مكاسب الكاذب
س ُب الْ َك ِ
«ي ْكتَ ِ
الن ِ
اذ ُب ِب َك ِذ ِب ِه َثلَ اثًاَ :س َخ َط َّ
اس ِب ِه،
اس ِت َهانَ َة َّ
الل ِه َعلَ ْي ِهَ ،و ْ
َ
َو َم ْق َت الْ َملَ ا ِئ َك ِة لَ ُه»
قول أمير المؤمنين (عليه السالم)  -المصدر :ميزان الحكمة  -محمد الريشهري  -ج  - ٣الصفحة ٢٦٧٨

مرقد عون بن علي بن أبي طالب (عليهم السالم)
مأوى الحجيج وسرٌ من أسرار الله تعالى
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إذا م�� ��ا أصبحنا اليوم أم�� ��ام واقع صادم ومخيف جدًا النتش�� ��ار الظواهر
االجتماعية الس�� ��لبية في بلدنا ،أما آن األوان لمعالجتها معالجة حقيقية
البد ذلك ،دون أن ال ننس�� ��ى أو ًال جهودًا
والح�� � ّ�د منها؟ بالتأكيد ،نعمّ ،
ضائع تسببت أسباب
سابقة في هذا المضمار ُبذلت من أجل انتشال جيل ٍ
كثيرة بإيقاع�� ��ه والتغرير به ،فنرى اليوم حاالت اجتماعية تس�� ��توجب
عالجها واس�� ��تئصال مس�� ��بباتها .هذه الظواهر السلبية على رأسها تفشي
ح�� ��االت الطالق بي�� ��ن األزواج وانتش�� ��ار تعاطي المخدرات بين الش�� ��باب
والتهرب من المدرسة واالبتزاز
(س�� ��وق المافيات) والعزوف عن الدراسة
ّ
وتشل
فيخدر عقل ّ
اإللكتروني ،مما يؤدي ذلك إلى أن الفرد ّ
يخل توازنه ّ
إرادته ويتناقص من دينه ،والمحزن أن أطفا ًال صغارًا وش�� ��بابًا في عمر
الورود يقعون فريس� � � ًة س�� ��هلة لها .لذا نجد أن العتبة الحسينية المقدسة
من منطلق المسؤولية الدينية والوطنية واالجتماعية قد سّلطت ألكثر
مرة في مؤتمرات وندوات الضوء على انتشار هذه الظواهر الخطيرة
من ّ
والمهددة لكيان المجتمع واألس�� ��رة العراقية ،آخرها الندوة التي ُعقدت
مطلع هذا األس�� ��بوع ونظمتها شعبة المهرجانات في قسم اإلعالم بعنوان
(التثقي�� ��ف بالمخاط�� ��ر) ،وناقش فيه�� ��ا باحثون اجتماعي�� ��ون ومثقفون
وناش�� ��طون موضوعة تفش�� ��ي الظواهر الس�� ��لبية وأك�� ��دوا على ضرورة
زيادة جرعات الوعي بين األفراد بخطورة هذه الظواهر وكيفية حماية
أنفس�� ��هم منها ،بدءًا بالنشء الصغير والشباب ،كيما يتم تدارك األمر
قبل فوات األوان .ما نحتاجه اليوم هو وقفة ش�� ��جاعة لمحاربة الظواهر
نؤكد على
سع بشكل كبير ،وهنا ّ
الس�� ��لبية وإيقاف َمّدها الذي أخذ يّت ُ
ضرورة معالجة المس�� ��ببات األولى لتفش�� ��ي هذه الحاالت داخل المجتمع
ك� (الفقر ،الجهل ،البطالة ،اإلعالم المضلل وغيرها).
ثم ننتظر من الباحثين ومختصين معالجة مثل هذه الحاالت ،وكذلك
دور اإلع�� ��الم الهادف والملتزم في زيادة مس�� ��احات اهتمام�� ��ه بمعالجتها
وصناعة برام�� ��ج توعوية تهدف إل�� ��ى التعريف بخطورة ه�� ��ذه الظواهر
التعريف بآلي�� ��ات معالجتها بما
وكذلك
المستش�� ��رية في هذا المج�� ��ال،
َ
ُ
يضم�� ��ن التأثير ونش�� ��ر المعلومة الصحيحة حولها ،دون اس�� ��تيرادها –
طبع� � �ًا – جاهزة من دول أخ�� ��رى ،فاالنطالق يج�� ��ب أن يكون من داخل
المجتمع ويتجه إليه في نفس الوقت.
علي الشاهر

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
البريد االلكترونيa h r a r .w e e k l y .i q @ g m a i l .c o m :

هاتف المجلة 07435000170
وات ساب 07435004404
اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر
رئيس التحرير
حسين النعمة
مدير التحرير
علي الشاهر
هيأة التحرير
حيدر عاشور
حيدر السالمي

المراسلون
قاسم عبد الهادي
حسنين الزكروطي
أحمد الوراق  -فالح حسن
نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي  -ياس خضير الجبوري

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد اإللكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
وحدة التصوير
المشاركون في هذا العدد
سعيد رشيد زميزم ـ حسين فرحان

باحث بريطاني يؤكد أن كربالء هي مصدر سالم
لكل البشرية
ّأك��د األكاديمي والباحث الربيطاين املعروف «د .كريس
هيوير» ،إن سبط رسول اهلل ،اإلمام احلسني بن عيل «صلوات
اهلل عليه» ،ليس حكر ًا عىل املدرسة الشيعية أو املسلمني يف
أرجاء العامل وحسب ،وإنام للبرشية مجعاء منذ وقوع فاجعة
كربالء اخلالدة.
وق��ال «ه��ي��وي��ر» يف حديث خ��اص ملركز كربالء
للدراسات والبحوث التابع للعتبة احلسينية املقدسة،
يف أعقاب الزيارة التي أجراها الباحث الربيطاين
ملدينة كربالء يوم اخلميس  24شوال  1443ه�،
املوافق  26آيار 2022م ،إن «من بني أبرز انطباعاته
عن هذه املدينة املقدسة ،هو أنه بالرغم من إحتضاهنا
هلذه اجلموع البرشية اهلائلة واملنحدرة من جنسيات
وأديان وطوائف وثقافات خمتلفة ،إال أن ما يصدم
املرء بخصوصها ،هو مقدار اهلدوء والسالم والتناغم
الذي تعيشه هذه اجلموع فيام بينها».
ووصف الباحث مدينة كربالء املقدسة ،ب� «املغناطيس
الذي جيذب القلوب لزيارهتا» ،مبين ًا أهنا «تعدّ ت
كوهنا مدين ًة مقدسة ،لتكون مركز ًا روحي ًا بعيد ًا عن

الرصاعات السياسية أو االختالفات الدينية واملذهبية».
مؤكد ًا إنه «بعد ( )35عام ًا من دراسته لإلسالم ،وصل اىل
قناعة مفادها أنه ليس باإلمكان إعداد بحث علمي ملم بكافة
جوانب هذا اإلمام ملن يعرفه حق املعرفة».

تخرج الدفعة االولى لمعهد دراسة المعارف القرآنية النسوي
احتفل مركز اإلرشاد األرسي يف النجف االرشف
بتخرج الدفعة األوىل لطالبات (دراسة املعارف
القرآنية/القسم النسوي) التي أقيمت بالتعاون
مع معهد اإلمام احلسني (عليه السالم) للدراسات
القرآنية التخصصية يف النجف االرشف.
واستهل احلفل بتالوة آي��ات عطرة من القرآن
الكريم تالها حمارضة قيمة لسامحة السيد فاضل
اجلابري عميد معهد اإلمام احلسني (عليه السالم)
ل��ل��دراس��ات القرآنية التخصصية يف النجف
االرشف ،كام وقدمت د .نجاة حممد مستشارة
نفسية يف املركز حمارضة عن اساسيات العالج
النفيس ،ثم حمارضة عن مشكالت احلياة الزوجية قدمتها
د .اسمهان الربيعي وختلل املحارضة مداخالت نقاشية مع
احلضور الكريم.
جملة االحرار اال�سبوعية
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وجتدر االشارة اىل اختتام احلفل بتوزيع شهادات التخرج
َّ
اجتزن املرحلة األوىل بتفوق،
واهلدايا عىل الطالبات ممن
فض ً
ال عن تقديم هدايا للطالبات الثالث األوائل.

في كربالء ..معمل إلنتاج الحقن الطبية
بمواصفات عالمية يصل انتاجه الى ()200
مليون حقنة سنويا

بمواصفات عاملية افتتحت العتبة احلسينية املقدسة مصنع الوارث لصناعة احلقن
الطبية ،الذي يعد االول من نوعه يف العراق من ناحية الكمية والنوعية حيث تبلغ
الطاقة االنتاجية القصوى له ( )200 – 180مليون حقنة وبأحجام خمتلفة.
ويقع مصنع الوارث (رشكة بوابة العراق الذهبية لصناعة االدوية واملستلزمات
الطبيبة واملختربية) عىل طريق النجف االرشف كربالء املقدسة ،وبمساحة فعلية
تبلغ ( )5000م ،2وبمساحة كلية كانت تبلغ ( )10دونامت متت زيادهتا اىل ()22
دونام بعد زيارة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي (دام عزه).
ويقول املدير املفوض للمصنع حيدر البيايت يف لقاء اىل جملة (االح��رار)« :تبلغ
مساحة املصنع الفعلية حوايل ( )5000مرت مربع ويضم خمزن املواد االولية ،وقاعة
مكائن احلقن ب�(  )15ماكنة».
فيام منحت الصحة العراقية املعمل رخصة تشغيلية إلنتاج احلقن بحسب املهندس
عامد جواد مدير املعمل الذي أضاف :إن «املصنع حصل عىل رخصة تشغيلية
إلنتاج أنواع خمتلفة من احلقن ومنها حقن األنسولني ،مضيفا أن املعمل حيرص
عىل ضامن جودة منتجاته من خالل معداته ذات املناشئ العاملية وطواقمه البرشية
الكفوءة ،ومشريا إىل أن املصنع يضم عددا من املختربات فضال عن قسم الرقابة
عايل اجلودة ،مبينا أن كل املنتج خيضع للفحص والرقابة يف خمتلف مراحل إنتاجه».
وتابعت (االحرار) مراحل انشاء املعمل منذ  2019وأعدت مساحة لنرش مقابلة
صحفية مفصلة مع املدير املفوض يف العدد القادم.

مـــن الــكــويــت وفـــد اعـــالمـــي يـــزور
مؤسسة نهج البالغة
زار وفدٌ
اعالمي من دولة الكويت مؤسسة علوم
ٌ
هنج البالغة التابعة للعتبة احلسينية املقدسة بغية
التعاون وفتح افاق جديدة لنرش فكر وعلوم امري
املؤمنني (عليه السالم) واش��اد الوفد باجلهود
الكبرية التي تبذهلا املؤسسة يف شتى املجاالت
العلمية والفكرية واالهتامم باجلانب االعالمي ملا
يمثله يف املرحلة الراهنة من سالح فعال ملحاربة
االفكار املتطرفة كام انه قاعدة لنرش الثقافة الدينية
وبناء االنسان عىل وفق رؤية القرآن وأهل البيت
(عليهم السالم).

مصور العتبة الحسينية المقدسة
يحرز جائزة دولية
ح��از امل��ص��ور الفوتوغرايف يف قسم إع��الم
العتبة احلسينية املقدسة حسنني الرششاحي
عىل املركز الثاين يف مهرجان (م ّلة االم��ام
احلسني «عليه السالم» االول) يف اجلمهورية
االسالمية اإليرانية.
وقال الرششاحي يف «ان التكريم جاء خالل
احتفالية أقيمت يف مقر وزارة الثقافة يف
العاصمة طهران ،مشريا اىل مشاركة اكثر من
عرشين دولة عربية واجنبية يف املسابقة».
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صـــدى الجمعة

ٌ
الجمعة المبارك
وقفات عندَ خطاب منبر ُ
بقلم :طالب عبا�س الظاهر

لو إن أهل احلل والعقد يف البلد من الساسة املتصدين لقيادة
زمام األمور من املشاركني يف العملية السياسية منذ التغيري
وحلد اليوم كانوا قد أخذوا بوصايا املرجعية الدينية العليا..
سواء مما جاء يف اخلطبة الثانية من صالة اجلمعة املباركة أو
من خالل البيانات الصادرة مبارشة من مكتبها يف النجف
األرشف ،هل كان أوضاع البلد تصري إىل ما صار عليه؟
أق��ول لو أخ��ذت الوصايا ومحلت عىل حمل اجل��د؛ أكيد
إن أمور البلد كانت ستسري بكل سهولة ويرس ووضوح
وتأخذ بيد املواطنني إىل التقدم والرفاه ،ومن املؤكد أيضا
بأن األمور مل ولن تصل بالبلد إىل ما وصلت إليه من تأزم
مقلق هبذا االنسداد السيايس.
لكن اآلذان صمت عن السامع ،وأشيحت األبصار عن
ذلك اخلطاب التوجيهي احل��اذق واملسؤول ،ومل يتلفت
إىل احلنو األبوي ذو النظرة الثاقبة يف استرشاف املستقبل،
واحلرص عىل صيانة املصالح العليا للبالد والعباد يف مثل
جملة االحرار اال�سبوعية
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ذلك اخلطاب ..ألن ذلك اخلطاب ينظر إىل الناس ويؤمن
هبم كمواطنني يف هذا البلد وكعراقيني فحسب ..هلم ماهلم
من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات ،حتى وصل
احل��ال بذلك اخلطاب للرصخة ب���( بحت األص��وات)،
ولكن الصوت مل يصل ،وانطبق عىل اولئك املتصدين
القول املأثور ..أسمعت لو ناديت حيا ولكن ال حياة ملن
تنادي.
وم��ازال البلد يدور يف ذات الدوائر املفرغة من املعاناة
من شحة اخلدمات العامة وأبرزها الكهرباء يف مواسم
الصيف الالهب حيث ترتفع درجات احلرارة إىل نصف
درجة الغليان ،واسترشاء الفساد املايل واإلداري يف مفاصل
الدولة ،وغياب العدالة االجتامعية ،ونقص يف فرص العمل
للشباب ،واملحسوبيات واملنسوبيات وغري ذلك العديد من
امللفات املؤجلة التي حتتاج إىل اإلصالح ،وبدل ذلك تعود
األمور مرارا وتكرارا إىل نقطة الصفر.

،،

قد مضى على انتهاء االنتخابات اكثر من سبعة اشهر والذي نطلبه من
االخوة في الكتل السياسية جميعا ً ان يتحاوروا ويتفاهموا داخل بلدهم
ويجتمعوا للتوصل سريعا ً الى تفاهم يعجّ ل بتشكيل الحكومة.

وقد ترتفع بني احلني واآلخ��ر بعض املطالبات بعودة
ذلك اخلطاب املبارك من البقعة املقدسة لرضيح اإلمام
احلسني (عليه السالم) ،وهي نوايا صادقة يف توجهها
وحرصها عىل مصالح العراق والعراقيني الش��ك يف
ذل��ك ،خاصة وإن ذلك اخلطاب املبارك الصادح من
منرب اجلمعة كان وما يزال حمل احرتام وترقب اجلميع
كحكومة ومواطنني عىل حد سواء ،واجلميع يعد ما يرد
فيه من توجيهات وتوصيات وتأشريات كخارطة طريق،
ولكن ما اجلديد الذي حصل وحدث وتغري يف وضعنا
ومشهدنا السيايس ..ليعود ذلك اخلطاب؟ ناهيك عن
مسألة إن املعاجلات قد طرحت ويمكن الرجوع إليها.
ففي اخلطبة الثانية من صالة اجلمعة لسامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي يف 2010/10/15جاء ماييل:
قد مىض عىل انتهاء االنتخابات اكثر من سبعة اشهر
والذي نطلبه من االخوة يف الكتل السياسية مجيعا ً ان

،،

يتحاوروا ويتفامهوا داخل بلدهم وجيتمعوا للتوصل
يعجل بتشكيل احلكومة داخل بيتهم
رسيعا ً اىل تفاهم ّ
وخيمتهم الواحدة ( العراق) بد ً
ال من الذهاب اىل دول
اجلوار ..إلجياد احلل لدهيا  ..فان اهل هذا البلد ال ّ
حتل
مشاكلهم اال يف داخل بلدهم  ..وان يكون احلوار مبنيا
ً عىل االس��س وامل��ب��ادئ الدستورية ،وم��ا ورد فيه من
صالحيات للسلطات الثالث ..
والبد ان يكون هناك احرتام ووفاء هلذا الدستور الذي
صوت عليه الشعب العراقي وكافح من اجل ترشيعه ...
ّ
نعم اذا كان هناك البد من تعديل لبعض مواد الدستور
فان هذا التعديل البد ان جيري وفق االليات الدستورية
ومن بعد ذلك يكون هناك حديث آخر وك��الم حول
العمل هبذه التعديالت ...
نعمّ ،
لعل من مجلة االم��ور التي ُتبطئ عملية تشكيل
احلكومة واتفاق الكتل هو التوجس والقلق لدى بعض
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،،

،،

المطلوب هو التفكير الجدي وخطوة تتبع خطوة
الى ان نصل الى الحالة التي نريدها.

الكتل من حصول انفراد او استبداد او حتكم بالسلطة
 ...بسبب ما حصل من بعض االمور خالل فرتة االداء
السابقة ..
ان هذا االمر ال يمكن ان يبقى معيقا ً لإلرساع يف تشكيل
احلكومة الن هناك بعض اخللل حصل يف االداء السيايس
وآليات ممارسة الصالحيات وأداء جملس النواب ..
ولكن يف الوقت احلارض يمكن وضع بعض الضامنات
يبني فيه كيفية ممارسة
كوضع نظام داخيل ملجلس الوزراء ّ
الصالحيات للسلطة التنفيذية وايضا ً تفعيل دور جملس
النواب الترشيعي والرقايب حيث ان ضعف هذا االداء يف
الدورة السابقة كان احد االسباب هلذا التوجس والقلق
ومطلوب يف هذه الدورة اجلديدة ان يامرس هذا الدور

بصورة فاعله لنضمن من خالله سري السياسة التنفيذية
وممارسة الصالحيات وفق املبادئ الدستورية وبام يمنع
حصول ختوف من التفرد باحلكم والقرارات».
ويف ذات السياق حتدث سامحة السيد امحد الصايف بخطبته
يف  2010/10/29قائ ً
ال :
مسألة تشكيل احلكومة  ..تترسب بعض االخبار تقول انه
يف هذه السنة ال تتشكل الدولة وانام ننتظر اىل بداية العام
املقبل  ..قضية التوقيتات قضية ال يمكن ان تأيت مطابقة،
املطلوب هو التفكري اجلدي وخطوة تتبع خطوة اىل ان
نصل اىل احلالة التي نريدها  ..خارج هذا السياق الكالم
البد ان يكون مسؤوال ً هذه اخلطوات البد ان تتسارع يف
سبيل ان تتشكل احلكومة».

