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الشيخ الكربالئي يلتقي بوفد األكاديميات 

ويحثهّن على نشر  أفكار أهل البيت 

مؤسسة العين  طريق إلى الجنة

الفتى الكربالئي..
الذي عاهَد موالُه الُحَس��ين أن يكوُن ِمسُك حياته 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرارالشهادة

العتبة الحسينية تخطط لعقد مؤتمر توعوي 
لمواجهة مشاكل التصّحر وأزمة المياه

اصح��اب  ال��دم..  رابط��ة  تتع��دى  الصداق��ة 
الحسين )عليه السالم( انموذجاً

يمن��ُح الحياة بمش��يئة الل��ه لم��ن تقّطعت بهم 
السبل..

عربي��اً  األول  المرك��ز  تفتت��ح  الحس��ينية   العتب��ة 
لألشعة التداخلية وقسطرة الدماغ

ُنوِب َذْنٌب َصُغَر ِعْنَد صاِحِبه« »ْعَظُم الذُّ
أمير المؤمنين )عليه السالم(: عيون الحكم والمواعظ ص123

اعظم الذنوب

يا ليل طّول ساعاتك..



خالل مس������يرٍة لم تكْن بالس������هلِة أبدًا، بل نقوُل إّنها ستبقى مخّلدًة 
أبدا، نجحت تجربة األمانة العامة للعتبة الحس������ينية المقدسة في 
إنش������اء المش������اريع الطّبية، أن تكوَن بنكهٍة عراقي������ة خالصة وبهوّية 
وطنية، وتنطلق بخدماتها اإلنس������انية من معين حسينّي وتخطيط 
مرجعّي، فقد أصبح أمام )جمهور( المستفيدين من خدماتها اليوم 
مش������اريع حقيقية على أرض الواقع، تق������ّدم لهم ما يلبي حاجاتهم، 
وتخّفف آالمهم وتغنيهم عن التفكيِربالس������فر إلى خارج البالد بحثًا 
عن العالج، لقد أصبح كل ش������يء اآلن متوافرًا وبروٍح إنسانية قبل 

أّي شيء.
وفي كّل يوم.. تطلُّ علينا مشاريع العتبة المقدسة )اإلنسانية( بألِقها 
العمرانّي وأجوائها المريحة للنف������س والمطّببة ألوجاع المرضى، 
وكوادره������ا ذات الخبرات العالية، ثّم أّن ما تحويِه من أجهزة طبية 
متط������ّورة جديرٌة بالثقة واالهتمام والفتة لالنتباه كما وجدناه في 
مركز الحياة )لألش������عة التداخلية وقسطرة الدماغ(، وهو لعمري 
ال يتأّت������ى إال بصدٍق القول واإلخالص في العمل، وهو ذكاء حاذٌق 

أذهَل الجميع.
وق������د قرأُت فيما قرأت ل������� )بعضهم(، أّن ليس م������ن وظيفِة العتبات 
المقدس������ة أو المرجعية الدينية إنشاء المش������اريع الخدمية والطبية 
والعمرانية، فهي بحسب قولهم »مهّمة مؤسسات الدولة« التي يجب 
عليها أن تتكّفل بحياة الناس ومعاش������هم وتوفير الخدمات لهم، بيَد 
أنَّ الجواب الذي بقي ينساُب عِذبًا من لساِن ممثل المرجعية الدينية 
العليا سماحة الش������يخ عبد المهدي الكربالئي بأنَّ »العتبة الحسينية 
ال تريد أن تكون بمش������اريعها هذه بدياًل عن الدولة بل مساندة لها، 
وتنطل������ق من رؤى المرجعية الش������ريفة ونظرتها الحكيمة وحنّوها 
عل������ى أبنائها«، وهو في األخير ليس مج������ّرد كالم ُيقال، فما على 

الواقِع يؤّكد ذلك.
ولعلَّ الكثيرين – نعم - قد راهنوا على فش������ل مثل هذه المنجزات 
العظيمة، أو تمّنوا في داخلهم فشلها، لتثبَت العتبُة المقدسة العكَس 

تمامًا في كلِّ مشروع جديد يبزُغ بشموخه على أرِض الوطن.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    قّرة عني املخل�صني
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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هناك مبدأ عام، وربام الكثري منا يعرفه وصادفه خالل 
ذات  واملحرتمة  املتامسكة  األرسة  إن  وه��و  حياته، 
خارج  إىل  أفرادها  أرسار  خترج  ال  األصيل،  التوجه 
صوت  هلا  اآلخرون  يسمع  ال  بل  ذاهتا،  األرسة  إطار 
البيت، ألن املشكلة  أو معرفة بمشاكلها ما بعد جدار 
اآلخرين  ومعرفة  ح��رًا،  أفرادها  هتمُّ  باألخري  هي 

بمشاكلهم مسألة تؤثر سلبًا عىل احرتامهم يف املنطقة.
السيايس  الشأن  بخصوص  إليه  الوصول  أري��د  ما 
البلدان،  بني  وهيبته  احرتامه  عىل  واملحافظة  للبلد 
األممي،   العاملي  أو  العريب  اإلقليمي  املحيط  يف  سواء 
ورضورة شعور سياسيي البلد الواحد باإلخوة، وهو 
معًا،  وللشعب  للبلد  والقوة  املنعة  أسباب  أهم  أحد 
األنبياء  بلد  فهو  العراق  هيبة  عىل  املحافظة  وبالتايل 
العريقة،  احلضارات  بلد  وهو  والصاحلني  واألئمة 
كون االستقواء باخلارج عىل اإلخوة من أبناء البلد، أو 
االستعانة باألجنبي لفرض اخليارات بالقوة، يف عملية 
وطني  قبل  من  به  القبول  يمكن  ال  أمر  اإلرادات  يلِّ 

غيور عىل شعبه ووطنه، كون هذا الترف الشخيص 
عاجال  أم  عاجال  بالسلب  سينعكس  أكيد  املتخاذل؛ 
يف  احرتامه  فقدان  إىل  ويؤدي  عمومًا،  البلد  هيبة  عىل 
عالقاته العامة مع الدول األخرى اخلارجية، وكذلك 
ملواطنيه ومكانتهم حني التواجد يف البلدان األخرى.  

باب  يفتح  بأنه  يعنيه  فيام  يعني  بالتايل  الترف  وهذا 
عىل  الداخلية  البلد  شؤون  يف  اخلارجية  التدخالت 
عىل  بل  يتدخل  من  عىل  يقع  ليس  واخللل  مصارعيه، 
من فسح املجال هلذا التدخل اساسًا،  وال عجب فمن 
التبعات  يتحمل  ان  عليه  الريح؛  باب  نفسه  يفتح عىل 
يف  املقتنيات  لبعض  وختريبها  الريح  تلك  هياج  حني 
داخل البيت، وعيثها فسادًا فيه، وال حيق له االعرتاض 

فهو يتحمل املسؤولية.
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  لسامحة  خطبة  ففي 
دامت توفيقاته بتاريخ  3 ربيع االول1433 ه� املوافق 
1/27/ 2012 من داخل الصحن احلسيني الرشيف 

حتدث يف األمر االول من خطيته تلك قائاًل :

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك

عة
جم

ال
ى 

�د
ص��
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دول  تدخل  من  العراقيني  الساسة  من  الكثري  يشكو   «
اجلوار يف شؤون العراق وتصدر الكثري من الترصحيات 

الرافضة والغاضبة بإزاء هذه التدخالت ..
ولكن علينا قبل ذلك ان نبحث يف أسباب هذا التدخل 
مع إن العراق يمتلك الكثري من مقومات القوة واهليبة 

واالحرتام من قبل اآلخرين له ..
فرصة  وأعطت   ً مدخال  وفّرت  التي  االسباب  هي  ما 
هلذه الدول للتدخل واستمراره خالل هذه السنوات.. 
مع ان مقومات ما جيعل العراق ذي هيبة واحرتام متنع 

تدخل اآلخرين متوفرة؟..«.
وهنا يؤرش سامحته عىل بعض األسباب، وهي إن هذه 
السياسية  الكتل  بني  واملستمرة  الشديدة  اإلختالفات 
الكبرية، قد جتاوزت حدود اإلختالف البسيط  كام يف 
لبعض  الفهم  طبيعة  أو  النظر  وجهات  يف  اإلختالف 
ملا  االختالفات  تلك  ووصول  القضايا،  جتاه  املواقف 
هو أبعد بكثري من ذلك، ليصل حد العداوة والتناحر. 

متمثلة  العليا  الدينية  املرجعية  خطاب  ديدن  هو  وكام 
أعىل  يعكس  وهو  املقدسة،  كربالء  يف  ممثليها  بخطبة 
مراتب الشعور باملسؤولية اجتاه البلد والناس،  فحني 
وخلفياهتا،  وأسباهبا  العلة  اخلطاب  ذلك  مثل  يؤرش 
واملعاجلات  املمكنة  احللول  اجي��اد  حي��اول  كذلك  هو 
الواقعية، وهنا لعله يضع أصبع التشخيص عىل العلة 
والكلمة،  الصفوف  تفرق  يف  تكمن  وه��ي  اخلفية 
وتشتت األهواء وامليول، وبالتايل أدى كل ذلك وغريه 
إىل تفرق اإلرادة السياسية بني الكتل والقادة.. إذ يقول 

سامحته: 
والذي  السياسية  الكتل  بني  الشديد  االختالف  ان   «
وتبادل  التناحر  بل  والتنّفر..  التشتت  ح��ّد  وص��ل 
العراق مع  االهتامات والذي أدى إىل إضعاف موقف 
الدول األخرى، هو الذي وفّر مدخال ً وأعطى فرصة 
هذه  إن  ولو  العراق،  شؤون  يف  للتدخل  ال��دول  هلذه 
الكتل وحّدت صفوفها يف حدٍّ ادنى من التوحد؛ لردع 

ما هي السباب التي وفّرت مدخال ً وأعطت فرصة للدول من اجل التدخل 
واستمراره خالل هذه السنوات.. مع ان مقومات ما يجعل العراق ذي 

هيبة واحترام تمنع تدخل اآلخرين متوفرة؟

،،
،،



الذي  االختالف  هذا  ولكن  التدخل  عن  اآلخرين  ذلك 
وصل حّد التناحر والتصارع والذي جعل بعض الكتل مع 

البعض اآلخر كاألعداء..«.
املرجعية  ممثل  خطاب  يف  املطاف  هناية  يف  هنا  والتذكري 
العليا يأيت قويًا ورادعًا يف ثنيات الكالم حني جتديد التذكري 
للسياسيني بأهنم سواء أكانوا كشخصيات أم ككتل؛ إنام هم 
منتخبون من قبل الشعب، بمعنى أكثر دقة بأهنم إنام ممثلني 
للشعب حتت قبة جملس النواب، وإن الشعب هو صاحب 
االمتيازات،  هلذه  ونيلهم  املناصب  هلذه  بوصوهلم  الفضل 
أكانت  س��واء  الصغرية  األم��ور  عن  الرتفع  هبم  ويفرتض 
حقوق  عن  الدفاع  اجل  من  طائفية  أم  فئوية  أم  حزبية 

لكي  ضحوا  بام  وضحوا  بذلوا  ما  بذلوا  الذين  املواطنني 
يدلوا بأصواهتم االنتخابية لصاحلهم، ويفرتض هبم أيضًا يف 
أبسط مراتب الوفاء بالعهد هو حماولة تقديم أكرب قدر ممكن 
من اخلدمات العامة، واألهم مراعاة املصلحة العليا للعراق 
والعراقيني عىل مصاحلهم الشخصية والفئوية واحلزبية وهو 

يقول:  
 » بينام ينبغي ان يكون وضعها ككتل انتخبت من قبل ابناء 

الشعب العراقي املوحد لكي تتحّمل املسؤولية املشرتكة يف 
الدفاع عن مصالح العراق ومحاية حقوقه وال يتأتى ذلك اال 
ولو  والتنازل  اخلالفات  وجتاوز  الصف  توحيد  خالل  من 

بحدٍّ ادنى يضمن هيبة العراق واحرتامه من االخرين«.

تتحّمل الكتل الفائزة المسؤولية المشتركة في الدفاع عن مصالح العراق 
وحماية حقوقه، وال يتأتى ذلك اال من خالل توحيد الصف وتجاوز الخالفات 

،،والتنازل ولو بالحدٍّ األدنى 
،،



العقد،  يف  بجعله  املرأة  تستحّقه  ما  وهو  أيضًا،  الِصداق  ويسّمى 
أو ما هو بحكمه عىل ما سيأيت  الوطء  أو بسبب  بعده،  بتعيينه  أو 

تفصيله.
كّل ما يمكن أن يملكه املسلم يصّح أن جيعله مهرًا  مسألة 286: 
برشط أن يكون متمّواًل عرفًا عىل األحوط لزومًا، عينًا كان أو دينًا، 
أو منفعة لعني مملوكة من دار أو عقار أو حيوان أو نحوها، ويصّح 
جعله منفعة احلّر حّتى عمل الزوج نفسه كتعليم صنعة أو سورة 
ونحوه من كّل عمل حمّلل، بل يصّح جعله حّقًا مالّيًا قاباًل للنقل 

واالنتقال كحّق التحجري ونحوه.
تراىض  ما  فيصّح  القّلة،  جانب  يف  للمهر  تقدير  ال   :287 مسألة 
عىل   - املالّية  عن  القّلة  بسبب  خيرج  مل  ما  قّل  وإن  الزوجان  عليه 
ما مّر - كحّبة من احلنطة، وكذا ال تقدير له يف جانب الكثرة، نعم 
يستحّب أن ال يتجاوز به مهر السّنة وهو مخسامئة درهم، فلو أراد 

التجاوز جعل املهر مهر السنة وبذل الزيادة.
مسألة 288: ال ُبدَّ من تعيني املهر بام خيرج عن اإلهبام والرتديد، 
فلو أمهرها أحد الشيئني مرّددًا أو خياطة أحد ثوبني كذلك بطل 
املهر دون العقد، وكان هلا مع الدخول مهر املثل إاّل أن يزيد عىل 
أقّلهام قيمة فيتصاحلان يف مقدار التفاوت، وال يعترب أن يكون املهر 
معلومًا عىل النحو املعترب يف البيع وشبهه من املعاوضات، فيكفي 
مشاهدة عني حارضة وإن جهل كيلها أو وزهنا أو عّدها أو ذرعها 

كُصربة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من القامش 
وصربة حارضة من اجلوز وأمثال ذلك.

تعيني  غري  من  دارًا  أو  بيتًا  أو  خادمًا  املهر  جعل  لو   :289 مسألة 
صّح وينرف إىل الصنف املتعارف بلحاظ حال الزوجني، ومع 
االختالف بني أفراده يف القيمة يعطيها الفرد الوسط عىل األحوط 
أنواع  من  املذكورات  الثالثة  غري  يف  احلكم  هذا  وجيري  وجوبًا، 

األموال أيضًا.
العقد  صّح  خنزير  أو  مخر  عىل  الذّمّيان  ت��زّوج  لو   :290 مسألة 
واملهر، فلو أسلام قبل القبض فللزوجة قيمته عند مستحّليه، وإن 

أسلم أحدمها قبله تلزم القيمة أيضًا.
ولو تزّوج املسلم عىٰل أحدمها صّح العقد وبطل املهر وهلا بالدخول 
يف  فيتصاحلان  منه  قيمة  أقّل  املسّمى  املهر  يكون  أن  إاّل  املثل  مهر 

مقدار التفاوت.
مسألة 291: إذا أصدقها ما يف ظرف معنّي عىل أّنه خّل فبان مخرًا 
بطل املهر فيه قطعًا، وهل تستحّق عليه مثله خاّلً أو يثبت عليه مهر 

مثلها بالدخول؟ وجهان، والصحيح هو الوجه األّول.
فبان خالفه  ماله  كونه  باعتقاد  أو شيئًا  الغري  مال  املهر  ولو جعل 
بطل املهر فيه أيضًا، وهل تستحّق عليه مهر مثلها بالدخول أو بدله 

من املثل أو القيمة؟ وجهان، والصحيح هو الوجه الثاين.

متابعة : محمد حمزةامل����������������������ه����������������������ر



بقلم: طالب عباس الظاهر

كان للمسجد يف يوٍم ما، ببداية املسرية الظافرة لإلسالم، خاصة 
عىل عهد النبّي األكرم ووصيه أمري املؤمنني )عليهام أفضل الصالة 
دور  للمسجد  كان  أقول  التاريخ؛  يف  كأعدل حاكمني  والسالم( 
حموري إلصالح األمة، وتقويم لوجود اإلنسان يف احلياة، وتأمني 
بمثابة )سلطة ترشيعية(  بمفهومنا  املامت، وكان  بعد  ملستقبله ما 
كاحلرية  احلديثة  العرية  املصطلحات  فيه  ُتارس  احلايل، 
التعاطي  وليس  وغريها.  واملساوات  والتعددية  والديمقراطية 
معه كمكاٍن للعبادٍة فحسب.. بل كان يف املسجد يقام أيضًا ديوان 
يستشعر  احلاكم  إن  إْذ  تنفيذية(،  بالرعية )سلطة  الرؤوف  احلكم 
القوى  شديد  جربوت  بإزاء  ضعفه  بيته،  ويف  اهلل  ضيافة  يف  وهو 
العادل  القضاء  جملس  كذلك  ُينصب  فيه  وكان  املتعال،  اجلّبار 
نظر  حتت  يقيض  إنام  بأّنه  القايض  يدرك  حيث  قضائية(،  )سلطة 
يدي  بني  الناس  وقوف  يف  الشّدة  وإّن  املصّور،  البارئ  اخلالق 
بني  بشدة وقوفه  تقارن  أن  يمكن  القايض يف حمكمة األرض، ال 
يدي اهلل يف حمكمة السامء، وإنه إنام اليوم يقيض بني الناس، وغدًا 

ُيقىض للناس منه!.   
لذا صار املسجُد جامعة اإلسالم الشاملة لطاّلب العلوم واملعارف 
بشّتى صنوفهام، وملتقى مريدي األدب واحلكمة واألخالق، منه 
عىل  املسكني  الضعيف  يأمن  فيه  الباطل،  ينتهي  وفيه  احلق  خيرج 
حقه من القوي املتنفذ، ولو كان يقايض احلاكم أو قايض القضاة 
احلسب  ذي  امليسور  الوجيه  نفسه  عىل  ويشفق  ويقلق  نفسه، 
والنسب خشية أن يكون قد قرَّ يف اإلنفاق من ماله بحق السائل 

واملحروم. 

ودوره في اإلسالم
المسجُد 
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 نعم، كان املسجد بيت املؤمن، ومكان عمله، وحديقة روحه، 
وبقعة أمله، وعروة تعّلق قلبه، ومثابة مناجاة روحه، هتفو إليه 
نفسه وتشتاقه، ألنه باب ضيافة اهلل لعباده، يستشعر فيه بحفاوة 
استقبال املالئكة ومباركتها له، وجيد فيه الفسحة النافذة التي 

يرنو من خالهلا إىل نعيم اآلخرة املقيم.
وواحة  املؤمن  نفس  للهفة  الوحيد  امللجأ  املسجد  غدا  حتى   
والسكينة  التعب،  جهد  من  الراحة  فيه  جيد  ألنه  خالصه؛ 
القلق، واألُنس من وحشة اخلراب، واألمن من وحشية  من 
بعضها  الناهش  احلياة..  رسابات  وراء  الالهثة  النفوس.. 
الطمع، وأنياب اجلشع، وجيد  البعض اآلخر بمخالب  بلحم 
بقّمة  املؤمن  فيشعر  ورشاهتها،  رشاستها  من  فيه  األمان 
السعادة والسكينة واهلدوء والرضا والتسليم يف كنفه، ترطب 

قبل  من  الطاهر  واحلب  اهلل،  يف  اإلخوان  مواساة  خاطره 
الصحب ورفاق درب اإليامن؛ كوهنم ينظرون ملا يف يد اخلالق 
الغني، وليس ملا يف يد املخلوق الفقري، فيكون حينئذ الصدق 
يف الكالم، واإلخالص يف النية، والوفاء يف العهد، واإليثار يف 

الطوية، واملسابقة إىل اخلريات.
الروحي  الرح  هذا  دور  انحسار  حقًا  له  يؤسف  ومما  لكن 
العظيم واملكانة السامية للمسجد يف عرنا الراهن، وانحساره 
إىل أضيق ما يمكن أن يكون له من دور كدار عبادة فحسب، 
وحتى هذا أيضا قد بدأ ضعفه أيضًا شيئًا فشيئا، لتكون بيوت 
املسجد  بناء  إن  بالنفوس، رغم  البناء غري معمورة  اهلل عامرة 
كان بسيطًا، غري إن دوره كبري عىل عكس احلارض؛ فبنائه فخم 

ولكن دوره ضعيف.
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ت كلامت اإلمام احلسني )عليه السالم( حتذيره من األشخاص  وضحَّ
الذين يشبهون اهلل تعاىل بأنفسهم, وبيانه لعدة صفات من صفات اهلل 
الصفات  البيان إال رد عليهم لشدة وصفهم هلل هبذه  تعاىل وما هذا 
التي ال تليق به تعاىل، وذكر أمحد بن أعثم الكويّف: »اشتد القتال بني 
جيش اإلمام احلسني )عليه السالم( وجيش عمر بن سعد حتى قتل 
احلسني  رضب  فعندها  رجاًل  ومخسون  نيف  احلسني  أصحاب  من 
»اشتد  السالم(:  )عليه  يقول  وجعل  حليته  إىل  بيده  السالم(  )عليه 
عىل  اهلل  غضب  واشتد  ا،  ول��دً هلل  جعلوا  إْذ  اليهود  عىل  اهلل  غضب 
الّنصارى إذ جعلوه ثالث ثالثة، واشتد غضب اهلل عىل املجوس إذ 
اهلل عىل  اهلل، واشتد غضب  والنَّار من دون  والقمر  الّشمس  عبدت 
ما أجبتهم إىل  نبيهم، واهلل  بنت  ابن  قتل  آراؤهم عىل  قوم اجتمعت 

يشء مما يريدونه أبًدا حتى ألقى اهلل وأنا خمضب بدمي«.
من  الناس  افرتاق  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  كلامت  بّينت  هنا 
الديانات السابقة عىل اإلسالم يف إرشاك غري اهلل يف العبادة, فاليهود 
عبدوا  واملجوس  ثالثة,  ثالث  جعلوه  والنصارى  ول��د,  له  جعلوا 

الشمس والقمر والنار دونه )حاشاه تعاىل(. 

