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كما قيل «الش�� ��جرة المثمرة ُترمى بالحجر» ،لذلك
فم�� ��ن الطبيعي إن األيادي البيض الرحيمة للمرجعية
الدينية العليا ممّثلة بذراعيها في كربالء المقدس�� ��ة
سماحة الش�� ��يخ عبد المهدي الكربالئي والسيد أحمد
تتعرض للرمي بحجارة الحقد والبغضاء
الصافي أن ّ
والحس�� ��د من قبل األع�� ��داء وأذنابهم ،ال س�� ��يما وقد
أثبتت التجارب الملموسة بأن امتداد أثر تلك األيادي
وخدماتها اإلنس�� ��انية الجليلة كما الش�� ��مس ال يمكن
حجبها بغربال ،وقد ش�� ��هد لها القاص�� ��ي قبل الداني
والعدو قبل الصديق وه�� ��و ما أغاظهم ،حتى أضحت
المرجعية العليا وحش�� ��دها الش�� ��عبي رقم� � �ًا صعبًا ال
يمكن تجاوزه في الحس�� ��ابات االستراتيجية للمنطقة
والعال�� ��م ،رغ�� ��م صمتها وهدوئها ال�� ��ذي ينطوي على
كالم كثير تعجز أن توجزه األقالم.
�دل على المؤثّر فأينم�� ��ا توجهت في ربوع
إن األثر ي�� � ّ
العراق الجريح من شماله الى جنوبه تجد هناك عمال
لعتبات كربالء المقدسة ،وتلمس لها أثرا وضمادا،
مرت أي�� ��ادي الرحمة لألخي�� ��ار على خراب
فم�� ��ن هنا ّ
األش�� ��رار ،والزال هن�� ��اك لهفى ينتظ�� ��رون اإلغاثة،
س�� ��واء في مقارعة عصابات داع�� ��ش اإلرهابية ،او في
المشاريع العمرانية العمالقة ،أو في تقديم الخدمات
اإلنسانية النبيلة وكل ما أمكن من مساعدات ال يسع
المج�� ��ال لتعدادها ألنها كثيرة وكبيرة ومتش�� ��عبة
في جوانب الصحة والتعليم والمش�� ��اريع االجتماعية
والخدمية وغيرها ،فهي توصل النهار بالليل برباط
الج�� ��د واالجتهاد وإخ�� ��الص النية لوج�� ��ه اهلل تعالى،
وعليه فال غرابة أن تكون هذه األيادي الرحيمة هدفًا
لسهام األحقاد واألكاذيب والتلفيقات المغرضة ،إن»
الكالب تنبح والقافلة تسير»!.
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كربالء :تسليم ورقة احتجاجية لمكتب
مجلس النواب إلكمال قانون االنتخابات
قالت جمموعة شبابية حتمل اسم فريق احلملة الوطنية إلكامل
قانون االنتخابات الورقة االحتجاجية اخلاصة بقانون
االنتخابات ،اهنا سلمت مكتب جملس النواب بكربالء ورقة
احتجاجية تدعو نواب املحافظة إلكامل قانون االنتخابات،
موضحني ان هذه اخلطوة تعد ضمن جمموعة انشطة تستهدف
الضغط عى جملس النواب إلكامل قانون االنتخابات الذي
صوت عليه العام املايض ومل تكمل الكتل السياسية امللحق
ّ
اخلاص بالدوائر اإلنتخابية.
وقللال الناطق الرسمي باسم احلملة ،املهندس حممد عبد
الكاظم :ان «الورقة االحتجاجية تم تسليمها اىل مدير مكتب
جملس النواب السيد عباس الگمرب ،وتعهد بايصاهلا اىل نواب
كربالء» ،موضح ًا ان «احلملة تضم عددا من الشباب والنخب
وممثل نقابات ومنظامت جمتمع مدين وقوى جمتمعية».