متابعة  :حممد حمزة

الإعرا�س عن الوطن
السؤال :ما هو تعريف اإلعراض؟
الوطنية يتح ّقق باخلروج
اجلواب :اإلعراض املوجب النتفاء حكم
ّ
العود للسكن أص ًال.
مع ّنية عدم َ
نعم ،يف املكان الذي يستوطنه املك ّلف ملدّ ة حمدودة كسنتني أو ثالث
لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي يف حت ّقق اإلعراض اخلروج
نسبي ًا بحيث لو عاد إىل السكنى
بنية عدم العود إليه ملدّ ة طويلة ّ
عنه ّ
فيه ُي َعدّ ذلك يف العرف استيطان ًا جديد ًا ال استمرار ًا لالستيطان
األول ،ولطول مدّ ة االستيطان يف الوطن ّ
االختاذي وقرصها تأث ٌري
ّ
يف حتديد مدّ ة االنقطاع املعترب يف حت ّقق اإلعراض باخلروج.
السؤال :يأيت بعض الناس إىل ٍ
بلد قاصدين اإلقامة فيه عدّ ة سنوات
ٍ
خاص غري معرضني عن بلدهم فإذا حت ّقق الغرض خرجوا
لغرض ّ
أحبوا ،فكيف تكون صالهتم؟ وهل يصومون؟
ليستوطنوا حيث ّ
اجلواب :يص ّلون فيه متام ًا ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه ،كام
هو احلال يف الوطن األصيل.
السؤال :ما حكم صيام الزوجة التي ت��زور أهلها يف أ ّي��ام شهر
رمضان وهي تسكن مع زوجها يف حمافظة ويسكن أهلها يف حمافظة
بأنا تأيت مع زوجها
أخرى تبعد عنها بمقدار املسافة الرشعية ،عل ًام ّ
وأوالدها وتبقى ملدّ ة أسبوع ويبقى اجلميع (الزوج واألوالد) عىل
صيامهم؟
اجلواب :إذا كان حمل سكن أهلها وطنها سابق ًا جيب عليها الصوم

برشط عدم اإلعراض عنه ،وأ ّما األوالد فوظيفتهم اإلفطار إذا مل
يكن ّ
حمل سكن أهلها وطن ًا هلم ومل يعرضوا عنه.
تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه يف غري
السؤال :هل ُتعترب ّ
موطنها األصيل وبشكل قهري إعراض ًا منها عن موطنها األصيل
ومسقط رأسها؟
اجلواب :ال يعترب ذلك إعراض ًا.
شخص من النجف األرشف لكن يعيش يف أمريكا و قد
السؤال:
ٌ
مرة
أعرض عن النجف األرشف وال ينوي العودة إليها للعيش فيها ّ
أخرى ،فهل تبقى النجف األرشف وطن ًا له فيام لو كان:
ّ
مستقل عن أهله وعنده
 �1إذا كان أهله ال يزالون يعيشون فيها لك ّنه
عائلة؟
 �2إذا كان أهله ال يعيشون هناك بل ماتوا أو كانوا يعيشون يف ٍ
بلد
آخر؟
ّ
مستقل عنهم بمعنى ّأنم
 �٣إذا كان أهله يعيشون هناك وهو غري
هم يرصفون عليه؟
أرجو التوضيح وما هو املناط يف كون إعراضه عن الوطن األصيل
جيعله ليس وطن ًا ،أي :ال ّ
مر به؟
يصيل متام إذا ّ
الوطنية باخلروج عن الوطن معرض ًا عنه بأن
اجلواب :يزول حكم
ّ
كان ال حيتمل احتام ًال معتدّ ًا به أن يرجع إليه للسكن ،سواء كان أهله
ّ
ّ
يستقل.
مستقل عنهم أو مل
باقون هناك أو مل يكونوا ،وسواء كان

آللئ قرآنية
إعداد :حسين النعمة

المتحابون في الله
إن املتحابني يف اهلل يوم القيامة عىل منابر من نور ،قد أضاء نور
وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل يشء حتى يعرفوا
به فيقال( :هؤالء املتحابون يف اهلل) ،وعن النبي االكرم (صىل
اهلل عليه وآله) انه قال« :إن حول العرش منابر من نور ،عليها
قوم لباسهم ووجوههم نور ،ليسوا بأنبياء ،يغبطهم األنبياء
والشهداء» ،فقالوا :يا رسول اهلل حل لنا قال (صىل اهلل عليه
وآله)« :هم املتحابون يف اهلل ،واملتجالسون يف اهلل و املتزاورون
يف اهلل».
َ
ونقل الشيخ الصدوق بسنده املوثق يف ثواب األعامل 182 :يف
(الكايف 125 / 2 :ح  ،)4وورد ايضا يف (الكايف 125 / 2 :ح
 )5ما نقله الشيخ الكليني ،عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن
محاد ،عن حريز ،عن فضيل ابن يسار قال:
سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن احلب والبغض أمن
اإليامن هو؟ فقال« :وهل اإليامن إال احلب والبغض؟ ثم تال
}ح َّب َب إِ َل ْي ُك ُم ْ ِ
اإل َيام َن َو َز َّين َُه ِيف ُق ُلوبِ ُك ْم
هذه اآلية الكريمةَ :

وق َوا ْل ِع ْصي َ ُ
الر ِ
َو َك َّر َه إِ َل ْي ُك ُم ا ْل ُك ْف َر َوا ْل ُف ُس َ
اشدُ َ
ون
َ
ان أ ْو َلئِ َك ُه ُم َّ
(احلجرات.{)7/
والرواية معتربة اإلسناد
عن الكليني ،عن العدة ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن أبيه ،عن
النرض بن سويد ،عن هشام بن سامل ،عن أيب محزة الثاميل ،عن
عيل بن احلسني (عليهام السالم) قال:
«إذا مجع اهلل (عز وجل) األولني واآلخرين قام مناد فنادى
يسمع الناس فيقول :أين املتحابون يف اهلل قال :فيقوم عنق من
الناس فيقال هلم :اذهبوا إىل اجلنة بغري حساب قال :فتلقاهم
املالئكة فيقولون :إىل أين؟ فيقولون :إىل اجلنة بغري حساب
قال :فيقولون :فأي رضب أنتم من الناس؟ فيقولون :نحن
املتحابون يف اهلل قال :فيقولون :وأي يشء كانت أعاملكم؟
قالوا :كنا نحب يف اهلل ونبغض يف اهلل قال :فيقولون :نعم أجر
العاملني».

كن مع القرآن
بني تنزيله وشبهة حتريفه ،فقد ذكر يف االعتقادات  -الشيخ املفيد (رمحه
اهلل) (ص « :)88 ،84اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله اهلل تعاىل عىل نبيه
حممد (صىل اهلل عليه وآله) هو ما بني الدفتني ،وهو ما يف أيدي الناس،
ليس بأكثر من ذلك ،ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عرشة سورة».
فيام ذكر السيد ابو القاسم اخلوئي (قدس رسه) يف (البيان يف تفسري
القرآن  -ص « :)261 – 259قد تبني للقارئ أن حديث حتريف القرآن
حديث خرافة وخيال ،ال يقول به إال من ضعف عقله ،أو من مل يتأمل يف
أطرافه حق التأمل ،أو من أجلأه إليه حب القول به ،واحلب يعمي ويصم
وأما العاقل املنصف املتدبر فال يشك يف بطالنه وخرافته».
جملة االحرار اال�سبوعية
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من أسرار السور الكريمات
دعاء االربعين
ان كنت يف االربعني من عمرك او اقرتبت منه او جتاوزته بقليل اعلم ان أنك يف نعمة
بفضل دعاء خصه اهلل تعاىل هبذا العمر ،ستجد فيه شكر وإنابة وتوبة..
خصه اهلل تعاىل بدعاء مميز ذكره يف كتابه املجيد فقال
واالربعني هو العمر الوحيد الذي ّ
(عز وجل):
َ
َ
َ
َ
َ
َ
}ح َّتى إِ َذا َب َلغَ أ ُشدَّ ُه َو َب َلغَ أ ْر َب ِعنيَ َس َن ًة َق َ
ال َر ِّب أ ْو ِز ْعنِي أ ْن أ ْش ُك َر نِ ْع َمت َ
َك ا َّلتِي أن َْع ْم َت
َ
َ
َ
َ
يل َو َع َىل َوالِدَ َّي َوأ ْن أ ْع َم َل َص ِ ً
َع َ َّ
احلا َت ْر َضا ُه َوأ ْص ِل ْح ِيل ِيف ُذ ِّر َّيتِي إِ ِّين ُت ْب ُت إِ َل ْي َك َوإِ ِّين ِم َن
ْ ُامل ْس ِل ِمنيَ (األحقاف.{)15/

كن فيكون..
ُك ْن َف َي ُ
كون ،مصطلح قرآين ور َد يف بعض اآلي��ات ،كاآلية
}وإِ َذا َق َىض َأ ْمر ًا َفإِ َّن َام َي ُق ُ
ول َل ُه ُكن
( )117من سورة البقرةَ :
َف َي ُك ُ
ألي
ون{ ،ويراد به حتقق اليشء عند إرادة اهلل وال دخل ّ
لفظ يف حتققه ،كام ذهب إليه املفرسون من الشيعة وكثري من
السنة.
مقام
وذكر بعض العلامء أن لإلنسان أن يبلغ  -بطاعة اهلل َ -
(كن فيكون) فإذا أراد شيئ ًا حت ّقق �� وقد ُذكر هذا املعنى يف كث ٍ
ري
من الروايات �� وهو من مقامات أهل اجلنة أيض ًا.
أما مواضع ذكر (كن فيكون) يف القرآن الكريم فهي ثامنية
مواضع:
يع
الساموات واألرض ،كقوله تعاىلَ } :ب ِد ُ
منها :ما ورد يف خلق ّ
ات َو ْ َ
الس َام َو ِ
ض َو إِ َذا َق َىض َأ ْمر ًا َفإِ َّن َام َي ُق ُ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
األ ْر ِ
ون
َّ
(البقرة .{)117 /
ومنها :ما ورد يف خلق النبي عيسى (عليه السالم) كقوله
رش َق َ
تعاىلَ } :قا َل ْت َر ِّب َأ َّنى َي ُك ُ
ون ِيل َو َلدٌ َو َ ْمل َي ْم َس ْسنِي َب َ ٌ
ال
ك ُّ
َك َذلِ ِ
اهلل َ ْخي ُل ُق َما َي َشاء إِ َذا َق َىض َأ ْم ًرا َفإِ َّن َام َي ُق ُ
ول َل ُه ُكن َف َي ُك ُ
ون
(آل عمران.{47/
}ه َو
ومنها :ما ورد يف اإلح��ي��اء واإلم��ات��ة ،كقوله تعاىلُ :
يت َفإِ َذا َق َىض َأ ْم ًرا َفإِ َّن َام َي ُق ُ
ول َل ُه ُكن َف َي ُك ُ
ون
ا َّل ِذي ُ ْحييِي َو ُي ِم ُ
(غافر.{)68/

بمجرد أن
وأن عبارة «كن فيكون» كناية عن عظمة اهلل وأنه
ّ
أي لفظ إلجياد األشياء؛ إذ لو
يريد َحيدث مراده ،وليس هناك ّ
كان كذلك للزم التسلسل حيث إن اللفظ نفسه من الكائنات
فيحتاج يف حتققه إىل لفظ آخر واللفظ الثاين إىل لفظ ثالث
جرا ،ذهب إىل هذا التفسري املفرسون الشيعة وكثري
ّ
وهلم ّ
من السنة ،وهناك رواية عن اإلمام عيل (عليه السالم) تفيد
هذا املعنى حيث قال (عليه السالم)َ « :ي ُق ُ
ول ِملَا َأ َرا َد َك ْو َنه ُك ْن
ون َال بِ َص ْو ٍ
َف َي ُك ُ
ت َي ْق َر ُع َو َال نِدَ ٍاء ُي ْس َم ُع َوإِ َّن َام َك َال ُم ُه ُس ْب َحا َن ُه
ِف ْع ٌل ِم ْن ُه َأن َْش َأه».
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

الجريمة االلكترونية..
ندوة علمية يناقش أبعادها مركز متخصص
بالبحوث والدراسات ويطرح معالجات لها
تقرير :نمير شاكر

نظم مركز كربالء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع كلية القانون-
جامع��ة كرب��الء ،ف��ي مطلع الع��ام الجاري ،الن��دوة الموس��ومة (الجريم��ة االلكتروني��ة ..الموقف
الدين��ي والقانون��ي واس��اليب الحماي��ة منها) ..وترأس الجلس��ة االس��تاذ الدكت��ور مهدي وهاب
نص��ر الله التدريس��ي في كلي��ة االدارة واالقتصاد والمستش��ار العلمي في المرك��ز ،وفي كلمته
أك��د نصر الل��ه ان ((الجريمة م��ن اخطر التحدي��ات التي تواجه العالم باس��ره ومجتمعن��ا الكربالئي
تحديدا ،والجريمة االلكترونية هي فعل يتس��بب بضرر جسيم لألفراد او الجماعات والمؤسسات،
يهدف المجرم خاللها الى الحصول على المكاسب المادية او المعنوية عن طريق ابتزاز الضحية
وتشوية سمعتها باستخدام الحاسوب ووسائل االتصال الحديثة مثل االنترنت».
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كام تطرق اىل استطالع الرأي العام الذي اعده مركز كربالء
للدراسات والبحوث وملعرفة اكثر انواعها انتشارا يف املجتمع
الكربالئي ،اذ تم استطالع اراء ( )625شخصا يف مجيع مناطق
املحافظة ،من خمتلف الرشائح واالعامر واملستويات التعليمية
للمواطنني وبناء عىل النتائج تبني ان اكثر ان��واع اجلريمة
االلكرتونية انتشارا يف املجتمع هي االبتزاز االلكرتوين ،اذ ان
( )%64من االفراد املستطلعة آرائهم اكدوا ذلك ،بعده التشهري
بنسبة ( ،)%3.32ومن ثم انتحال شخصية بنسبة ( )%51ومن
ثم انتهاك حقوق النرش بنسبة ( )%9يف حني اقل نسبة كانت
لرسقة البيانات املالية اذا بلغت ( )%6.6من االفراد املستطلعة
آرائهم.
وقال العقيد مثنى عيل ناظم املمثل عن قيادة رشطة كربالء
خالل الندوة ان «ظاهرة اجلريمة عرفت منذ نشأة االنسان
واستمرت حتى يومنا ومع التطور الكبري ال��ذي طرأ عىل

املجتمعات يف مجيع مفاصل احلياة اخذت اجلريمة نصيبها
من التطور ،ومنها اجلريمة االلكرتونية (املعلوماتية) :وهي
فعل يتسبب برضر جسيم لألفراد او اجلامعات واملؤسسات
هبدف ابتزاز الضحية وتشوية سمعتها من اجل حتقيق مكاسب
مادية او خدمة أهداف سياسية باستخدام احلاسوب ووسائل
االتصال احلديثة وبدأت هذه الظاهرة تنترش يف العراق عامة
وحمافظة كربالء املقدسة بشكل خاص موضحا ان اجلريمة
االلكرتونية تشمل االبتزاز االلكرتوين والقذف والتشهري
والتجسس وانتحال الشخصية».
وذكر الدكتور حيدر الكريطي التدرييس يف كلية القانون ان
«اجلريمة االلكرتونية واملتمثلة بصورها املختلفة التحسس
واالرهاب واالبتزاز والتحرش ،ويف ميزان القانون العراقي
صورا اجرامية تشكلت يف الواقع االف��رتايض وانتشارها يف
املجتمع خلق عدد من التساؤالت بني املختصني حول ماهية
13
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هذه الظاهرة ،وهل هي جرائم جديدة ام قديمة؟ ولكن
بأساليب مستحدثة واوضح انه يف العراق يوجد مرشوع قانون
يتعلق باجلرائم االلكرتونية قدم اىل الربملان ألول مرة يف عام
2011م لكن اللجنة الربملانية للثقافة واالعالم آنذاك طلبت
سحبه يف عام 2013م بعد ان القت بعض فقراته موجة كبرية
من االع��رتاض واالنتقاد بسبب االحكام التقييدية الواردة
فيه والزال هذا القانون مل يرى النور حتى هذه اللحظة لذا
اصبح الزاما عىل السلطة القضائية يف العراق ترشيع قوانني
ختتص باجلرائم االلكرتونية بأرسع وقت ووضع العقوبات
املستحقة بحق مرتكبيها كام هو احلال يف بلدان اخرى ،الفتا
ان بعض اجلرائم االلكرتونية يف الوقت احلايل تعامل معاملة
اجلريمة الواقعية وقد تصل عقوبة املتهمني فيها اىل اكثر من
سبع سنوات اضافة لغرامات مالية تصل اىل عرشة مليون
دينار عراقي».
ويف مداخلة للسيد مدير املركز االستاذ عبد االمري القرييش
انه «البد ان تأخذ وسائل االعالم وحتديدا القنوات الفضائية
دورها احلقيقي والفعال يف حماربة ظاهرة اجلريمة االلكرتونية
وذلك من خالل عمل برامج تثقيفية وتوعوية تساهم يف تثقيف
املجتمع وزيادة الوعي القانوين لدهيم ،وتشجع الضحايا يف
اللجوء اىل اجلهات املختصة وتساهم يف نيل املجرم اقىص
العقوبات التي يستحقها».
جملة االحرار اال�سبوعية
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فيام شدد املهندس عيل عواد كطران من قسم التقنيات املعلوماتية
عىل رضورة ان «يكون مستخدمو شبكات االنرتنيت عىل دراية
تامة واطالع كامل يف كيفية اخفاء معلوماهتم الشخصية وعدم
ترك الثغرات فيه واملحافظة عليه ،الن عدم تأمني احلساب قد
يعرضهم للرسقة خصوصا انه بمجرد وضع تلك املعلومات
يف فضاء شبكة االنرتنيت يصبح من الصعوبة جدا حذفها
والبد للعائلة ان تأخذ دورها احلقيقي وواجبها الرشعي يف
مراقبة ابنائها اثناء استخدامهم اجهزة احلاسوب او اهلواتف
النقالة الن سوء استعامهلا احيانا وجهل اصحاهبا والولوج
ملنصات غري آمنه تسمح لضعاف النفوس من جمرمي االبتزاز
باستغالل الثغرات املوجودة يف احلساب ورسقة البيانات
والصور واملعلومات الشخصية».

،،

استطالع للرأي العام يعده
مركز كربالء للدراسات والبحوث
يؤكد أن ( االبتزاز االلكتروني )
اكثر انواع الجرائم انتشارا في
المجتمع ويوضح ذلك باالرقام..