)عليه  احلسني  بن  عيل  اإلم��ام  ب��أنَّ  بسنده  الكلينّي  الشيخ  وذك��ر 
السالم( ُسئَِل عن الّتوحيد فقال: »إنَّ اهلل )عّز وجّل( َعِلَم أنَّه يكون 
َأَحٌد   ُ اهللَّ ُهَو  {ُقْل  تعاىل:  اهلل  فأنزل  متعمقون  أقوام  الزمان  آخر  يف 
َعِليٌم  {َوُهَو  إىل قوله:  )اإلخالص/1(} واآليات من سورة احلديد 

ُدوِر )احلديد/6(} فمن رام وراء ذلك فقد هلك. بَِذاِت الصُّ
وروى الشيخ املفيد: »أنَّ اإلمام السجاد )عليه السالم( كان يف مسجد 
رسول اهلّل )صىل اهلل عليه وآله( ذات يوم إْذ سمع قوًما يشّبهون اهلّل 
بخلقه، ففزع لذلك وارتاع له، وهنض حتى أتى قرب رسول اهلّل )صىل 
»إهلي  قائال:  رّبه،  يناجي  صوته  ورفع  عنده،  فوقف  وآله(  عليه  اهلل 
بدت قدرتك، ومل تبُد هيأة، فجهلوك، وقّدروك بالتقدير عىل غري ما 
بالتشبيه طلبوك، ليس  الذين  يا إهلي من  بريٌء  به شّبهوك وأنا  أنت 
دليلهم  نعمة  من  هبم  ما  وظاهر  ُيدركوك،  ومل  إهلي  يشء,  كمثلك 
عليك لو عرفوك، ويف خلقك يا إهلي مندوحة عن أْن يناولوك، بل 
سّووك بخلقك، فمن َثّم مل يعرفوك, واختذوا بعض آياتك ربًّا، فبذلك 

وصفوك، فتعاليت يا إهلي عاّم به املشّبهون نعتوك«..

 {.. اهللَّ َكُحبِّ  ْم  وهَنُ حُيِبُّ َأنَداًدا   ِ اهللَّ ُدوِن  ِمن  َيتَِّخُذ  َمن  النَّاِس  {َوِمَن 

فحب اهلل )جل جالله( للعبد ليس كحب العباد بعضهم بعًضا؛ ألن 
يفتقدها املحب،  أو حاجات  البش�ر هو حاجة  احلب يف كل مقاييس 
فيجدها عند املحبوب، ولكن اهلل )جل جالله( غني عنا، فحبه )جل 
لنا حبُّ عطٍف وتفضل ورمحة، حبُّ قويٍّ لضعيف، وحب  جالله( 

غني لفقري، وحب قادر لعاجز، حبُّ عظيٍم لصغري.
وحمبة اهلل تعاىل سبب لغفران الذنوب، قال فيها )جل عاله(: {ُقْل إِن 
َغُفوٌر  َواهلّلُ  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  اهلّلُ  بِْبُكُم  حُيْ بُِعويِن  َفاتَّ اهلّلَ  وَن  حُتِبُّ ُكنُتْم 

ِحيٌم )آل عمران/31(}. رَّ

آللئ قرآنية

محبة الله تعالى

إعداد: حيدر التميمي

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

الذاتية وصفاته  توحيده 
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ُكْنُتْم  ا  مِمَّ َكثرًِيا  َلُكْم   ُ ُيَبنيِّ َرُسوُلنا  َقْد جاَءُكْم  اْلِكتاِب  َأْهَل  {يا 
ُنوٌر   ِ اهللَّ ِمَن  جاَءُكْم  َقْد  َكثرٍِي  َعْن  َوَيْعُفوا  اْلِكتاِب  ِمَن  ُفوَن  خُتْ
الِم  السَّ ُسُبَل  ِرْضواَنُه  َبَع  اتَّ َمِن   ُ اهللَّ بِِه  َيِْدي  ُمبنٌِي   َوِكتاٌب 
ِصاٍط  إىِل  ِديِْم  َوَيْ بِإِْذنِِه  وِر  النُّ إىَِل  ُلامِت  الظُّ ِمَن  ِرُجُهْم  َوخُيْ

ُمْسَتِقيٍم)سورة املائدة / اآلية 15 – 16(}..
كان القرآن روحا وجسدا، وكان روح القرآن اهلدى والنور 
والذكرى وكان جسده االلفاظ والكتابات املدونة عىل اوراق 

املصحف او الصوت الذي يردده القارئ.
اما الوصول اىل جسد القرآن فهو متاح للجميع بمن فيهم من 

ال يؤمن بام انزل اهلل بدءا.
ولكن التوصيل اىل روح القرآن وضيائه وهداه وذكراه التي 
اودعها الرب العزيز احلكيم تبينها آفاق قول إمامنا الصادق 
ال  ولكّنهم  كالمه،  يف  خللقة  اهلل  جتىل  »لقد  السالم(:  )عليه 

يبرون«. 

اذا أريد ذلك، فان املسالة ختتلف تاما اذ البد من سمو الروح 
فالروح  القرآن.  روح  وتعي  تقرأ  لكي   – االنسان  روح   –

االنسانية يلزمها التزود بالبصرية ووسيلة االكتشاف..

ِحْفُظ الحقوق المالية للمرأة في القرآن الكريم: 
)سورة النساء نموذًجا( 

حقائق قرآنية

إعداد: تقى واثق الموسوي / ح2

آفاق قرآنية

ال شك أن املال يمثل رضورة بالنسبة لكل إنسان؛ لذا فإنه إذا 
استحقه يكون من كامل العدل صفه له كاماًل غري منقوص، 
هلا  املستحق  املال  حق  يف  املرأة  عىل  التحايل  إلمكانية  ونظًرا 
-إما بسبب عقد الزواج أو بسبب الورثة أو بأي سبب آخر- 
فإن القرآن أكد عىل صف هذه احلقوق هلا، وتنّوع هذا التأكيد 
وطلب  االعتيادية،  احلالة  يف  عليه  فأكد  املجاالت،  بحسب 
عند  عليه  أكد  كام  استحقاقه،  بمجرد  حقها  هلا  يرف  أن 
االختالف، وهو مظنة ضياع احلق، وانتصار الطرف األقوى 
يف  اهلل  من  موقعة  فتوى  وجعله  غريه،  ظلم  مقابل  يف  لنفسه 
حلاالت  تفصيل  وهذا  باليتم،  واتصافها  املرأة  ضعف  حالة 
يف  نورد  الكريمة،  النساء  سورة  يف  ورد  كام  املايل  استحقاقها 

أوهلا احلالة االعتيادية وهي الزواج:
فقد طلب يف أوائل السورة إعطاء املرأة حقها وهو املهر كامال، 
سبحانه:  فقال  منها،  نفس  بطيب  إال  يشء  منه  يؤخذ  وأال 
ْنُه َنْفًسا  ٍء مِّ {َوآُتوْا النََّساء َصُدَقاهِتِنَّ نِْحَلًة َفإِن ِطْبَن َلُكْم َعن يَشْ

ِريًئا} )النساء: 4(، وفيه قال السيد ناص مكارم  َفُكُلوُه َهنِيًئا مَّ

املنزل(:”»أعطوا  اهلل  كتاب  يف  األمثل  )تفسري  يف  الشريازي 
أن  ألجل  هلّن  اهلل  من  عطية  هو  الذي  مهرهّن  كامل  النساء 
ما  األمر  هبذا  وينجرب  املجتمع  يف  أكثر  حقوق  للنساء  يكون 

فيهّن من ضعف«.
واخلطاب هنا مّتجه لألولياء واألزواج مًعا؛ ألهنم مل يكونوا 
إليه  ذهب  كام  اجلاهلية  يف  شيًئا  مهورهن  من  النساء  يعطون 
وعجائب  التفسري  )غرائب  صاحب  الكرماين  الدين  برهان 
ج  يزوِّ أن  وهو:  الشغار،  عن  هني  اآلية  يف  ويكون  التأويل(، 

الرجل الرجَل أخَته عىل أن يزوجه أخته، ليس بينهام مهر.
وحاصل األمر أن املهر حق مايل للمرأة، قليال كان أو كثريا، 
زوج��ا-  أو  وليا  ك��ان  س��واء   - الطرفني  من  ألح��د  وليس 
إسقاطه، وال أخذ يشء منه بدون رضاها، وهذا هو منطوق 
مفهوم  كام هو  وفريضة  ديانة  احلق  اهلل هذا  اآلية، وقد جعل 
قوله تعاىل: {نِْحَلًة}الذي ذكره ابن اجلوزي يف )زاد املسري يف 

علم التفسري(.
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يمن��ُح الحي��اة بمش��يئة الل��ه 
. . لم��ن تقّطع��ت بهم الس��بل
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وقاَل الشيخ الكربالئي: إّن »رسالة العتبة احلسينية املقدسة 
تنطلق من هنج النبي )صىل اهلل عليه وآله( وأهل بيته األطهار 
)عليهم السالم(، ورسالة املرجعية الدينية العليا، وما أّدبنا 
وعىل  األرشف،  النجف  يف  العظام  مراجعنا  عليه  وربانا 
احلسيني  عيل  السيد  االعىل  الديني  املرجع  سامحة  رأسهم 
السيستاين )دام ظله( يف إيالء اخلدمات االنسانية للمجتمع 
االساسية  الدينية  الوظائف  أداء  عن  فضال  كبريًا،  اهتاممًا 
االساسيني  بالركنني  العناية  االهتاممات  هذه  مقدمة  ويف 

لبناء املجتمع، اال ومها الرتبية والصحة«.
وأشار سامحته إىل أن »العتبة احلسينية اهتّمت كثريًا بإنشاء 
التوحد،  ومعاهد  واجلامعات،  وامل��دارس،  املستشفيات، 
خاصة  املتعّددة،  الطبية  واملراكز  الدماغي،  الشلل  ومراكز 

العراقي؛  للمواطن  كبريًا  مّهًا  باتت تشكل  التي  لألمراض 
بل اصبحت تثقل كاهله ماليًا ونفسيًا وبشكل متزايد يومًا 

بعد آخر«.
تتحمل  باتت  العراقية  »العوائل  إن  أيضًا:  قاَل  الكربالئي 
بأمراض  اإلصابات  أعداد  تزايد  نتيجة  كبرية؛  مالية  أعباًء 
عددًا  أن  وجدنا  حتى  العراقيون،  هبا  ابتيل  التي  الرسطان 
لتغطية  منازهلا  لبيع  تضطر  العراقية  العوائل  من  كبريًا 

تكاليف العالج«.
ولفت إىل أن »هيئة الصحة والتعليم الطبي ومؤسسة وارث 
الدولية لعالج االورام يف العتبة املقدسة ومن أجل مواكبة 
التطور املتسارع يف العامل يف جمال اخلدمات الطبية، أنجزتا 
مركز احلياة لألشعة التداخلية وقسطرة الدماغ، والذي يعد 

كشَف ممثل المرجعية الدينية العليا في كربالء المقدسة، والمتولي الشرعي 
للعتبة الحسينية المقدسة، سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي، عن وجود 

نّية مؤّكدة إلنجاز مشاريع طبية في المستقبل القريب، وعدم االكتفاء بما أنجزته 
العتبة المقّدسة في هذا المجال، بما يخدم شرائح واسعة من المجتمع العراقي.

جاء ذلك خالل كلمة سماحته في حفل افتتاح )مركز الحياة( لألشعة التداخلية 
وقسطرة الدماغ في مستشفى وارث الدولية لعالج االورام والذي يعّد من احدث 

وافضل المراكز على مستوى البلد والشرق االوسط وبإمكانيات استثنائية وعالمية، 
ومجهز بأحدث التقنيات الحديثة والفعالة في عالج االورام واختالالت الجسم 

المختلفة.
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أّول مركز متكامل من نوعه يف العراق«.
وبني سامحته، بأّن »ما نقوم به عرب هذه املشاريع هو أن نعكس 
العليا  املرجعية  رؤية  وعمليًا  ميدانيًا  الواقع  أرض  عىل  ونربز 
مثل  نطرح  وحينام  العراقي،  للمواطن  اخلدمات  تقديم  حول 
هذه االمور ال نطرحها نظريًا، وانام نطرحها ميدانيًا حتى نربز 

هذه الرؤية«. 
عالقة  ما  يتساءل  ال��ذي  ب��أن  الكربالئي،  الشيخ  وأوض��ح 
واجلامعات،  واملدارس  املستشفيات  بإنشاء  املقدسة  العتبات 
نقول: إن »هدفنا تعزيز ومعاضدة ومعاونة املؤسسات الصحية 
العراقي واالستغناء  املواطن  والتخفيف عن كاهل  احلكومية، 
عن البحث عن اخلدمات الطبية خارج العراق لنوفر له خدمة 

طبية وطنية ومتطورة«.
االهتمام بالقطاعات االنسانية

العتبة  يف  الطبي  والتعليم  الصحة  هيئة  رئيس  أوض��ح  فيام 

بالقطاعات  »االهتامم  أن  الساعدي،  ستار  الدكتور  املقدسة، 
املقدسة  احلسينية  العتبة  وواجبات  صلب  من  هو  االنسانية 
بناء  نحو  »االنطالق  أن  موضحًا  االنسان«،  ببناء  واهتامماهتا 
االنسان هو الصحيح، وهو من مصاديق اخلدمة احلقيقية ألهل 

البيت )عليهم السالم(«.
وبفضل  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  »بربكات  وأض��اف، 
الرعاية األبوية للشيخ الكربالئي شهدت مراكزنا ومستشفياتنا 

ومشاريعنا الطبية نمّوًا مضاعفًا خالل السنتني األخريتني«.
وتابع، »كنا نمتلك )150( رسيرًا واالن )900( رسير، فضاًل 
وأضحوا  فرد(   300( بعدد  كانوا  الذين  الطبية  الكوادر  عن 
مثل  الطبية  األجهزة  أعداد  عن  ناهيك  ف��ردًا(،   2500( اآلن 
جهاز الرنني حيث نمتلك اآلن )4 أجهزة( وغرف العمليات 
التي بلغت )28 غرفة( وكذا غرف العناية املركزة التي كانت ب� 

)5 أرّسة( وأضحت اآلن )120 رسيرًا(«.

الشيخ الكربالئي .. حينما نطرح مثل هذه 

االمور ال نطرحها نظرياً، وانما نطرحها ميدانياً 

حتى نبرز هذه الرؤية

،،
،،
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للفحوصات  بالنسبة  األم��ر  »نفس  الساعدي،  وأض��اف 
املختربية، حيث نجري يف الوقت احلارض فحوصات متعددة 
ألفًا  و168  )مليون  يعادل  وما  املائة(  يف   260( نمو  بمعدل 
اإلشعاعية  الفحوصات  وكذلك  شهريًا(،  فحصًا  و742 
شعاعية(،  ص��ورة  و433  ألفًا   150( ملعدل  وصلت  التي 
ل�  تصل  كانت  فيام  ألف(   32( بمعدل  اجلراحية  والعمليات 
)7 آالف عملية( فقط، فيام وصل إمجايل عدد املستفيدين من 

املستشفى )11 مليونًا و977 ألفًا و513 مريضًا(«.
التكامل »مع رشيكنا ونعني  الساعدي، إىل حقيقة دور  ونوه 
أن  مبينًا  أيضًا«،  اخلاص  والقطاع  احلكومية،  املؤسسات  هبا 
قطاعًا  ذاته  الوقت  يف  تعد  ال  ومشاريعها  احلسينية  »العتبة 
خاصًا كوهنا انفتحت عىل اجلميع، والدليل أن نسبة املراجعني 
من سائر املحافظات العراقية ما عدا كربالء تصل ل� )70 يف 
الدين  وصالح  املوصل  حمافظات  من  املائة(  يف  و)25  املائة( 

وغريها«.
الساعدي رسد تفاصيل جديدة عن املرشوع األكرب وخدماته 
الطبية، وقال: »تّم إجراء عمليات نوعية مهمة، ومنها عمليات 
عملية   )23( ال�  قرابة  منها  أجرينا  التي  العظم  نخاع  زراعة 

و)1030(  كىل،  زراعة   )54( وأجرينا  العظم  نخاع  زراعة 
معقد،  مفصل  تبديل  عملية  و)1113(  قرنية،  زراعة  عملية 
مفتوح  قلب  و)895(  كبار،  مفتوح  قلب  عملية  و)840( 
الفقري،  العمود  اعوجاج  عملية   )352( كذلك  أطفال، 
تعّد  والتي  األورام،  بجراحة  معقدة  عملية   )331( وايضا 
للكوادر  جدًا  كبريًا  جهدًا  يمثل  رقم  وكل  جدًا  كبرية  أرقامًا 

العاملة«.
امكانات استثنائية

لألشعة  احل��ي��اة  امل��رك��ز  مدير  حت��دث  متصل  صعيد  وع��ىل   
لعالج  الدولية  وارث  مؤسسة  يف  الدماغ  وقسطرة  التداخلية 
مركز  إنشاء  »يأيت  قائاًل:  خصاف  مصطفى  الدكتور  االورام، 
احلياة لألشعة الداخلية وبإمكانيات استثنائية يف وقت بأمس 
مستوى  عىل  املراكز  وافضل  احدث  من  ويعد  إليه،  احلاجة 
املركز  ُاعتمد هذا  االول  اليوم  البلد والرشق االوسط، ومنذ 
وهو  الدقيق  االختصاص  لطلبة  التدريبية  املراكز  اهم  كأحد 
والبورد  العراقي  البورد  يف  الدكتوراه  بعد  ما  االختصاص 
تسميته  سبب  وان  فيه،  املتطورة  االمكانيات  نتيجة  العريب 
ان  بعد  هلم  حياة  ال  للذين  احلياة  يمنح  ألنه  احلياة(   )مركز 
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تتقطع هبم السبل يف العالج«.
احلديثة  التقنيات  بأحدث  املركز  جتهيز  »تم  القول:  وتابع 
املختلفة  اجلسم  واخ��ت��الالت  األورام  ع��الج  يف  والفعالة 
طريق  عن  والعالج  املايكرويف  احلراري  احلرق  جهاز  منها 
التجميد ومعاجلة اختالالت االوردة عن طريق جهاز الليزر 
من  القسطرة  اجهزة  بأحدث  جتهيزه  تم  كذلك  املتطور، 
افق جديدة للعالج مل  لنا فتح  تتيح  حيث االمكانيات والتي 
يف  القسطرة  مفهوم  كان  والتي  العزيز  بلدنا  يف  معروفة  تكن 
السابق ملشاكل القلب وتبعاهتا فقط، ولذلك تم ادخال هذه 
واجللطات  الدماغ  جلطات  ازالة  ومنها  النوعية  العمليات 
من  اليوم  هذا  قبل  تعترب  والتي  القسطرة  طريق  عن  الرئوية 
احلاالت املستعصية والتي حتمل نسبة وفاة عالية، ومما ال خيفى 
عليكم من امهية هذا الفرع اجلديد من فروع الطب يف عالج 
الكثري من االمراض املستعصية دون احلاجة إلخضاع املريض 
املضاعفات،  من  كّم  وبأقل  العام  التخدير  او  للجراحات 
االورام  من  الكثري  وع��الج  بتشخيص  مسامهته  وكذلك 
عىل  يعود  بام  هبا  املصابني  معاناة  من  والتخفيف  الرسطانية 
املواطن العراقي ويغنيه عن تكّبد عناء وغالء السفر اىل خارج 

البلد للعالج«. 
تم  جدا  حديث  جهاز  هو  القسطرة  »جهاز  أن  إىل  ولفت 
عملية  يف  ويساهم  موجودة  تكن  مل  حديثة  تقنيات  إدخ��ال 
ادخلت  حيث  االورام،  وع��الج  الدماغ  وقسطرة  العالج 
هذه  بإدخال  متفردا  يكون  لذلك  احلديثة  الربجميات  مجيع  به 
التقنيات ضمن هذا املركز، ويستخدم ليس فقط للتشخيص 

رؤية  للطبيب  تتيح  التي  الشاشات  هذه  بحكم  للعالج  وانام 
الترشيح النسيج للجسم وبالتايل استخدام هذه التقنيات من 

حيث احلرق احلراري والتجميد التي حتدثنا عنها«.
اجهزة حديثة

الدولية لعالج  النووي يف مؤسسة وارث  رئيس قسم الطب 
»تم  أنه  إىل  جانبه  من  أش��ار  ناجح  ايرس  الدكتور  االورام 
 - )السايكرتونات  النووية  اجلسيامت  مرسع  تشغيل  بدء 
لتشخيص  املشّعة  املواد  إنتاج  يف  تستخدم  التي  املعجالت( 
لقسم  املقدمة  اخلدمات  كافة  تكتمل  وبه  الرسطانية  األورام 
الطب النووي يف املركز ويعترب اضافة مهمة لكافة مراكز الطب 
النووي املوجودة يف العراق، وجهاز املفراس االحدث عامليا 
االشعاعية  للتداخالت  خمصص  العراق  يف  جهاز  اول  وهو 
االورام  استئصال  وجهاز  االصطناعي  الذكاء  بنظام  ويعمل 
بالتجميد لقتل اخلاليا الرسطانية بالربودة الشديدة، باالضافة 

اىل اجهزة نوعية اخرى«.
نوعه من حيث  من  االول  املسارع هو  هذا  »يعترب  وأضاف، 
السعة االنتاجية و يعترب واحد من اهم املسارعات املوجودة 
الطب  مراكز  من  كبري  عدد  تزويد  ممكن  خالله  من  حيث 
و  النووي  الطب  فحوصات  لعمل  الالزمة  باملادة  النووي 
بالتصوير  معروف  ما  او  سكان(  )البيتا-  فحص  هو  امهها 
من  وغريها  االورام  ملرىض  جدا  مهم  هو  الذي  البوزتروين 
انتاجية  بطاقة  حيث  االكرب  انه  مميزاته  اهم  ومن  االمراض، 
لقياس االشعاع وبطاقة  تيوري وهي وحدة  اىل عرشة  تصل 
ربط نووي تقريبا )18( مايكرو الكرتون فولت، لكي يقوم 
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هذا املسارع بتوفري مادة تكفي تقريبا عرشة مراكز طب نووي 
املادة  خالل  من  اي  البوزتروين  التصوير  جهاز  عىل  حتتوي 
لتصوير  تكفي  مادة  عىل  احلصول  املسارع  هذا  من  املنتجة 
عىل  يسّهل  وهذا  الواحد  اليوم  يف  مريض   100 يقارب  ما 
املريض وخيفف ايضا من وطأة االنتظار الشديد بتوفري هذه 

املادة«.
ولفت إىل أن »هذا اجلهاز املوجود من املمكن تطويره إلنتاج 
التي  املشع  اجللوكوز  مادة  غري  االخرى  املواد  من  العديد 
وغريها،  ب��األورام  املصابني  املرىض  لتصوير  تستخدم  هي 
مرونة  تعطي  املخارج  هذه  خمارج  ثامن  عىل  حيتوي  حيث 
نضري  من  اكثر  او  عامل  من  اكثر  ننتج  ان  نستطيع  حتى 
الذي هو مهم جدا وذلك  الكربون  نظائر  امثلتها  مشع من 
التصوير  او  سكان  البيتا-  بجهاز  االشعاعية  الصور  بعمل 
الزهايمر  مرض  اكتشاف  او  عن  يبحث  والذي  البوزتروين 
بصورة مبكرة. ايضا نظائر اخرى مثل نظري االمونيا املستخدم 
يف  استخدامها  ممكن  اخرى  ونظائر  القلبية  الفحوصات  يف 

فحوصات مثل فحوصات الدماغ وغريها«.
وأوضح ناجح، »من اهم مميزات هذا اجلهاز هو انه حيتوي 

عىل ومولد ايوين مزدوج وهذا يمثل لنا نقطة مهمة يف جمال 
ان  انه يمكن ونستطيع  املسارع  عملنا حيث من خالل هذا 
نعمل بصورة مستمرة دون التوقف يف حال انه عطل واحد 
عنه  ويعوض  يكمل  الثاين  ان  يمكن  االيونات  مولد  من 
من  واحدة  اجلهاز هي  هلذا  املنتجة  الرشكة  ان  اىل  باإلضافة 
الرائدة يف هذا املجال، كذلك حيتوي اجلهاز  اهم الرشكات 
استمرارية  ضامن  نستطيع  خالهلا  من  خاصة  تركيبات  عىل 
العمل برغم حدوث اعطال حيث حيتوي عىل جهاز خاص 
اجلهاز  هذا  انه  اىل  باإلضافة  العمل،  استمرارية  يضمن 
خطورة اشعاعية قليلة جدًا للعاملني وذلك آلنه يعتمد نظام 
يعترب واحد من االنظمة املهمة والتي تقلل تعرض العاملني 
خمترب  وهو  مهم  خمترب  وجود  اىل  باإلضافة  االشعاع  خلطر 
ادارة اجلودة من خالله يتم فحص املادة الناجتة بطرق دقيقة 
يف  عليه  منصوص  ما  وحسب  مهمة  فحوصات  خالل  من 
الذرية بحيث نضمن  الطاقة  والدواء ووكالة  الغذاء  منظمة 
جودة املادة املنتجة ونضمن خلوها من اي شوائب يف سبيل 

اعطائها للمريض وتصويره بعد ذلك باألجهزة املختصة«.
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الشيخ الكربالئي يلتقي بوفد األكاديميات 
ويحثهّن على نشر  أفكار أهل البيت 

استش��عاراً بدورهّن الكبي��ر..