العتبة الحسينية المقدسة تنجز نسبة ()%40
من مركز الشفاء بالبصرة
أطلق مدونون يف مواقع التواصل اإلجتامعي اسم «خلية
الللرمحللة» عللى يَ
ممثل املرجعية سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي وسامحة السيد أمحد الصايف بعد نجاح أدائهام يف
إنجاز مشاريع خدمية وصحية من بناء مستشفيات وإيصال
معامل األوكسجني الطبي مؤخر ًا إىل من حيتاجها من املصابني
بكورونا يف فرتات قياسية خالل االشهر الثالثة املاضية.
وخلية الرمحة بحسب «وكالة نون اخلربية» أطلقها مواطنون
من خمتلف مناطق العراق عل ّلربوا فيها عن شكرهم الداء
العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني اللتني سامهتا بإنشاء
مستشفيات خاصة يف حمافظات العراق وصلت اىل اكثر
من ( 1200رسير) ،اضافة اىل ايصال معمل اوكسجني اىل
حمافظة ذي قار وافتتاح العتبة احلسينية ملعمل اوكسجني طبي
يعمل عى تزويد كافة املؤسسات الصحية يف العراق جمان ًا.
جملة االحرار اال�سبوعية
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أعلنت العتبة احلسينية املقدسة عن وصللول نسبة اإلنجاز
( )%40يف مركز الشفاء حمافظة البرصة لدعم جهود وزارة
الصحة ملواجهة جائحة (كورونا).
وقال مدير املرشوع املهندس حممد كاظم حسن لل( االحرار) :إن
«الكوادر الفنية واهلندسية التابعة للعتبة املقدسة تعمل وبوترية
متصاعدة وبجهود مضاعفة بمركز الشفاء الذي ينفذ يف حمافظة
البرصة لعالج مرىض (كورونا).
وأضاف ،أن «املركز سيجهز بمنظومة اوكسجني متكاملة من
أجل احلفاظ عى صحة وحياة املصابني الراقدين فيه».
واكد ،هذا املركز صمم وفق أحدث التقنيات احلديثة مع مراعاة

العتبة الحسينية تغيث المصابين بـ (كورونا)

إنشاء مركز الشفاء في ذي قار
بسعة ( )100سرير

عزام :مساحة االرض
المخصصة للمركز
تبلغ ( )3500متر
مربع ،ومساحة
البناء ستكون
( )2100متر مربع..

تواصل الكوادر اهلندسية والفنية يف قسم
املشاريع اهلندسية التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة يف العمل بوترية متصاعدة وبجهود
مكثفة ألنجاز مركز الشفاء يف حمافظة ذي
قار اخلاص بدعم جهود وزارة الصحة يف
مواجهة جائحة (كورونا).
وقال املرشف عى املللرشوع املهندس زيد
عزام لل( االحرار) :ان «االعامل يف مرشوع
الشفاء رقللم ( )6واللللذي تنفذه العتبة
احلسينية املقدسة يف حمافظة ذي قار يشهد
تقدما كبري ًا نتيجة العمل واجلهد املتواصل
من قبل املهندسني والفنيني المتامه يف
الوقت املللحللدد» ،فالعمل متواصل عى
مدار ( )21ساعة يوميا دون انقطاع».
وأضاف ،أن «مساحة االرض املخصصة
للمركز تبلغ ( )3500مرت مربع ،ومساحة
البناء ستكون ( )2100مرت مربع» ،الفتا
إىل أن «السعة الرسيرية هلذا املركز ستكون
( )100رسيللر جمللهللزة وفللقللا للتصاميم
احلديثة».
واكد ،أن «املركز سيقسم إىل ثالث ردهات
(رجال ،نساء ،أطفال) ،وكل ردهة حتتوي
عى غرف للفحص ،باإلضافة إىل حدائق
داخلية ،فيام تم تصميم املركز وفق طرز
معامرية حديثة لتخفيف الضغط النفيس
أرسة
عن املصابني وستكون هنالك (ّ )8
خاصة للحاالت احلرجة ،فضال عن جتهيز
املركز بافضل تقنيات التهوية ،ومنها تقنية
الضغط السالب».

العتبة الحسينية المقدسة
ّ
تتكفل بعالج «امرأة مسنّة»
وتوفير السكن الالئق لها

بتوجيه من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا،
واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية الشيخ عبد
املللهللدي الكربالئي ،أبللدت العتبة احلسينية
استجابتها الرسيعة ملناشدة امللرأة مسنة دون
معيل وتكفلت بعالجها مع توفري السكن املالئم
هلا بعد أن كانت تسكن يف احدى العشوائيات.
وقلللال مللعللاون رئلليللس قسم ذوي الشهداء
واجلرحى يف العتبة املقدسة أمحد رضا اخلفاجي:
«بعد أن وجهت (احلاجة نعيمة) نداء استغاثة
بخصوص وضعها الصحي والسكني عى
مواقع التواصل االجتامعي ،متت االستجابة
هلا من قبل العتبة املقدسة ،حيث سيتم تكفل
عالجها يف مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه
السالم) التخصيص».
وأوضح أنه «ستتم املبارشة بتخصيص سكن
هلا يف إحدى املجمعات السكنية اخلاصة بعوائل
الشهداء واملحتاجني ،مع توفري كافة اخلدمات
الصحية والطبية بعد عرض التقارير اخلاصة
بحالتها عى الكادر املتخصص يف مستشفى
اإلمام زين العابدين (عليه السالم)».
واعربت (احلاجة نعيمة) عن امتناهنا وسعادهتا
عى االستجابة الرسيعة ملناشدهتا التي اطلقتها
قبل يللوم للمتويل الللرشعللي للعتبة احلسينية
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي عرب
مواقع التواصل االجتامعي ،حيث تم التواصل
معها بشكل رسيع.
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من �أر�شيف ُخطب ُ
�جلمعة
مواقفُ مشرقة في تاريخ
العراق الحديث

�عد�د:حيدر عدنان

ال يخفى على الجميع الدور األبوي الكبير للمرجعية الدينية العليا في النجف االشرف وحرصها المستمر على حفظ
وحدة العراق وسيادته ورعاية مصالح المواطنين ،وسنسلط الضوء في هذه الزاوية على بعض خطب الجمعة التي
تزامنت مع االحداث المهمة التي مرّت على العراق.