،،

وختام ندوة مركز كربالء للدراسات والبحوث خيرج بمجموعة توصيات جاء منها:
•  -1قيام اجلامعات ومراكز الدراسات بدراسة وبحث
االسباب الرئيسية النتشار اجلرائم االلكرتونية والعمل عىل
وضع احللول املمكنة للحد منها وتثقيف فئات املجتمع عىل
كيفية استخدام شبكات االنرتنيت ومواقع التواصل االجتامعي.
•  -2العمل عىل انشاء جهات خمتصة للعمل يف جمال اجلريمة
االلكرتونية وتطوير العاملني فيها واالع��ت��امد عىل اساليب
وتقنيات متطورة للتمكن من الكشف عن هوية مرتكب
اجلريمة واالستدالل عليه بأقل وقت ممكن.
•  -٣قيام اجلهات الترشيعية بترشيع وسن وتفعيل القوانني
اخلاصة باجلريمة االلكرتونية.
•  -4اضافة مادة اجلريمة االلكرتونية ضمن املواد املنهجية
ويتم تدريسها يف املدارس واجلامعات ملعرفة خطورة اجلريمة
ورشح االثار السلبية واملخاطر الناجتة عن هذه الظاهرة.
•  -5قيام املؤسسات التعليمية والدينية بتسليط الضوء عىل
اجلرائم االلكرتونية وخماطرها عن طريق رشحها وحتليلها
للناس ونرش وسائل طرق الوقاية منها.
•  -6اقامة ال��ن��دوات وامل��ح��ارضات التي من شأنا حث
مستخدمي االنرتنت ب��رورة احلافظ عىل رسية املعلومات

اخلاصة حتى ال يراها االخرين ألنه جمرد وضع تكل املعلومات
عىل شبكة االنرتنت لن يتمكن املستخدم من ارجاعها مرة
اخرى حتى لو قام بحذفها.
•  -7حث الناس من خالل اقامة ندوات وورش عىل احلرص
يف احلفاظ عىل رسية املعلومات اخلاصة وعدم استخدامها.
•  -8اقامة الندوات التثقيفية عن طريق وسائل االعالم
وحماربة اجلهل القانوين يف املجتمع وتنوير الفئات البسيطة منها.
 -9تفعيل الدور الرقايب من قبل وزارة االتصاالت من خالل
وضع الضوابط عىل مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي.
•  -10استحداث قسم اجلرائم االلكرتونية يف وزارة الداخلية
ويضم جمموعة من املوظفني املهمني واملختصني يف هذا املجال
فضال عن استخدام احدث االساليب التقنيات املتطورة للحدة
من هذه الظاهرة.
•  -11استحداث هيأة االع��الم واالتصاالت العمل بنظام
(بطاقة النفوذ) وتعني مراقبة ومنع القارصين من استخدام
شبكات االنرتنت بشكل خاطئ اذ يتم تنبيه االهل من خالل
الرشكات املسؤولة عن جتهيز االنرتنت.
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ال�������ت�������ق�������اري�������ر

بمبادرة من مؤسسة تابعة للمرجعية

بناء مجمع سكني للفقراء وذوي الشهـــ
تقرير :فالح حسن  -تصوير :صالح السباح

تواصل الطواقم الفنية والهندسية العمل بمشروع مجمع الديار الطبية الخيري السكني
في محافظة كربالء المقدسة ،الذي يهدف الى أسكان أكبر قدر من العوائل المتعففة
وذوي الشهداء والجرحى واليتامى ،حيث تكفلت بإنشائه مؤسسة االمام الرضا (عليه
السالم) الخيرية إلغاثة واسكان الفقراء التابعة الى ممثلية المرجعية الدنيا العليا في
كربالء المقدسة ،اذ يعدّ المشروع من أكبر المشاريع السكنية في المحافظة ويتميز
بتصاميم حديثة ومميزة للدور السكنية.
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الدينــية العلـــــيا

ً
دونما
ــداء والجرحى بمساحة ()37
وللحديث أكثر عن هذه املوضوع قال املهندس املقيم عيل عبد
عيل الغانمي يف ترصيح اىل جملة (االحرار) قائ ً
ال« :يعد جممع
الديار الطيبة من املشاريع اخلريية الكبرية يف القطاع اخلاص،
الذي يقع يف اجلزء الغريب من حمافظة كربالء املقدسة وعىل
بعد مسافة (15كم) من مركز املدينة ،الذي أنشأته مؤسسة
االمام الرضا (عليه السالم) اخلريية إلغاثة واسكان الفقراء
التابعة اىل ممثلية املرجعية الدنيا العليا ،وجمموعة من اخلريين،
وهدفه أسكان أكرب قدر من العوائل املتعففة وذوي الشهداء
واجلرحى».

وأضاف الغانمي« :بلغت مساحة االرض التي أنشا عليها
املرشوع بحدود ( )37دونام حيث تم اعداد تصاميم مميزة
وحديثة بأيادي امهر املهندسني العراقيني التابعني اىل العتبة
احلسينية املقدسة ،وبلغت الدور السكنية ( )321دار ًا وبعد
الزيارة االخرية للمتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام عزه) ارتأى زيادة
عدد الدور خلدمة اكرب عدد من رشحية الفقراء وليبلغ عددها
النهائي ( )350دار ًا ،وذلك بان تكون بعض الدور طابقني
وكل طابق دار مستقل وحده».
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وتابع« :فيام بلغت مساحة الدور السكنية يف املجمع (140م)
وحتت البناء (115م) ،والباقي باحة للبيت ،واخرى مساحتها
(170م) وهي ضمن ثالث بلوكات وحتتوي عىل كراج خارجي
وتصميم اخر للخريطة ،باإلضافة يوجد عدد أثنني من املدارس
للبنني والبنات حيث تبلغ مساحة املدارس (500م ،)2وكل منها
يوجد ملحق ملعب لكرة القدم اخلامسية ،ويوجد قاعة لأللعاب
املغلقة ملدرسة البنني  ،باإلضافة حتتوي كل منها عىل قاعة طعام».
وأضاف ُ
ص للمرشوع مساحة (550م )2إلنشاء مستوصف
«خ ِص َ
ومساحة (500م )2مسجد واضيف مساحات اخرى للمجمع
خصص فيها مكان للمولدات وخلزانات املياه ومنظومة  ROبنا ًء
عىل توجه سامحة املتويل الرشعي».
مشري ًا« :ان املجمع الذي تنفذه طواقم عراقية حتت ارشاف قسم
َ
يواصل طريقة
املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة
االهناءات باألرضيات واملوزاييك واملواد املستخدمة هي الناجحة
يف الفحص املختربي».
واجلدير بالذكر «ان اهلدف من انشاء امل��رشوع هو اسكان أكرب
قدر من العوائل الفقرية التي ال متلك سكن ًا يؤوهيم من برد الشتاء
وح��رارة الصيف ،وقد وصلت االع��امل يف املجمع اىل مراحل
متقدمة بالنسبة للبنية التحتية من املاء واملجاري وترصيف مياه
االمطار وشبكات الكهرباء وغريها باإلضافة اىل االنتهاء من
الالند سكيب الداخيل حيث وصلت مراحل التنفيذ فيه اىل .%55
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،،

سماحة الشيخ عبد المهدي
الكربالئي (دام عزه) يوجه بانجاز
( )350داراً بعد زيارته االخيرة
للمجمع ويؤكد على توفير مدارس
ومستوصف ومسجد ومساحات
خضراء للمجمع وتزويده بمحطات
( )ORوخزانات للمياه..

،،
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

معهد للخطابة باللغة االنكليزية..

جهود كبيرة إلعداد مبلغين ومبلغات
عند أبواب الصحن الشريف

تقرير :ح�سنني الزكروطي ـ ت�سوير� :سالح ال�سباح

يسعى معهد الخطابة باللغة االنكليزية التابع الى قسم الخطابة الحسينية في العتبة الحسينية
المقدسة الى إع��داد وتهيئة مبلغين ومبلغات يتقنون اللغة االنكليزية ويفقهون األحكام
الفقهية والمسائل الشرعية ،وتوزيعهم على أبواب الصحن الحسيني الشريف لمساعدة الزائرين
االجانب ممن ال يتقنون اللغة العربية في االجابة على المسائل واالحكام والقضايا الحسينية.
وقد عَ َمدَ المعهد على إقامة دورات تأهيلية باللغة االنكليزية تتضمن دروس ومحاضرات منتقاة
من الفقه والعقائد والسيرة النبوية ..يقدمها أساتذة مختصون ،بهدف توفيرهم عدد كافِ من
المبلغين والمبلغات خالل االيام االعتيادية ويتزايد هذا العدد في الزيارات المليونية.
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ولتفاصيل اكثر حول هذه الدورات وما حتمله من مضامني
واه��داف التقت جملة «االح��رار» الشيخ امري ياسني الويل
مدير معهد اخلطابة باللغة االنكليزية والذي قال« :هناك
سلسلة من الدورات ينظمها معهد اخلطابة باللغة االنكليزية

يف العتبة احلسينية املقدسة لرفد الصحن الرشيف بملغني
ومبلغات من حمافظة كربالء وبقية املحافظات ،والغاية منها
إعداد وهتيئة املبلغني واملبلغات يتقنون اللغة االنكليزية

ويفقهون باألحكام الرشعية واملسائل الفقهية داخل احلرم
الرشيف وخارجه لتزويد الزائرين االجانب باألحكام
واملسائل خالل االيام االعتيادية والزيارات املليونية.

انتقاء الدروس

وتابع« :تستمر كل دورة ملدة ارب��ع سنوات ،بواقع يوم
واحد يف االسبوع ،وتعطى املحارضات ملدة ثالث ساعات
متواصلة ،وتضم دروس يف الفقه لسامحة السيد السيستاين

(دام ظلة) ،كذلك العقائد للشيخ املظفر (رمحة اهلل) ،ورسالة
احلقوق لإلمام زين العابدين (عليه السالم) ،والسرية النبوية

الشيخ امير ياسين الولي

ودرس عن مقتل االمام احلسني (عليه السالم) ،ومجيع هذه
الدروس تقدم باللغة االنكليزية ،ومجيعها اخذت بعناية
كاملة ،وهي منتقاة لتؤهل الطلبة والطالبات ليكونوا مبلغني
ومبلغات داخل احلرم الرشيف وخارجه ،واغلب خرجيات
الدورات السابقة متواجدات اليوم كمرتمجات ومبلغات يف
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الطالبة برحاء الئق العبادي

وجه سامحة الشيخ
حرم سيد الشهداء (عليه السالم) ،وقد َّ
عبد املهدي الكربالئي برضورة نزول املبلغات اىل احلرم
احلسيني بشكل يومي بعدما كانوا يتواجدون فقط خالل
الزيارات املليونية.

شغف التعلم يقابلها رشف اخلدمة

وعن االجواء التي يعيشها املبلغون من حالة شغف التعلم

ورشف اخلدمة لسيد الشهداء (عليه السالم) قال مدير
معهد اخلطابة باللغة االنكليزية« :هناك تفاعل كبري من
الطالبات اثناء املحارضات ،فجميعهن يملكن شهادات
علمية بعضهن خرجيات اعدادية واخريات خرجيات
تربية انكليزية وكليات هندسية وطبية وتربوية ،وبعضهن
شاركن برتمجة كتب باللغة االنكليزية اىل العربية وبأرشاف
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

22

مبارش من قبلنا ،وقد تم تأسيس وحدة تعنى هبذا اجلانب
محلت اسم (وح��دة املعهد التخصيص للخطابة باللغة
االنكليزية).

مشريا اىل «من بني الرشوط التي وضعت للمشاركني يف
هذه الدروات هي وجوب امتالك ا ُملشاركة عىل درجة ال
تقل عن ( )70يف مادة اللغة االنكليزية يف النتائج النهائية
ملرحلة السادس االعدادي».

«التحقت
الطالبة برحاء الئق العبادي من حمافظة بغداد:
ُ
باملعهد التخصيص للخطابة احلسينية التابع للعتبة احلسينية
املقدسة للغة االنكليزية يف شهر رمضان املبارك حيث
قرأت االعالن عىل شاشة قناة كربالء الفضائية فكان نص
االعالن هو :من تلتحق هبذا املعهد جيب ان تكون لدهيا
درجة ( )70يف مادة اللغة االنكليزية) فكانت درجتي

إعداد وتهيئة مبلغين

( )98يف الصف السادس االعدادي فأهلتني ان ألتحق هبذا املعهد وقمت بمراسلة
اجلهة املعنية وهو الشيخ امريي ياسني الويل فأضافني اىل املجموعة بعد عطلة العيد
املبارك حيث تم االلتحاق والدروس التي اخذناها هي (توضيح مسائل) للسيد
السيستاين وموجز تاريخ السرية النبوية ورسالة احلقوق لإلمام زين العابدين (عليه

ومبلغات يتقنون
اللغة االنكليزية
ويفقهون األحكام

السالم) وكذلك العقائد للشيخ املظفر..
وكانت املحارضات جيدة جدا وحتى انني قد طورت لغتي االنكليزية باإلضافة
اىل ان هناك معلومات قد اضيفت يل من اجلانب الديني وهي تفيدين من باب كوين

الفقهية والمسائل
الشرعية ،لمساعدة
الزائرين االجانب ممن ال

مسلمة خصوصا املسائل الرشعية ،وانا اطمح اىل ان اكون مرتمجة يف املستقبل للعتبة
احلسينية املقدسة خصوصا عندما يقبلن الزائرات االجنبيات حيث يتم السؤال عن
املسائل الفقهية ،وانصح كل اخت ان تلتحق يف هذا املعهد سواء من نفس التخصص
معي او غري ختصص من اللغة االنكليزية وخصوصا نحن ندرس يف ارشف بقعة عىل
وجه االرض وهو حرم االمام احلسني (عليه السالم).
جيدر االشارة اىل «ان املشاركات خيضعن لالختبار مع هناية كل شهر ،من خالل املواد
االربعة التي تم طرحها يف املحارضة ،ويتم تقييم كل طالب حسب املعايري العلمية
لالختبار.

يتقنون اللغة العربية
في االجابة على
المسائل واالحكام
والقضايا الحسينية.
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

مشروع مؤسسة وارث االنبياء

في أفريقيا
آفاق واسعة لنشر علوم وفكر اهل البيت

*تقرير :قاسم عبد الهادي

تستمر شعبة النشاطات االفريقية التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة
في نشر علوم ومعارف اهل البيت (عليهم السالم) في جميع دول افريقيا وعلى الرغم من
مؤسساتها الثالث في أوغندا ومالي وبوركينا فاسو من شرق وغرب افريقيا اال انها تسعى للتوسع
اكثر حيث سيتم في المستقبل القريب افتتاح فروع اخرى وجديدة لمؤسسة وارث االنبياء (عليهم
السالم) في (ساحل العاج ،والكاميرون ،وتنزانيا ،والسنغال) علما ان المؤسسة تدعم وترعى حاليا
النشاطات الثقافية والدينية في هذه في الدول والعديد من الدول االفريقية االخرى وذلك لنشر
علوم ومعارف القرآن الكريم والتعاليم الرسالية الحقة للنبي االكرم (عليه وعلى آله السالم) وايضا
لدعم المؤمنين في هذه القارة المعطاء والموالية لمحمد وال بيته الطيبين االطهار (عليهم
السالم) ،وجاء ذلك وفقا لتوصيات المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ
عبد المهدي الكربالئي (دام عزه).
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ملعرفة املزيد عن م��رشوع مؤسسة وارث االنبياء (عليه
السالم) يف افريقيا التابعة لشعبة النشطات االفريقية حتدث
مسؤول شعبة النشاطات االفريقية الشيخ عيل القرعاوي
قائال:

نشاطات مختلفة في بوركينا فاسو

احتفالية افتتاح املؤسسة

افتتحت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة مؤسسة
وارث األنبياء للنشاطات الدينية والثقافية بحضور مسؤويل
حمبي أهل البيت
املراكز وال��دورات القرآنية ،ومجع من ّ
(عليهم السالم) بدولة بوركينافاسو غرب قارة أفريقيا ،فيام
تم التشاور لوضع نظام عمل املؤسسة بام يتالءم مع تطلعات
ّ
احلسينية املقدّ سة ،وستأخذ املؤسسة
األمانة العامة للعتبة
ّ
عىل عاتقها إدامة التواصل بني أتباع أهل البيت (عليهم
السالم) والعلامء القادرين عىل إيصال األحكام الرشعية
هلمّ ،
وإن توجيهات املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
25

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

برضورة أن تكون مركز ًا للنشاطات القرآنية والدينية املختلفة يف بمساحة (ثالثون ألف مرت مربع) يف مجهورية بوركينا فاسو
دولة بوركينا فاسو.
إلقامة برامج دينية وثقافية ،وبعد أيام متواصلة من العمل
الدؤوب من خالل تعاون العديد من اإلخوة املؤمنني يف بوركينا
توقيع عقد رسمي
فاسو تم رشاء وتسجيل األرض باسم العتبة احلسينية املقدسة
تم توقيع عقد رسمي بني االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف مدينة بوبوديالسو وحتديد ًا يف منطقة باما التي تكتظ بالكثافة
واحلكومة املركزية يف مدينة بوبوديوالسو لغرض اعرتاف السكانية وتشتهر بالثروة الزراعية.
وتثبيت املؤسسة يف الدولة ولكي تكون معتمدة وبشكل رسمي
لدى حكومة مجهورية بوركينا فاسو غرب افريقيا حيث تم حمارضات ودروس خمتلفة
اقامة مؤسسة وارث االنبياء (عليه السالم) يف مجهورية بوركينا
اعتامد املؤسسة بشكل رسمي لدى احلكومة.
فاسو دروسا وحمارضات متنوعة متسلسلة وفق فرتات زمنية
متليك قطعة ارض يف بوركينا فاسو
حمددة يف الفقه والعقائد واالصول واحكام التجويد والتالوة
كام رشعت االمانة العامة العتبة احلسينية املقدسة ومن خالل والقراءة.
مؤسسة وارث األنبياء (عليه السالم) يف تسجيل قطعة أرض

افتتاح املدرسة االبتدائية

مدارس (وارث األنبياء) تواصل العملية الدراسية

كانت خطوة افتتاح مدرسة وارث االنبياء الدينية املرحلة منذ بدء العام الدرايس اجلديد  2022يستمر أساتذة مدرسة
االبتدائية مهمة لنرش علوم اهل البيت (عليهم السالم) يف افريقيا مؤسسة وارث األنبياء (عليه السالم) بإعطاء دروس يف الفقه
فقد قام مؤسسو وارث االنبياء التابعة لشعبة النشاطات االفريقية وبقية العلوم املتعلقة به للصف األول اإلعدادي.
يف العتبة احلسينية املقدسة بافتتاحها يف حمافظة بوبوديالسو ثاين
اكرب حمافظات دولة بوركينا فاسو ،حيث هتتم هذه املدرسة بتعليم
دروس (القران الكريم ،الفقه ،العقائد ،العقائد ،احلديث النبوي ،الدورات الصيفية
احلساب ،االم��الء ،االنشاد) ،وتكون الدراسة يف ايام االثنني مع بداية التعطيل الدرايس يف بوركينا فاسو أقامت مؤسسة
والثالثاء واالربعاء يف اللغة العربية واما بقية االيام فتكون الدراسة وارث ال��دورة الصيفية لطلبة امل��دارس احلكومية ويف قرى
باللغة الفرنسية لكال اجلنسني وتعطي يف هنائية كل مرحلة دراسية متعددة وخمتلفة يف مدينة بوبو ديو السو وذلك بمشاركة مئتي
شهادة معرتف هبا يف دولة بوركينا فاسو ،علام ان الدروس تكون طالب وطالبة من كال اجلنسني ،حيث يرشف عىل هذه الدورة
وفق منهج اهل البيت (عليهم السالم) يف كل املراحل الدراسية .اساتذة كفوئني وكادر املؤسسة.
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حمافل ودروس قرآنية يف شهر رمضان

كام بارشت مؤسسة وارث األنبياء (عليه السالم) بعدة نشاطات
كان أبرزها إقامة برنامج قرآين يف شهر رمضان املبارك تضمن
ق��راءة اخلتمة املرتلة مع تفسري مبسط ،وتوفري فرصة لتعليم
املبتدئني تالوة القرآن الكريم ،باإلضافة إىل إقامة مآدب اإلفطار
للصائمني كل ليلة يف مدينة بوبو ديوالسو بمقر املؤسسة ،وهناك
دورات وحلقات قرآنية متعددة يف شهر رمضان املبارك لتعليم
القراءة والتجويد واحكام القرآن الكريم حيث يتم اعطاء
ال��دروس من قبل مشايخ واساتذة املؤسسة وجلميع الفئات
العمرية من املجتمع البوركيني من شيبة وشباب واطفال،
وكذلك اجتمع كادر املؤسسة ومجع غفري من املؤمنني عىل اقامة
صالة عيد الفطر املبارك واعامل هذا اليوم املبارك.
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السالل الغذائية

ومن جهة اخرى وتفعي ً
ال لفتوى التكافل االجتامعي التي دعت
إليها املرجعية الدينية العليا وبإرشاف مبارش من العتبة احلسينية
املقدسة املتمثلة بسامحة املتويل الرشعي الشيخ الكربالئي (دام
عزه) قامت شعبة النشاطات األفريقية بتوزيع أكثر من ()850
سلة غذائية يف شامل وجنوب أفريقيا.