اس��تقبل المتوّل��ي الش��رعي للعتب��ة الحس��ينية المقدس��ة س��ماحة الش��يخ عب��د المه��دي 
الكربالئي، بوفد نس��وي يضّم عدداً من األكاديميات التدريسيات في الجامعات العراقية، فضالً 

عن الجامعات الخارجية من ثالث دول وهي )إيران ، و سوريا ، و لبنان(.

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: صالح السباح
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تزكية النفس أوالً
نقل  عىل  وحثهّن  الزائر  الوفد  بعضوات  رّحب  املرجعية  ممثل 
وتثقيف  اجلامعات  اىل  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  رسالة 

الطالبات بالفكر احلسيني، كام جاء يف كلمته القّيمة.
وقال سامحته: إن »اإلنسان عليه أن يبدأ بنفسه يف استثامر شعائر 
اهلل تعاىل، وجيب أن تسعى املرأة لتحقيق ذلك؛ لصنع الشخصية 
الزينبية القيادية العملية املؤمنة الداعية اىل اهلل تعاىل واملؤثرة يف 
تتعلمن  لكي  بأنفسكن؛  باالبتداء  أوصيكن  فلذلك  املجتمع، 
من العقيلة زينب )عليها السالم( وماهي املبادئ التي أوصلتها 
التاريخ  عرب  خالدًة  ومواقفها  وكلامهتا  سريهتا  تكون  أن  اىل 

وأصبحت قدوة لكل امرأة مؤمنة عرب مئات السنني«.
السالم( مل تكن هلا  »السيدة زينب )عليها  إن  قائاًل:  واستدرك 
العابدين )عليه  السلطة والوسائل االعالمية هي واالمام زين 

السالم( وانام كان احلق معها، فكيف تستطيع الواحدة منكن ان 
تكون شخصية قيادية علمية معرفية تلك التقوى والورع وتؤثر 

يف نفسها ومن حوهلا، وبعدها ننتقل اىل التأثري يف املجتمع«.
صفاة يجب االلتزام بها

وأضاف سامحته، أن »األكاديميات والتدريسيات يمّثلن النخبة 
من املجتمع؛ فهّن حيملن العلم واملعرفة وكذلك بام حيملن من 
البيت  اهل  ان نجسد صفات  نستطيع  االيامن، فكيف  صفات 
)عليهم  االئمة  عن  باالحاديث  وردت  كام  السالم(  )عليهم 
السالم(، وهناك جمموعة من الصفات جيب الرتكيز عليها ومنها 
وهناك  القائدة  املؤمنة  املرأة  شخصية  بناء  يف  مهاًم  ركنًا  يعد  ما 
الثانية وعىل رأس هذه  املرتبة  ايضا لكن تأيت يف  صفات مهمة 
الصفات هي االخالص هلل تعاىل يف العمل، والزهد يف الدنيا، 

واملسألة االخرى املهمة هي تطهري النفس من حب األنا«.
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يف  العامالت  النساء  ومجيع  احل��ارضات  أيضًا  سامحته  ودع��ا 
عىل  امللقاة  املسؤولية  قدر  عىل  »يكن  أن  إىل  املجاالت  خمتلف 
عاتقهن، ويسعني للتفّوق يف خمتلف العلوم، فضاًل عن اجلّدية 

يف العمل واستثامر االمكانات املتاحة«.
االهتمام بالدرس والتحضير له

وأضاف الشيخ الكربالئي، »أرجو االهتامم من قبل األخوات 
بالطالبات من خالل حتضري املادة العلمية مسبقًا وكيفية إيصاهلا 
إليهن، فمثال نحن يف خطب اجلمعة نقوم بكتابة هذه اخلطب 
وبعد ساعتني او اكثر نفكر يف كيفية ايصال املكتوب اىل املستمع 
كلامت  استخدام  او  التوضيح  خالل  من  املناسب  واالسلوب 
املتلقي  ان  بحيث  املادة  القاء  كيفية  يف  وايضًا  للمتلقي  سهلة 

يفهمها ويتأّثر هبا«.

للبنات  السالم(  )عليها  الزهراء  رئيسة جامعة  بدورها حتدثت 
يف كربالء املقدسة االستاذة الدكتورة زينب املال سلطاين قائلة: 
»حرضن اليوم جمموعة كبرية من االكاديميات من ثالث دول 
توجيه  بعد  العراق،  عن  فضال  سوريا(  لبنان،  )اي��ران،  وهي 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
املهدي الكربالئي بارشاك االكاديميات واهل العلم من النساء 
امجع«،  العامل  اىل  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  فكر  بايصال 
األساتذة  خرية  من  يعدن  احلارضات  »األكاديميات  أن  مبينة 
املقدسة  كربالء  اىل  وحرضن  اليها  ينتسبن  التي  اجلامعات  يف 
األربعينية  زائري  بخدمة  ترّشفن  وقد  وانتامء،  شديدة  برغبة 
املباركة كاّلً حسب اختصاصها األكاديمي والعلمي والرتبوي 

واإلعالمي«.     
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الوالدة  ذكرى  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  أحييت 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد  األكرم  للرسول  وامليمونة  العطرة 
يف  السالم(  )عليهم  الصادق  حممد  بن  جعفر  اإلمام  وحفيده 
كربالء وعدد كبري من املحافظات العراقية، فقد إحتضن صحن 
الذكرى  هبذه  هبيجًا  احتفااًل  السالم(  )عليها  زينب  العقيلة 
الصادقني(  بعنوان )مولد  أيام متتالية  العطرة إستمر ملدة ثالثة 
بمشاركة واسعة من باقي العتبات املقدسة يف العراق ختلله عدد 
البيت  أهل  خدام  من  واسعة  بمشاركة  املتنوعة  الفقرات  من 
وحرضه  والرواديد  احلسيني  املنرب  خطباء  من  السالم(  )علهم 

مجُع غفري من املؤمنني فضاًل عن احلضور الرسمي.
ومسؤول  املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة  جملس  عضو  وق��ال 
البيت  بأهل  اخلاصة  واملناسبات  لإلحتفاالت  املركزية  اللجنة 
)عليهم السالم( األستاذ عيل كاظم سلطان: »بدأنا االحتفاالت 
امليمونة هبذه املناسبة النبوية العظيمة بعنوان )مولد الصادقني(، 
وكانت باكورة هذه اإلحتفاالت برفع راية النبي األكرم )صىل 
اهلل عليه وآله( يف العتبة احلسينية املقدسة وباقي العتبات املقدسة 
يف العراق، وكذلك إهداؤها لديوان الوقف السني يف العراق«.

ففي  متتالية،  أيام  ثالثة  ملدة  االحتفاالت  »استمرت  وأضاف، 
وخدام  واألدباء  الشعراء  من  جمموعة  إشرتك  األولنّي  اليومني 
أهل البيت )عليهم السالم( من خطباء املنرب احلسيني والرواديد 
بإحياء ذكرى والدة نبي الرمحة )عليه أفضل الصالة والسالم( 
لإلنسانية  خدمة  به  قام  وما  ومآثره  مناقبه  من  بجزء  والتذكري 

مجعاء حيث هو املنقذ والرمحة للعاملني«.
واسعة  مشاركة  فكانت  واألخري  الثالث  اليوم  يف  »أما  وتابع، 
للعتبات املقدسة يف اإلحتفال متمثلة بفرق إنشادها وهي سابقة 
العتبة  إنشاد  فرف  ومنها  الفعالية  بمثل هذه  األوىل  للمرة  تقام 
العسكرية املقدسة والعتبة الكاظمية والعتبة العباسية فضاًل عن 

فرق إنشاد الرتاث يف العتبة احلسينية املقدسة«.
خالل  من  القادمة  السنوات  يف  »نأمل  سلطان،  وأوض��ح 
إحياء  مستوى  عىل  أوسع  املشاركة  تكون  أن  املثايل  التخطيط 
ال��والدات  للنبي األك��رم حم��م��د        وباقي  العطرة  ال��والدة 
األخرى إلعطاء هذه املناسبة حّقها الذي تستحقه، فضاًل عن 

باقي املناسبات الدينية ألهل البيت )عليهم السالم(«.

العتب��ة الحس��ينية ُتحي��ي ذك��رى

 والدة الصادقي��ن العظيمي��ن
)صل��وات الل��ه عليهم��ا(

تقري��ر: قاس��م عبد الهادي - تصوي��ر: محمد الخفاجي
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املهندس عباس  العتبة احلسينية،  استقبل رئيس قسم االعالم يف 
العام  واملدير  املعايل  أبو  فائز  السيد  فدك  مزرعة  مديَر  اخلفاجي، 
االقدم  املهندسني  رئيس  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  الري  لدائرة 
حسنني عواد، ومعاون مدير عام دائرة الزراعة يف كربالء املهندس 
جميد محيد اخلزعيل، لغرض التخطيط ملرشوع توعوي من املؤمل 
عليها  والتغلب  املياه  ازمة  ملواجهة  القادمة  االيام  خالل  انطالقه 
العراق عامة وكربالء  التصحر يف  الرتكيز عىل مشاكل  وكذلك 
للعتبة  التابعة  امل��زارع  إنشاء  خالل  من  اخلصوص  وجه  عىل 
البحريات  انشاء  املقدسة ومنها مزرعة فدك فضال عن  احلسينية 
االقتصادية  االزم��ة  مواجهة  عام  وبشكل  املياه،  خلزن  الكبرية 

الشائبة جدا التي ترضب العراق عامة.
مناقشة المحاور الخاصة

الرشعي  املتويل  برعاية  قائال:  اخلفاجي  بني  السياق  هذا  ويف 
الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
بدأنا بالتحضري للمؤتر خلاص بمحاربة التصحر وشحة املياه يف 
العراق وكربالء عىل وجه اخلصوص، ويف هذا الصدد تم اللقاء 

مع عدد من املسؤولني باحلكومة املحلية املعنيني باألمر واملفاصل 
املهمة املتعلقة يف ذلك كدوائر )الزراعة، املاء، الري( فضال عن 
التي  االليات  حول  التباحث  تم  وقد  املقدسة،  العباسية  العتبة 
تناقش يف املؤتر واملحاور التي تساهم يف حماربة موضوع التصحر 

وشحة املياه.
ردود افعال ايجابية

قسم  لرئيس  يزال  ال  )احلديث  االوىل  التحضريية  اجللسة  ويف 
االعالم( استقبلنا ردود افعال اجيابية من قبل املسؤولني املحليني 
بني  مشرتك  هو  ذلك  يف  واهلاجس  االهتامم  الن  باألمر؛  املعنني 

اجلميع.
توعية وارشاد المجتمع

وأشار إىل أن معاجلة هذا االمر بشكل قطعي وكامل هو موضوع 
غري قابل للتطبيق وحيتاج اىل جهود دولة كاملة لتحقيقه، ولكن 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  قبل  من  االساس  اهلدف 
هو توعية وارشاد املجتمع وتشكيل جلان خاصة يف ذلك فضال 
عن اللجان االعالمية لتحسني الواقع املوجود يف الوقت احلايل. 

العتب��ة الحس��ينية تخط��ط لعق��د 
مؤتمر توعوي لمواجهة مشاكل 

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: احمد القريشيالتصّحر وأزمة المياه

المهندس عباس الخفاجي
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العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة
 تعل��ن نتائج مس��ابقة »العل��م ن��ور« االول��ى 

بمش��اركة )١٠٦٠٠( متس��ابق 
م��ن داخ��ل الع��راق وخارج��ه

احتضنت قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف حفل اعالن نتائج مسابقة )العلم نور( 
بنسختها االولى، والتي نظمها قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة، وشارك 

بها )10.600( متسابق من داخل العراق وخارجه.
وتضمن��ت المس��ابقة االجاب��ة على مائة س��ؤال ذات االختي��ارات المتعددة في مواضي��ع العقائد 
والفقه والفكر واالخالق، وقد اعمدت على مصادر ومراجع دينية رصينة اعدت من قبل مجموعة 

من طلبة الحوزة العلمية في النجف االشرف.

االحرار: حسنين الزكروطي � تصوير: محمد الخفاجي
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نائب االمني  الدين(  الدكتور )عالء امحد ضياء  القاها  ويف كلمة 
خيمة  املباركة  اخليمة  هذه  »حتت  فيها:  جاء  احلفل  خالل  العام 
املقدسة  االرض  هذه  وعىل  السالم(  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  ايب 
من  سمة  هي  تعليمية  دينية  انسانية  ثقافية  نشاطات  هكذا  تعقد 
للتطور  تسعى  املجتمعات  ودائام  وتقدمة،  املجتمع  تطور  سامت 
واملتطورة وااللكرتونية  احلديثة  والعلوم  التكنولوجيا  من خالل 
نفس  هذا  يومنا  واىل  اخلليقة  بداية  منذ  االنسان  يبقى  ولكن 
الصفات االنسانية وهي الصفات املتكررة، وبالتايل هناك القانون 
االنسان  تبني  الرشعية  واالحكام  الدينية  واالحكام  االنساين 
وتعده اىل مراحل، واملرشوع الذي اطلعني عليه االخوة املنظمني 
)يقصد املسابقة( هو مرشوع ثقايف يف العلوم عامة ويف جمال حياتنا 

الدينية واالنسانية.
واضاف: » كانت هناك اسئلة رسيعة واجاباتكم كانت صحيحة 
وستكرمون هبدايا من قبل العتبة احلسينية املقدسة، وهذه اهلدايا 
املادي،  او  املعنوي  الطابع  قبل  واالنساين  الروحي  الطابع  حتمل 

اىل  بزيارة  واملتمثلة  املقدمة  باهلدايا  بصفتني  سيكرمون  الفائزون 
االئمة االطهار )عليهم السالم( وايضا باملشاركة يف مسابقة تنتمي 
اهلل  عبد  ايب  سيدي  عند  املباركة  والبقعة  املقدس  املكان  هذا  اىل 
احلسني )عليه السالم( فهنيئا لكم هذا التوفيق، واالخوة معدي 
هذا الربنامج وان شاء اهلل دائام يف تواصل وتقدم يف االعداد النفيس 

والروحي لديننا احلنيف من خالل هذه املعلومات الكريمة.
من جهته َبنَيَ الشيخ )امحد الصايف( رئيس قسم الشؤون الدينية يف 
العتبة احلسينية املقدسة: »ان مسابقة العلم النور بنسختها االوىل 
مسابقة فكرية )ذكور، اناث(جاءت لتنمية أفكار و وعي الشباب 
يف جوانب متعددة، كالعقائد و الفقه و الفكر و األخالق، وحتتوي 
عىل  مائة سؤال ذات اختيارات متعددة يف املواضيع املشار اليها 
و غريها، واعتمدت االسئلة من مصادر ومراجع علمية رصينة 
املنتخبة  واملسائل  الصاحلني،  منهاج  )كتايب  ك�  مسبقًا،  وحمددة 
لسامحة آية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين )دام ظله الوارف(، 
وكتايب أصول العقيدة و يف رحاب العقيدة لسامحة آية اهلل العظمى 
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السيد حممد سعيد احلكيم )قدس رسه(، و كتاب البيان يف تفسري 
القرآن لسامحة آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي )قدس 
رسه(، و أبواب جهاد النفس و آداب العرشة من كتاب وسائل 

الشيعة( ونحوها من الكتب العلمية املعتمدة .
مشريا اىل »ان االسئلة اعدت من قبل جمموعة من طلبة احلوزة 
كانت ضمن  االجابة عليها  وان  النجف األرشف،  العلمية يف 
لتصحيح  خاصة  جلنة  شكلت  وقد  مسبقا،  حمّددة  زمنّية  فرتة 

اإلجابات و إعالن النتائج.
واضاف: »ان املشاركون يف هذه املسابقة هم من الشباب وللفئة 
خمتلف  ومن  اجلنسني  لكال  و  سنة   )39  –  18( من  العمرية 
املحافظات وحتى البلدان، وقد شارك هبا )10600( مشارك، 

وتقسمت اجلوائز عىل النحو االيت:
1�  الفائزون العرشة األوائل يتم إرساهلم للعمرة املفردة .

 2 - الفائزون العرشة الثانية يتم إرساهلم إىل زيارة اإلمام الرضا 

)عليه السالم( .
 3 - الفائزون العرشة الثالثة يتم إرساهلم إىل زيارة السيدة زينب 

)عليها السالم( .

لوحية  أج��ه��زة  هل��م  ي��دى  الرابعة  ال��ع��رشة  ال��ف��ائ��زون   -  4  

سامسونج.
كهربائية  أجهزة  هلم  يدى  اخلامسة  العرشة  الفائزون   -  5  

خمتلفة«.
النهرين -  )زهراء عقيل( - جامعة  الفائزة  من جانبها عربت 
كلية اهلندسة عن سعادهتا باملشاركة يف املسابقة واحلصول عىل 
اهلل جل عاله شاركنا  »بتوفيق من  قالت:  االوىل حيث  املراكز 
العتبة احلسينية املقدسة والتي  التي نظمتها  العلم نور  بمسابقة 
وغريها،  والعقائد  الفقه  يف  سؤال  مائة  عىل  االجابة  تضمنت 
وقد اعتمدنا يف اجابتنا عىل معلوماتنا العامة اضافة اىل املصادر 
املسابقة  فحوى  ان  القول  ويمكنني  وااللكرتونية،  الورقية 
وجمتمعنا  املسلم  الفرد  حلياة  الشخصية  الفائدة  من  الكثري  فيه 
االسالمي، ملا فيها من معلومات قد تكون ُمغيبة كليا عن الكثري 
من الشباب والفتيات يف وقتنا احلارض، ومعرفتها والترف عىل 
اساسها مهم جدًا، وادعوا اجلميع للمشاركة يف هذه املسابقات 
التوعوية املهمة، ونأمل من القائمني عليها ان يستمروا يف طرح 

عطائهم احلسيني وزيادة اخلزين املعريف والديني للشباب«.
جملة االحرار اال�سبوعية
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مطالب��ات بإعدام��ه 
وأخ��رى بترخيص��ه
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م��ن الن��ادر جدًا  أن تس��ير في ش��ارع م��ن ش��وارع الع��راق وكربالء 
بخاصة، ولم تعترض س��بيلك عربات التكتك المنتشرة كالدبابير على 
خلي��ة النحل، بانحراف س��ريع أو توقف مفاجئ، ق��د يؤدي إلى حادث 
دع��س لمواطنين أو اصط��دام ببعض الس��يارات أو الدراجات، بل بكل 

متحرك أو ساكن في ذلك المكان. 
ركاب  بثالثة  عادة  تحشى  التي  الثالث  العجالت  ذات  النارية  المركبة 
واقع  من  يتجزأ  ال  جزءاً  أصبحت  المصنعية،  لسعتها  خالفاً  أربعة  أو 
المجتمع العراقي، ومدعاة للجدل ومادة للنكتة ولألغنية الشعبية 
عام  التشرينية  للتظاهرات  ب��ارزة  عالمة  شكلت  أنها  رغم  أحياناً، 
2019م، إذ لعبت دوراً ال ينكر في عمليات إخالء الجرحى ونقل الماء 

والغذاء والبشر والحجر وكل شيء من وإلى سوح التظاهر.
الزوايا  حاد  مثلثاً  اليوم  التكتك  يشكل  متعارضة،  مطالبات  وسط 
وأج��وره  العامة،  المرور  فرضتها  التي  الباهظة  الرسوم  أضالعه: 

الزهيدة، ومخاطرته بأرواح المواطنين.    
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نقلة نوعية
بالنظر إىل تاريخ هذه العربة املتمردة عىل قواعد السري واملرور، 
فإن البعض يراها تثل نقلة نوعية يف سياق التطور الذي شهدته 
الريكاشة  ملركبة  حمدثة  نسخة  فهي  التقليدية،  النقل  وسائل 

اليابانية القديمة ذات العجلتني والتي كان جيرها سائقها.  
عند  حمركها  من  الصادر  الصوت  إىل  »تكتك«  تسمية  وتعود 
هذا  صناعة  يف  األوىل  اهلندية  باجاج  رشكة  وتعد  التسارع، 

النوع من العربات.    
ومع دخول األلفية الثانية بدأ ظهور التكتك يف البالد العربية، 
الستينيات،  منذ  هلا  واملصنع  األول  البلد  اهلند  تعد  بينام 
الكثافة  ذات  النامية  البالد  يف  ينترش  التكتك  أن  واملالحظ 
السكانية العالية كام يف مر التي قدر عدد التكاتك فيها ب�)5 
ماليني و400 ألف(، وذلك النخفاض تكلفتها وقدرهتا عىل 