محلة للتربع بالدم

وك��ذل��ك اق��ام��ت املؤسسة محلة ت��ربع ب��ال��دم يف مقرها اىل
املستشفيات احلكومية هناك ،اهدي ثواهبا اىل االمام احلسني
(عليه السالم) ،ومتت احلملة بالتعاون مع احلكومة املحلية يف
مدينة بوبو ديالسو وشهدت مشاركة واسعة وكبرية واقبال

متميز للتربع وب���إرشاف ك��ادر صحي متمرس وخم��ول من افتتاحية روضة وحضانة
احلكومة املحلية.

نشاطات جمهورية مالي االسالمية

كام وكان للمؤسسة نشاطات عديدة يف مجهورية مايل االسالمية
تضمنت اقامة دورة بعنوان النهضة احلسينية مسريها واهدافها،
تناول فيها املحارضون كل ما يمت القضية احلسينية بصلة،
واستمرت الدورة ملدة يومني ألقيت فيها اربع حمارضات ألربع
حمارضين وحرضها اكثر من ثالثني طالب جامعي وكان تفاعل

ٌ
وبارز بافتتاح روضة لألطفال بلغ
كبري
دور ٌ
وكان للمؤسسة ٌ
عدد التالميذ فيها ( )25تلميذ وتلميذة ومدرسة ابتدائية بلغ
عدد تالميذها ( )20تلميذ وتلميذة ،لتلقي الدروس باللغتني
العربية والفرنسية ،باإلضافة اىل تعليمهم العلوم الدينية
كالقرآن الكريم وعلوم أهل البيت (عليهم السالم) ،وقد تم
توزيع املستلزمات الدراسية كالكتب والقرطاسية باإلضافة إىل
توزيع املالبس (الزي املوحد) جمانا.

الطلبة كبريا يف مناقشة آثار الثورة احلسينية ونتائجها عىل صعيد السالل الغذائية
االسالم وارتقائها اىل مستوى االنسانية مجعاء.

وتفعي ً
ال لفتوى التكافل االجتامعي التي دعا إليها آية اهلل
العظمى السيد السيستاين (دام ظله) وب��إرشاف مبارش من
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العتبة احلسينية املقدسة املتمثلة باملتويل الرشعي سامحة الشيخ
الكربالئي(دام عزه) قامت شعبة النشاطات األفريقية بتوزيع
أكثر من ( )850سلة غذائية يف شامل وجنوب أفريقيا.

نشاطات العتبة الحسينية فــي اوغندا
وتوقيع عقد المؤسسة

يف زيارة سابقة لرشق أفريقيا وحتديد ًا يف أوغندا تم التفاهم
واالتفاق عىل إنشاء (مؤسسة وارث األنبياء) التي تعنى
باجلوانب العلمية والثقافية والقرآنية ،والدروس احلوزوية.

الدورات الصيفية

اقامت مؤسسة وارث االنبياء (عليه السالم) دورات يف مقر
املؤسسة يف اوغندا وايضا يف القرى القريبة منها لغرض تعليم
القراءة والتجويد والرتتيل واحكام القرآن الكريم وبعض
االحكام الفقهية والعقائدية وتعليم الصالة والوضوء وتم
هذا النشاط يف فرتة العطلة الصيفية واستثامر هذا الوقت
لغرض فائدة الطلبة واملوظفني وغريهم من عامة الناس.

حمارضات ودروس حوزوية

كام واقامت املؤسسة يف اوغندا دورة طويلة مل��دة ثالث
سنوات تقدمتها دورة متهيدية حيث يتلقى فيها الطلبة عدة
دروس تأهيلية حوزوية للمشاركة يف هذه الدورة الطويلة
االمد ،ويتم من خالهلا ايضا تدريس املواد احلوزوية التالية
(الفقه ،العقائد ،االخ��الق ،اآلداب االسالمية ،القراءة،
القران الكريم ،سرية الرسول (صىل اهلل عليه وآله) واهل بيته
(عليهم السالم) اللغة العربية) ،حيث بلغ عدد الطلبة لغاية
االن ( )18طالبا وهم طلبة القسم الداخيل ويعطي الدروس
االستاذ الشيخ حسني سليامن ككريي والشيخ حممد مرشد
وغريمها من االساتذة ويكون ال��درس يوميا بواقع ()9
ساعات من ضمنها ساعتني اسرتاحة لصالة الظهرين وهناك
العديد من الربامج االسبوعية الثنائية والثالثية تتحدد اوقاهتا
حسب رغبة املشاركني وبالتنسيق مع ادارة املؤسسة وهناك
ايضا دورات قصرية للشباب من املدارس املتوسطة والثانوية
االكاديمية.
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،،

بعد (أوغندا ومالي
وبوركينا فاسو)
مؤسسة وارث االنبياء
(عليه السالم) تستعد
لفتح افرعها الجديدة
في (ساحل العاج
والكاميرون وتنزانيا
والسنغال)

،،

سالل غذائية

تفعي ً
ال لفتوى التكافل االجتامعي ومن خالل املؤسسة
هناك قمنا بتسجيل العوائل املتعففة كمرحلة أوىل ،لكي
يتم إيصال املساعدات هلم ،حيث تم تسجيل أكثر من
( )850عائلة من الفقراء واأليتام ،وحمبي أهل البيت
(عليهم ال��س��الم) ،وذل��ك يف ث��الث دول هي (بوركينا
فاسو ومجهورية مايل وأوغندا) ،وسعينا جاد لسد بعض
احتياجات الفقراء وإيصال بركات اإلمام احلسني (عليه
السالم) إىل تلك الدول.
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االستراتيجية
غايتها تعزيز المنتج الوطني ..وخدمة
المواطن العراقي ..صحيا وزراعيا
وصناعيا وفي شتى المجاالت.
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

السيد عبد الكريم المدني 
ّ
اإلمام
ُ
تس َ
ك في ِد َ
كربالؤ َ
ُ
والمتشي ُّع»
ني
«ذي
يالى ْ
ط ُع ** يا أيّها ُّ
الس ُّ
علي الشاهر

ّ
ٌ
ٌ
تتذكر ثورة
ومجاهد
رجل من جهابذة العلماء األتقياء ،ومصلحٌ ال يخاف في الله لومة الئم،
ُ
واألب الروحي
العشرين صوال ِت ِه ،وهو ذاته المجتهدُ واإلمام الكبير وأستاذ حوزة النجف األشرف،
ْ
للنبي األك��رم وآله (عليه وعليهم
سطعت فيها شمس ال��والء
ألهالي مدينة (دي��الى) التي
ّ
ُ
اإلنساني الداعي ّ
للم شمل المسلمين حين قال( :والله
الرجل
أفضل الصالة والسالم) ،كما ّأنه
ّ
أنا ّ
خاتما حياته بذكر طيّب ّ
ً
خلده بين محبيه.
سني أنا شيعي)،
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هو األستاذ األعظم السيد عبد الكريم بن عيل بن حسني بن
حممد بن محادي بن عبد ال��رؤوف ،املولود يف مدينة النجف
األرشف يف حملة احلويش سنة ( 1321ه�  1899 -م) ،وهو
رابع أخوته ،وترعرع ونشأ يف وسط أرسة كريمة ُعرفت بحبها
للعلم واملعرفة وأخذت مأخذها النبيل من الدوحة املحمدية
الرشيفة والشجرة العلوية املباركة ،هذه األرسة التي أنجبت
العلامء ورجال الدين.
ّ
تويف والد السيد عبد الكريم وهو يف سن مبكرة من حياته ،إذ
كان عمره ( 15عام ًا) ،فكفله أخوه األكرب السيد عبد احلسني
املدين ،ورعاه رعاي َة الوالد لولده ،فكانت نشأته حسنة وصار
مورد إعجاب معارصيه.
وينتسب السيد عبد الكريم املدين (قدس رسه) إىل أرسة علوية
هاشمية (آل املدين) تعود بنسبها إىل السيد عيل صدر الدين بن
معصوم املدين املولود يف املدينة املنورة سنة ( 1052ه�) ،وكان
من األعالم املشهود هلم بالعلم واألدب.
ويقول عنه امل��ؤرخ والعالمة الراحل الشيخ باقر رشيف
القريش (رضوان اهلل تعاىل عليه)« :كان من آيات اهلل العظام،
ومن الزاهدين الورعني ،يف نكرانه للذات وتب ّنيه لألخالق

قت للحضور يف بحثه مع العالمة
اإلسالمية الرفيعة وقد و ّف ُ
حجة اإلسالم عيل حييى القطيفي ،وكان (رمحه اهلل) ينفق ليله
باملطالعة».
ً
حقا
المجتهد الورع والزاهد
وبعد جهد جهيد ومطالعة ونقاش وقراءة مستفيضة ودراسة
عىل أيدي كبار مراجع الدين والعلامء األعالم ،حاز السيد
املدين مرتبة علمية كبرية ،ووصل إىل مرحلة االجتهاد ،ففي
مرحلة املقدمات اطلع عىل كتب ومؤلفات عدة منها :قطر
ومغني اللبيب البن هشام ،كام
الندى يف النحو البن هشامُ ،
درس املنطقة وحاشية املال عبد اهلل يف املنطق ،ثم انتقل إىل
مرحلة السطوح ،وبعد أن قطع مرحلة مهمة من دراسته
احلوزوية انتقل إىل مرحلة أكثر عمق ًا ،وإحاطة بالعلوم الدينية
املختلفة وهي مرحلة البحث اخلارج ،فهي مفرتق طرق بني
احلصول عىل إج��ازة االجتهاد واالستمرار بالدراسة ،أو
االكتفاء بام حصل عليه يف املرحلتني السابقتني ،وقد حرض
(ق��دس رسه) بحث الشيخ تاج الدين التربيزي يف أصول
الفقه ،ثم انتقل إىل بحث اإلمام السيد أيب احلسن األصفهاين،
فاخترص أبحاثه األصولية ،ثم حرض بحث الشيخ حممد
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حسني األصبهاين صاحب احلاشية عىل جزئي كفاية األصول
واحلاشية عىل مكاسب الشيخ مرتىض األنصاري ،كام حرض
بحث احلجة السيد عبد اهلادي الشريازي يف الفقه.
ومن بني من حرض دروسهم :الشيخ عبد الرسول اجلواهري
والشيخ حسني احليل والشيخ حممد عيل اجلاميل الكاظمي
واملجتهد املعروف السيد امليالين والشيخ مرتىض الطالقاين
والشيخ نعمة اهلل الدامغاين (تقدست أرسارهم الرشيفة).
وقد ُع ِرف عنه أنه ُ
رجل ور ٍع وزهد وتقوى وذو كالم طيب،
يدعو دائ � ًام إىل عمل اخل��ري ،كام تبنى موقف التوحيد بني
املذاهب والقوميات واألديان ،وانتهج منهج اإلصالح.
وملكانته العلمية السامقة وحضوره االجتامعي واإلصالحي،
رأى زعيم الشيعة آنذاك اإلمام السيد أبو احلسن األصفهاين
(قدّ س رسه الرشيف) أن يبعث السيد املدين إىل مدينة بعقوبة
يف حمافظة دياىل ،ليكون ممث ً
ال له ،ويكون مرشد ًا ديني ًا وذلك
يف العام (1941م).
وبعد وفاة السيد األصفهاين ،طالبت مجاعة من املؤمنني
السيد املدين بالعودة إىل النجف األرشف والتصدي لشؤون
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املرجعية والتقليد ،إال أنه امتنع وأرشدهم إىل تقليد الشيخ
حممد رضا آل ياسني (تقدست روحه الرشيفة) ،وتكرر األمر
ذاته مع إرشاده املؤمنني لتقليد السيد عبد اهلادي الشريازي
واإلم��ام السيد حمسن احلكيم واإلم��ام السيد أبو القاسم
اخلوئي (تقدّ ست أرسارهم الرشيفة) ،تواضع ًا منه ونكران
ذاته ،حيث وضع مصلحة املسلمني فوق كل اعتبار وظل
هاجسه األسايس اخلدمة وإنارة طريق احلق واهلداية.
ومن ذكرياته عن اإلمام املدين ،يقول األستاذ مجيل الربيعي:
«كان هذا السيد اجلليل هائ ًام يف حب اهلل تعاىل ورسوله وأهل
بيته حتى انعكس ذلك عىل شخصيته املهيبة وقار ًا ورزانة
وهدوء ًا ووداعة ،فكانت هيبته هيبة روحية عالية حيس هبا
كل من يلتقيه حتى أنه كان يفرض شخصيته عىل جملسه
باهليبة الروحية ،وأذكر أنني تذاكرت حول تلك اهليبة مع
الشهيد إبراهيم صالح (أبو غالب) وهو من تالمذته ،فقال:
إن تلك اهليبة هي نتاج صالة الليل ،فإن السيد عبد الكريم مل
يرتك قيام الليل بل هو من املتهجدين الذاكرين اهلل كثري ًا».

ورع وزهد
عُ رِف عنه أنه رجلُ ٍ
وتقوى وذو كالم طيب،
يدعو دائماً إلى عمل الخير،
كما تبنى موقف التوحيد
بين المذاهب والقوميات
واألديان ،وانتهج منهج
اإلصالح...

السيد المدني في قلوب أهالي بعقوبة
كان يف مدينة بعقوبة حسينية بناها السيد صالح احليل عام
( )1921وبعد وفاته توالها الشيخ الشديدي ،وبقيت بعد
رحيله مغلقة ألكثر من ( 10سنوات) وبسبب طول تلك
الفرتة ،توجهت وفود من أبناء حمافظة دياىل إىل مراجع الدين
العظام النجف األرشف ومنهم اإلمام الشيخ حممد رضا آل
ياسني واإلم��ام السيد أبو احلسن املوسوي مطالبة برتشيح
مرجع ديني لدياىل وبعقوبة ،فوقع االختيار عىل سامحة السيد
عبد الكريم املدين.
ويف عام 1940م وصل السيد املدين (رمحه اهلل) إىل بعقوبة،
ومنذ حلظة وصوله مل ينزل يف بيت من بيوت بعقوبة بل نزل يف
قلوب أهل بعقوبة وأهل دياىل عامة ،فقد استقبله اجلميع بوافر
املحبة وفائق التكريم وكثري التقدير ،وطيلة فرتة بقائه يف بعقوبة
والتي بلغت ( )51عام ًا عمل عىل مجع القلوب و ِّمل األيدي
ورص الصفوف وكان حضوره دائ ًام حضور خري ،وكان حيث
ِّ
عىل الدوام عىل هتدئة النفوس وحقن الدماء واحلمل الصالح
يف كل مكان وكل زمان ،وهو ما بقي عليه حتى وفاته يف الثاين
من حزيران من عام (1991م).

لقد عاش السيد عبد الكريم يف حمافظة دياىل ما يقرب من
نصف قرن داعي ًا عابد ًا زاهد ًا بعيد ًا عن زخارف الدنيا ،وطيلة
هذه املدة مل تسمع منه كلمة جارحة ألحد رغم التحديات التي
كان يواجهها من بعض املتطرفني الذين كانوا يطعنون بمذهب
أهل البيت (عليهم السالم) علن ًا ،رغم ذلك مل ُيسمعهم كلمة
واحدة نابية ،وإنام كان منهجه هو الرد غري املبارش ،وخالصة
املتعصبني واملتطرفني،
منهجيته هو اإلعراض عن اجلاهلني
ّ
وطرح الفكر اإلسالمي السليم من الكتاب الكريم والسنة
املطهرة وفق منهج أهل البيت األطهار (عليهم السالم) بدون
التعريض باآلخرين حتاشي ًا إلثارة احلساسيات ،وبعبارة أخرى
كان يطرح مجالية فكر أهل البيت (عليهم السالم) بأسلوب
علمي رصني مدعوم باألسانيد الصحيحة من كتب السنة
والشيعة بأسلوب هادئ رزين جيذب العاقل املنصف ،ويفحم
العدو املتحدي ،وال يرتك ثغرة يمكن للخصم أن يدخل منها؛
وهلذا كان عندما يتحدث يكتب مسبق ًا كلام يريد أن يتحدث
به ،ويعطي خالصة منه ،وقد نرش قس ًام من بحوثه يف كتابه
املوسوم (فيوض الرمحن يف حمارضات شهر رمضان).
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حد يقة ا لك����تب

توظيف كالم االمام علي
في فهم النص القرآني
ال يخفى ان كالم اهل البيت (عليهم السالم) جميعا هو احد االسباب االساسية ان لم يكن
السبيل االس��اس التي يعّ ول عليه في فهم النص القرآني ومعرفة اس��رار بالغته وروعة
تعبيره وتحري مواضع الدقة فيه كونهم (عليهم السالم) عدل القرآن الكريم وقرناؤه في
الفضل وشركاؤه في الهداية بنص حديث الثقلين المقطوع بصحة صدوره عند الفريقين،
فالمعصوم حين تعرضه لحادثة او مسألة او فعل يكون القرآن الكريم حاضرا لديه بكل معانيه
َ
يفهم كتاب
النهم عاشوا معه وجدانا وسلوكا ومفهوما ومصداقا وعليه فإن من يريد ان
الله العزيز ويقف على معانيه الدقيقة ،ومراميه السامية ،واسرار اعجازه ،ال يمكنه االستغناء
عن كالم الراسخين في العلم واهل الذكر في المصداق االعلى وهم نبينا محمد (صلى الله
عليه وآله) واالئمة المعصومين (عليهم السالم) كي يستضاء أمامه الطريق في تدبر معاني
القرآن الكريم والتفكر في مقاصده وأهدافه وخصائصه وآثاره لكونهم أدّ ل الناس على سمو
قدره وأعرفهم بمنزلته وأعلمهم بفضله.
قراءة :عيسى الخفاجي
يف هذا تقول مؤلفة كتاب (توظيف كالم االمام عيل (عليه
السالم) يف فهم النص القرآين) املدرس املساعد رقية ناجح
امليايل ،يف مقدمة كتاهبا بالطبعة االوىل لعام 2018م عن دار
ال��وارث للطباعة والنرش والصادر عن مؤسسة علوم هنج
البالغة يف العتبة احلسينية املقدسة وبواقع ( ) 240صفحة من
القطع الوزيري:
«كان سبب اختياري عنوان هذا الكتاب هو قول لألمام عيل
(عليه السالم) اذ قال« :افيضوا يف ذكر اهلل فأنه احسن الذكر..
وتعلموا القرآن فانه احسن احلديث ،وتفقهوا فيه فأنه ربيع
القلوب واستشفوا بنوره فأنه شفاء الصدور ،واحسنوا تالوته
فأنه احسن القصص ،فان العامل العامل بغري علمه كاجلاهل
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ً
صدر حديثا
اصدارات باللغة التركية

احلائر ال��ذي ال يستفيق من جهله ،بل احلجة عليه اعظم
ألوم ،انا مل ّ
نحكم الرجال وانام
واحلرسة له الزم وهو عند اهلل َ
ّ
حكمنا القرآن وهذا القرآن انام هو خط مستور بني الدفتني ال

ينطق بلسان ،وال بد له من ترمجان ،وانام ينطق عنه الرجال
وعليكم بكتاب اهلل فانه احلبل املتني والنور املبني والشفاء
النافع والري الناقع والعصمة للتمسك والنجاة للمتعلق ،ال
فيقام وال ُيزيغُ فيستعتب وال ُخت ِل ُق ُه كثرة الرد وولوج
يعوج
َ
ُّ
السمع من قال به صدق ومن عمل به سبق».
واشتمل الكتاب عىل مقدمتان ومتهيد وثالث فصول وخامتة
وقائمة بأهم املصادر واملراجع ثم املحتويات ..كان الفصل
االول يف توظيف كالم االمام عيل (عليه السالم) لفهم آيات
وتضمن اربع مباحث.
العقيدة
ّ
أما الفصل الثاين فكان يف توظيف كالم االم��ام عيل (عليه
السالم) يف فهم آيات االحكام الفقهية وقد اشتمل عىل ثالثة
مباحث.
وتناولت املؤلفة يف الفصل الثالث واالخري توظيفات عامة
اشتملت عىل ثالثة مباحث كان املبحث االول يف مضامني
تفسريية لأللفاظ من اخلطب واالدعية
وكان املبحث الثاين يف املشاهد التصويرية يف كالم االمام عيل
(عليه السالم) أما
املبحث الثالث ففي كالم االمام عيل (عليه السالم) يف امور
اخالقية متفرقة.

صدر عن مركز االع��الم ال��دويل يف قسم إعالم العتبة
احلسينية املقدسة ،ثالثة كراسات باللغة الرتكية ،حتت
عناوينَ ( :من ُهم اهل البيت عليهم السالم) و(االمام
احلسني رمز العدالة وشعلة احلرية) ومطو ّية بعنوان
(كربالء مدينة املقدسات والتاريخ وال��رتاث) وذلك
بالتعاون مع مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) يف تركيا.
وتضمنت االص��دارات رشح ًا موجز ًا عن سرية حياة
ّ
ائمة اهل البيت (عليهم السالم) والتعريف بشخصياهتم
لالمة االسالمية الناطقة باللغة الرتكية ،وبيان ًا ملضامني
النهضة احلسينية وسرية االمام احلسني (عليه السالم)،
وت��وض��ي��ح� ًا ب��ال��ص��ور واخل��رائ��ط ل��الم��اك��ن املقدسة
وشواخص اآلثار وال��رتاث يف مدينة كربالء املقدسة،
حيث قامت مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) يف تركيا
برتمجة وتدقيق االصدارات.
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الص ُ
اع ِب َص َ
َّ
اع ْي ِن!

رَ
قيل إن رَرشيك ًا بن احلارث األعور وهو من الشعراء

األف��ذاذ واملنارصين لإلمام عيل (عليه السالم)
دخل عىل معاوية يوم ًا ،فقال له معاوية :إنك

لدميم واجلميل خري من الدميم ،وإنك لرشيك
ٌ

وما هلل من رشيك ،وإن أباك ألعور والصحيح
دت قومك؟!
خري من األعور ،فكيف ُس رَ
ٌ

فقال له رشك :إ ّنك ملعاوية ،وما معاوية إ ّال ٌ
كلبة

ع��وت فاستعوت ال��ك��الب ،وإن��ك اب��ن صخر
ٍ
حرب
خري من الصخر ،وإن��ك البن
والسهل ٌ
ُ
مية
والسلم ٌ
أمي رَة وما أ ّ
خري من احلرب ،وإنك البن َّ
ري املؤمنني؟!
إ ّال رَأ رَمة ُ
فصغّ رت ،فكيف أصبحت أم رَ

َ
ً
شاء َل َج َع ْل ُ
طاما
ناه ُح
ن
َل ْو
ُ

ُ
احل رَط ُام :ما ُيطم من عيدان الزرع إذا يبس.
وفيه قوله تعاىل :رَ
ُود ُه﴾ أي ال
﴿ال رَ ْي ِط رَم َّن ُك ْم ُس رَل ْيامنُ رَو ُجن ُ
ّ
يطمنكم جنود سليامن ،فجاء بام هو أبلغ ،والوجه يف قوهلا
ذلك مع أن الريح كانت حتملهم احتامل إرادهتم النزول عند
منقطع ال��وادي ألنم ما دامت الريح حتملهم يف اهل��واء ال
خياف حطمهم ،ويمكن أن يكون جنود سليامن كانوا ركبان ًا
ومشا ًة يف ذلك الوقت ومل حتملهم الريح.
﴿وما رَأ ْد رَ
احل رَط رَم ُة﴾ُ ،
راك رَما ْ ُ
«احل رَط رَم ُة» :اسم
أما قول ُه تعاىل :رَ
من أسامء النار ،وهي التي حتطم العظم وتأكل اللحم ح ّتى
هتجم عىل القلوب.
ول اهللِ (صىل اهلل عليه وآله) رَف ِ
«ز َّو رَج رَر ُس ُ
ويف احلديث :رَ
اط رَم رَة
(عليها السالم) رَع رَىل ِد ْر ٍع ُح رَط ِم َّي ٍة رَت ْس رَوى رَث رَالثِ رَ
ني ِد ْر رَه ًا».
وفيه :رَ
�ك ُ
ِ
احل رَط ِم َّي ُة» ،رَ
�ن ِد ْر ُع� رَ
قيلُ :س ّميت بذلك؛ ألنا
«أ ْي� رَ
ِ
حتطم السيوف أي تكرسها.
وقيل  :هي العريضة الثقيلة وهي منسوبة إىل بطن من عبد
«ح رَط رَم ُة بِن رَحا ِر ٍ
القيس ُ
ث» كانوا يعملون الدروع.
يقال هلمُ :
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تكرر ذكر رَ
«احل ِطيم» وهو ما بني الركن الذي
ويف احلديث ّ
فيه احلجر األسود ،وبني الباب ،كام جاءت به الروايةُ ،س ّمي
ِ
ويطم بعضهم
رَحطي ًام؛ ألنّ الناس يزدمحون فيه عىل الدعاء،
بعض ًا ،رَ
وقيل :ألنّ من حلف هناك ُع ِّجلت عقوبته.

ُ
الوجيه..
ألنك
ال ُترجع من سألك خائبا ؟

حيدر عاشور

وجهني بنورك واقرص ع ّ
يل مسافات رضاك ،فلم تعد روحي تتحمل تناقض االشياء .يف زمن وحده تتحرك
سيديِّ ،
الكلامت ،وتتالعب بدمائي الفائرة .ورضحيك بضيائه اهلادئة ،كأنه ينظر اىل قلبي وجيربين عىل الكتابة بحالوة العشق،
أخر ساجد ًا ،وأجهر بالترضع،
ويقني العقيدة ،ورضا النفس ..كلها تأتيني وخترتق جوارحي يف عمق نورك ،وهكذا ُّ
فيخف وزين ،وكأين ريشة محامة بيضاء تعلو حتت سامء قبتكُ ،
ّ
وأبث لك خماويف وشكواي.
أحط عىل تاج جدثك
تلهب عليها أنفاسك الطاهرة لتمسحها ،ألنك الوجيه..
وأعرتف بتناقض ترصفايت ،وارتكايب الذنوب ،ومن غري تردد َّ
ال ترجع من سألك خائبا ؟.
سيديّ ،
ف ع َّ
تلط ْ
أذوب فيك ..اجعلني أكثر اقرتاب ًا يف مملكة قدسيتك ،حيث تزهر الروح وتنساب النفس
يل ،ودعني
ْ
مكب ً
ُ
ال بقرابة عجيبة
ينابيع اىل بارهياَ ،ع َّل ُه يغمر القلب برمحته ،ويطوي انكساري ،كلام مستني
لدغة احلياة .فأجدينّ ،
ترس الروح وتطمئن النفس ،والريتاج األخرض،
مع رضحيك،
اتطلع ْ َ
ُ
عرب شباك جدثك فأرى جنة فاتنة وأبعادا خالبة ّ
قرار هلام اال الدمع.
والنور األمحر يرجتف دماغي هلام .وعيناين يقف بؤبؤمها ،ال َ
ُ
عطي لك وقد اجتاحني هذا السيل من الذنوب ،ونزل ثانية الذعر يف
سيدي ،يف قلبي خيتبئ كنز رؤياي ،مفتاحه أ َ
الفؤاد متأللئا يف وجوه ال أعرفها ..ما جعلني ال أفرح حلدوث اخلري ،ولكن أفرح لعدم حدوث الرش ،فتنخفض شعلة
حكم عن وجودي بني خيوط ضيائك الفريدة.
القلق ،ألنني أشعر أنك ُقبالتي قريبا مني ..معك أحتدث مستكين ًا أليام
ٍ
تب عىل حيايت الضيق رشط أن ال ُيمس قلبي االمل وأنت أعلم.
لقد ُك َ
أتنهدُ به بني عيون أعالمك ،أحفر به بني صفحات عطاءاتك .مؤمن أنك تسمع دمعي،
سيدي ،هذا صويت البسيطَّ ،
مؤمن انك ٍ
راض بنيتي بإخالص الكتابة لك..
املدد حتى تبرشين انني اسري عىل خطاك ،ليكون مويت مباركا يف جوارك.
سيدي ،ال فكاك منك أهيا ُ
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في ذكرى والدة أنيس النفوس موالنا اإلمام الرضا (عليه السالم)
من لم يدوّ ْن في ّ
ّ
حقهم شعراً
وتغزل مبتهجا ً بخصالهم وسيرتهم الفوّ احة ،لم
ّ
ُ
ْ
كتب ولو بيتا ً واحداً
بحقهم ..بنى الله تعالى
َ
الشوق إليهم ..أما من
يعرف بعد كيف
له بيتا ً في الج ّنة.
ونحن نستقبلُ ذكرى الوالدة العطرة لموالنا المفدّ ى أنيس النفوس اإلمام علي بن
ّ
تطيب
ُ
بحقه من كلمات
نغوص فيما قالهُ الشعراء
ُ
موسى الرضا (عليهما السالم)،
القلوب فرحا ً عظيماً.
ُ
لها األرواحُ وتغ ّرد

فهذا الشاعر أبو نؤاس (ت –  198ه�) يقول يف ح ّقه (عليه السالم):
ِ
������ر ًا
���ح
ِق���ي���ل يل :أن�����ت أف����ص� ُ
ال����ن����اس ُط ّ
ل� رَ
��ع
�����ك م� ْ
�����ن ج����وه���� ِر ال���������ك�����رَ����ال ِم ب�������دي� ٌ
������دح اب� ِ
������ن م�����وس��ى
ت����رك����ت م�
ف�������ع���ال رَم
رَ
رَ

����دح إم���������ا ٍم
ق�����ل� ُ
��ع م������� رَ
����ت :ال أس���ت���ط���ي����� ُ
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ِ
يف ف�����ن� ٍ
ال��ن�����ب�����ي��ه
����ون م�����ن ال���������ك���������ال ِم
ِ
��������در يف ي� رَ
�����ج�����ت��ن�����ي��ه
�������دي ُم
ُي���ث���م���ر ال�
َّ

ِ
ِ
ف�����ي�����ه
����ع����ن
جت����م
واخل�����������ص�����ال ال����ت����ي
رَ
ّ
����ادم����������� ًا ألب�������ي����� ِ
���ل خ� ِ
ك�����������انرَ ج���������ربي� ُ
��ه

يف النتظار
وهذا الشاعر األملعي ومفخرة العرب أبو متام الطائي (ت –
ٍ
قصيدة حفظها
 231ه�) ،يمدح اإلمام الرضا (عليه السالم) يف
ُ
مطرزة بحروف الوالء ،يقول فيها:
لنا
التاريخ ّ
رَ
أال إنّ خري الناس رَن ْفس ًا ووالد ًا
أت ْتنا ب�ه للع�لم واحل�لم ثامن ًا

أحد ُث َ
عنك نف�سي
ا ّ

َّ
ورهط ًا وأج��داد ًا ع ُّ
امل�عظ ُم
يل
كتم
إم�ام ًا ي��ؤدي ُح ّ
�ج رَة اهلل ُت ُ

كتب قصيدة
عباد (ت �  385ه�) فقد َ
أما الشاعر الصاحب بن ّ
القلوب ،بمدح إمامنا العظيم ،حيث قال:
عصامء تثلج
َ

ي��ا زائ���� ِ�ر ًا س�ائ�ر ًا إىل ط� ِ
�وس
َّ
وحط عىل
أبلغْ سالمي الرضا
واهللِ واهللِ رَح�ل�ف�� ًة صدرت
ّإين ل��و ك�نت م�الك� ًا إرب�ي
النبي الذي به ق�صم ال�
يا ابن ّ
الذي تقدّ م يف ال�
الويص
وابن
رَ
ّ
ّ
وحائز الفضل غ�ري من�ت رَقص
أن�ت�م حبال اليقني رَ
أعل�قه�ا
ع�ب ٍ
اد استجار ب�ك�م
إنّ اب��ن ّ
رَ
وس�ائل�ه
ك��ون��وا ي��ا س�ادت�ي
ي�حب��ره�ا
ك��م مدحة فيكم
ّ

ِ
ِ
ت�ق�ديس
مشهد ُطهر وأرض
ٍ
ِ
م�رموس
رم��س خلي�ر
أك��رم
ِ
مغموس
عن خملص يف الوالء
بطوس ال�غ� ّن ِ
ٍ
اء تعرييس
كان
ِ
الش�وس
ظهور اجلباب�ر
� ّل ُه
رَ
ِ
ال�قناعيس
�فضل عىل ال ُبزل
ِ
تلبي�س
والب��س امل�ج�د غ��ري
رَ
ِ
تنفيس
وصل ال�ع�مر حبل
ما
رَ
ِ
اخليس
الليوث يف
ف��ام خي��اف
يفسح له ُ
ِ
الف�رادي�س
اهلل يف
ْ
ّ
ِ
الطواوي�س
ك�أ ّن�ه�ا ُح�لة

وبلغ الشوق بالشاعر السيد عبد اهلل املشعشعي (ت � 1097
ه�) إىل زيارة مرقد مواله الرضا (عليه السالم) إىل حد مل يستطع
كتمه ،فشدّ رحاله صوب مشهد املقدسة ،قاطع ًا اجلبال والوديان
ليلتقي بحبيبه ويقبل أعتابه الرشيفة ،ويقول يف ذلك:

أت��ي��ن� رَ
ْ
اجل�ب�ال
نقطع ُش���� َّ�م
�اك
ُ
�فت يف موطن�ي ج��ري ًة
وخ ّل ُ
وق��ال��وا :إىل أي��ن تبغي املسري
ِ
فقلت :إىل ن��و ِر ع ِ
الرسول
ني
ع ِّ
ويص الرسول
يل بن موسى
ِّ
إم��ام ال��ورى أش�رف العاملني
فأنت اإلم���ام ون�جل اإلم�ام
ِ
أج���ر رَ
ين م��ن ن�ائب�ات الزمان

�ب
الر رَت ْ
وم�ا ذاك إ ّال ل�نيلِ ُّ
رَ
العط ْب
هليب
بق�لب�ي عليهم
ُ
اللغب؟!
وترتكنا ف�ي ع�ظيم
ْ
ٍ
قريش وخ � ِ
العرب
ري
وأزك��ى
ْ
احلسب
سليلِ امل��ع��ايل رفي�ع
ْ
النسب
محيد السجايا ش�ريف
ْ
رجى ل�دفع ُ
رب
الك ْ
وأن��ت ا ُمل ّ
ومث ُلك رَم��ن ُيرجت�ى ل�ل ُّن رَو ْب

حيدر ال�سالمي

جلست أق ّلب دفاتري وأوراق���ي القديمة ،أتفقد
ُ
كلاميت ،هل بلغت شيئ ًا مما يليق بمقامك يف التعبري
وقاربت بعض ًا من سمتك يف التصوير؟! هل طالعتها
حق ًا وحظيت بمالمسة أناملك وم���ررت عليها
بقلم أو بختم فأجبتها أو رددهت��ا؟! استحسنتها أو
استهجنتها؟!
لكثر ما كتبت إليك ،أبث حزين وأشكو مصائب
َ
ده��ري ،أندبك واستنهضك ،أستعجلك القدوم
وأدع��وك للظهور ،أع��رتف بتقصريي راجي ًا قبول
ً
ومتعلال بطول
اعتذاري ،متدرع ًا بحسن انتظاري
اصطباري.
َ
ولكم كتبت عنك ،مسوغ ًا ُبعدَ ك وهجرانك أحباءك،
مد ً
ال عىل شخصك املنري وعنوانك األثري ،مشري ًا إىل
كربيائك وعظمة مكانتك ،مبرش ًا بقرب حضورك
ِ
اآلخرين ،متحدي ًا بك ا ُملرجفني
وانتشار نورك يف
واملنكرين ،الظانني السو َء.
أتفقد الزائرين مساء كل مخيس ،الذاهبني واآليبني،
ُ
أدلف إىل احلرضة باحث ًا عن أميل ،فعسى أن تكون
مر من
بينهم ،أحدّ ُث عنك نفيس :ربام جاء من هنا أو ّ
هناك ،ال بد أنه حارض اآلن ،يطوف حول الرضيح،
يرانا ويسمع شكوانا ،يبكي لبكائنا ،يؤ ّمن عىل دعائنا
له ،يرفع صلواتنا إىل أعايل امللكوت ،يكتب أسامءنا
عىل أجنحة املالئكة.
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شهداؤنا