السري يف الشوارع املزدمحة والطرق الضيقة.   
ثالثة  بني  العراق  يف  الواحدة  التكتك  عربة  سعر  وي��رتاوح 
ماليني دينار إىل أربعة ماليني دينار تبعًا لشهرة الرشكة املصنعة 

وسنة االنتاج.
مخاوف أمنية

التكتك كمركبة غري مطابقة للمواصفات  دول كثرية تصنف 
بال  ولكوهنا  هيكلها،  وهشاشة  اتزاهنا  لعدم  وذلك  األمنية، 
الناجم  اخلطر  إىل  ركاهبا  يعرض  مما  أمان،  أحزمة  وال  أبواب 
عن احلوادث املرورية املسببة هلا، ومن ثم فهي ترخص أرواح 

الكثري من املواطنني وتستهني بحياهتم. 
لوحات  صف  املرورية  األنظمة  من  كثري  ترفض  هنا  من 
املدن،  انتشاره يف  من  احلد  للتكتك وحتاول جاهدة  ترخيص 
دون  من  ولكن  الشوارع،  يف  للسري  صالحيته  لعدم  وذلك 
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جدوى، فقد فرض التكتك نفسه كوسيلة نقل منخفضة 
يف  كام  الزحامات،  أعظم  يف  التحرك  ورسيعة  األجور 

أصغر الشوارع الفرعية.   
أن  أخ��رى  م��رور  وأنظمة  دول  ترى  كله،  ذلك  إزاء 
كإصدار  بمهنية،  معه  التعامل  جيب  واقع  أمر  التكتك 
لوحات رقمية ورخص سري أو منعه من عبور اجلسور 
فرض  مع  غريها،  دون  ش��وارع  يف  س��ريه  حتديد  أو 

غرامات عىل املخالفات التي يرتكبها.
شكاوى ومطالبات

سيارات  سائقو  يطلقها  التي  الشكاوى  جانب  إىل 
األجرة بني حني وآخر بسبب خسارهتم يف التنافس مع 
ثمة مطالبات من  أرزاقهم،  بات يدد  التكتك والذي 
مواطنني يف كربالء بمنع استرياده وطرده من الشارع، 
التكاتك يف املدينة فضاًل عن صغر  بسبب كثرة أعداد 

أعامر سائقيها وهتورهم وعدم التزامهم قوانني السري.
ويصف املواطن حممد كاظم، أصحاب التكاتك بأهنم 
األفالم  يف  يشاهدونه  ما  يقلدون  طائشون  »شباب 
البهلوانية  احلركات  ببعض  ويقومون  وغريها  اهلندية 
من  الصاخبة  األغاين  صوت  ويرفعون  القيادة،  أثناء 
إهنم  ويقول:  التكتك«.  يف  املوجود  التسجيل  جهاز 
»ال يراعون حالة الركاب وإن كانوا من كبار السن أو 

األطفال أو النساء، وال يفرقون بني الرصيف والشارع 
ويسريون برسعة وبعكس االجتاه، ويستديرون بصورة 

مفاجئة وخميفة«.  
الالئقة  غري  الترفات  رميض،  سعاد  املواطنة  وتعزو 
لبعض سواق التكتك إىل هتاون احلكومة معهم، لكنها 
ترجع وتقول: »هم أوالدنا عىل أية حال ويكدون من 

أجل احلصول عىل لقمة العيش«. 
وتبني: »لو كانوا جيدون فرص عمل أفضل أو تعيينات 

يف دوائر الدولة الستغنوا عن التكتك وعيشته«.    
بإيقاف ما  وفيام ترتفع أصوات من هنا وهناك مطالبة 
وصفته باملهزلة ومنع استرياد التكتك وإعدام املوجود 
منها يف الشوارع، نجد يف املقابل من يدعو إىل استيعابه 
وتنظيم حركته وتقنني سريه يف الشارع بوصفه وسيلة 
التاكيس  سائقي  جشع  من  تقلل  رخيصة  شعبية  نقل 
أزمة  ظل  يف  العاطلني  آلالف  عمل  ف��رص  وتوفر 

اقتصادية حادة تشهدها البالد.    
وأكد أمري عيل، سائق تكتك أنه يعمل ليل هنار من أجل 
عائلته املكونة من مخسة أفراد مل يعد هلم معيل سواه بعد 
إصابة أبيه بمرض أقعده كليًا وألزمه الفراش، ويقول: 
»لو كنت حصلت عىل وظيفة يف احلكومة، أو وجدت 

مهنة أفضل ملا بقيت أعمل عىل التكتك«. 
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اجلنوبية  املحافظات  شباب  من  العديد  كربالء  وتستقطب 
الباحثني عن الرزق احلالل، ومعظم هؤالء يتوجهون للعمل 
كسائقي تكتك نظرًا الكتظاظ املدينة بالزوار وحاجتهم إىل 

التنقل عرب األزقة.   
باسم  املتحدث  أكد  اإلع��الم،  لوسائل  سابق  تريح  ويف 
الرائد رياض احلمداين، أن »االسترياد  رشطة مرور كربالء 
الشوارع، علاًم أن ال  أّثر عىل حال  التكتك  املفتوح لعربات 
إحصاءات دقيقة لعددها، ألن سائقيها يقودوهنا بال رخص 

سوق، لكن من الواضح أن عددها كبري جدًا«.
األمر الذي أكده أيضًا نائب حمافظ كربالء، جاسم الفتالوي 
يف حديث للصحافة قائاًل: إن »شوارع كربالء مل تعد تتحّمل 
زوارًا  جتذب  أهنا  حني  يف  العشوائي،  االسترياد  هذا  كل 

كثريين بخالف املحافظات األخرى«. 
وأصدرت مديرية املرور العامة، يف شهر أيار املايض توجيهًا 
عاجاًل ألصحاب التكاتك لغرض تسجيلها وعدم تعرضها 
للحجز، مؤكدة أن كلفة التسجيل تبلغ 480 ألف دينار، ما 

يعده أصحاب التكاتك رقاًم صعبًا أو مبالغًا فيه.
الربيعي  إسامعيل  طارق  اللواء  العامة  امل��رور  مدير  وقال 
اىل  جلبت  التكتك  »دراج��ة  إن  أنباء:  لوكاالت  حديث  يف 
العراق من دون موافقة مديرية املرور العامة ودخلت البلد 
وأصبحت واقع حال« مبينًا أن »مديرية املرور العامة حددت 

حركتها يف بعض املناطق فقط، وحتديدًا املناطق الشعبية«.
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حوادث وضحايا
يف وقت سابق كشف جملس القضاء األعىل، 
تتصدر  والتكتك  النارية  ال��دراج��ات  ب��أن 

مشهد احلوادث املرورية يف بغداد.
أمحد  الرصافة  حتقيق  حمكمة  ق��ايض  وق��ال 
إن  الصحف،  لبعض  حديثه  يف  مكطوف 
احلوادث  وأكثر  جدًا  كثرية  السري  »حوادث 
التي تعرض تعود لسائقي الدراجات النارية 

أو التكتك.
يف  امل��رور  رشط��ة  باسم  املتحدث  أك��د  فيام 
»عدد  أن  احلمداين  ري��اض  الرائد  كربالء 
احلوادث التي تسببت هبا هذه العربات ناهز 
بعضها  وأن  امل��ايض،  العام  يف  آالف  ثالثة 
قدروا بعرشات  ترافقت مع سقوط ضحايا 

من املواطنني«. 

 خسائر اقتصادية
ذكر اخلبري االقتصادي منار العبيدي، يف حديث صحفي أن 
بلغ  اهلند  من  التكتك  عجالت  من  العراق  استرياد  »حجم 
من  أكثر  بلغت  بقيمة  2015م  عام  منذ  عجلة  ألف   151

137مليون دوالر«.
إّن »معدل االسترياد ارتفع بشكل مضطرد  العبيدي،  وقال 
سنة  يف  االس��ت��رياد  وص��ل  حتى  السابقة  السنوات  خ��الل 
2021م إىل حدود 50 ألف تكتك، وبقيمة بلغت 48 مليون 
اقتصادية  خسارة  يمثل  ذاته  بحد  وهذا  أمريكي«  دوالر 

للعراق عىل حد وصفه. 
فيام اقرتح لواء املرور املتقاعد عامر وليد، خطة للسيطرة عىل 

الفوىض املرورية التي أحدثها التكتك يف العراق. 
وجتري اخلطة املقرتحة عىل مراحل ثالث تبدأ بمنع االسترياد 
وحتديد حركة التكتك، وتّر بوضع لوحات وأرقام كمرحلة 
املرحلة  يف  تامًا  التكتك  مشكلة  عىل  بالقضاء  لتنتهي  ثانية، 

األخرية.
التي  املرورية  للفوىض  املناسبة  احللول  وضع  حني  وإىل 
يف  التكتك  يبقى  وإنسانيا  قانونيا  وضعه  تكييف  أو  أحدثها 

مثلث املرور.   
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القرآن الكريم معجزة نبينا االكرم حممد بن عبد اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( اخلالدة اىل ابد الدهر فهو ثابت يف حروفه، والفاظه، 
ورصني يف معانيه واهدافه، متحرك يف كل افق ويصلح تطبيقه 
يأتيه  ال  ال��ذي  الساموي  الكتاب  وه��و  وَم��ر،  عر  لكل 
الباطل من بني يديه وال من خلفه، واخلاتم للكتب الساموية 
واول  رب��اين،  دستور  واكمل  البرشية،  الرشائع  لكل  جامع 
وآياته  االسالمية،  للرشيعة  املهمة  اساسية يف االصول  ركيزة 
تدَّ  ان  تستطيع  التي  العلوم  من  هائلة  بثروة  تتمتع  املباركات 
بشؤون  يرتبط  بام  االنسان  إليه  حيتاج  ما  لكل  العصور  مجيع 

حياته الدنيوية واالخروية سواء أكان فردا او جمتمعا.
وكتاب )البيان يف تالوة القرآن( للشيخ صالح القرييش الذي 
يقول يف مقدمة طبعته الثانية لعام 2021م والصادرة عن قسم 
دار  واملطبوعة يف  املطهرة  احلسينية  العتبة  احلسينية يف  اخلطابة 

الوارث للطباعة والنرش يف كربالء املقدسة:
التي يقدمها  القرآنية  »تتعمق وتتأصل  الدراسات والبحوث 
جمتمع  لبناء  انطالقة  نواة  لتكون  والتدبر  بالتحليل  الباحثون 
»أن  »يضيف  مضيفا  الرساليني«،  وقادته  االس��الم  يعشق 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قال: »ان القرآن افضل من كل 
يشء دون اهلل، وفضل القرآن عىل سائر الكالم كفضل اهلل )عز 
وجل( عىل خلقه فمن وّقر القرآن فقد وّقر اهلل، ومن مل يوّقر 
القرآن فقد استخف بحق اهلل، وحرمة القرآن عند اهلل كحرمة 

الوالد عىل ولده («.
املجيد  القرآن  آيات  يف  التدبر  »ان  القول:  املؤلف  ويستأنف 
االمم  بني  والقدر  الشأن  ترفع  من  هي  وفهام  وتالوة  حفظا 

واحلضارات املبدعة ناهيك عن النفع يف احلياة الدنيا وماله يف 
االخرة«..

واحتوى الكتاب بعد االهداء واملقدمة التي كانت بخط مؤلف 
الكتاب عىل تسعة فصول وخاتة وفهرس جاء بأهم العناوين 
معنى  حتاكي  جاءت  فلقد  الفصول  أما  والفرعية،  الرئيسية 
القرآن  بعنوان:  االول  الفصل  وكان  القرآن  تالوة  يف  البيان 
القرآن  تالوة  فضل  وشمل  الطاهرة  النبوية  والعرتة  الكريم 
الكريم والعرتة النبوية الطاهرة، أما الفصل الثاين فكان بعنوان 
علم التجويد فن واتقان، واحتوى فائدة تالوة القرآن واهداف 
علم التجويد، ومراتب القراءة يف القرآن الكريم، واثر قواعد 
التالوة يف التدبر بآيات اهلل تعاىل واآلداب واملستحبات لقارئ 
القرآن الكريم، فيام كان الفصل الثالث، يف احلروف الشمسية 
احل��روف     وخمارجها  القمرية من حيث صفات  واحلروف 
ومهزة القطع والوصل، وكان الفصل الرابع يف احكام النون 
امليم  أحكام  يف  اخلامس  الفصل  وج��اء  والتنوين،  الساكنة 
فيام  ال��راء،  حرف  واحكام  القلقة  حروف  واحكام  الساكنة 
واحكام  وانواعها،  املدود  احكام  يف  السادس،  الفصل  جاء 
واالبتداء  الوقوف  فكان يف  السابع  الفصل  أما  الصلة،  مدود 
الثالث  الوقوفات  وايضا  واملعنوي  اللفظي  املتعلق  ويشمل 
السبعة  الثامن يف األلفات  الفصل  التالوة، يف حني كان  اثناء 
الفصل  يف  وأختتم  الكريم،  القرآن  يف  اخلمسة  والسكتات 
الوقف  وعالمات  الكريم  القرآن  يف  السجدة  بآيات  التاسع 
تكتب  كلامت  مع  خمتلفة  بمعاين  متشاهبة  وكلامت  والضبط 

بحرف الضاد.   

البيان

االحرار: عيسى الخفاجي

في تالوة القرآن
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مجلة الزكي العلمية

اإلكمال
لمنتهى المقال

صدر عن مركز اإلمام الحس���ن )عليه الس���ام( 
للدراسات التخصصية التابع الى العتبة الحسينية 
الزك���ي  الع���دد االول م���ن مجل���ة  المقدس���ة 
العلمي���ة نص���ف الس���نوية الخاص���ة بالدراس���ات 
والبح���وث العلمي���ة المتخصص���ة بس���يرة وتراث 
اإلم���ام الحس���ن الزكي )عليه الس���ام( وذريته 

المباركة. 
ويتوف���ر العدد في معرض الكتاب الدائم التابع 
ال���ى العتبة الحس���ينية المقدس���ة ف���ي النجف 
االشرف شارع الرسول االكرم )صلى الله عليه 

وآله(.
وتج���در االش���ارة ال���ى أنه���ا أول مجل���ة علمي���ة 
تخصصي���ة ع���ن اإلمام الحس���ن المجتبى )عليه 
الس���ام( تعن���ى بس���يرته وأحوال���ه وتراث���ه وما 
ته الكريمة، وت���روم لرفع بعض 

ّ
يتعلق بش���خصي

الظامات وس���د الثغ���رات العلمية ع���ن أحواله 
)عليه السام(. 

الشيخ حممد  للمؤلف:  الرجال  أحوال  املقال يف  ملنتهى  اإلكامل  كتاب 
عيل بن قاسم آل كشكول احلائري )رمحه اهلل( من أعالم القرن الثالث 
عرش اهلجري، وحتقيق: املحقق السيد حسني هادي املوسوي بجزئيه، 
الطبعة االوىل 1441ه� - 2020م، من اصدارات مركز  املطبوعة يف 

احياء الرتاثي والديني التابع اىل العتبة احلسينية املقدسة.
يقول عنه حمققه يف مقدمة التحقيق:

القّيم  الرجايل  الكتاب  يف  ال��واردة  اخللل  لوجوه  إكامل  هو  الكتاب 
التقي  الورع  اجلليل  والفاضل  النبيل  العامل  تأليف  من  املقال(  )منتهى 
أّته  بأيب عيّل احلائري ت1216ه�، وقد  املعروف  الشيخ حمّمد  موالنا 
يف يوم اجلمعة النصف من شوال سنة 1245ه� كام هو نّص عبارته يف 

خاتة كتابه بحسب النسخة املعتمدة، وكام نقله عنه يف الذريعة.
عيّل  أبا  أّن  ومّلخصها:  كتابه،  مقّدمة  يف  الوجوه  هذه  املصّنف  ويذكر 
احلائري مل يذكر يف كتابه منتهى املقال: )املجاهيل، فضاًل عن الكثري من 

املعلومني(.
ثّم عرض املصّنف هذه الوجوه عىل أستاذه رشيف العلامء، فطلب منه 
مل  ومن  املجهولني  أسامء  عىل  الكتاب  اشتمل  فيام  اإلكامل،  هذا  كتابة 
يذكرهم أبو عيّل احلائري يف )املنتهى( من املعلومني مع بيان مصادرهم 
وبعض أحواهلم، وقد وّزعهم عىل األبواب بحسب احلروف اهلجائية، 

ثّم عقد بابًا للكنى، ثّم بابًا لأللقاب، ثّم بابًا للنساء.
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الصداقة 

بقلم: رواد الكركوشي

أصحاب الحسين           انموذجًا
تتعدى رابطة الدم..
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وامهها،  البرشية  العالقات  أقدم  من  الصداقة  تعترُب 
احلياة  جهد  وعصارة  للنفس  العذب  املنهل  وهي 
ومواقف ختلدها الذاكرة، وهي الغذاء الروحي التي 

نستمد منها ديمومة احلياة ومتعتها.
فيوضات  من  السامية  العالقة  هذه  تتبلور  حيث 
موحدة  وقيم  مبادئ  تالزمها  للطرفني  اخالقية 
التواصل  خ��الل  من  ج��ذوره��ا  وُت��غ��رس  وثابتة، 
بوادر  لتنطلق  اهلل،  يف  واملحبة  والرتاحم  املستمر 
واجلود  املتبادلني  واملراعاة  باالهتامم  النقي  الغصن 
هذه  استمرارية  حساب  عىل  الشخصية  باملصالح 

العالقة النقية.
اهلموم  بمشاركة  الزاهية  األغصان  تتفّرع  ومنها 
واملساندة يف الرساء والرضاء، وتشتد متانتها باحلرص 
عىل عدم دخول الفتنة وان تكون احلكمة هي مفتاح 
وزرع  االرسار  بحفظ  ثامرها  لتتدىّل  فهم،  سوء  كل 

الثقة املتبادلة ومشاركة العقول.
حتسن  كوهنا  النفس  عىل  كبري  وقع  العالقة  وهل��ذه 
وداعمني،  اجيابيني  اشخاص  بوجود  احلياة،  طبيعة 
امل��ه��ارات  م��ن  وت��ط��ور  بالوحدة  الشعور  وتقلل 
الشخصية، وتساعد يف تعزيز الصحة العقلية، ومما ال 
شك فيه فإن الصداقة تنح الثقة بالنفس والقوة، كام 
اهنا تساهم يف التعايف من األمراض اجلسدية بشكل 

ارسع بحسب الدراسات العلمية احلديثة.
ولنا يف مثل هكذا عالقات يف عاملنا االسالمي ما يزين 
واملواقف  والصحبة  فالصداقة  التارخيية،  النصوص 
االسالمي،  تارخينا  يف  حتىص  وال  تعد  ال  املرشفة 
ابتداًء من صحبة امري املؤمنني لرسول اهلل )صلوات 
عيل  االم��ام  بأصحاب  م��رورًا  عليهام(  وسالمه  اهلل 

)عليه  احلسني  اصحاب  عند  وقوفًا  السالم(  )عليه 
السالم(.

ملعنى  أنموذج  نتخذ  املخلصة  الثلة  هذه  غري  ومن 
الصداقة وهم من وصفهم احد رجال عمر ابن سعد 
قائاًل: )ثارت علينا عصابة أيديا يف مقابض سيوفها 
وتلقي  وشاماًل  يمينًا  الفرسان  حتطم  ضارية  كأسود 
يف  ترغب  وال  األم��ان  تقبل  ال  امل��وت  عىل  أنفسها 
املال وال حيول حائل بينها وبني الورود عىل حياض 

املنّية(.
السالم(  )عليهم  احلسني  أصحاب  رضب  وق��د 
أروع أمثلة الوفاء هلل تعاىل ولرسوله وسبطه الشهيد 
)عليهام السالم( إذ قال فيهم احلسني )عليه السالم(: 

»وال أعلم أصحابًا أبّر وال أوىف من أصحايب«.
وعن موقفهم يف واقعة الطف بعد ان مجعهم االمام 
بعد  قائاًل:  فيهم  وخطب  السالم(  )عليه  احلسني 
أوىف  أصحابًا  أعلم  ال  فإيّن  بعد،  أّما  والثناء  احلمد 
وال خريًا من أصحايب، وال أهل بيت أبّر وال أوصل 
من أهل بيتي فجزاكم اهلل عّني خريًا، أال وإيّن ألظّن 
لكم  أذنت  قد  وإيّن  أال  هؤالء،  من  لنا  يوم  آخر  أّنه 
ذمام، هذا  مّني  ليس عليكم  فانطلقوا مجيعًا يف حلٍّ 

الليل قد غشيكم فاخّتذوه مجال«.
فام كان ردهم اال ان باعوا الدنيا باآلخرة حّبًا ووفاًء 
قائلني: »احلمد هلل  اخلالد  لدينهم ولسّيدهم احلسني 
ال  أو  معك،  بالقتل  ورّشفنا  بنرك،  أكرمنا  الذي 
ترىض أن نكون معك يف درجتك يا بن رسول اهلل«.

الوفاء وترمجة وافيًة  هذه الكلامت كانت برهانًا عىل 
ملنطق الصداقة التي تعّدت رابطة الدم.
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يف  حيث  العهد  حديث  اجلنوبية  كوريا  يف  االسالم  يعترب 
باالحتاد  الكوري  اإلرش��اد  وزارة  اعرتفت   1967 سنة 
اإلسالمي بكوريا وتربع رئيس مجهورية كوريا ببناء مسجد 
ومركز إسالمي بالعاصمة سيؤول ووضع احلجر األسايس 

هلذا املرشوع يف سنة 1971.
عددهم  يبلغ  اللذين  اجلنوبية  كوريا  يف  الشيعة  ويتواجد 
)8600( عىل أقل تقدير يف سيؤول ومدينة إينتشون القريبة 
رسمية  شيعية  إسالمية  مؤسسة  لوجود   ، العاصمة  من 
هناك هي مؤسسة )عيل موىل( التي أسسها الشيعة برعاية 
تقام االحتفاالت واملآتم احلسينية  الدولة ، حيث  حكومة 

والعاشورائية يف تلك املؤسسة.
يف  سيؤول  بالعاصمة  املختلفة  الدينية  املناسبات  تقام  بينام 
حسينية )ياعيل مدد( التي يديرها مجع من املؤمنني، وتقام يف 
هذه احلسينية مناسبات اهل البيت عليهم السالم وجلسات 
العربية  باللغة  الربامج  وتقدم  مجعة  ليلة  كل  اسبوعية 
لكل  الثقافية  املراكز  وكذلك  والباكستانية،  واإلنجليزية 
من العراق وإيران وسوريا، وأيضا يف منزل الوجيه املسلم 

)جمتبى تشونغ ري( وهو أحد رؤساء اجلالية اإلسالمية يف 
كوريا اجلنوبية، كذلك يقيم الطالب املسلمون يف جامعتي 
)تاجيو( و)بوسان( املراسم الدينية لذكرى أيب عبداهلل عليه 

السالم يف جتمعاهتم السكنية يف املدينتني.
وعىل العكس من ذلك فان الكوريني الشامليني ال يتمتعون 
فالدولة وسياستها ال تشجع  العاملي،  باملعنى  دينية  بحرية 

عىل ممارسة الشعائر الدينية يف العلن.
هناك  أن  إال  مسلمة،  أقلية  الشاملية  كوريا  يف  يوجد  وال 
دول  سفارات  يف  دبلوماسية  مناصب  يشغلون  مسلمني 
ومر  كإيران  يانغ،  بيونغ  مع  عالقات  تقيم  إسالمية 
فقط  واحد  مسجد  وهنالك  وغريها،  وسوريا  وماليزيا 
يف  االيرانية  السفارة  يف  يوجد  الرمحن«،  »مسجد  يسمى 
العاصمة بيونغ يانغ، وتسمح السفارة للمسلمني من غري 
يف  خاصة  فيه،  والصالة  املسجد  بدخول  فيها  العاملني 
صلوات اجلمعة و املناسبات واألعياد، ويعترب خامس دار 

عبادة يتم إنشاؤها يف بيونغ يانغ.



السلبية  آثاره  إنكار  باإلمكان  ليس  مثلام  العنف،  سلبية  إنكار  باإلمكان  ليس 
واملهتمة  املتحرضة  املجتمعات  تصدت  هنا  من  املجتمعات  عىل  وانعكاساهتا 
ببناء االرسة ملواجهة العنف بوسائل وادوات وقوانني كان أوهلا االقناع، ومن 

ثم الردع عرب سنِّ القوانني وفق منظومات قيمية لتلك املجتمعات.
الغريبة عن قيم املجتمعات  التصورات  بالعنف كام ان فرض  العنف ال يواجه 

بالقوة قد خيتزن العنف املضاد، لكّنه ال يعاجله وال يقتلعه.
أما االرسة فهي نواة املجتمع، وان اية حماولة هلدمها حتمل يف طياهتا سعيا هلدم 
الدولة مستقبال، السيام يف جمتمع حمافظ كاملجتمع العراقي املعتز هبويته وانتامءه، 
من هنا جاءت أمهية سن دساتري احلامية من العنف االرسي حيث اه�تم اإلس�الم 
باألس�رة اهتامما كب�ريًاًًً، وح�����رص ك�����ل احل�رص عىل استقرارها واستمرارها، 
ما  استالل  هو  باألمر  فاجلدير  لذا  املجتمع،  بناء  يف  األساس�ية  اللبنة  باعتبارها 
العزيز )الذكر احلكيم( وترتكن اىل  ُيسن من قوانني محاية تكون من كتاب اهلل 
توجيهات ووصايا إمتداد سنة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وآل بيته االطهار 

)عليهم السالم( املرجعية الدينية العليا.

ق�وة األس�����رة ق�وة للمجتمع، وتاس�كها تاس��ك ل��ه، فهي أس��اس وج��وده وحمور اس�تقراره، ومن هنا أوالها اإلسالم هذه العناية، 
أن  ومنها:  أمورها،  لكل  املنظمة  القواعد  وتضع  معامله���ا  وترس��م  األس���رة  أمهي��ة  عل���ى  تؤكد  التي  الرشعية  الن��صوص  فتع���ددت 
األس����رة بداية انطالق احلياة اإلنسانية عىل هذه األرض، وهي أساس اس�تمرارها واس��تقرارها حيث قال )جل جالله( يف حمكم التنزيل: 
ُقوْا اهلّلَ الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه  ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهاَم ِرَجااًل َكثرًِيا َونَِساء َواتَّ ُقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ا النَّاُس اتَّ َ {َيا َأيُّ
َواأَلْرَحاَم إِنَّ اهلّلَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا )النساء/1(}، كام حث االسالم عىل حسن االختيار حيث أوىص )صىل اهلل عليه وآله(: »ي��ا مع��رش 
فقال  الزوجة  اسسا الختيار  ثم جعل  للف���رج..«،  وأحف��ظ  للب��ر،  أغ��ض  فإن��ه  فليت��زوج،  الب��اءة،  م��نكم  اس��تطاع  م��ن  ال��شباب 
)صىل اهلل عليه وآله(: »ت�نكح املرأة ألربع: ملاهلا، وحلسبها، وجلامهلا، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك«، كم��ا ح��ث الق��رآن عل��ى 
َياَمى  اأْلَ {َوَأنِكُحوا  ، وتك��وين األس���رة واالس���تقرار.. فقال )جل جالله(:  ت��زويج م��ن ال زوج ل��ه؛ ألن��ه طري��ق ال��سرت وال��صالّحّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم )النور/32(}. ُ ِمن َفْضِلِه َواهللَّ احِلِنَي ِمْن ِعَباِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن َيُكوُنوا ُفَقَراء ُيْغنِِهُم اهللَّ ِمنُكْم َوالصَّ

الحماي��ة من العن��ف االس��ري

عل��ى 
المجتم��ع

عي��ن

االسرة واالس��الم..

حسين النعمة
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يقول االستاذ نور حممد جاسم يف رسالته التي قدمها لنيل شهادة 
املاجستري يف يف العلوم اإلسالمية بعنوان: )أحكام العنف األرسي 
الدراسات  القانون(: »كانت  الفقه األمامي دراسة مقارنة مع  يف 
االجتامع  وعلم  النفس  علم  ناحية  من  االرسي  للعنف  السابقة 
وأشارت إىل بعض مسائلِه, فضاًل عن ذلك مل يربز فيام مىض من 
كانت  حيث  املوضوع,  هذا  من  اإلمامي  الفقه  موقف  الدراسات 
هذه الدراسات قديمة وكانت تلبية حلاجات عرهم واقترت 
أن  إال  واالجتامعية،  النفسية  الناحية  من  باملوضوع  االهتامم  عىل 
إىل  أدى  الذي  والتكنولوجي  العلمي  والتطور  احلضاري  التقدم 
بروز مسائل جديدة تواجه املجتمع وختص الواقع, ما دعا إىل بيان 
اأُلرسي  العنف  موضوع  ختص  التي  والقانونية  الفقهية  املسائل 
وبيان ما استحدث من تلك املسائل ُمالئاًم للتقدم احلاصل الذي 

شمل مجيع مفاصل احلياة اأُلرسية«.

النظم  معظم  كانت  عرش،  التاسع  القرن  ُمنتصف  قبل 
كمامرسة  الزوجة  رضب  إىل  تنظر  العامل  يف  القانونية 
أّدت  ذلك،  ومع  زوجته،  عىل  ال��زوج  لسلطة  صاحلة 
القرن  النسوية األوىل خالل  السياسية واحلركة  اإلثارة 
التاسع عرش إىل تغيريات يف الرأي الشعبّي والّترشيعات 
املتحدة  اململكة  داخ��ل  األرسي  بالعنف  املتعّلقة 
والواليات املتحدة وبلدان أخرى، يف عام 1878 أتاح 
قانون القضايا الزوجية يف اململكة املتحدة للمرأة طلب 
هناية  وبحلول  امُليسء،  الزوج  عن  القانوين  االنفصال 
التاسع عرش، رفضت معظم املحاكم  سبعينيات القرن 
تأديب  يف  املطالبني  األزواج  حق  املتحدة  الواليات  يف 
زوجاهتم جسدًيا، وبحلول أوائل القرن العرشين، كان 
من الشائع أن تتدخل الرشطة يف حاالت العنف املنزيل 

يف الواليات املتحدة.

تاريخي��اً..

اعتق��ادات..
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الق�ائم  وهو  باملعنِّف،  يتعلق  ما  منها  أسباب،  األرسي  للعنف  املحامون  بعض  يشري 
ب�العنف، ومنه�ا م�ا يتعل�ق باملعنَّف أي الشخص الضحية الذي وقع عليه العنف، مبينني 
االسباب التي تتعلق باملعنِّف )القائم بالعنف( اىل ضعف الوازع الدينَيَ والرتبية او التنشئة 
اخلاطئة، كذلك أثر مجلة عوامل نفسية، ومشاكل اقتصادية، وايضا انحرافات اخالقية، 
اآلخرين  إىل  عائدة  أسباب  بعض  كذلك  املختلفة،  اإلعالم  وسائل  بمنتجات  والتأثر 
ت��دخالت  أن  فيه  الش��ك  ومما  باألرسة،  اخلاصة  الشؤون  يف  األقارب  بعض  كتدخل 
أف���راد األس���رة  بعض األقارب يف ش�ؤون أس��ر أقارهبم بدون مسوغ واإلف��ساد ب��ني 
بالنميم���ة ال���تي ق���د ت���ؤدي إىل العن���ف خاص���ة إذا واف���ق ذل���ك اس���تعداد اآلخ���ر 

للعنف، إما جلهله، أو لضعف شخصيته..
العنف(  باملعنَّف )الضحية أو من وقع عليه  تتعلق  التي  كام نوه املحامون عن االسباب 
الضحية  هبا  تقوم  التي  السيئة  والترفات  اخلاطئة  االعتقادات  بعض  »تساهم  بقوهلم: 
نتيجة تعرضها للعنف داخل االرسة اىل االستهانة باجلاين )استصغاره( يف حماولة للتقليل 
من شأنه أمام االخرين، مما يدفع االخري اىل االنتقام منه بعد ذلك انتقاما يرد منه االذالل، 
كذلك ايضا استفزاز االبناء لوالديم، وايضا االمتناع عن املعارشة، كذلك تقليد بعض 
املعتقدات والنظريات التي جاءت من الغرب، ورضا الضحية بالعنف املامرس ضدها، 

وعدم املحاولة من تغيري الوضع«.

العنف  أن  له  يؤسف  مما  فإن  العراقي  املجتمع  مثل  جمتمع  يف 
احلكومة  اليها  أوجها عندما جلأت  بلغت  االرسي هو ظاهرة 
كأداة رئيسية ولربام كان الظاهرة الوحيدة يف فرض هيمنتها عىل 
الدولة، فكان ذلك العنف الذي شهدته الدولة العراقية ووقع 
البعث  نظام  تسلط  مرحلة  طيلة  العراقي  املجتمع  تأثريه  حتت 

املباد.
بعد زوال نظام البعث يف الوقت الذي اجته فيه املجتمع العراقي 
نحو ازالة آثار عنف السلطة بوسائل خمتلفة منها كتابة دستور 
تضمن  ترشيعات  اصدار  واحلريات  للحقوق  ضامن  جديد 
الداخل  من  البالد  ترضب  خارجية  عنف  بموجه  فاذا  ذلك، 

حتمل خصائص االرهاب.. وهكذا نجد ان املجتمع العراقي ظل يعاين من موجات عنف واسعة النطاق امتدت لعقود، االمر الذي 
يتطلب رضورة استنفار كافة طاقات الدولة ملواجهتها.

كان من بني ظواهر العنف هي ظاهرة العنف االرسي التي تأثرت بمسار العنف الذي تعرض له املجتمع العراقي ككل، وهي رغم 
الناجعة هلا للحد منها  العراق من موجات عنف إرهابية اال ان ذلك ال ينفي رضورة اجياد احللول  له  حمدوديتها قياسا بام تعرض 

والقضاء عليها.
ويف خضم سلسلة االزمات التي رضبت الدولة العراقية سنة 2019 ونتيجة لرتاكامت واسباب داخلية وخارجية اسفرت يف املحصلة 

عن تشكيل حكومة جديدة يف آيار 2020 كان أول مرشوع قانون قدمته هو )قانون احلامية من العنف االرسي(.

مجتمعي��اً..

قانوني��اً..
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)امل�ودة  ال�زوجني  ب�ني  العالقة  اس��اس  االس��الم  جعل 
ك�ل  ي�سكن  بحي�ث  والتح�اب(،  و)التع�اون  والرمح�ة(، 
احلكيم:  الذكر  يف  تعاىل  فقال  اآلخ��ر،  إىل  الزوجني  م�ن 
َتْسُكُنوا إَِلْيَها  ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لِّ {َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ

ُروَن  َقْوٍم َيَتَفكَّ ًة إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لِّ ًة َوَرمْحَ َودَّ َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ
عىل  حقوقا  الزوجني  من  لكل  جعل  كام  )الروم/21(}، 
الواجبات،  وتوزيع  والتكاف�ل  امل�ساواة  أساسها  اآلخر، 
والتع�اون  التكامل  م��ن  أس��اس  عل��ى  وامل�سؤوليات 
الزوجة  بحق  الكريم  القرآن  وبدأ  الطيبة،  احلي�اة  إقامة  يف 
َجاِل  َولِلرِّ بِامْلَْعُروِف  َعَلْيِهنَّ  الَِّذي  ِمْثُل  {َوهَلُنَّ  تعاىل:  فقال 
)البقرة/228(}، وش��دد  َحُكيٌم  َعِزيٌز  َواهلّلُ  َدَرَجٌة  َعَلْيِهنَّ 
 ، اإلس��الم عل��ى ض���رورة أن يتعام��ل الزوجان باحل�سنّىّ
أن  كام  بِامْلَْعُروِف(  وُه��نَّ  )َع��ارِشُ التنزيل:  حمكم  يف  فقال 
اُموَن  َقوَّ َجاُل  )الرِّ تعاىل:  لقوله  املرأة،  القوامة عىل  للرجال 
َل اهلّلُ َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض(، كذلك اه�تم  َعىَل النَِّساء باَِم َفضَّ
وح���سن  عل���يهم،  واإلنفاق  األوالد،  برعاية  اإلس��الم 
ت���ربيتهم، واالهتامم بعقيدهتم وثقافتهم وحبهم هلل وتنفيذ 
احكامه، وقد قال )صىل اهلل عليه وآله(: »ك�ل مولود يولد 
أوىل  اإلس��الم  إذًاً  يودانه..«،  ف����أبواه  الفط����رة،  عىل 
تك�وين  يف  عمي��ق  أثر  من  هلا  ملا  فائق��ة؛  عناي��ة  األس��رة 

شخصية الف��رد.

واالجتامعي  السلمي  التعايش  وأسس  األخالق  منظومة  حتتل 
السامء  رس��االت  سعت  التي  األولويات  سّلم  يف  قصوى  أمهية 
لتعريفها لبني البرش، وتأيت رسالة اإلسالم اخلاتة هلذه الرساالت 
بام محلتُه من تعريف بمكارم األخالق والصفات احلَسنة  مكّملًة 

ومبادئ التعايش املجتمعي السليم.
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وتطرق 
الصحن احلسيني  الثانية لصالة اجلمعة من  الكربالئي يف اخلطبة 
االرسة  بناء  رضورة  عىل   )2017/3/24( املوافقة  الرشيف 
االسس  وفق  الصاحلة  واملرأة  والرجل  بالفرد  املجتمع  تدُّ  التي 
ان  البد  صاحلة  ارسة  نبني  ان  نستطيع  »حتى  قائال:  االسالمية، 
نبني مفهوم االسالم والنظرة اىل احلياة االرسية والنظرة اىل املرأة 
وكذلك نظرة املرأة للزواج ونظرة الزوج للمرأة«، وتابع »هنالك 
تقيامن او نظرتان، نظرة اسالمية سامية واخرى متدنية، موضحا 
ان املتدنية حتصل حينام ينظر الرجل اىل املرأة عىل اهنا جمرد انسان 
يشبع رغباته اجلنسية وتولد له االوالد، وكذلك املرأة تنظر للرجل 
عىل ان وجوده كرجل اىل جنب املرأة فضال عن اشباع غريزهتا«، 
من  وامل��رأة  الرجل  بني  العالقة  اىل  ينظر  االسالم  »ان  اىل  مشريا 
خالل الزواج هتدف اىل تكوين ارسة صاحلة وجمتمع صالح، وان 
النجاح  وحتقق  ومقدسة  سامية  تكون  املشرتكة  االه��داف  تلك 

للمجتمع واالرسة«. 
مبينا ان اهلل تعاىل واالسالم ينظر اىل العالقة بني الزواج تثل رباط 

مقدس وميثاق البد ان يعطى له قيمته وجيب املحافظة عليه«.
واوضح ممثل املرجعية الدينية العليا ان »هنالك عدد من االهداف 
وحتصني  والعفة  الدين  عىل  احلفاظ  بينها  من  مراعاهتا  جيب  التي 
مؤكدا  دينه(«،  نصف  أحرز  فقد  تزوج  )من  ورد  وقد  املجتمع، 
العالقة  انام حيصل من خالل  املجتمع  الدين يف  »احلفاظ عىل  ان 
العالقة  ان  حني  يف  املقدس،  بالرباط  املتمثلة  الناجحة  الزوجية 
يف  والتفكك  والفساد  االنحراف  اىل  ت��ؤدي  الفاشلة  الزوجية 

املجتمع الذي ينتج عنه حدوث مشاكل وامراض«.

بناء االس��رة

معالج��ات
وفق رؤى المرجعي��ة
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المشكاُة

ْي��������ُت واملِ��������ْص��������َب��������اُح، واملِ������ْش������َك������اُة ال��������زَّ
��������اِج احل����ق����ي����ق����ِة واح��������ٌد ِم�����ي�����ق�����اُت ُح��������جَّ
ت���س���اب���ق���ْت ح����ب����ي����ُب،  ي�����ا  ق���ل���ب���ي:  ق��������اَل  إْن 
ُم���س���ت���ث���ن���ًي���ا ال  ال���������س���������اداِت  َس������ي������َد  ي������ا 
آدٍم ف��������ِم  يف  ال������ك������ل������امِت  ُل  أوَّ ل��������َك 
�����ُه ك�����أنَّ ُي�������ق�������اَل  ل����ك����ي  ش����ب����ي����َه  ال  ل��������َك 
ول���������َك ال����وس����ي����ل����ُة وال����ف����ض����ي����ل����ُة وال�����ُع�����ال
�����������ى، َي�������ُط�������وُف ُم������رنِّ������ام ق���ل���ب���ي مَح�����������اُم مِحً
أرشق�����������َت ف���������األوث���������اُن ك��������لُّ رؤوِس�������ه�������ا،
����ام       وال��������ك��������وُن أخ������ش������ُع م������ا ي�������ك�������وُن، ك����أنَّ
وارٌف      امل�������الئ�������ِك  أج�����ن�����ح�����ِة  وَح�����ف�����ي�����ُف 
ُولِ������������َد ال����ش����ه����ي����ُد ع�����ىل ال�������ربي�������ِة، وال�������ذي     
ِم����������ُل ال������      ث����������ُر امل����������زَّ ال�������ع�������اِق�������ُب امُل����������دَّ
امل������ن������ذُر، اهل����������ادي، ال����ب����ش����رُي ال����ص���������ادُق ال����     
، اخل���������اَت���������ُم، األم�����������يُّ َم������ْن       واهل�������اش�������م�������يُّ
ط��������َه ال����������ذي اْب���������ت���������دأْت ب��������ِه َتَّ�����������ْت ب����ِه      
ط������وب������اَك، ك������لُّ ال����ك����ائ����ن����اِت َغ�����������َدْت َف�����اًم     
م�����ا امل�����ع�����ج�����زاُت وأن����������َت م����ع����ج����زُة اهُل�������دى     

ُظ��������ُل��������امُت وال  ن���������������وٍر،  ع��������ىل  ن���������������وٌر، 
���������ٌد ه�������و وح�����������������َدُه  املِ������ي������َق������اُت وحُم���������مَّ
�����ه�����ا ال��������ي��������اءاُت ب�������َف�������ِم اخل��������الئ��������ِق ك�����لِّ
أح��������������ًدا، وي�����ش�����ه�����ُد َق������ْب������يل ال�������س�������اداُت
أب�������غ�������رِي أمح������������َد َت��������ب��������دُأ ال������ك������ِل������امُت؟
ف��������أم��������اَم أمح������������َد ت�����س�����ق�����ُط ال������ك������اف������اُت
واحل��������������وُض، ال���������ف���������ردوُس، وال�������درج�������اُت
س�����ب�����اُت واألن�����������������اُم  م�������ك�������َة،  ح������ج������ِر  يف 
ُن�������ِك�������َس�������ْت وإب������ل������ي������ٌس ل���������ًه َرن������������اُت
ُت�����ت�����ىل ع���ل���ي���ه »ال�����ف�����ت�����ُح« و»ال������ص������اف������اُت«
وت�������ك�������ب�������رياُت هت������ل������ي������ٌل  واألرُض 
َري������ب������اُت ال  ال�������������رشِك.  ل����ل����ي����ِل  م������اح������ي  
ال���������راي���������اُت ل����������وائِ����������ِه  وراَء  ت��������يش 
وع�������������ِد، األم���������������نُي، ال��������رمح��������ُة امل�������ه�������داُة
س����ب����ق����ت إل������ي������ه ش�����ف�����اَه�����ن�����ا ال�����ص�����ل�����واُت
�������اُت ���������������ِه ال�������ت�������امَّ ك��������ل��������امُت رمح������������ِة ربِّ
����������ٌد ف������������وَق ال�������ش�������ف�������اِه ص��������الُة وحُم����������مَّ
ك��������لُّ ال�����ف�����ض�����ائ�����ِل ف�����ي�����َك م����ك����ت����م����الُت؟

شعر: أحمد بخيت
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سيدي، وأنا أقُف أمامَك، وأتقدُم نحوك، كأن قدّمي ليستا 
عىل األرض، اقسم لك بأنني ال اعلم مِلَ أخافك ؟.. وملاذا 
األحزان ترافقني باسمك؟. إهنا ارتباك أو ذهول أو كالمها 
معا. وقتها أجتّرد حتت فضاءاتك من كل غايايت، فال غاية 
عندي سوى أن أتلمّس منك إضاممة ضوء تبلغ أفئديت. أّيُة 
إشارٍة َمْوكوله منك تنحني االطمئنان من ارتباكي وذهويل.

اعلم  قلبي  يف  حروقا  وشفت  رست  منك  ومضة  سيدي، 
هبا وال اعلم ورسمت طريقي آليت بأهداب اجلفون وذرف 
العيون ومسالت التأمل، واجلس بثوب النقاء يف رحابك 
وأجتىّل فيك.. أعرفك سيدي وجيها عند اهلل، والوجيه ال 

ُيرجع زائره املحتاج للضوء خائبا.
سيدي، ها أنا أميض عىل نورك، متصال كجرح بك اسمع 
انينُه وال اراه . أتلمس التوفيق اليسري ينعكس يف أنفايس.. 
أقول: صباح اخلري لك وأنا ابتسم، واألمل حييطني يف كل 
ايأس من أي يشء.. دمعٌة فّزت هبا بحرضتك،  يشء، ومل 
نفيس  عن  قلته  ما  كل  وتبقى  يشء،  كل  عندي  وتوقف 

أهاب  فال  باسمك،  رأيس  رفعت  وقد  ذليل  وأنا  أمامك 
أصابع كل البغاة وأن نجحوا بوضع امللح عىل اجلرح.