الشهيد البطل
(أمريكا أشنف عاتي النوفلي المحمداوي)
ُ
الشيخ المؤمن أمريكا ابن االشنف
حيدر عا�سور

َ
ٌ
ْ
عبرة ،وتنفعل حزناً ال تجد أمامك شيئاً سوى الورق تفرغ عليه آالمك وجزعك
تخنقك
أن
وشجنك العميق .ف�قصة ( أمريكا النوفلي) ترغمك على الكتابة والبكاء معاً .رجل ٌ
نحيف ،شاحب ،وهادئ ورزين ..مالمحهُ السومرية عنوان اصالتهِ  .كان اسمه ما يميزه
بين رجال بيت االشنف من عشيرة أبو العيطة ،أهالي ميسان قبيلة «البو محمد» في
أهوار العمارة .لم يترك له الزمن حظاً يشبه اسمهُ فهو انسان طيب ومسالم وملتزم
بعقيدته ودينه .وكانت الخطوط العميقة في وجهه ،وشعره األبيض ،تدل على أن
عمره قد تجاوز السبعين عاماً ،غير أن جسمه كان قوياً كجسم رجل شاب ،يحارب اليأس
ويبتعد عن المعاصي متمسكاً بطريق الوالية العلوية ،المهدوية ،كمؤذن وخادم في
حسينية العزيز في مركز محافظة ميسان -العمارة. -
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ٌ
ٌ
رج��ل يف خصائله وحم��ام��ده وغريته عىل أرضه
رج��ل ال يشبه
ووط��ن��ه ودي��ن��ة .ال��ع��راق يف ض��م��ريه خ��ط أمح��ر ال يسمح الي
شخص ان ي��ت��ج��اوز ه��ذا اخل��ط مهام ك��ان��ت ق��وت��ه وص��ف��ات��ه..
وح��ني أط��ل��ق اإلم���ام السيستاين (دام ظ��ل��ه) ف��ت��وى -ال��دف��اع
ً
رأس��ا عىل عقب ،وك��ان يف
اجلهاد الكفائي -انقلب عامله كله
عينيه مح��اس يمتنع عىل الوصف ،وغ��رية جنوبية ق� ّ�ل نظريها.
يشجع ع��ىل اجل��ه��اد بشجاعة ينجذب إليها اآلخ���رون
ك��ان
ّ
ب��رض��ا واط��م��ئ��ن��ان ،وي��ن��زع ب��رق��ع ال��ري��اء ع��ن وج���ه املجتمع
ب��وض��ع احل��ق��ائ��ق بحكمة ودراي�����ة ال سبيل اىل ان��ك��ارمه��ا.
ومسألة الفتوى اجلهادية ال حتتمل عنده جدال أو نقاش ًا ،فهي
فتوى منزهة عن اخلطأ .أنه كان الفتا للنظر ،وهائال بسبب ال
حمدودية الندفاعه نحو تلبية نداء اجلهاد اذ انتهجها طريقا للشهادة.
ف��ق��د ُب� ّ
���رش ب��ال��ش��ه��ادة إب����ان ش��ب��اب��ه م��ن ق��ب��ل ع���راف(ق���ارئ
ب��ال��ت��ك��ه��ن ،ق�����ادر ب���رؤي���ا روح���ي���ة عىل
ك����ف) حم����رتف
ّ
ق������راءة امل��س��ت��ق��ب��ل ،وال��ط��ب��ي��ع��ة ال�����ذي ق���د ي��س� ّ�ب��ب��ه��ا..
قوي جد ًا هو التنبؤ الذي يربطك باالستشهادُ .دهش حني مل ُيستشهد
يف االنتفاضة الشعبانية وهو قدم روحه عىل طبق الرضا كقربان
من أجل عراق تسوده املحبة والتساوي واحلرية واالستقاللية
والعدالة واملستقبل الزاهر للشباب وإيامن ثابت بعقيدة املذهب..
ف��ق��ال الب��ن��ه س���امل :أعتقد أن ه��ذا ال��ع��راف ق��د اخ��ط��أ ب��واح��دة
وأص���اب بالثانية ألنني ت��زوج��ت أم��ك ومل ُأرزق بالشهادة.
تكهن عراف
أي يشء غري مرئي للنواظر البرشية ،قد يالحظه ّ
عاجل اخلرية والطالع والفال .ولكن أنار أول خيط من النبوءة،
حني ترك األرض واألهل وراحة املنزل مهاجر ًا للدفاع عن العرض
واملقدسات وعن اإلنسانية ،بشيبته البيضاء ،ففي كل معركة خيوضها
كان يعتقد بأن حياته قد أرشفت عىل هنايتها والشهادة ستكون حليفه.
فلم يعد يرى شيئ ًا غري الشهادة ،وال تنتظر عيناه غريها .وال يسكن
ضمريه ونبضه النازف إال بقراءة (عاشوراء) يمرغل فيها كل هواجسه
وجنونه ويبكي كل جسده وهيتز كيانه أمام كل حرف من الزيارة
وكأنه يموت وحييا ويعيش الطف كام يراه يف خميلته فينهار لشدة ظلم
املشهد ،وقسوة املجرمني ،لذا كانت عاشوراء ترسي يف دمه كالقتال
وكأهنا وليدة اليوم ،وقائده وقدوته هو سيد الشهداء (عليه السالم)،
فلم تفارق يداه تربته املقدسة فهي مالذه احلافظ من ظلم من ال يراه
بعينه يف الدنيا ،وشفاعته يف االخ��رة .بقي هذا العلم اإلمامي يف
عقله »:الدعاء مستجاب حتت قبته والشفاء والشفاعة يف تربته».

كان يشعل شموعاً أمام
نبوءة استشهاده التي
كان ينتظرها منذ أن
سمعها من عراف قبيلة
«البو محمد» في أهوار
العمارة

والعجيب يف شخصية (أمريكا) انه ال هياب املوت منذ أن عرف
إن االستشهاد قرينه الدائم عند كل موت ال يمكن ان خيطئ ما
حيسه يف عامل قلبه ويتقبل برحابة صدر ما تنبأ به (قارئ الكف).
ك���ان ح��ني يقبل ع��ىل (داع����ش) ي��زجم��ر فيثري ب��ص��وت��ه عزيمة
املجاهدين ،ومن ينظر إليه وهو يقاتل جيد وجهه ترتسم عليه
عالمات ال��رسور اهل��ادئ��ة رغ��م زئ��ريه ك��األس��د ،وك��ان األبطال
يبتسمون مه ّللني بالصوت كمن حي��رضون احتفاالت والدات
األئمة املعصومني (عليهم ال��س��الم) يف ليايل شعبان املباركة.
وكان ل�(أمريكا) روح الشجاعة الرقيقة .فهو مغوار بني املقاتلني
وشديد البأس عىل التكفريين(الدواعش) وشفيف األخ��الق
واالحرتام مع املجاهدين .كان دائام ما ُحيني رأسه متواضعا لكل
من حوله ،ويتحول كأخ او ابن او أب عند جمالسة الشباب.
وذات معركة حاسمة لطرد (داعش) من مناطق العراق املنكوبة
واملغتصبة ،قرر شباب اللواء أن خيتاروه إسنادا هلم يف خلفياهتا ،كان
مطيعاألوامرقادةاحلشدالشعبي،ولكنكانتتتغريمالمحوجهغضبا
اذا تركوه خلفهم وهم يقاتلون .وبني هجوم ،وهجوم ،وانفجار وآخر
كان يتصل باملتقدم مدمدما ومزجمرا ،وقد عصف به اهتياج غريب
يف ارصاره عىل املشاركة يف صد هجوم غوغاء (داعش) اإلرهايب..
رصخ بلكنته اجلنوبية –اإلهوارية -قائ ً
ال لقائده عرب جهاز املوبايل:
 (ع��م��ي ت���ره أين أري���د أت��ق��دم ل��ألم��ام أري���د أق���ات���ل ..شنو45
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ان��ت��م حاطينه  ..ب��اخل��ل��ف��ي��ات ..ع��م��ي أين جم��اه��د ب��س اك��ل
ون����رشب ل���و أري����د أح������ارب واس��ت��ش��ه��د ..ف��ه��م��ون��ا؟!).
ِ
ِ
حوله
ق��ائ��ده حتى ه��زج م��ن
م��ا أن انتهى م��ن حديثه م��ع

��ح���ل اهلل ع��ي��ون��ك أم��ري��ك��ا).
امل���ج���اه���دون م����رددي����ن( :ك� ّ
كان يكرر وبال توقف رضورة ارشاكه يف أي قتال ضد (داعش)،
كأنه ي��رى االستشهاد يف أم عينيه قريبا يف كل مواجهة ،يراه
وجه ًا ل��وج��ه ...مع ذل��ك ك��ان مشاركاته يف القتال فعالة وهلا
نتائج إجيابية حتقق االنتصار ،فمع امل��وت يف املعارك كان يو ّفر
للمقاتلني سهولة املواجهة ،واملجاهبة ضد خصم وح��ش ال
رمحة يف قلبه وال يفارق بني كبري وصغري ورجل وام��رأة وطفل.
فكلام تتوهج نريان القتال ،وتصعد أص��وات االنفجارات نحو
السامء ،خملوطة بدماء وحلم وحديد وسامئل حمروقة ،وأعضاء جسد
ال تعرفها ملن ..كان لصوته اهلادر توعية وزيادة مهم وقوة وشجاعة
يسمعه كل من املجاهدين ،فصوته كان بوابة الصمود ومعرفة
الصرب حتى حتقيق النرص) ..كان هيتف يف اشد عصف النريان:
 ها يا أوالدي النشامى ه��ا ..عليهم بعد أب��وي وأم��ي عليهم–أغديلكم -ف��دوة عليهم) .هبذه الكلامت (العامرجية) كان
يشحذ اهل��م��م حتى حتقيق ال��ن��رص وحت��ري��ر األه���ايل املنكوبة
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م��ن س��ط��وة ال��وح��ش ال��داع��يش م��ن -ج���رف ال��ص��خ��ر -حتى
تنظيف حمافظة ص��الح الدين ومركزها تكريت والضواحي
وال��ق��رى وامل��ن��اط��ق واألح���ي���اء السكنية واالري�����اف ح��وهل��ا.
كل يشء كان حمسوبا عند اهلل رغم ذلك مل ينس –أمريكا -النبوءة
باالستشهاد ،فهدوء النفس املطمئنة ،كان اهل��دوء ال��ذي يسبق
العاصفة! .فمنذ الساعات األول لصباح يوم السبت املصادف
2015 /3 /21م املوافق األول من مجادى اآلخر 1436ه� ،حلظة
امتزج الضجيج بالصمت الذي حييط بجبال محرين ،قتال يف ذروته،
وأفكار(أمريكا) تتشابك فيام بينها ،كأنه كان يشعل شموع ًا أمام
نبوءة استشهاده التي كان ينتظرها منذ أن سمعها من العراف .اليوم
تتقافز يف رأسه صدى اصوات طاملا طفا رصاخها عىل قلبه فعاد اىل
أغوار روحه فيفتخر إن ساعته قد ازفت وعليه أن يستعدّ  ،فالنداء
ِ
ِ
خياله .ارتفعت الشمس يف األفق،
ملكوت
البعيد الزال يرتدد يف
فأخذت سخونة اجلبال تتصاعد اىل االعىل .دامهته رغبة عارمة يف
البكاء وهو يتفحص منابع النرص يف روحه وروح املجاهدين ،وبكل
ما ختتزنه النفس من قلق ورهبة وخوف انبثق مع تباشري الصباح
من كل مكان .فحركة املقاتلني اصبحت مثل اشباح تطلق زفري ًا من
يوجه جنوده بحكمة وهو
النار .وصوت (أمريكا) كان بمثابة قائد ّ
يرصخ :يا ابطال ال تطلق النار إال أن ترى عدوك مرأى البرص .كان
كمن ينزف حل ًام من اجل حتقيق نبوءته ،وهذا شأنه يف كل معركة.
كانت أعداد الدواعش تزداد وهو جياهد عىل حتجيم قوهتم ،مل يبق
بينه وبني التكفرييني ا ّال ساتر يكشف عن صدره ورأس��ه .وهو
جيندل ما يمكن جندلته من الدواعش حتى متايل جسده النحيف
يمين ًا ويسار ًا ،بعد ان عانق الرصاص جبهته وصدره .انتبهوا اليه
وهو مبتسم جيلس عىل ركبتيه فوق ساتر الصد ،وكأنه حي يرزق.
رصخ��وا بأعىل صوهتم :يا شيخ (أمريكا أشنف ع��ايت النوفيل
املحمداوي) ،يا أبو سامل ..قل أنك مل تستشهد لنزف لك برشى
حترير وتطهري املنطقة من منابع التكفرييني .لكن ال جواب منه فقد
حتققت نبوءة استشهاده ،ورجع جسده اىل قبيلة «البو حممد» يف
أهوار العامرة ،بحدباء مغطاة برايتي العراق واإلمام احلسني(عليه
السالم) بعد ان عرجت روحه بسالم اىل علياها .فالسالم عليك
أهي��ا الشيخ املؤمن (أخ��و باشا املحمداوي أمريكا النوفيل).

لله د ّرك

ُ
قـــائـــدنـــا الــســيــســتــانــي
حــيــدر عــاشــور

ونحن يف غمرة االنتصارات العراقية عىل مجوع اإلرهاب
والتكفريين (الدواعش) الذين عاثوا بارض الرافدين

الواحد الشوفيني ،ومن أعداء كل ما يمد بصلة بأمري
املومنني (عيل بن ايب طالب عليه السالم) وذريته.

املتطاولني عىل ارضنا ومقدساتنا (احلشد الشعبي) ،وهي
استذكار وقفات البطولة والشجاعة املمتلئة باالنسانية،
لنرى صورة الثقة وال��والء والتعلق باملرجعية الدينية
العليا وقائدها سامحة السيد عىل احلسيني السيستاين (دام

ال��ع��راق ،بل بحجم العامل ،ال��ذي واج��ه ري��اح احلقد،
وانواع االره��اب ،وعواصف االج��رام ،وأمواج الذبح
والقتل املجاين االعمى ،حتى انكرسوا وحتطمت صخرة
أحالمهم فوق رؤوسهم.

(ذبح وهتجري وسبي وتفجري) وعمليات شيطانية ما انزل
اهلل تعاىل هبا من سلطان ..بعد أن امخدها الصوت اإلهلي
الذي انطلق من حرم االم��ام احلسني (عليه السالم)،
صوتا اماميا خالصا بكل معايري االمامة التي جسدت
يف اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة (عليهم السالم)..
يوم أراد اإلرهاب (الداعيش) املجرم النيل من العراق
ومقدساته ،حني اعتدوا عىل مناطق معينة ومشخصة من
البالد ،جاءت الصيحة الكفائية االمامية ،فوقف ابناء
العراق وقفة رجل واحد كي يصدوا االعتداء بارواحهم
وامواهلم تاركني الغايل والنفيس ،وكشفوا عام تكنه
النفوس وما تعتمر به الصدور من والء مطلق للمرجعية
الدينية العليا يف النجف االرشف..
اليوم ونحن نعيد استذكار القوة الضاربة التي قصمت ظهر

ظله الوارف) ..التي انتجت وحدة متامسكة بني الشعب
من املوالني وغريهم لصناعة االنتصارات وطرد اقوى
قوة ارهابية انتجتها القوى املعادية للعراق من أيتام االب

هلل درك قائدنا السيستاين ..ما اروعك واهباك وانت خيمة
عىل رؤوسنا نباهي بك الكون ،ونجدد لك البيعة والوالء
متمسكني باملبدأ العلوي اهلاشمي عقيدة ،وبالوطن
الواحد شعبا موحدا..
هلل درك كيف باركت بقرارك (الدفاع الكفائي) يوم
أراد املنشقون واإلرهابيون والعروبيون ابتزاز قرارك
املستقل ،وإخضاع إرادت��ك احلوزوية احلرة ،وامتحان
إمامتك املطلقة للعامل أمج��ع ..خيرج اجلمع بكل حمفل
وطني وديني هيتف (تاج عىل الراس سيد عيل السيستاين)
استجابة مطيعة لقيادتك اإلمامية ،بمواقفها الشجاعة
وقراراهتا احلكيمة املتحلية بالصرب حتى النرص ،ومبادئها
املستقاة من كتاب اهلل تعاىل ومنهج ائمة اهل البيت
(عليهم السالم) ،فكان انتصارك عىل االرهاب بحجم

نقطة ضوء :الثقة كل الثقة موهوبة وممنوحة عىل الدوام
للمرجعية الدينية العليا التي تغذينا من علوم القائد
املنتظر احلجة عجل اهلل فرجه الرشيف..
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معارف ا�سالمية
����������االت
امل�����������ق�

شريعة السياسة
من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي

السياسة بمفهومها اللغوي والمصطلح األصيل ّ
فن إدارة األمور بما فيه صالح األمور وتدبيرها
بأحس��ن وجه ممكن ،أما بمفهومها الشائع والمغلوط فهو ّ
فن اإلدارة بالممكن مهما كان
حي��ث المهم هو الحكم بأي ش��كل وبأية وجه��ة كانت ،وهذا هو الذي س�� َّبب الدمار وتخوفت
فئ��ة من الناس التعاطي بالسياس��ة باعتبار تجلى وجهها القبيح واختف��اء الناصع الذي ُأريد له
ذلك.
وال خيفى أن السياسة بمعناها الصحيح تعم كل مرافق
الدولة من الرئاسة األوىل إىل الوظائف اخلدمية ،والبد
وحسن
أن تط َّبق فيها العدالة يف األمة واملصلحة لألمة ُ
السلوك ورفع حوائج األمة وتعم كل املجاالت اقتصادية
كانت أو قضائية أو خدماتية أو ثقافية أو غري ذلك ،وهنا
يتعني علينا التحدث عن عموم السياسة وأعامهلا يف مجيع
املرافق ويف خمتلف املجاالت واملراحل بشكل عام ،وعليه
فالبد من مالحظة األمور التالية:
 – 1أن لكل مسؤول مهام كانت مسؤوليته ومنصبه سواء
يف ذلك رئيس البالد أو من ِّظف الطرقات أن يو ِّطن يف
نفسه أنه يتوىل مهمة ِ
ال ّ ً
ومفص ً
مهام يف حياة الوطن واألمة
وال يستهني بمنصبه ومهمته.
 – 2أن يو ِّطن يف نفسه أنه مرا َقب يف كل صغرية وكبرية،
وأن املراقب هو اهلل الذي يعلم خائنة األعني وخفايا
القلوب ،ويعلم بأن ال يغرب عنه شيئ ًا وهو عليم بكل
ِ
وحياسب عىل الصغائر كام الكبائر.
يشء
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 – 3أن يو ِّطن يف نفسه االخالص فإن نتائج األعامل إنام
حتسن باالخالص ،وبدونه تؤول إىل الفساد وال يتحقق
املراد ،وإن حتقق فال يدوم وأصبح ما أنجزه هدر ًا ال
يمكن االستفادة منه يف جماله فكيف يف غريه.
 – 4أن يتحىل بالصدق والثقة بالنفس ومعها ال خياف
يوم السوء وال سمعة السوء ومصري السوء ،ويف الوضوح
والصدق يكون قد أبعد عن نفسه التهم وأ َّمن لنفسه
األمان والطمأنينة وحسن العاقبة.
هذا األمور ختص املسؤولني ،وهناك أمور ختص الدولة
بشكل عام وهي:
 – 1أن تقنِّن بعض القوانني التي متنع الفساد وتسد
الثغرات التي يأيت منها الفساد ،بحيث ال تكون هناك
صالحيات مطلقة ينزلق فيها املسؤول يف متاهات الفساد
اإلداري وال سبب ًا لرسقة األموال.
 – 2أن يكون اختيار الفرد املسؤول حسب الكفاءات
التي تتولد عادة من املواهب الشخصية واخلربة يف العمل،