يا  احلياة،  املرئية يف  يا فضيلتي  املقدس األهبى  أيا  سيدي، 
قانون سامئي أقسمت باسمك أن اترك كل امنيايت وأحالمي 
جهاد  وأواصل  والنفس،  واجلسد  الروح  خارج  الدنيوية 
غايايت حتى يضّمني الضوء، وأفوز بنظرة شفاعة تنقلني اىل 

مصاّف من حتبهم. 
سيدي،  كان إبداعك يّف معجزا ورس الروح أعجز، وأرسار 
األعجاز كلها صّبت أملها اهنرا متدفقة بال توقف يف كربالء، 
وال تستعري الفرح إال لتكمل حزهنا يف عمق غور القلب، 
احلي  والدين،  الكون  معجزة  فكنت  أنت  إال  يعلمها  ال 

الوجيه.
حترق  وهي  سواكنها،  من  اخلائفة  نفيس  هنضت  سيدي، 
خاليا الروح تناشد اخلوف يف مدينة احلزن واألمل بصمت.. 
فكل الشواهد تعلن ضوء وجودك واألمل يثبتني بأسباب 

ومسببات...  

س األبهى..  أّيها الُمَقدَّ
متى أفوز بنظرة شفاعة منك..؟

حيدر عاشور
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ط����ّول س��اع��ات��ك..

قصة قصيدة

ي�������ا ل���ي���ل

أيام طاغية  العارش من املحرم يف  ليلة  البيت  فتحت مذياع 
مكان  كل  يف  احلسينية  املجالس  منعت  عندما  العراق.. 
من العراق.. كان جملسنا هو املذياع ومتابعة إذاعة طهران 
واسى  حزن  تراتيل  مسامعي  تطرق  واذا   � العريب  القسم   �
ذلك  اىل  إىل  أستمع  بقيت  ساعاتك(  طول  )ياليل  ولوعة 
باالهات  ثاكل  ص��وت  داود..  م��زام��ري  كأنه  ال��ص��وت 
القصيدة  كلامت  عىل  دموعي  جرت  الزينبية،  واألح��زان 
لإلمام  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  وداع  جسدت  التي 
القصيدة  كلامت  عرب  تنقلت  السالم(.  )عليه  اهلل  عبد  أيب 
لتلك  املكلوم  والوجدان  اجلياشة  واملشاعر  باالحاسيس 

الرخات واللوعات واألمل الكربالئي..
اخليام،   بنار  اكتوى  شاعرها  ان  موقنون  ونحن  ال  كيف 
وقيد بحبال األرس ليكون قلم الطف النازف السيد اجلليل 
سعيد الصايف الذي ولد يف الرميثة املدينة املجاهدة وتربى 
الشهداء )عليه  أجواء أرسة هلا طقوسها يف خدمة سيد  يف 

السالم(. 
وصدح صوت احساس مجيل وتوظيف للقصيدة اليصاهلا 

للجمهور احلسيني بشكل مؤمل وتصوير ثاكل صوت احلزن 
دموعه  نرى  لطاملا  الذي  النجفي  بشري  ابو  احلاج  واألسى 
)عليه  احلسني  مصاب  عىل  ج��رى  ملا  منه  حزنا  ولوعته 
من  غريه  يف  نظريها  قل  وهيبة  موقف  صاحب  السالم(.. 
رواديد املنرب احلسيني يف املهجر كان امتداد ملدرسة النجف 

احلاج عبد الرضا النجفي )رمحه اهلل(. 
عباس  احلاج  ال��رادود  املعروف  األدي��ب  بشخصية  وتأثر 
الرتمجان )رمحه اهلل(، رقى املنرب احلسيني يف 1981م ليكمل 
املسرية بعد القمع واملنع الذي صار يف عراق احلسني )عليه 
قصايده  أخذت  الغاشم،  البعث  ظلم  قبل  من  السالم( 
ليكون  لالفواه  التكميم  بعد  العراقي  الشباب  بني  تنترش 
منفذ صوت احلرية والعدالة لطريق احلقيقة يف خدمة سيد 

الشهداء )عليه السالم(. 
كان منربهم مرآة احلق للعامل ليرشح ويفضح حكومة اجلور 

واالستبداد.. بحق شعبها املظلوم وشباهبا املعدوم. 
من  واذيعت  وسجلت  احلسيني  والشعر  القصائد  نظمت 
الرائعه  القصيدة  منها  وكان  العريب  القسم  طهران  إذاعة 

كتبها: أحمد الكعبي
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الصايف  السيد  شاعرها  فأخربين  ساعاتك(  طول  )ياليل 
أن  )حيث  قائال:  وظروفها  كتابتها  أج��واء  عن  الرميثي 
ليلة  أساسية يف  رئيسية  تكون  الكعدية  القصيدة  املتعارف 
لعدم  أدت  ظ��روف   بسبب  ولكن  املحرم،  من  العارش 
سعت الوقت لشاعر آخر إسمه ابو صادق الظاملي لكتابة 
ياليل طول  فكانت  القصيدة  كتابة  مني  الكعدية.. فطلب 
القصيدة  لنجاح  الكبري  الدور  ان  أيضا:  وقال  ساعاتك 
من  احلسيني  اجلمهور  أمام  واالحساس  األداء  إىل  يعود 

قبل احلاج ابو بشري النجفي(.
موضوع القصيدة تتحدث عن عتاب السيدة زينب )عليها 
احلسني  بوجود  ساعاته  تطيل  وتريد  الليل  مع  السالم( 

)عليه السالم(. 
لعام  املحرم  من  العارش  ليلة  املقدسة  قم  مدينة  يف  قرأت 
مسجد  االرشف  النجف  موكب  يف  /1988م  1409ه� 

احلسيني  السالم(، بحضور اجلمهور  الرضا )عليه  اإلمام 
طهران  العراقيني  يسكنها  التي  اجلمهورية  حمافظات  من 
باحلضور  وااله���واز  وكرمانشاه  واصفهان  وك��اش��ان 

واملشاركة يف قم املقدسة..
وقد سجلها احلاج أبو بشري النجفي دام بقاءه يف األستوديو 
عام 1426 هجرية / 2005م يف إصدار حتت عنوان )يا 

ليل طول ساعاتك(.
أورب��ا  يف  حضورة  عند  عديدة  جمالس  يف  منه  وطلبت 

واخلليج وسوريا والعراق. 
الشهداء  سيد  خدمة  يف  مجيعا  يوفقنا  أن  تعاىل  اهلل  ندعو 

)عليه السالم( 
وحيفظ شاعر الدمعة السيد سعيد الصايف واحلاج ابو بشري 

النجفي الصوت احلزين خلدمة احلسني )عليه السالم(.
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مؤسسة العين 
طريق إلى الجنة 

الكاتب واإلعالمي / حيدر علي الكاظمي
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الذي  التي تؤدي إىل اجلنة كثرية, فاألمر  السبل والطرق  أن 
منه مرضاة  الغاية  أن أي عمل تكون  أثنان,  ال خيتلف عليه 
اهلل تعاىل, نتيجته احلتمية هو نيل اجلزاء من خالق كريم, الذي 
)أن  احلق,  فوعده  أحصاها,  أال  كبرية  وال  صغرية  يغادر  ال 
الساموات  عرضها  التي  اجلنة  هو  والفوز  مفازا(,  للمتقني 
باجلنة  الفوز  عىل  والتنافس  للمتقني,  أعدت  التي  واألرض, 
بني البرش مرشوع بحد ذاته, أذا كانت الغاية مرضاة هلل تعاىل, 
نبينا حممد وآل بيته )صلوات اهلل وسالمه  والسري عىل هنج 
الذي  اإلنسان  أن  جليا,  لنا  يتبني  هنا  ومن  أمجعني(,  عليهم 
التفكر  يف  واجتهاد,  جد  يف  دائام  نجده  اجلنة,  لنيل  يسعى 
والتدبر والبحث والتفحص, عن كل ما يراه غاية ووسيلة يف 
التقرب إىل اهلل تعاىل, ومن مجلة تلك الغايات والوسائل هي: 

)مؤسسة العني للرعاية االجتامعية(.
ال خيفى عىل اجلميع, أن املؤسسة أسست قواعدها عىل غايات 
يؤدي  الذي  شانه,  جل  اهلل  مرضاة  إىل  تصب  مجيعها  مجة, 
والتي هي حلم وغاية ومراد مجيع  اجلنان,  إىل طريق  بالتايل 
بني ادم )عليه السالم( من ذوي األلباب, بيد أن الذي وضع 
اللبنة األوىل لتلك القواعد, مهندس أستلهم مهمه من خالق 
األكوان سبحانه, ذلك املهندس رجل قل نظريه بني الرجال, 
تيز يف ورعه وحكمته ورجاحته ودرايته, يف ماهيات السبل 
التي تؤدي اىل مرضاة اهلل تعاىل, رجل يعجز الفكر عن ختيل 
غاياته النبيلة السامية, ويعجز القلم عن ذكر أهدافه اإلنسانية, 
الزاخر, ذلك وبكل فخر, هو  حتمل بعضا من مالمح علمه 
آية اهلل العظمى سامحة السيد املسدد  املرجع الديني األعىل 
املؤيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(, ومن هنا 
ليلة  يف  القمر  وضوح  واضحا  جليا  احلق  لنا  تبني  ما  وبعد 
لكي  أعمل  ماذا  ترى  يا  األذهان  إىل  يتبادر  الظالم,  حالكة 
هبا..؟؟  أضفر  وكيف  اآلخرة,  يف  ونزيل  داري  اجلنة  تكون 
اجلواب سهل وال حيتاج إىل أن نتعب أفكارنا, ها هي مؤسسة 
العني أمامنا, هي طريق من الطرق املؤدية إىل مبتغانا )اجلنة(, 
حتديدا؟  العني  مؤسسة  وملا  البعض  أذهان  إىل  يتبادر  قد 
هنالك عدة أمور لربام أعملها تؤدي بنا إىل اجلنة؟ اجلواب: 

نعم هنالك الكثري الكثري من األعامل التي تقربنا إىل اهلل تعاىل, 
والتي ال حيىص عددها, لكن نحن نخص مؤسسة العني, ألهنا 
)صىل  حممد  اهلل  خلق  خري  وحديث  واملحتاج,  اليتيم  تعني 
اهلل عليه واله وسلم( صيح دقيق, خيربنا ويعدنا باجلنة من 
خالل اليتيم, واألغلب األعم قد طريء عىل مسامعه حديثه 
الرشيف, )أنا وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة( وأشار بالسبابة 
والوسطى, اهلل أكرب ما أعظم هذا الفضل, ليس فقط سكنى 
واله  عليه  اهلل  )صىل  املصطفى  للحبيب  وجار  بل  اجلنة, 
وسلم(, فياهلا من جائزة عظيمة, من هنا نرى أي شأن وأي 
البرش,  بني  أيتام  من  الرشحية  هلذه  سبحانه  اهلل  وضع  اهتامم, 
ووفاء,  رقة  جمتمع  وعطاء,  خري  جمتمع  املسلمني  جمتمع  أن 
ويكفي  الواحد,  كاجلسد  جمتمع  والتكافل,  التضامن  جمتمع 
{رمحاُء بينَُهم}, فال غرابة إذًا أن ترى  أن وصفهم اهلل تعاىل: 
الدين  هذا  يقوم  أن  غرابة  وال  للخريات,  واملسابقة  املنافسة 
عىل احلقوق والواجبات, ومن هذه احلقوق حق األيتام ومن 
لتربز حماسن  النصوص  الكثري من  فقد جاءت  يف حكمهم, 
اإلسالم وعظمته وروعته وإنسانيته يف هذا الباب, فعىل أهل 
ا  املروءة من املؤمنني, أن يعتزوا بمؤسسة العني, والتي هي حقًّ
وإنسانية,  شفافية  بكل  واملحتاجني  والضعفاء  األيتام  حتمي 
التنفيذ  فآلية  وانتقائية,  أدجلة  ودون  قومية,  أو  عصبية  ودون 
يف املؤسسة, ال حتتاج إىل حمكمة العدل الدولية, بل إىل حمكمة 
العظمى  اهلل  آية  األعىل  املرجع  راعيها  فأن  الساموية,  العدل 
عليها  القائمني  انتقى  قد  ظله(,  )دام  السيستاين  عيل  السيد 
انتقاء دقيقا, أبتداء من املرشف العام عليها سامحة الشيخ أجمد 
رياض )أيده اهلل(, نزوال إىل باقي العاملني يف املؤسسة, وهم 
عىل دراية كاملة شاملة مؤمنني بقوله تعاىل بسم اهلل الرمحن 
َيْأُكُلوَن  اَم  إِنَّ ُظْلاًم  اْلَيَتاَمى  َأْمَواَل  َيْأُكُلوَن  ِذيَن  الَّ )إِنَّ  الرحيم 
َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعرًيا( صدق اهلل العيل العظيم,  ُبُطوهِنِْم  يِف 
إيامهنم  يكفي  هؤالء,  أناس  أي  واملضمون  باملعنى  فلنتمعن 
وتتعهم بالقيم اإلسالمية اإلنسانية النبيلة, التي أستلهموها 
ونضع  معهم,  للتعامل  أمنني  مطمئنني  جتعلنا  مرجعهم,  من 
واملحتاجني  األيتام  من  ملستحقيها  إليصاهلا  بأيديم  أمولنا 
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لطاملا  مرجع  برعاية  حتظا  التي  هذه  مؤسسة  وأي  أمانة,  بكل 
التاريخ بامء  كانت مواقفه مرشفة لإلنسانية, والتي سوف يكتبها 
اليتيم  من ذهب, ومنها رعاية األيتام, فإيامنه الراسخ يشري إىل أن 
عنق  يف  ثقيلة  أمانة  فهم  وتربوية,  واجتامعية  معنوية  حقوق  له 
أكف  إىل  حيتاجون  الواحد,  اجلسد  هذا  يف  أعضاء  وهم  املجتمع, 
الرمحة, فهم فقدوا الراعي, وُحرموا عطف األبوة احلانية, وحرموا 
األرسة احلاضنة, ولذا رأى سامحته إن رعاية اليتيم ومن يف حكمه 
مسؤولية اجلميع, ومما جيب عىل املجتمع جتاه اليتيم ومن يف حكمه, 
أن  أخي  حتب  أال  املجال,  هذا  يف  ورين  للميس  َدور  من  فالبد 
مضمونة,  وعهود  معلومة,  أرباح  إهنا  لأليتام,  راعيا  كافال  تكون 
وصفقة عقار يف أرقى وأنعم مكان, أهنا اجلنة وبجوار نبيك نبي 
هذا  عن  غافاًل  أظنك  فال  وسلم(,  واله  عليه  اهلل  )صىل  الرمحة 
املرشوع, فهيا قبل أن يغلق الباب وتغمض األجفان, وتكفل فيها 
يتيام, لتكون له أًبا رحياًم, وُتدخل الرسور إىل نفسك قبل نفوسهم, 
ألنت  واهلل  ثم  فواهلل  بثمن,  ُتقدر  أن  يمكن  ال  العمر,  ساعة  إهنا 

والدنيا  أعني,  ما  يفهم  واللبيب  املرشوع,  هلذا  األيتام  من  أحوج 
سبق,  ملن  فهنيئًا  الصالح,  الرجل  يد  يف  الصالح  املال  ونعم  متاع, 
وقبل أن أختم هذه الكلامت: فإين أذكر عىل أن ال ننسى أن الكثري 
من األيتام يف البيوت ممن فقدوا آباءهم, فكم من األرامل ترعى 
عددًا من األيتام, فهناك أيتام يف بيوت يعيشون األمل والعذاب ال 
أيتام شهداء  أيضًا  ننسى  اهلل سبحانه, وال  إال  يعلم هبم وبحاهلم 
احلشد الشعبي األبطال فهم أمانة يف أعناقنا, وكذلك هنالك أيتاًما 
َمْن  امِحُوَن, )اْرمَحُوا  الرَّ ينتظرون كافاًل ومطعاًم, فأين  يف كل مكان 
اَمِء(, فكم من يتيم ينتظر أصحاب  يِف اأْلَْرِض َيْرمَحُْكْم َمْن يِف السَّ
القلوب الرحيمة, كم من يتيم يرخ أنا وحدي قائم, أنا وحدي 
نائم, وأنا وحدي هنا يف وجودي هائم, ليتني أملك أمًا وأبًا ولو 
ها هي  قارئ كلاميت   .. يتيم  أنني  ليس يل ذنب سوى  اخليال,  يف 
اجلنة أمامك, والفرصة سانحة لك, لنيل مبتغاك واجلنة, فسارع ألن 
للرعاية  العني  )مؤسسة  هلا  املؤدية  الطرق  وأحد  تسلك طريقها, 

االجتامعية(, فسارع بسلك ذلك الطريق املضمون .
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ظهريَة يوٍم، كاَن اجلميُع يف حالٍة من القلِق واإلحباط، األغلُب 
ُر بنَي النزوِح إىل ُمُدِن اجلنوِب وبنَي اهلجرِة خارَج البالد. كاَن ُيفكِّ

ُر بام سيحدُث خالَل األياِم القادمة.. كاَن اجلميُع ُيفكِّ
هل ستسقُط بغداُد بيِد الت�نظيِم اإلره�ايب؟

هل سيكوُن مصرُينا املوت؟
هل سيحلُّ اخلراُب يف مناطِق الوسِط واجلنوب؟

هل سيكوُن احلكُم هلم والسيطرُة عىل العراق؟
دول  حتى  بل  فقط،  العراقيني  تفكرَي  هو  التفكرُي  هذا  يكن  مل 
رون بمصريهم، وهل سيحدُث هلم كام حدَث  اجلواِر كانوا ُيفكِّ
شبَه  بغداُد  وأصبحْت  احلناجَر  القلوُب  بلغِت  حتى  العراق،  يف 
خاليٍة من ُسّكاهِنا؛ فأصبحِت املنازُل مهجورًة خاويًة والشوارُع 
اإلرهايب  الت�نظيُم  ُهنا  فمن  واالرتباك،  اخلوُف  يمأُلها  فارغًة 
يف  أصبَح  الذي  االنكساُر  ُهنا  ومن  بغداَد،  حزاِم  إىل  وصَل 
القواِت األمنّيِة بسبِب أصحاِب السياسِة والقياداِت الذين قّرروا 
أّن العراَق لن ينجَو من رشِّ هذا الت�نظيِم اإلره�ايب إال بعَد ثالثِة 

عقوٍد من احلرب.
وما هي إال ساعٌة، حتى صدَح صوُت سّيِد النجِف بنداِء الدفاع 

عن  الدفاِع  سبيِل  يف  منكم  بنفِسه  ُيضّحي  من  )إّن  الكفائي: 
إْن شاء اهلل(، فكانِت  فإّنه يكوُن شهيًدا  بلِده وأهِله وأعراِضهم 
االستجابُة ال مثيَل هلا، استجابًة ُحسينيًة، فيها ما فيها من ِعشِق 
ألّنه  إال  ليشء  ال  املوَت  يطلُب  الذي  هذا  عظيٍم  أيُّ  كربالء، 

كربالئُي اهلوى وُحسيني العشق.
لقد أتقنوا فنَّ التحريِر وإنقاَذ األرِض، وساروا حتَت ُجنِح الليِل، 
وعربوا اهلضاَب واألوديَة واجلباَل، وحتّقَق الصعُب الذي راهنْت 
عليه ُكربى الدول بُمّدٍة زمنيٍة أشبه بامُلعجزة، حتى أثبتوا صدَق 
واهلزيمُة  انتصاًرا  االنكساُر  وأصبَح  املعادلُة  وتغرّيِت  نّيتهم، 
قلوِب  يف  الرعُب  دبَّ  حيُث  وشجاعًة،  قوًة  واخلوُف  عزيمًة 
الواحدة  تتسّطُر  االنتصاراُت  وبدأِت  مجُعهم،  وتشّتَت  األعداِء 

تلَو األخرى بنداِء: يا فاطمة الزهراء.
وما هي إال أياٌم حتى كانْت رايُة النِر ُترفرُف يف ربوِع املوصِل 

ناسفًة بذلك ُكلَّ األحالِم التي بناها د1عش.
شكًرا لقائِد النِر العظيِم السّيِد امُلعّظِم عيل السيستاين..

شكًرا ألبطاِل معارِك االنتصاِر وجلميِع شهداء احل��شِد الشعبي 
والقوات األمنية.

على أسوارِ زقاِق سّيِد النجف
األحالُم التي تهاوْت 

بقلم: سيف علي الالمي
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إلى روِح الشهيد السعيد 
)احمد حسن أموري رسول المال حسن  الخفاجي(

الفتى الكربالئي..
الذي عاهَد موالُه الُحَسين أن يكوُن ِمسُك حياته الشهادة
حيدر عاشور

لم يتوقف وهو يحصي عبر كامرته أعداء وطنه، ويرتدي الشهادة قميصا، ويشق روح الظلمة 
بفالش عدسته. ويخبئ في - رام الذاكرة- الكثير من االسئلة الموحشة .. كانت مخيلته تفوق 
ان  حي  بقلب  ترى  متفائلة  كانت  بل  قضية،  لليأس  تكّرس  ال  الضاحكة  ونظراته  عمره.  سنوات 
باإلنسان  يذهب  الذي  السليم  العقل  الى  الصاعدة  الحياة  حكمة  يختصر  فهو  موت..  هناك 
الى الجنة. كي يكف عن التفكير في مخبئه عليه ان ينسى كل شيء، وأن يضحي بشيء من 
أجل الوطن والحشد ويخرج من محنته في ثوب بّلوري. فكل )داعش( ال يساوون -كاميرته ورام 
الى  نتيجة..  دون  االختباء  هذا  ارقه  وقد  الصخر(  وديان)جرف  بين  صموده  في  يستمر  ذاكرتها-.. 
حد أنه كلما شعر وكأن يد الدواعش تهوي على رأسه بال رحمة. وكان التفكير في الوقوع باألسر 
يصيبه بالدوار وبضغط هائل في صدغيه.. لم يشعر بمثل هذا العجز والقهر والوحدة التي كان 

يشعر بها في هذا الحصار المميت 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

50



كانت اصواهتم تأل اذنيه ولكن ال يستطيع رفع رأسه او احداث 
أكثر. مللم جسده ليكون شبه  أي حركة فهم حوله بخطوات ال 
دائري، بعد ان اخرج رشائح الذاكرة من الكامريا وحطمها ودفنها 
يف موقع جلوسه. راح يتأمل املكان الذي غامر باملجيئ اليه بعد ان 
انعزل عن كتيبته احلشدية املوسومة بحزب اهلل املقاوم لكل حمتل 
مهام كانت اهدافه. حماوال اكتناه ما ختبئه الساعات القادمة ما بني 
املستقبل  فقد ركن  كبري  يكن حيلم بيشء  مل  فهو  واملوت..  احلياة 
جانبًا، وحمى من خميلته كل اخلياالت الومهية، ووضع أمامه واقعه 
التي  املقدسة  املدينة  تلك  لكربالء  يعيشه هو حبه  ان  الذي البد 
كان يعتربها وطنه الصغري، بل أمه التي ارضعته من ماء الفرات 
رشابا سائغا طيبا، وكحلت عينيه برتاب االمامني الشاخمني. فلم 
حتى  اسمهام  عىل  يادن  وال  يساوم  وال  منها،  أمجل  يرى  يعد 
عىل  نضج  فقد  حياته..  يف  اوال  فكربالء  روحه..  ذلك  كلفه  لو 
ما  احلسينية  املجالس  من  واستلهم  واملقدسات  االرض  حب 
الثورة من النصوص املرورية  يثبت يقينه، فنمت يف داخلِه ثمرة 
وتضحيات  بيت،  آل  من  االفذاذ  وبطوالت  الطف،  هنضة  عن 
السالم(  احلسني)عليه  االم��ام  امل��وت  حد  العاشقني  الصحابة 
الفداء اخلفي  له ذلك  فجون وعابس وعيل االكرب كانوا يمثلون 
يف عقله الباطن، فينهض بكل هواجسه الفتية ليقف أمام رضيح 
االمام العباس)عليه السالم( يسأله بخفاء: سيدي اريد أن أكون 
شابا نافعا يف عر اختلفت فيه كل الصفات احلميدة اال ما ندر.. 

اسأل اهلل باسمك املقدس ان ارى شبايب نفسه يف اجلنة.
الصاحلني؟!.  من  يكون  ان  الرضيح  عمق  يف  تناها  أمنية  هي 
وكأهنا جاءت يف وقتها حني اطلقت املرجعية الدينية العليا فتوى 
الدفاع الكفائي عن الوطن واملقدسات ضد عصابات اإلرهاب 
حقدا  املمتلئة  ال��دول  مزابل  من  القادمة  والتكفري)داعش( 
بصفوف  جماهدا  التحق  ما  فرسعان  العراق.  شيعة  عىل  وضغينة 
االبطال  بطوالت  يوثق  اعالمي  اصغر  ليكون  الشعبي،  احلشد 
يف الصد عن حياض الوطن واملذهب. وحماربا ال يشق له غبار. 
بطوالت  الصخر-  -ج��رف  تطهري  سجالت  له  سجلت  وقد 
جماهد يعرف ما يريد وما هو مطلوب منه رغم صغر سنه فهو مل 
يتجاوز العرشين من شبابه اليافع.. حيمل بيد سالح الدفاع عن 
هبا  يوثق  كامريا  حيمل  االخرى  وباليد  والناس،  االرض  رشف 
كل معارك التحرير والتطهري، وال يروق له ان يكون يف خلفيات 

املعركة، بل دائام هو يف مقدمة اهلجوم يقاتل ويصور.
التي ال  قلبه مبارشة لسامحة وجهه وابتسامته  يراه يدخل يف  من 
يتغري  ال  الطاهر  كربالء  طني  من  معجون  انسان  حمياه.  تفارق 

لونه، وال يتوقف عطره.. نبع صايف للوفاء لكل ما هو حسيني. 
الظروف صعوبة، فيحيل الصعب اىل سهل  يعتمد عليه يف اشد 
االلتحام  عند  الرسيع  القرار  صنع  يف  وبدييته  مباغته،  برسعة 
النفس،  يقطع  ان  اآلين  قراره  فكان  الداعشية.  التكفري  زمر  مع 
ويتخلص كل ما هو رس من ارسار اجلهاد، ويصرب عىل االمرين 
أما ينقذ نفسه فاهلجوم سيبدأ مع الفجر أو يستشهد حال انكشاف 
تائها معلق وراء  بقي يف مكانه حماصا من مجيع اجلهات،  أمره. 
حفنة أمل يف رساب الوديان. اذ اصبح بمقدوره ان يميز بوضوح 
أصوات )داعش( بكل اللغات وهي تستعد للهجوم عىل احلشد 
حلظات  اشد  يف  خياف  ال  انه  مغامرته  يف  العجيب  الفجر..  مع 
رعب اقرتاب املواجهة قرر ان يدافع عن نفسه برضاوة، ففي حالة 
قطعات  نحو جسده ستلمح  السالح  وارتفاع أصوات  التصادم 
الدواعش  الرصاص وتكتشف جحور  الشعبي إضاءات  احلشد 
القلق الرجويل تنفس الصعداء رغم ان  وكهوفهم الرسية.. هبذا 
االستشهاد  اىل  برجليه  ماض  وهو  نحيف،  بخيط  عالقة  حياته 

املبارش.
تتقاتل  التكفريية  والكائنات  البقاء،  مل ختمد روحه وهي تصارع 
احلشد  من  االرسى  عىل  الذبح  أحكام  وتصدر  بعضها،  مع 
وحشية  بكل  البعض  بعضها  وتفرتس  االمنية،  والقوى  الشعبي 
الظالم  رعب  معاناة  من  تزيد  مما  براءة  بكل  املجاهدين  وتذبح 
معجزة  منتظرا  اجلميل،  بالصرب  لقدره  مستسلم  وحيد  وهو 
هؤالء  تبعثر  طاحنة  معركة  وهج  يعصف  وهو  الفجر  ضياء 
وصمته  هدوءه  يف  استمر  حوله..  من  النزقة  والكالب  االفاعي 
وهو يرهف السمع فيام كان الليل يأكل عتمته براخ املذبوحني 
أبواهبا بضياء خفيف اشعره  تفتح  السامء  التكفري. بدأت  يد  عىل 
بيشء من االمان.. مل تض دقائق عىل نور اهلل حتى شق االبطال 
خيرتق  دوي  عرب  اوصاهلم  وقطع  التكفرييني  صفوف  بصولتهم 

 العجيب في مغامرته انه 
ال يخاف في اشد لحظات 

رعب اقتراب المواجهة 
قرر ان يدافع عن نفسه 

بضراوة..
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قتيل  بني  فكانوا  مروعا،  فيهم خوفا ورعبا  كل حمصناهتم وفجروا 
ومهزوم. 

فراغ  بني  رأس��ه  ورف��ع  االخ��رية،  حلظاته  حييص  كمن  ببره  نأى 
احلجر. فقد اضحت حياته معلقة بوجود قوات احلشد.. فجأة جتمد 
بدهشته وهو يشاهد عىل مبعدة رايات احلشد وميز راية كتائب ابطال 
حزب اهلل املقاوم.. مل يمض وقت طويل ليتم انقاذه ومعاجلته، وهو 
يرضب يدا بيد، ويروي قصة ليلة ممتلئة بالذبح البارد للعراقي عىل 
وحني  عينيه  يف  الدموع  جتمعت  وقد  صامت،  ببكاء  )داعش(،  يد 
له نحيب  نفسه عاجز عن كبت آالمه سكبت دموعه وصار  وجد 

املفجوعني.
وبقيت جتربته بني احضان العدو، بام فيها من وجع ترافقه يف حترير 
مدن العراق وتطهريها، بل تفنن باستخدام كامريته، وجعلها اكثر 
فائدة يف توثيق النر، واثبات وحشية)داعش( يف ارهاهبا املرعب.. 
حتى  العنيف  سامراء  وقتال  الصخر(،  )جرف  حترير  سجل  فقد 
–الدجيل  منطقتي  حترير  عند  الكامريا  مع  االخري  املشهد  يف  وقف 

وبلد - يف حمافظة صالح الدين.. 
كانت وقفته الشجاعة تنم عن نضوج تعلمه يف اقسى حصار عاشه 
يتقدم  كان  يملكه.  ال  عمرا  له  واضاف  الصخر  جرف  وديان  يف 
ارتال احلشد يزهو بكامرته، وشمس صباح  يوم الثالثاء املصادف 
املوافق 1 ربيع األول 1436ه� تنعش جسده   2014  / 12/ 23

بتوحد  املعركة  هذه  العامل  يرى  ان  مرا  كان  بخيوطها،  الغض، 
ابناء احلشد الشعبي حتت راية واحدة واسم واحد )العراق(.. راية 
الغاضبني  العليا  الدينة  املرجعية  ابناء  من  جيش  الكفائي،  الزحف 
يسريون نحو حترير انفسهم من براثن التكفري.. يتجمع احلشد عند 
مسافات عن املنطقة املغتصبة.. الرصاص بني القناصني قائم بكل 
ليتقدم  دقة.. وحني جاء نداء الزحف لبدء املعركة تسلل بكامريته 
القوات املهامجة، وما ان اعطى ظهره ليصور حلظة االنطالق اخرتقت 
رصاصة قناص ظهره وخرجت من قلبه.. ونحنى عىل االرض كأنه 
يقول ملن شاهد املوقف بذهول: أنا ال أموت .. أنا معكم بكامرييت 
.. أنا حيا أتبع املعركة التي رسمها احلشد عىل ظهري الذي مزقته 
رصاصة الغدر الداعيش. أنا استشهد، وكامرييت ستوثق كيف العامل 
يرى وطني ينتر.. بعد ان تركوه وجعلوه غابة وصحراء موحشة 

تتنزه فيها الوحوش وتزأر يف بني مدنه وبني فقرائه بليايل مظلمة..
كانت شجاعته قد انتهت مع بدء املعركة وروحه بدأت حتلق وترُّ 
انتصار، بني رصاصة ودقات  اىل  الوجود، من شهيد  عرب اخرضار 
شهيد  أول  الوطن  سجالت  يف  ليسجل  ذهب  الشهيد...  قلب 
خيتلف  مل  جريء  بشبابه،  بريء  االبطال،  من  كغريه  بطل  أعالمي، 
للمذهب،  وعشقه  للوطن،  حبه  بكثرة  اال  املجاهدين  اترابه  عن 
التي ازدهرت بدماء سيد الشهداء  وجاهده من أجل قدسية الرتبة 

احلسني )عليه السالم(.. فطاب ثراه، فطاب ثراه.  

كان مصرا ان يرى العالم 
هذه المعركة بتوحد 
ابناء الحشد الشعبي 

تحت راية واحدة واسم 
واحد )العراق(.. راية 

الزحف الكفائي
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تستغل  مل  العصور،  مّر  عىل  اجلائرة  احلاكمة  السلطات 
كام  قبضتها  وإح��ك��ام  هيمنتها  بسط  سبيل  يف  شيئًا 
أن  يكفي  الدين، حيث  الغيب وآلته  استغّلت موضوَع 
السلطات،  تلك  تبتدعه،  الذي  الديني  املقّدس  جتعل 
خّطًا أمحَر ال يمكن مناقشته لتمّرر عىل لسانه، بعد ذلك، 

ما تريد تريره وفرضه عىل الرعية. 
اجل��زاء  فكرة  ب��أّن  قلُت  ما  إذا  احلقيقة  اجانب  ول��ن 
بالنار..  ووعيد  باجلنة  وعد  من  تضمه  بام  األخ��روي 
قبل  من  وتشويًا  استغالاًل  األكثر  الغيبية  املفردة  هي 
الفرعون  به  يقوم  كان  بام  ب��دءًا  اجلائرة(  )السلطات 
ليكونا  قربه  يف  معه  ونفائسه  عبيده  دفن  من  املري 
معه يف حياته االخرى.. وصواًل اىل داعش اليوم الذي 
استغل موضوع اجلنة والنعيم األخروي بشكل مدروس 
االلتحاق  يف  للرتغيب  النفس  علم  آليات  عرب  وممنهج 
بتفجري  لالنتحار  الفرد  قبل  من  االستعداد  ثم  ومن 
نفسه، واستغل النار واهواله يف تفخيم خطابه االرهايب 
هبا  وصل  التي  األوربية  بالكنيسة  م��رورًا  املرعب... 
احلال أن باعت اجلّنة للناس بصكوك الغفران، والدولة 
ترسيخها  خالل  من  نفسه  املنحى  نحِت  التي  االموية 

ملفاهيم اجلرْب واإلرجاء والطاعة العمياء لوالة األمر. 
لقد اشرتكت السلطات اجلائرة، رغم اختالف مناهجها 
الظلم  جعلت  ب��أن  ه��ذا،  استغالهلا  يف  وأساليبها، 
احلياة  بشاعة  وبالتايل  الرعية  تتلقاه  الذي  واالضطهاد 
سيتبعه  اهلل،  مشيئة  من  نابعًا  إالهيًا  قدرًا  حتياها،  التي 
اهلل بعدله يف اجلزاء األخروي، حيث تكون للمظلومني 
تستكني  أن  الرعية  فعىل  النار.  عقوبة  وللظاملني  اجلنة 
ما  وهذا  تعاىل،  اهلل  ملشيئة  انصياعًا  احلياة  يف  ملكابداهتا 

مفهومه  وإظهار  الدين  تشويه  اىل   � بالرضورة   � أدى 
وحمتواه باملظهر الكالح الذي مّكن املناهضني للدين من 
خديعة  أنه  الدين عىل  فهمت  التي  الفكرية  بناهم  دعم 
ر جلأ اىل  ابتكرها األقوياء لتنويم الضعفاء او بمثابة خُمدِّ
ابتكاره الضعفاء ليخّفف وطأة احلياة. كام يف قول فرويد 
� مثال � )الدين وهم يعيق احلضارة( أو ماركس )الدين 

افيون الشعوب(.
وهنا أشري اىل نقطة جسدها اإلمام احلسني )عليه السالم( 
ه عىل الوليد بن عقبة حني عرض عليه البيعة ليزيد  يف ردِّ
حيث قال )عليه السالم(: )إنا أهل بيت النبوة، ومعدن 
الرسالة، وخمتلف املالئكة، وحمّل الرمحة، بنا فتح اهلل وبنا 
النفس  خيتم، ويزيد رجل فاسق، شارب للخمر، قاتل 
املحرمة، معلن بالفسق، ومثيل ال يبايع مثله(، وهنا يبنّي 
النبي  احلسني )عليه السالم( أن لإلسالم الذي جاء به 
شخُصه  يمثل  بيضاء  دائرًة  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد 
بيزيد   � يومها   � ممثلني  األمويني  وأن  حدودها،  املقدس 
فال  امل��ع��ادي،  اخلندق  وع��ىل  ال��دائ��رة  تلك  خ��ارج  من 
يمكن لشخصه املقدس، املمثل لتلك الدائرة أن يدخل 
األفكار  كل  بل  وحتريف  افرتاء  من  جنوه  بام  األمويني 
ثم  البيضاء.  حدودها  يف  املصب   نفس  يف  تصّب  التي 
حيّول تلك املقولة اىل واقع فعيل ملموس من خالل ثورة 
املدّوي  والرفض  اخلالدية  الفدائية  امللحمة  كربالء.. 

الرهيب. 
النبي االعظم )صىل اهلل عليه وآله( قد بنّي  وهنا يكون 
عن  قال  حيث  دخوهلا  وطريقة  للجنة  احلقيقي  الشكل 

احلسني )عليه السالم(: »سّيد شباِب أهل اجلّنة«.

سّيُد شباِب أهل الجّنة
ب���ق���ل���م: ص����ال����ح ال���خ���اق���ان���ي



َنا َوالَ  الطاق��ة في اللغ��ة مصدر طاق يطي��ق طوقاً وطاق��ة، وتعني القدرة ومنه��ا قوله تعال��ى: »َربَّ
ْلَن��ا َم��ا الَ َطاَقَة َلَنا بِ��ِه« )البقرة: 286(، وقوله جل وعال: »َقاُل��وا الَ َطاَقَة َلَنا اْلَي��ْوَم بَِجاُلوَت َوُجُنوِدِه  ُتَحمِّ
ِذي��َن ُيِطيُقوَن��ُه ِفْدَيٌة َطَع��اُم ِمْس��ِكيٍن« )القرة:  » )البق��رة: 249(، ومن��ه أيض��اً قوله تعال��ى: »َوَعَلى الَّ
184(، وأم��ا ف��ي المصطلح العلم��ي فهي القدرة المول��دة لحركة عجلة الحي��اة باتجاهات مختلفة 
وكان القدام��ى يعتقدون بأن عناصر الحياة بل الوجود أربع��ة الماء والتراب والهواء والنار حيث كانوا 
يعتق��دون ب��ان كل واح��دة منها ه��ي عنصر ال يمكن ان يس��تغنى من��ه في الحي��اة والوجود وهي 
مصدر من مصادر القوة التي بها تتحرك عجلة الحياة وتأتي س��ائر القوى من مولدات هذه العناصر 
األربعة فعلى س��بيل المثال فان النفط وغيرها من مناجم الطاقة مستخرجة من التراب أي األرض 
وإذا م��ا نظرنا إلى الماء فانه مص��در للطاقة فمن دون الماء واألرض ال يمكن الحياة وقد قال تعالى: 

»َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ » األنبياء: 30

وهو ما املاء تنتج النباتات وأما النار فهي األخرى منها تتولد 
يعيش  اهلواء  احلرارية وتتحرك عجلة احلضارة، ومن  الطاقة 
كل حي وتستمر احلياة وأما املحدثون فقد قاموا بتقسيم هذه 
العناص وجزءوا فاكتشفوا العناص التي تفوق عدادها املائة 
املاء  يتولد  معًا  اللتني  واهليدروجني  االوكسجني  منها  والتي 
ويف األرض والرتاب توجد الكثري من العناص التي شكلت 
استخرجت  ومنها  اهلائلة  والطاقات  اليوم  حضارة  منها 
الطاقات املخزونة والطاقات املصطنعة بل فيها من الطاقات 
والغاز  النفط  يف  مالحظ  هو  كام  مستهلكة  وأخرى  املتجددة 
والكربيت واليورانيوم وغريها، ووجدوا يف اهلواء العديد من 
الكاربون  اوكسيد  وثاين  والكاربون  كاالوكسجني  العناص 
واهليدروجني وغريها، واما يف النار فهي األخرى فيها ما فيها 

من العناص األخرى التي متفاعل فيها عدد من تلك العناص 
للتولد النار سواء من الطاقات املخزونة أو املصنعة.

القدرة  هي  إليه  ارشنا  الذي  وهو  خاص  مصطلح  وللطاقة 
إليها  ارشنا  التي  كل  تكون  وربام  احلياة  عجلة  حلركة  املولدة 
الطاقات  اليوم أصبحت بعض  باألمثلة تكون كذلك ولكن 
عن  األضواء  سلبت  بحيث  غريها  من  أكثر  حيوية  هي 
غريها وقامت الدنيا عىل أكتافها ومل تقعدها والتي منها املياه 
اجلدير  ومن  ذلك  إىل  وما  والغاز  والنفط  والذرة  والكهرباء 
خمتلف  اجتاه  منها  ولكل  وخمتلفة  متنوعة  الطاقات  ان  ذكره 
عن اآلخر وربام أمكن التحول من طاقة إىل أخرى بعمليات 
فيزيائية أو كيامئية ومنها عرف أهل الفن الطاقة من الفيزيائيني 
من  ليدخل  الشغل  من  قدر  انتاج  عىل  ما  عامل  قدرة  باهنا 

شريعة الطاقة
من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
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البخار الذي يتمتع بطاقة هائلة تكن العلامء من ان يصنعوا 
ومقدار  اآللية  واملكائن  القطار  مثل  احلركية  الطاقة  منه 
الطاقة التي يمتلكه هذا العامل مع مقدار الشغل هو مهم يف 
االنتاج وهو الذي حيدد قدرة هذه الطاقة، ومن هنا قسموا 
الطاقة بحسب نتائجها من جهة وبالنظر إىل األسلوب الذي 
يتولد منه الطاقة إىل الطاقة احلركية والطاقة احلرارية والطاقة 
الكهربائية والطاقة النووية والطاقة الكيميائية، فإذا نظرنا إىل 
الطاقة احلركية نجد أهنا الطاقة الناشئة عن حركة األجسام 
بخاربة أو هوائية أو مائية، وإذا ما نظرنا إىل الطاقة احلرارية 
لرأينا اهنا طاقة التي يمتلكها أي جسم بفضل احلركة التي 
يتمتع هبا جزئياته، وأما الطاقة الكهربائية فهي الطاقة التي 
تنشأ عن فقدان التوازن بني من جسيامت املادة التي سميت 
التجاذب  بعملية  تتوفر  والتي  والربوتونات  بااللكرتونات 
والتنافر، ويف الطاقة الكيميائية نجد أهنا ناشئة عن التفاعل 
الكيميائي إىل جانب طاقة الوضع بمعنى ان هذه الطاقة مل 
حتصل بفضل احلركة بل بفضل وضعها ووجودها يف ذلك 
املوضع كالطاقة املختزنة يف قمم اجلبال، والطاقة امليكانيكية 
التي تكون مهزة وصل جتمع الطاقة احلركية وطاقة الوضع، 
إىل جانب الطاقة الشمسية التي تتوزع إىل مناحي خمتلفة من 
جماالت احلياة ويتولد منها الطاقة احلرارية والطاقة الضوئية 

وغريها.
الطبيعية  وحتى  بل  املصطنعة  الطاقة  ان  ذكره  اجلدير  ومن 
االنفجار  يولدان  اللذان  والتنافر  التجاذب  من  تتولد  قد 
عاماًل  معًا  يكونا  وقد  والتزاوج،  االنسجام  من  تتولد  وقد 
لتولد الطاقة وبام ان حاجة اإلنسان يف احلياة اليومية واحلياة 
إىل  حتتاج  ما  مكان  يف  فهي  ختتلف  واحلضارية  الصناعية 
احلياة  متطلبات  وإىل  احلركة  وإىل  احلرارة  وإىل  الضوء 
يف  الطاقات  هذه  وزع  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فان  األخرى 
جوانب خمتلفة من خملوقاته فمنها ما أودع يف باطن األرض 
الكرات  أو يف  املياه  أو يف  األرض  توجد عىل سطح  ومنها 
إىل  وما  والصوت  واألمواج  واجلاذبية  فالشمس  األخرى 
صعبة  وبعض  التداول  سهلة  بعضها  طاقات  كلها  ذلك 
أن  اإلنسان  إىل  حاجة  وال  عناء  دون  تعمل  وبعضها  املنال 
يقوم بأي يشء كام يف اجلاذبية والطاقة الشمسية وباألخص 
الطاقة  هذه  وحيول  يطورها  ان  يمكنه  ولكنه  منها  احلرارية 
غريها  وإىل  واحلركة  واحلرارة  االضاءة  يف  منها  ليستفيد 
األخرى  إىل  احداها  تتحول  جمملها  يف  الطاقات  ان  حيث 
وهذه القابلية هي التي فتحت املجال أمام العلامء وجتارهبم 
التنقيب  إىل  بحاجة  املختزنة  الطاقات  من  اآلخر  وبعضها 