وال يكون اختياره باملحاصصة وال بالقرابة وال ألسباب
أخرى اجتامعية أو حزبية أو الطائفية أو القومية أو الفئوية.
 – 3أن توضع رقابة عىل املسؤول مهام عال شأنه أو صغر
عمله كي يرشده يف عمله ويضع احلروف عىل النقاط يف
إن انحرف أعاده إىل صوابه ،وحياكم ْ
ممارساتهْ ،
إن جتاوز
حدَّ ه ومل خيضع للحق.
 – 4أن تتطابق أجور املوظف مع واقع احلال ويل ّبي راتبه
حوائجه بحيث ال ُجيرب عىل الرسقة أو التقاعس والتكاسل
عن العمل يف جماله أو يطرق أبواب ًا أخرى حتى يتمكن من
أن يعيش عيشة حسنة.
 – 5أن حيصل املسؤول عىل املكافئآت املادية واملعنوية إن
أدى ما عليه بالشكل الصحيح وأبدع يف عمله وأتقنه وأن
ير ّقى يف عمله كلام ازداد نشاطه وحيويته فيام ُأوكل إليه مما
ال يدع جماالً هلدر احلقوق ،كام أن هناك أمور ًا هلا ارتباط
بس ّن القوانني ،فمن أمهها ما ييل:
 – 1أن تفصل القوانني التي بحق تقنينها – أي التي يف
غري املجال اإلهلي – بمقاس األمة وحاجاهتا ،لتأيت معاجلة
ملشاكل تعاين منها األمة وتل ّبي طموح األمة يف جمال عيشها.
 – 2أن يكون قانون االنتخابات شبيه ال مناطقية وال
حزبية بل بعدد أفراد الشعب وال جمال لعدم مشاركة
األقل ّية يف املجالس النيابية بل ٌ
كل يشارك حسب نسبته يف
االنتخابات ،ومن هنا مل يشارك يف االنتخابات عىل فرض

وجوده ،فليأخذ بعني االعتبار رأيه وعدم إمهاله ،وهذا ال
ينايف التكتالت السياسية.
 – 3أن جتدد القوانني حسب تطور الزمان واحلاجة،
وال يصح التمسك بقانون مىض عليه الدهر برهة وأكل
ورشب منه بام ال يناسب اليوم وال يل ّبي حوائج األمة ،وال
بأس باالستيناس من قوانني الدول األخرى ودراستها يف
تطبيقاهتا.
 – 4رفع العراقيل التي تسبب التعقيد يف مرحلة التطبيق
ومعاجلة ذلك برسعة فائقةْ ،
وأن ال تتضارب القوانني
بعضها مع البعض اآلخر ،بل تكون منسجمة ومتجانسة،
والبد من سدّ الثغرات عند حدوثها ومراقبة تطبيقها.
 – 5األخذ باقرتاحات األمة وغريها والبحث دوم ًا عن
األفضل لألمة والوطن ال للحاكم ،وتداول السلطة يتم
بحيث ال تتعارض انجازات السابق مع انجازات الالحق.
فالكتل األربع األمة واملسؤول والقانون والدولة كلها مع ًا
تشكل من سياسة البالد السياسة التي تعني ُحسن اإلدارة
لتحقيق العدالة ،ومن هنا وصف األئمة األطهار بساسة
العباد ،كام يف بعض األدعية واألحاديث ،والسياسة احلقيقة
هي فطرية ختص الطالب واملطلوب ،فكل منهام يسعى
إلرضاء اآلخر وإقناعه بام هو األحسن لتلبية حاجته من
طرف ،واألداء من طرف آخر ،وهذا هو املبتغى واملطلوب
رشع ًا.
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م�������زارات�������ن�������ا
م����������زارات����������ن����������ا

مرقد عون بن علي بن أبي طالب (عليهم السالم)

مأوى الحجيج وسرٌ من أسرار الله تعالى

تقرير :حسنين الزكروطي ـ تصوير :محمد القرعاوي

تذكر الروايات ان عون ًا بن عيل بن ايب طالب (عليهم السالم) املدفون يف ناحية املدحتية يف حمافظة احللة

قد شارك يف معركة النهروان التي خاضها امري املؤمنني (عليه السالم) واصحابه الطاهرين ضد اخلوارج
«املارقني» سنة  ٣8هجرية ،وقد خرج من املعركة جري ًا ومن ثم استشهد ،و حسب ما ذكر صاحب

كتاب بطل العقمي والشيخ حممد صادق حممد الكربايس وغريه من علامء املذهب اجلعفري والنسابة أن

ألمري املؤمنني (عليه السالم) عون األصغر وعون األكرب ،وعون األكرب استشهد يف غزوة النهروان.
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وكان ملجلة االحرار زيارة ميدانية ملرقد عون بن عيل
اثناء مراحل االعامر والبناء والتقت السيد (مهدي
نعامن هادي) االمني اخلاص للمزار والذي زودنا اكثر
مر
بتفاصيل اكثر عن املرقد الطاهر ومراحل االعامر التي َّ
هبا قائال« :يرجع نسب صاحب املرقد اىل عون بن عيل
ابن ايب طالب (عليه السالم) ،ووالدته هي اسامء بنت
عميس ،وتذكر الروايات أن عون ًا ُجرح وواستشهد
يف معركة النهروان التي جرت مع اخلوارج يف شهر
صفر ،كام تذكر الروايات ان هذا املكان كان يمثل طريق
احلج القديم آنذاك ،وقد تم ذكر املزار وقبته يف الكثري

من املصادر ،ويقول احد الباحثني اهنا تعود اىل 800
عام ،كام تم تناول املزار يف الدليل التارخيي املوجود يف
الزيارات.

مراحل االعامر:
وتابع« :مل تركّز الروايات كثريا عن املراحل املعامرية
التي مر هبا املزار ،ولكن حسب ما سمعناه ان عام
1958م1959-م كانت هناك مرحلة اعامر بسيطة،
كذلك احلال يف التسعينات فهو مل يكن خيتلف كثريا عن
بقية مراقد ذراري االئمة املوجودة يف حمافظة بابل ،اما
املرحلة احلقيقية فكانت بعد سقوط النظام البائد بعد ان
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تم تسجيل املزار يف هيأة املزارات الشيعية عام 2008م،
وكانت هناك مراحل اعامر للمزار من سنة 2008م اىل سنة
 ،2013وقد دخل ضمن تنمية االقاليم املرشوعة من اجل
إعادة بنائه بالكامل ،وبالفعل تم هتديم املزار بعدها ولكن
الظروف التي مر هبا البلد ازاء احلرب عىل داعش االرهايب
كانت سببا وراء توقف العمل اىل سنة 2016م2017-م،
بعد ان بادر جمموعة من جلنة املهندسني واالمني اخلاص
بقي عىل هذا احلال؟ فكان
ملناقشة ما سيؤول اليه املزار اذا َّ
الرأي اجلميع العمل عىل بناء املزار من خالل التربعات،
وها هو االن يمر باملراحل اهليكلية النهائية والتربيد واملرمر
من الداخل.
جهود مكثفة:
واردف « :ان املساحة املسجلة باسم املزار متثل اربعة دونم،
بينام املساحة الفعلية تصل بني (1000 -900م ،)2وتضم
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ثالث قاعات للرجال واخرى النساء ومضيف ،باإلضافة
اىل مكان خاصة إلدارة املزار وصحيات ومساحات
خرضاء السرتاحة الزائرين ،بينام يصل ارتفاع قبة املزار
اىل( 12م) ،وقطرها من الداخل (8.5م) ،فيام يصل
ارتفاع املنارتني اىل (32م) عن االرض ،وبقطر (3.5م)
للمنارة الواحدة ،وامجايل مرحلة البنائية احلالية تتمثل يف
بناء االرضية واجلدران والعمل تزجيج السقوف واجلدران
من الداخل ،بعدها سيتم العمل جتهيز الرضيح بالتربيد
ليكون جاهز ًا الستقبال الزائرين.
مشريا اىل ان املناسبة التي خصصت يوم وفاة صاحب
املزار تتمثل مع يوم استشهاد االمام احلسن املجتبى (عليه
السالم) يوم  7من شهر صفر اخلري ،و يتم خالهلا استقبال
الزائرين واقامة جملس عزاء تصاحبه وجبة عشاء».
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الـــــــمـــــــقـــــــاالت

هكذا ّ
ْ
لمت
تك

ُق ّب ُ
ُّج في كربالء..
ر
التخ
عات
ِ

بقلم :حسين فرحان

ِ
النجف األرشف ،وك��رب��الء ا ُمل��ق��دّ س��ة ..م��ن بغداد،
م��ن
والبرصة ،والديوانية ،وبابل ..من كركوك ،ودياىل ،وصالح
أقبلت
الدين ،وواس��ط ..من ذي قار ومن ساموة املجد،
ْ
لرتفع ُق ّب ِ
ِ
قاع
العفاف؛
محائم
فرحا يف أطه ِر البِ ِ
ختر ِجها ً
َ
ُ
عات ُّ
ِ
ِ
عندَ
النجاة وأخيه حامي اخلدر..
سفينة
آيات من ِ
وكلامت ٍ
ِ
عهد
احلكيم،
الذك ِر
عات ُخ ّط ْت عليها ٌ
ُق ّب ٌ
ِ
قريب ُ
األرض ً
لئت إيام ًنا واعتقا ًدا ً
َ
ٍ
قسطا
يمأل
وأمال ب َف َر ٍج
ُم ْ
ً
وعدال..
البنت ٌ
وأخرى ُكتِ َب ْت عرفا ًنا جلميلِ أبوين أيقنا ّ
رمحة ُمهدا ٌة
أن
َ
فأحسنوا تربيتَها.
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
إلنسان إال َما
كت َب ْت واحد ٌة
ّ
منهن عىل ق ّبعتهاَ :
سل َ
«وأن ل ْي َ
َس َعى»..
�اه� ُ�م ّ ُ
اهلل ِم��ن َف ْض ِل ِه (آل
وكتبت أخ��رىَ } :ف ِر ِحنيَ بِ� َ�ام آ َت� ُ
ْ
عمران..{)170/
��ك َر ُّب� َ
عة إحداهن بآيةَ } :ما َو َّد َع َ
�ك َو َم��ا َقىلَ
نت ُق ّب ُ
وتز ّي ْ
ِ
ِ
أن َم ْن َ
كان بع ِ
(الضحى{)3/؛ ل ُتعل َن َّ
ني اهلل (تعاىل) فإنّه ال
يضيع..
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ِ
ِ
العدل اإلهلي َ
ِ
لكلامهتن ُ
املهدوي
عبقها
كان
لدولة
نتظرات
ُم
ُ
ُ
خط ْت إحداهن ُخم ِ
ا ُمل ُ
حيث ّ
باركُ ،
«خترجي
اط َب ًة َ
أمام الزمانُّ :
نذر لدولتِك ُّأهيا املوعود»..
ٌ
نت ُق ّبعتَها بعبارة« :بِ َن ْف ِيس
وأعلنت أخرى والءها حنيَ ز ّي ْ
ْ
َأن َْت ِم ْن ُم َغ َّي ٍ
ب َ ْمل َ ْخي ُل ِم ّنا»..
ِ
ِ
ِ
العفاف
مسرية
تلو األخرى مع
كلامت
وتتواىل
ُ
الوالء واحدة َ
ِ
ً
َ
لرضيح املوىل أيب الفضل (عليه
تشق طريقها ُمتجهة
التي ُّ
ِ
ِ
ٌ
الفتة صغري ٌة ُكت َب عليها( :ما
انتباهك
السالم) ،حتى تلفت
َ
َ
يكون يف رض ِ
ُ
أمجل اخلتام حنيَ
حيك!)..
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ح ًّقا إنّه ِم ُ
لبنات
بالعطاء العلمي
حافلة
ملسرية
سك اخلتا ِم
الصدّ ِ
يقة ُ
الكربى (عليها السالم).
تتسارع ُ
املرجع
للسي ِد
ُ
ِ
اخلطى َ
نحو رضحيك ،تتقدّ ُمها صور ٌة ّ
ٍ
ٍ
واشتياق
بلهفة
تتسارع
فخرا)،
(د َ
ُ
األعىل ُكتِ َب عليهاُ :
مت لنا ً
ِ
ِ
ولسان ِ
ُ
قمر العشرية
حال
وفرحة نجاح،
السائرات إليك يا َ
ِ
العهد يا حامي اخلدر ،وزينب منارتنا،
(نحن عىل
ُي��ر ِّد ُد:
ُ
وتسمع كال َمنا،
حي عندَ ر ِّبك ترزق ،ترى مقا َمنا
ُ
نشهدُ أنّك ٌّ
وتقر عينُك بحجابِنا)..
ُّ

تتسارع ُ
ُ
اخلطى ،وتتواىل ُ
تفرغ
وكلامهتا
عات،
الق ّب ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ُ
ِ
الطيبة؛ فعهدٌ تقول فيه
عن لسان هذه النسامت ّ
صاحب الزمان)..
إحداهن( :شهاديت بخدمتِك يا
َ
وأمل ُتعلنُه أخرى( :سيأيت؛ ل ُي ِ
ٌ
كم َل احللم)..
ٌ
أظهرهتا إحدى ُبنياتِنا حنيَ
كتبت عىل
إنسانية
ْ
ْ
ُ
كأهنا
ُق ّبعتِها عبارة:
(أطفال مرىض الرسطان)ّ ،
ِ
العبارة َ
َ
رب ِ
حول ق ِ
تُريدُ ْ
احلوائج
باب
تطوف هبذه
أن
ِ
ِ
لت هبم
طل ًبا لشفائهم،
وشكر للعتبات التي تك ّف ْ
ٌ
حنيَ َ
ُ
الساسة عن ذلك.
غفل
ِ
ِ
والثناء
كلامت الشك ِر
محلت
عات أخ��رى
ُق ّب ٌ
ْ
ُ
للوالدين وملن َ
الفضل يف ُّ
محائم
حلم
كان له
ِ
حتق ِق ِ
الع ّف ِة وال��وف� ِ
ِ
جت
فكانت
�اء،
ٌ
(تو ُ
ْ
عبارات مثل ّ
لصاحب ال��زم� ِ
ِ
�ان ولعيني أيب وأ ّم��ي)،
خترجي
ُّ
ريها من
وعبارة( :فعل ُتها من أج��لِ أ ّم��ي) ،وغ ُ
عبارات ال� ِّ ِ
ِ
النفوس
لت عليه هذه
�رب ال��ذي ُجبِ ْ
ُ
ِ
لبنات عراقنا احلبيب.
الطي ُبة
ّ
ِ
ِ
َ
َّ
الدينية
املرجعية
وجهها ُمم ِّث ُل
التي
ة
الرسال
ولعل
ّ
ُ
سامحة (السيد أمح��د ال��ص��ايف) يف حفلِ
العليا
ُ
ِ
ِ
ري من
خت� ُّ�ر ِج بنات الكفيل ،محلت ال��يش َء الكث َ
ِ
الع َ ِ
وأفصحت عن رسو ٍر كب ٍ
نج ِز
رب،
ْ
ري هبذا ا ُمل َ
ورمح��ة اهللِ
ُ
ُ
«السالم عليكم
حيث قال سامح ُته:
ُ
وبركا ُته ،وأسعدَ ُ
وتقب َل الطاعات،
بكم األ ّي َ
اهلل ْ
ام ّ
ِ
األجر يا َ
البالد وإرشاق َة
أمل
وبقي
العناء،
ذهب
َ
ُ
ُ
َ
ِ
ورم��ز العفافِ
بنات النجابة
أنتن
ا ُملستقبلِ ،
ُ
ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الغرس
أنتن
والنفوس
الطاهرة
والقلوب
الزاهرةَّ ،
ُ
ِ
بارك يف ِ
ا ُمل ُ
ِ
ري
احلبيبة ،ليس
العراق
تربة
ّ
فيكن إال اخل ُ
ُ
واإلرصار عىل ا ُمليضّ ُقدْ ًما ،إىل
والربكة
والعطاء
ُ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
فيكن
راسخ ،أرانا اهلل
غد واعد وجمد تليد وبناء
ٍ
ّ
ُك َّل خري».
ِ
النجابة ورم� ُ�ز العفاف ،الذي
بنات
نعمّ ،إهنن
ُ
ِّ
ُ
وأدواهت����م ال��ذي��ن خيططون
���داء
ُ
اج��ت��ه��دَ األع� ُ
ِ
ِ
ويعملون عىل إطفاء ن��و ِر اهلل (تعاىل) ال��ذي ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صاحب األمر
ورعاية
ودعاء
وجود
بربكة
ُيطفأ..
(عجل ُ
ِ
وبربكات
اهلل (تعاىل) فرجه الرشيف)،
ّ
ِ
ِ
ِ
وجود مراجعنا العظام..
ِ
ِ
ِ
ُ
ري ُم ْه ِم ِلنيَ ِ ُملراعاتِك ْمَ ،وال ناسنيَ لذ ْك ِر ُك ْم،
«إنّا َغ ْ ُ
�ك َلنَزَ َل بِ ُك ُم ال� َّ ْ
َو َل� ْ�وال َذلِ� َ
اص َط َل َم ُك ُم
��أل ُ
واءَ ،و ْ
داء.»..
ْاأل ْع ُ