والكشف لتستخرج من بطون األرض والبحر وحيوهلا إىل 
وحاجاته  حضارية  جماالت  يف  منها  يستفيد  خمتلفة  طاقات 
اليومية امللحة من احلرارة وحتريك املكائن وتسيري العربات 
املرىض  ومعاجلة  الفضاء  إىل  والعروج  الصواريخ  واطالق 
من  يستنبط  ان  وله  احلياة،  هذه  مناحي  من  ذلك  إىل  وما 
هذه  يف  العناص  من  خلق  فيام  اهلل  وضعها  التي  القوانني 
ليكتشف  عليه  نحن  الذي  الكوكب  هذا  وباألخص  الدنيا 
واملهم يف وجود  الذرة وقدراهتا،  النووية ويكتشف  الطاقة 
الصحيحة  اجلهة  يف  واستخدامها  صفها  هو  الطاقة  هذه 
دون اللجوء إىل وجهة فتاكة وسلبية وليس هناك أدنى شك 
ان لكل يشء وجهتان وجهة مستقيمة ووجهة غري مستقيمة 
فأهلمها فجورها وتقواها فعىل اإلنسان أن يسعى إىل ما فيه 

خريه وخري اآلخرين ويتجنب الرش ومشتقاته.
هو  الذي  البرشي  والعقل  املودعة  القوانني  هذه  وبفضل 
نعمة إهلية تكن اإلنسان املخلوق األفضل – ان محل الفكر 
البناء واحلضاري – ان يتدرج يف التقدم والتطور ويكتشف 
تلك القوانني اإلهلية وينتقل ألمته إىل القمة وهذا ما يدعو 
والقانوين  واألخالقي  العقائدي  التوجه  يف  اإلسالم  إليه 
بالنسبة إىل القرد أو املجتمع أو البيئة ودومًا كانت االشارات 
وأنبيائه  رسله  وعرب  اهلل  كتاب  من  تأتينا  والترحيات 
واألئمة الطاهرين لرتشدنا إىل تلك القوانني وخصوصياهتا 
فقد أشار القرآن الكريم إىل اجلاذبية قبل ان يكتشفها العلامء 
)لقامن:  تروهنا«  عمد  بغري  الساموات  »خلق  قال:  حيث 
النظام  مسألة  يف  وردت  التي  وغريها  اآلية  وهذه   ،)10
َأن  اَمَء  السَّ »َوُيْمِسُك  يقول عنها جل جالله:  الذي  الفلكي 
َتَقَع َعىَل اأْلَْرِض إاِلَّ بِإِْذنِِه« )احلج: 65(، وقوله تعاىل: »إِنَّ 
 ،)41 )فاطر:  َتُزواَل«  َأن  َواأْلَْرَض  اَمَواِت  السَّ ُيْمِسُك  �َه  اللَّ
باالضافة إىل قوله تعاىل: »َفانُفُذوا، اَل َتنُفُذوَن إاِلَّ بُِسْلَطاٍن« 
َباًبا  َعَلْيِهم  َفَتْحنَا  »َوَلْو  وعال:  جل  وقوله   ،)33 )الرمحان: 
)احلجر: 14(، وقول جل  َيْعُرُجوَن«  فِيِه  َفَظلُّوا  اَمِء  السَّ َن  مِّ
اَمِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن« )الذاريات: 22(،  شأنه: »َويِف السَّ
ولوله جل ذكره: »َوَأَلنَّا َلُه احْلَِديَد« )سبأ: 10(، وقوله تعاىل: 
)احلديد:  لِلنَّاِس«  َوَمنَافُِع  َشِديٌد  َبْأٌس  فِيِه  احْلَِديَد  »َوَأنَزْلنَا 
َلُكم  َجَعَل  ِذي  »الَّ قوله:  منها  كثرية  وهي  غريها  إىل   ،)25
نُْه ُتوِقُدوَن« )يس: 80(،  َجِر اأْلَْخرَضِ َناًرا َفإَِذا َأنُتم مِّ َن الشَّ مِّ
كلها تشري عىل ُأويل العلم واملعرفة لالنطالق إىل كشف هذه 
القوانني لتسخري ما خلقه ألجله واالستفادة منها يف سبيل 
اخلري والتقدم واالزدهار وهنى عن الظلم واالرساف والرش.
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لقد رّدد السبط الشهيد ابو عبد اهلل احلسني »عليه السالم« 
ينرنا«  ناص  من  أما  التارخيي«  النداء  هذا  كربالء  يف 
عليه،  هجمت  مصيبة  كل  يف  االخرى  بعد  املّرة  وك��ّرره 
فقد  عندما  حياته  من  االخرية  اللحظات  يف  وخصوصًا 

أعّزته وانصاره، بل وحتى طفله الرضيع ..
اإلمام احلسني إمام كل العصور

خياطب  كان  هل  السالم«،  »عليه  خياطب  كان  من  ترى 
أولئك الذين ذبحوا ابناءه، وأهل بيته، وانصاره، أم كان 

خياطب اشخاصًا آخرين؟
ان احلسني سّيد الشهداء وإمام املتقني، وقدوة الصاحلني، 
العصور  وعرب  واب��دًا  دائ��اًم  وان��ام  فحسب،  عره  يف  ال 
املتتالية. فقد كان عليه السالم خياطب االجيال، وخياطبنا، 
بعدنا، وخياطب  قبلنا، ومن سيأيت من  وخياطب من كان 

كل ضمري حّي، وكل قلب معمور باإليامن.
حّيًا  وتطبيقًا  الفضائل،  خالصة  السالم  عليه  كان  لقد 
ال  السالم  عليه  فنرته  الناطق،  والقرآن  بل  للقرآن، 
تعني  بل  معه،  ونعيش  نعاصه،  أن  بالرضورة  تقتيض 

نرة مبادئه، واهدافه، والقيم التي ثار من أجلها.
 : املؤلف   � الصديقني  قدوة  احلسني)ع(  اإلمام   / املصدر 

السيد حممد تقي املدريس    )149/1(  

السالم(  استعمل احلسني )عليه  القزويني:  الكريم احلسيني  السيد عبد  يقول 
بذل  و  األقوم،  الطريق  إىل  إرشادهم  و  القوم  هلدي  املمكنة  الوسائل  خمتلف 
جهده عسى أن يتجّنب القتال، ألنه صاحب دعوة خري و حّب و سالم؛ دعوة 

اإلسالم.
هي  بالتي  طريقة  هناك  دام  ما  القتال  و  القتل  يبغض  السالم(  )عليه  كان  و 
أحسن، و هلذا كان يكره أن يبدأهم بقتال، كام قال )عليه السالم( لزهري و غريه 

من أصحابه يف مواطن عديدة:
»إين أكره أن أبدأهم بقتال« مقتديا بسرية جده رسول اهلّل )صىل اهلل عليه و آله و 

سلم( و أبيه عيل بن أيب طالب )عليه السالم( يف دعوهتام إىل اهلّل.
و لكنه )عليه السالم( خاب ظنه فيهم، ألن الشيطان استحوذ عليهم فأنساهم ذكر اهلّل العظيم، و ذلك عندما رشقوا معسكره بالسهام و كأهنا 

املطر، عندئٍذ مل جيد بّدًا من قتاهلم حتى يفيئوا إىل أمر اهلّل.
 فأذن ألصحابه بالقتال، و قال هلم: »قوموا رمحكم اهلّل إىل املوت اّلذي ال بّد منه« ...

اإلمام الحسين           يدعوك لنصرتِه

لماذا ال يبدأ االمام الحسين         القتال؟

املصدر/ موسوعة كربالء  املؤلف : لبيب بيضون    )58/2(
جملة االحرار اال�سبوعية
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قبالة  وقف  و   ، السالم(  )عليه  احلسني  االمام  فرسه  ركب 
املوت،  نفسه عازما عىل  آيسا من  بيده،  القوم مصلتا سيفه 

و هو يقول:
أنا ابن عيّل اخلري من آل هاشم

                                                      كفاين هبذا مفخرا حني أفخر
و جدي رسول الّل أكرم من مىض

                                                   و نحن رساج الّل يف اخللق يزهر
و فاطمة أمي ابنة الطهر أمحد 

                                                و عّمي يدعى ذا اجلناحني جعفر
و فينا كتاب الّل أنزل صادقا 

                                              و فينا اهلدى و الوحي باخلري يذكر
و نحن أمان الّل يف اخللق كلهم  

                                             نرّس هب���������ذا يف األن�����ام و نجهر

و نحن والة احلوض نسقي والتنا
                                             بكأس و ذاك احلوض للسقي كوثر

فيسعد فينا يف القيام حمّبنا 
                                         و مبغضن���������ا ي�����وم القيامة خيرس

املصدر / مقتل اخلوارزمي  ) 2 / 32(

جانب  إىل  رضيعه  احلسني  أخَذ  ملاذا  إّنه   : الذهن  يف  خيطر  قد 
وهو   ، أيديم  عىل  قتله  حصول  الواضح  من  أّنه  مع  األع��داء؟ 
أمر ال خيفى عىل احلسني عليه السالم ، حّتى بالتسبيب الطبيعي 
فضاًل عن العلم اإلهلامي ، ويمكن اجلواب عىل ذلك عىل عّدة 

مستويات نذكر منها :
املستوى األّول : إقامة احلّجة عىل األعداء ، وفضحهم يف النتيجة 
، إذ يثبت باحلّس والعيان قتلهم لألطفال والُعّزل ، وهو أمٌر يثبت 
عىل عّدة مستويات منها : أمام أفراد اجليش املعادي نفسه ، ومنها : 
أمام اجليل املعاص للحسني »عليه السالم«، ومنها: أمام األجيال 
وقوع  من  املؤّرخني  ما سمعناه عن  ذلك:  وداللة  عنه،  املتأّخرة 
منهم:  املنصفني  بعض  فقال  املعادي،  اجليش  أفراد  بني  اخلالف 
إذا كان ذنٌب للكبار فام ذنب الصغار، وقال بعض امُلعاندين: ال 
التمحيص واالمتحان  باقية، فقد حصَل  البيت  ُتبقوا ألهل هذا 

آنّيًا، فضاًل عن إقامة احلّجة يف املدى القريب والبعيد.
بولده  التضحية  أراد  »عليه السالم«  احلسني  إّن   : الثاين  املستوى 

أمام اهلل سبحانه قبل موته واستشهاده، ومثلُه ما روَي عن العّباس 
واقعة  يف  معه  كانوا  الذين  ألخوته  قال  حيث  »عليه السالم«، 
الطف: تقّدموا يا َبني أّمي لكي أحتِسبكم أماَم اهلل سبحانه، فهو 
َيعترب استشهاد أخوته عماًل وطاعة له شخصيًا، ففي مثل ذلك 

فّكر احلسني »عليه السالم«.
اهلل  قضاء  نّفذ  عليه السالم  احلسني  اإلمام  إّن  الثالث:  املستوى 
منه  يكن  مل  وال��ذي   ، بالرواية  أو  باإلهلام  يعلمه  الذي  وق��دره 
اهلل  ألمر  امتثااًل  به  ضّحى  وقد  تنفيذه،  عليه  واجبًا  كان  بل  ُبّد، 
سبحانه وتسلياًم لقضائه، ومن هنا ورَد عن لسانه : »شاء اهلل أن 
يراهّن سبايا«، وعن طفله : »شاء اهلل أن يراه مذبوحًا«. واملشيئة 
إّما أن تكون تكوينية يعني من القضاء والقدر، أو ترشيعية يعني 
التقديرين حمبوبة ألهل اهلل  التكليف والوجوب، وهي عىل كال 

سبحانه ومنهم احلسني عليه السالم.
 ،  : املؤلف  السالم«  »عليه  احلسني  ثورة  عىل  أضواء   / املصدر 

السيد حممد باقر الصدر )225/1(

ما قاله الحسين
 من الشعر لما عزم على الشهادة:

لماذا أخَذ الحسين              رضيعه إلى جانب األعداء؟
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بناُء اإلنساِن يف نظِر اإلمام احَلَسن العسكري ) عليه السالم ( اوال يبدُأ برضورة 
حتقي��ق وتعزيز الُبع��د العبادي الروحي امُلخِلص والعميل يف ش��خصّية املؤمن، 
واستش��عاره رقاب��َة اهلل تبارك وتع��اىل يف َحَراك��ه الفردي الرتب��وي واألرسي 

واالجتامعي والتدبريي والوظيفي، رّسًا وعالنيًة.
ويف روايٍة مش��هورٍة طلَب أحُد أصحاب اإلمام احَلَس��ن العس��كري منه )عليه 
الس��الم(، وهو أبو هاش��م - أّن بعَض مواليه يس��أله أن يعّلمه دع��اًء ، فكتَب 
)علي��ه الس��الم ( إليه هذا الدع��اء، والذي ُيرّك��ز عىل ُبعد استش��عار رقابة اهلل 

سبحانه لعباده وحماسبته هلم بدّقة:
)ي��ا أس��مع الس��امعني، ويا أب��ر امُلبرين، وي��ا أع��ّز الناظري��ن، ويا أرسع 
امُلحاس��بني، يا أرح��م الرامحني، صّل عىل حمّمٍد وآِل حمّمٍد وأوس��ع يل يف رزقي 
وُم��ّد يل يف عم��ري، وأمن��ن عيل برمحت��ك واجعلني مّمن تنتر ب��ه لدينك وال 

تستبدل يب غريي( .
ث��م قال أبو هاش��م: فقلُت يف نف��يس الّلهّم اجعلني يف حزب��ك، ويف زمرتك - 

فأقبل عيّل أبو حممد اإلمام العسكري )عليه السالم( .
فقال: »أنَت يف حزبه ويف زمرته إذا كنَت باهلل مؤمنًا ولرسوله ُمصّدقا وألوليائه 

عارفًا وهلم تابعًا، فأبرش ُثّم أبرش«..
املصدر: بحار األنوار ، املجليس، ج 50 ص 298

يق��ول اإلمام الحس��ن العس��كري )عليه الس��الم( أنه قال: 
»كأن��ي بكم وقد اختلفتم بعدي ف��ي الخلف مني، أما إّن 
المقر باألئمة بعد رسول الله )صلى الله عليه وآله( المنكر 
لول��دي كم��ن أقر بجمي��ع أنبي��اء الله ورس��له ثم أنك��ر نبوة 
رس��ول الله )صل��ى الله علي��ه وآل��ه(، ... أما إّن لول��دي غيبة 

يرتاب فيها الناس إال من عصمه الله )عز وجل(«.
علل الشرائع، الشيخ الصدوق: ص245

  يقول رسول الله االكرم )صلى الله عليه 
ِذيَن آَمُنوا  وآله( في قوله تعالى: )}ِإنَّ الَّ
ِة{  اِلحاِت ُأولِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَّ َو َعِمُلوا الصَّ
ألمي��ر المؤمني��ن )علي��ه الس��الم(: »ي��ا 
عل��ّي، هم أنت و ش��يعتك« ) غرر األخبار، 

ص: ١35(.

تعويد األطفال على المستحبات
بناُء اإلنساِن أّوالً

الناس في زمن الغيبة ارتياب 

بصيرة..

من املس��ائل التي تؤدي اىل فش��ل الوالدين يف تربية 
األوالد، جتاهل التعاليم الرتبوية لألطفال ولو بنحو 
املس��تحبات الرشعي��ة، ملا هلا من أثر كب��ري عىل تربية 

الطفل منذ الصغر.
فهن��اك الكث��ري م��ن املس��ائل قد ينظ��ر اليه��ا بعض 
الوالدين عىل أهنا ليس��ت ذات أمهّية أو ال يس��تطيع 
الطف��ل إدراك معانيها وفائدهت��ا ويف واقع احلال فإّن 
األمر خمتلف تامًا فهي قد تكون قاعدة أساسية لبناء 

الطفل دينيًا وأخالقيًا..

مرتضى علي الحّلي



البيضاء القنطرة 

يقول الكاتب العراقي أمحد الس��عداوي  عندما كنت أن��ادي ابنتي ذات األربع 
س��نوات للدخول اىل املنزل كانت تأيت راكضة تاركة صديقتها ابنة اجلار بنظرة 

حزينة.. لتأيت هذه األخرية ترتجاين:
- عمي اتركها معنا قليال نكمل اللعب، نحن امام البيت ولن نبتعد.

رغم براءهتا و مجاهلا و اقتناعي بام قالته يل، اال أنني مل ألّبي رغبتها و رغبة ابنتي..
بعد مرور 34 سنة..

ها أنا االن ُمقعد و أتذكر ذلك اليوم ..
مل أكن ألتذكره لو مل تأت ابنتي ذات 30 عاما لتقول يل:

الطق��س ب��ارد علي��ك ي��ا أيب، س��أدخلك اىل البي��ت وإال س��تمرض ان بقيت 
خارجا!! ..

وسحبتني بكريس املتحرك، و انا أريد البقاء لكنني ال أستطيع النطق.. فنظرُت 
اىل خلف��ي يائس��ا لع��ل صديق��ا يل يرتجاه��ا وخيربها ب��ام يف قلبي مثل��ام فعلت 

صديقتها.. لكن ليس يل أحد، فقد ماتوا مجيعا.

االنتظار في 

الالهثون  وقف  مريٍر،  ون��أٍي  شديٍد  ألٍي  بعد 
األصيل.  يودعها  نخالت  مثل  ظلَك  وراء 
يف  املسرتسل  الشغف  أتعبها  كقلوهبم  عيوهنم 
خطواهتم  إىل  تلتفت  أال  عليهم  شّق  املجهول، 

املثقلة باحلنني. 
ال صوت يصف اللحظة، ال نعَي خيتزل اللهفة، 
واخرضت  ال��زرع  وفري  عىل  املاء  كهدير  جروا 
لوال  خاطفة،  نظرة  أو  عابر  بلقاء  أماًل  أظلتهم 

كرة الصمت وسكرة الغياب. 
وب��ع��د ان��ك��س��ار وخ��ي��م، ج��ث��وا ع��ىل ال���رتاب 

يتساءلون:
- هل مّر من هنا؟ أتراه يعرفنا؟ متى سيعود؟ 

ما زال عطرك يف األرجاء، تنثره النسامت، تشهق 
به الورود، تشهد عليه الطيور. آثار خطوك هتدي 
العابرين إليك، الرائمني وصالك إذ تعود ثانية. 
أي حديث يدور حولك اآلن؟! ال جدوى من 

حديث الرحيل.
لقاٍء وشيٍك،  الصرب رويدًا رويدًا حتى  يتضاءل 
وأجربها  الشوق،  أهبرها  عرفوك،  من  كأنفاس 
عىل اهلمود. ليتك مل تغْب، أو مل حترْض يف طوفان 
يلتقيك  يا حلرسهتم عىل فراقك.. فمتى  الدمع. 
اقرتابنا  يعني  وهل  املعنى؟!  رشف  عىل  حمبوك 

منك سوى االبتعاد عن الذات وامللذات؟!.
األفئدة  تنعش  التي  ذكراك  عىل  العيش  يطيب 
الوفاء يف  البقاء عىل قيد احلب، وتزهر  وتنحها 

نوايا الضمري. كم انتظرناك وكم سنبقى؟! .

انتظرناك؟ كم 

مي 
�صال

ر ال
حيد

اشتياق

ت��درج  ال��وزراء  جمل��س  أمان��ة 
القنط��رة البيضاء ضمن س��جل 
ال��رتاث العامل��ي لل��ري، وتع��دُّ 
)البيض��ة(  البيض��اء  القنط��رة 
اربع��ة  عم��ره  تارخيي��ا  ش��اهدا 
ق��رون، وأحد اهم مع��امل مدينة 

كربالء املقدس��ة التارخيية واألثرية الت��ي يعود تاريخ بنائها إىل أكثر من 450 
س��نة يف زم��ن احلكم العث��امين للعراق، وقد بن��ى القنطرة الس��لطان العثامين 

سليامن القانوين بعد زيارته للمدينة عام 1550 ميالدية.



عن إقامة مسابقة )كوثر العصمة( في الشعر العربي الفصيح  وفق 
التفاصيل التالية

الش��روط
- أن تكون القصيدة من الشعر العمودي الفصيح وال تقبل األشكال األخرى

- أن تس��تلهم القصيدة دور وحياة الس��يدة فاطمة الزهراء        في اس��تكمال الرسالة اإلنسانية للنبي األكرم 
محمد 

- أن ال تزيد أبيات القصيدة عن األربعين بيتا وال تقل عن العشرين بيتا .
- أن تكون القصيدة خالية تماما من األخطاء اللغوية والنحوية وعيوب القافية .

- أن ال تكون القصيدة قد اشتركت في مسابقة  شعرية سابقة وفازت في أحدى جوائزها .
- تطبع القصيدة بنظام )word( وتشكل الكلمات بصورة واضحة وصحيحة وترسل إلى البريد االليكتروني اآلتي

)rabie_alshshada@imamhussain.org( أو ترسل عبر التليجرام على الرقم )07714906019( .
- آخر موعد الستالم المشاركات يوم )  20 /12 / 2022 م ( .

- تعد عملية إرسال القصيدة إلى اللجنة التحضيرية بمثابة موافقة خطية على شروط المسابقة جميعها .
- القصائد المشاركة تصبح من حق العتبة الحسينية المقدسة ولها شرعية  التصرف فيها.

الجوائ��ز
- الجائزة األولى / مكافأة نقدية قدرها   )3.000.000 ( ثالثة ماليين دينار عراقي مع درع المس��ابقة وش��هادة 

تقديرية.
- الجائ��زة الثاني��ة / مكافأة نقدية قدره��ا ) 2.000.000( مليوني  دينار  ماليين دينار عراقي مع درع المس��ابقة 

وشهادة تقديرية .
- الجائزة الثالثة / مكافأة نقدية قدرها )1.000.000( مليون دينار عراقي مع درع المسابقة وشهادة تقديرية.

- يمنح مبلغ )500.000 ( خمس��مائة ألف دينار عراقي للفائزين بالمراكز الس��بعة األخيرة من المركز الرابع إلى 
العاشر مع درع المسابقة وشهادة تقديرية .

 )rabie_alshshada@imamhussain.org( للتواصل
 ) 07802578402 ( زين   )07706062635( آسيا سيل 

                                                                                                                                                                    مع تمنياتنا للجميع بالموفقية 

فاطمة الزهراء
 هدية السماء و كوثر العطاء   

لمقدس��ة  لحس��ينية ا لعام��ة للعتب��ة ا تعل��ن األمان��ة ا
لثقاف��ي   لعصم��ة ا ت مهرج��ان كوث��ر ا لي��ا وضم��ن فعا

الدول��ي الثان��ي   ال��ذي يق��ام تح��ت ش��عار 