هذا الحسين

وهؤالء اصحابه
بقلم :سعيد رشيد زميزم

امجعت كتب التاريخ املعتربة عىل ان الشجاعة واجلرأة والصرب
والصمود واالي��امن ال��ذي اتصف به االم��ام احلسني (عليه
السالم) ال نقاش فيه وال حيمله اي شخص سوى رسول اهلل
(صىل اهلل عليه واله) ووصيه االمام عيل (عليه السالم) حيث
مثل عليه السالم اروع الصور واملالحم يف حياته الزاخرة
بالعطاء (عليه السالم).
اما أصحابه االجالء فكانوا مثاال للتضحية والفداء ووقفتهم
املرشفة يف معركة الطف اخلالدة اال دليل كبري عىل موقفهم
الصلب يف تصدهيم ألعداء االنسانية من ازالم بني امية.
يف هذا البحث املوجز نشري اىل اق��وال بعض ممن ش��ارك يف
معركة الطف اخلالدة من الزمرة االموية اخلائبة يف احلديث عن
الصور الرائعة التي اتصف هبا االمام احلسني (عليه السالم)
واصحابه الكرام.
يقول احد قادة بني امية املشاركني يف معركة كربالء عن صمود
االمام احلسني (عليه السالم) وصربه اجلميل ما ييل:
«فواهلل ما رأيت مكثور ًا قط قتل ولده وأهل بيته أربط جأشا
وال أمىض جنانا وال أجرأ مقدما منه واهلل ما رأيت قبله وال
بعده مثله ان كانت الرجال لتكشف عن يمينه وشامله انكشاف
املعزى اذا شد فيها الذئب(.»)1
ُ
ينقض عىل
هكذا كان االم��ام احلسني (عليه السالم) وهو
معاقل األعداء وك ّله عزيمة وصرب وجلد ،أما أنصاره الكرام
فيتحدث عنهم احد قادة بني امية وهو يتكلم مع احد اعوانه
قائال« :انك لو شاهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلناه ثارت
علينا عصابه أيدهيا يف مقابض سيوفها كاألسود الضارية حتطم
ُ
وتعلق انفسها عىل املوت ال تقبل االمان
الفرسان يمينا وشامال
وال ترغب يف املال وال حيول بينها وبني الورود عىل حياض
املنية او االستيالء عىل امللك فلو كففنا عنها رويدا التت عىل
نفوس املعسكر بحذافريها فام كنا نفعل(.»)2
املصادر:

 -1تاريخ الطربي/ج/2ص452

 -2رشح نج البالغة/ج/٣ص26٣
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�������������االت
امل��������������ق�
ســــــيــــــرة و اثـــــر

ّ
شخصية اإلمام الحسين
الجانب الربّاني من
السالم) ّ
أن هناك
من امللفت للنظر يف حياة اإلمام احلسني (عليه ّ
خصيصة بارزة يف حياته علينا أن نكتشفها ونعتصم هبا ،أال وهي
ّ
وجترده يف ذات اهلل تعاىل ،وذوبانه يف بوتقة التوحيد،
ر ّبانيتهّ ،
تعرفنا عىل هذه السمة يف
وابتعاده عن ّ
أي شائبة مادية ،ونحن لو ّ
السالم) ،فإنّنا سوف ال نستطيع
حياة أيب عبد اهلل احلسني (عليه ّ
شخصيته ،بل سوف يكون بإمكاننا
نتعرف عىل جوانب
ّ
فقط أن ّ
انتهاج هنجه ،واالستنارة بسريته ،والرقي ولو بمقدار بسيط
السالم) قد سام إليها .والطريق
إىل تلك ّ
القمة التي كان (عليه ّ
إىل حتقيق هذا اهلدف واضح؛ فمن أراد اهلل تعاىل فعليه أن يبدأ
السالم) هو من أوسع هذه األبواب.
بأبوابه ،وأبو عبداهلل (عليه ّ
السالم مل يكن رجل حرب وبطل مواقف
واإلمام احلسني عليه ّ
جهاد ّية فحسب ،وإ ّن��ام كان يكمل مسريته اجلهاد ّية بمسرية
عباد ّية .ويف هذا املجال يروى أنّه قيل لعيل بن احلسني عليه
ولدت ! كان
السالم :ما أقل ولد أبيك ! فقال « :العجب كيف
ُ
ّ
ّ
أيب يصيل يف اليوم والليلة ألف ركعة»(.)1
ّ
ويتهجد
يتفرغ إىل اهلل ويبكي
ّ
إن هذا الرجل العظيم الذي كان ّ
لي ً
ال ،هو نفسه الذي محل السيف يف يوم عاشوراء ورصخ بذلك
الدوي الذي ما زال هتافه حيرك املاليني« :هيهات م ّنا الذ ّلة»،
ّ
فاإليامن هو الذي حيدّ د مسار اإلنسان ،وهو الذي يوجب عليه
ويكيف مواقفه بحسب ما يأمره به اهلل
أن يسلم تسلي ًام مطلق ًاّ ،
تعاىل.
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السالم) سوف ّ
تتجىل
ولذلك فإن نرصة اهلل تعاىل للحسني (عليه ّ
يف هذا اليوم؛ ألنّه أعطى هلل ّ
كل يشء فاعطاه اهلل كل يشء ،فهو
تعاىل احلبل الذي اعتصم به أبو عبداهلل ،وال بدّ أن نعتصم بهّ .
وإن
والتجرد
وصية أوىص هبا أنبياء اهلل وأوصياؤهم هي التقوى
أهم ّ
ّ
الوصية هي أحوج ما نحتاج إليه يف حياتنا،
من الذات ،وهذه
ّ
السياسية؛ فاإلنسان الذي دخل
وبالذات ملن يعمل يف الساحة
ّ
ساحة السياسة ال بدّ أن يدخل يف جلج من الفساد االجتامعي
واملشاكل والقضايا املعقدة ،فال بدّ لإلنسان الرسايل من أن يزداد
الربانيني.
اإلهلية والرجال
ّ
اتّصا ًال بالوحي والتعاليم ّ
ومن جهة أخرىّ ،
إن اإلنسان الرسايل الذي خيوض املعرتك
يوجهون إليه
السيايس يواجه ضغوط ًا كبرية؛ فاملستكربون ّ
الضغوط من ّ
كل جانب ،ومثل هذا اإلنسان خيتلف عن اإلنسان
العادي ،إنّه حيتاج إىل تقوى حتجزه من السقوط يف مطبات كثرية؛
ولذلك ّ
أي وقت مىض أن
فإن الرساليني مدعوون اليوم أكثر من ّ
ربانية من خالل أسلوبني :االتّصال
جيعلوا صبغتهم العامة صبغة ّ
السالم).
بالقرآن الكريم والبحث يف سرية أهل البيت (عليهم ّ
املصدر
( )1بحار األنوار .196 / 44

أقوال مأثورة

عن اإلمام الحسين
• يف ُ
اخللق احلسن :قال اإلم��ام احلسني عليه السالم:
«اخللق َ
ُ
احل َسن عباد ٌة».
• يف املكارم األخالق :قال اإلمام احلسني عليه السالم:
«أهيا الناس ِ
نافسوا يف املكارم وسارعوا يف املغانِم».
ّ
ِ
• يف القسمة :قال اإلمام احلسني عليه السالم« :سمعت
وار َ
ض
ج��دّ ي رس��ول اهلل (صىل اهلل عليه وآل��ه) يقولْ :
سم اهلل تكن أغنى الناس».
بِ َق ِ
• يف التسليم لرضاء اهلل تعاىل :قال احلسني عليه السالم:
«أصبحت ِ َ
رب فوقي ،والنار أمامي واملوت يطلبني
ُ
ويل ٌّ
ٌ
أحب،
واحلساب
حمدق يب ،وأما ُم ٌ
رهتن بعميل ،ال أجد ما ّ
وال أدفع ما أكره ،واألمور بيد غريي ،فإن شا َء ّ
عذبني ،وإن
فأي فقري أفقر م ّني؟».
شاء عفا ع ّنيّ ،
• يف ثبات اإلي��امن وزوال��ه :قال احلسني عليه السالم:
بات اإليامن؟
ري املؤمنني صلوات اهلل عليه :ما ثِ ُ
ُ
«سئِ َل أم ُ
فقال :الورع ،فقيل له :ما زواله؟ قال الطمع».
• يف أوصاف املؤمن :قال احلسني عليه السالمّ :
«إن املؤمن
ينظر يف ِ
نعت املؤمنني،
ّاختذ اهلل ِع َ
مر ٌة ُ
صمتَه ،وقو َله ِمرأتهَ ،ف َّ
وتار ًة َي ُ
املتجربين ،فهو منه يف لطائف ،ومن
نظ ُر يف وصف
ّ
نفسه يف تعارف (أي ومن طهارة نفسه عىل قدرة وسلطنة)،
ومن ُق ِ
ومن َف ِطنَتِه يف يقنيِ ،
دسه عىل متكني».

معنى اسم
االمام الحسين
معنى (حسني) تعنى اجلميل البهى احلسن الطلعه .وهى
ماخوذة من احلسن وحسني ىف تفسريها مثل حامد وحممد
وحممود كلهم من احلمد ،هو ايض ًا إمام املسلمني الثالث
االمام احلسني بن عيل بن ايب طالب (عليهم السالم) وهو
اول من سمي هبذا االسم اي مل يسمى قبل االمام احلسني
هبذا االسم اي احد من قبل.
لو مجعنا احلرف االول والثاين سوف تعطينا كلمه (حس)
وهو من االحساس ولو مجعنا احلرف االول والثالث سوف
تعطينا كلمة (حي) وهو من احلياه .ولو مجعنا احلرف االول
والرابع سوف تعطينا كلمة (حن) وهو من احلنان .ولو
حذفنا احلرف االول سوف تعطينا كلمة (سني) وهو جزء
من كلمة ياسني التي هي من أسامء النبي ،وقال النبي حممد
صىل اهلل عليه وآله ( حسني مني وأنا من حسني أحب اهلل من
أحب حسينا) .واالسامن السامو ّيان مها« :احلسن واحلسني
اجلاهلية»(.)2
اسامن من أسامء أهل اجل ّنة ،مل يكونا يف
ّ
ُ
الرسول ّ
ّ
(صىل اهلل عليه وآله) عىل هذه التسمية ف ُي ْع ِل ُن
ويؤكد
عن أسباب اختيارها فيام رواه سلامن ،قال :قال رسول اهلل
ّ
«سمى هارون ابنيه َش َرب ًا ُ
وإين
وش َب ْري ًا ّ
(صىل اهلل عليه وآله)ّ :
احلسن ُ
سمى به ابنيه َش َرب ًا ُ
واحل َس ْ َ
يت ابن ََّي
وش َب ْري ًا».
َس َّم ُ
َ
ني بام ّ
املصدر
السالم) ص 17
تاريخ دمشق � ترمجة اإلمام احلسن (عليه ّ
رقم (.)22

قصة في أثر كرم اإلمام الحس����ين
يف حتف العقول :جاء االمام احلسني(عليه السالم) رجل من األنصار يريد أن يسأله حاجة فقال يا أخا األنصار صن
وجهك عن بذلة املسألة وارفع حاجتك يف رقعة اين آت فيها ما هو سارك إن شاء اهلل فكتب يا أبا عبد اهلل إن لفالن
ع ّ
يل مخسامئة دينار وقد ألح يب فكلمه أن ينظرين إىل ميرسة فلام قرأ احلسني (عليه السالم) الرقعة دخل إىل منزله فاخرج
رصة فيها ألف دينار وقال له :أما مخسامئة فاقض هبا دينك وأما مخسامئة فاستعن هبا عىل دهرك ،وال ترفع حاجتك إال
إىل ثالثة إىل ذي دين أو مروءة أو حسب ،فاما ذو الدين فيصون دينه ،أما ذو املروءة فإنه يستحيي ملروءته ،وأما ذو
احلسب فيعلم انك مل تكرم وجهك أن تبذله له يف حاجتك فهو يصون وجهك أن يردك بغري قضاء حاجتك.
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قالوا في المرجعية

ّ
ي ّ
علي ًا
إن لد َّ
يقول الدكتور حممد هادي األميني« :قدم من بغداد إىل بيت والدي ذات
يوم ثامنية من العلامء الكبار ألهل السنة ،وكان اجلو حارا جدا ،وكان
املرحوم العالمة األميني يسكن يف الرسداب ختفيفا عن حرارة اجلو ،وبعد
الرتحيب بالضيوف تداول معهم مسائل كثرية ،وحينام أرادوا اخلروج قالوا
له :لقد كتبت ( )11جملدا من الغدير حول عيل بن أيب طالب ،فهل جتليل
الشيعة وتقديرهم لك هو هذا!! بحيث أنكم تسكنون يف منزل قديم ،ولو
أنك كنت قد كتبت جملدا واحدا فقط حول أحد اخللفاء لبنينا لك بيتا من
الذهب ،ولكن نحن كلام أطلنا النظر وجدنا أن وضعك يسوء أكثر بدال من
أن يتحسن ،فليس لديك ثالجة وال مكيف للهواء وال سجاد وال منضد،
وباختصار ال متلك أي وسيلة من وسائل الراحة يف الصيف والشتاء،
فكيف تعيش؟..
توقف العالمة األميني قليال ثم قال« :إن ما تطرحونه ع َّ
يل من اعرتاضات
صحيح ،إنكم عندما تنتقدون وضعي فإنني أرجع إىل قلبي وهو يقول يل:
إن لديك عليا ،وأينام نظرت وجدت أن لدي عليا ،وإن عليا فوق كل هذه
األمور ،وأنا غري متضايق من حيايت؛ بل شاكر ريب (عز وجل) عليها».

زيارة أمير المؤمنين
َ
يوم الغدير

روي عن اإلمام عيل الرضا (عليه السالم) يف (مصباح
الزائر  – 153:فصل  )7أنّه قال البن أيب نرص« :يا بن
أيب نرص أينام كنت فاحرض يوم الغدير عند أمري املؤمنني
فإن اهلل تعاىل يغفر ّ
(عليه السالم) ّ
لكل مؤمن ومؤمنة
ومسلم ومسلمة ذن��وب س ّتني سنة ويعتق من النار
ضعف ما أعتق يف شهر رمضان ويف ليلة القدر ويف ليلة
خصت هبذا اليوم
الفطر» فيام يروى أن ثمة زيارات ّ
الرشيف ومنها:
األوىل :زي��ارة أم��ني اهلل ،وق��د جعلناها الثانية من
الزيارات «املطلقة» والثانية :زيارة مروية بأسناد معتربة
عن اإلمام عيل بن حممد النقي (عليه السالم) فقد زار
(عليه السالم) جده األمري (عليه السالم) يوم الغدير
يف السنة التي أشخصه املعتصم اخلليفة العبايس.

صورة وتعليق

الكاتبة االمريكية يف صحيفة
واش��ن��ط��ن ب��وس��ت ك��اث��ري��ن
شكدام:

أن فتوى السيد السيستاين وح��دت
العراقيني وفضحت ممارسات داعش،
وفتوى الدفاع الكفائي التي صدرت
م��ن امل��رج��ع السيد السيستاين كانت
بال شك مواجهة فعالة ضد الوهابية،
حيث توحدَ العراقيون بكافة مذاهبهم
وقومياهتم للدفاع عن وطنهم ،وأفشلوا
وفضحوا ممارسات داعش التي انتهكت
كل القيم االنسانية وأصبحت عدو ًا
لكل العامل.

نظرة الغرب الى الحجاب
الكاتبة والباحثة الكندية (كاثرين بولوك) حمارضة يف قسم العلوم
السياسية بجامعة تورنتو تقول يف نظرة الغرب اىل احلجاب:
ِ
للمسلامت أن
«كنت أشعر أن احلجاب جمرد تراث ثقايف يمكن
ُ
يسعني إىل القضاء عليه ،ولكن عندما عرضت ع ّ
يل آيات القرآن
التي يعتقد كثري من املسلمني أهنا تفرض االحتشام عىل الرجال
والنساء مجيعا تبدد عندي كل شك يف فرضية احلجاب إذا كانت
اآليات هبذا الوضوح فحينئذ يكون احلجاب فرضا عىل كل امرأة
مسلمة».

عدسة :عمار الخالدي

كان ال� (كلك) من وسائل النقل النهري القديمة التي بقيت
إىل منتصف القرن املايض يف املدن العراقية الواقعة عىل
ضفاف األهنر وخاصة احللة ،إذ كان وسيلة النقل الغالبة
عىل ضفاف شط احللة.
وال�(كلك) عبارة عن َّ
مسطح من سيقان األشجار مربوط
بشدة ,حيمل األشخاص والبضائع فوقه ،ويسري بواسطة
تيار النهر ,وعند حمطته األخ��رية يفكك وتباع أخشابه
للتجار ،أما ّامل��الح فأنه يعود إىل املنطقة التي بدأ منها،
حيث يبدأ هناك بالعملية جمددا ،ومنها ما هو مصنوع من
جلود املاعز املنفوخة التي تربط معا بأعمدة و ُتغطى بمنصة
حرصان من القش.
وكلمة كلك التي اشتق منها األتراك كلمة (كلكجي) هي
كلمة آشورية (كاالكو) ،ونشاهد يف املنحوتات اآلشورية
تصويرا هلا إىل جانب الكفف ،كام نالحظ يف املنحوتات كرب
حجمها والسيام املستخدم منها بنقل األخشاب أو املوايش
أو احلجارة.

خـــــان الــنــخــيــلــة

الكلك!!

خان النخيلة أو خان الربع ،وهو أحد أبرز اخلانات األثرية يف العراق،
وأحد املعامل التارخيية ملدينة كربالء .يبعد عن مركز املدينة  16كم 2ويقع
عىل طريق النجف  -كربالء .يعود تاريخ بناءه إىل العهد العثامين ،ويسمى
بخان الربع ألنه يتوسط ربع املسافة بني كربالء املقدسة والنجف االرشف،
وكان يستخدم لراحة املسافرين القادمني إىل كربالء.
يعود تاريخ تشييده اىل القرن التاسع عرش ،أما هندسة اخلان فهو مربع
الشكل حيتوي عىل مدخل رئييس يف اجلهة الرشقية منه ويعلو املدخل قبة
كبرية حتتوي عىل عنارص زخرفية إسالمية مهمة وهي املقرنصات ،البناء ذو
طابع إسالمي بحت الحتوائه عىل األواوين واألقواس املدببة واملقرنصات
والتي هي عنارص معامرية زخرفية اسالمية انترشت يف األبنية االسالمية.
ويتشابه خان النخيلة من الناحية التخطيطية والعمرانية مع خانات القوافل
األخرى التي تقع عىل الطرق اخلارجية التي تربط بني املدن العراقية ،حيث
يتوسط الصحن (الفناء املكشوف) وحتيط به جمموعة من الغرف التي
تتقدمها االواوين التي تعلوها عقود (أقواس) مدببة الشكل .ويتميز هذا
اخلان بأسواره العالية ومدخله الذي يتألف من طابقني تتوسطه بوابة كبرية،
واستخدمت األقبية املدببة الشكل يف تسقيف الغرف واالواوين ،واستعمل
يف بنائه الطابوق (اآلجر) واجلص.