�خلطبة �لثانية ل�شالة �جلمعة باإمامة �ل�شيد
�حمد �ل�شايف يف /23جمادى �لآخــرة1429/هـــ
�ملو�فق 2008/6/27م :
اخويت االعزاء اخوايت املؤمنات اعرض عى حرضاتكم الكريمة
بعض امور البلد:
األمر االول :طبع ًا اختالف وجهات النظر ليس امر ًا سلبي ًا والبد
من وجود اختالف يف وجهات النظر بل ّ
لعل هذا االختالف فيه
إثراء للفكرة اكثر وكثرة املناقشة ألجل الوصول اىل احلقيقة قد
توصلنا اىل احلقيقة ،لكن اليشء السلبي عندما نجعل اختالفات
وجهات النظر سببا لتعطيل جمموعة من االمور ،طبع ًا انا احتدث
اآلن سواء أكان عى مستوى سلطة تنفيذية أو سلطة ترشيعية او
سلطة قضائية ،أقول يف مورد احلاجة اىل أن نقرر البد ان نتفق واذا
اردنا ان نتفق البد ان نحدد معايري االتفاق ،اما ان ال نحدد شيئا
سن جمموعة قوانني
ونجعل االختالف طويل املدى بحيث ّ
يؤخر ّ
جمرد
واملواطن
ّ
بأمس احلاجة هلا هذا امر سلبي ليس ناشئ ًا من ّ
االختالف وانام من رغبة بعدم الوصول اىل نتيجة ..الشك االن
املواطن حيتاج وانتم تعلمون مىض عى سقوط النظام البائد حوايل
مخس سنوات وال زالت كثري من مفاصل الدولة تعمل بقوانني
النظام البائد ،وان اغلبها جمحف بحق املواطنني وهي حتتاج اىل
تعديل ،ومع ذلك ال زلنا نعمل هبا بدعوى اهنا مل تتغري ..البد ان
تكون هذه املسألة بعهدة االخوة املؤمتنني عى مصالح الشعب يف
يعجلوا يف ذلك واذا قارنّا العراق كمجلس نواب يف بقية الدول
ان ّ
التي تكون عى شاكلة العراق نرى قد تأخرنا كثري ًا ..ليس من
سن القوانني التي ختدم الشعب العراقي ،البد من
املصلحة تأخري ّ
التعجيل وهذا لسان حال االخوة االعزاء واجلميع الذين يتطلعون
حرة كريمة كام س ّنها الدستور.
اىل يشء يبهجهم واىل اجياد حياة ّ
األمر الثاين:
طبع ًا يف انتخابات جمالس املحافظات وانللا ال اريللد ان اكرر
نشجع عى اصل االنتخابات
االحاديث ..أقول يف الوقت الذي ّ
جملة االحرار اال�سبوعية
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ويف الوقت الذي نرى رضورة تصدّ ي العنارص اجليدة ملجالس
املحافظات ،ويف الوقت الذي ّبينت املرجعية املباركة رأهيا بشكل
واضح اهنا ال تدعم قائمة معينة هذه املبادئ حمفوظة .هناك مسألة
وهي ان اجلهات الرسمية البد ان هُهتيئ الظروف واملناخات
املناسبة إلجراء هذه االنتخابات ،السؤال  :هل إجراء االنتخابات
رضوري أو ال ؟! كل الكيانات ما شاء اهلل تعتقد بذلك ،من اجلهة
التي تتدخل يف هذه القضية؟ املفوضية العامة لالنتخابات ،ما هي
سن نفس قانون جمالس املحافظات هُم ّ
عطل،
املعوقات املوجودة؟ ّ
ّ
ّ
االمور املالية للمفوضية حتى هُتبارش اىل اآلن هُمعطلة ..وبالنتيجة
سندفع االمور اىل التأجيل بشكل قهري ،ليست املسألة عبارة عن
حتسنت وهناك وضع امني
وضع إعالمي قطع ًا هناك مسائل امنية ّ
يؤهل املسألة فهذه املسألة قد هُاكتفيت ..وانام املسألة
ال بأس ِبه ّ
يتحمل املسؤولية ..اىل اآلن قائمة
حتتاج اىل خطوة حقيقية ملن
ّ
مفتوحة ام مغلقة ..يف موعدها او غري موعدها  ..مؤهلني او غري
مؤهلني ..اجلهات السياسية االخرى وامثال هذه الدوامة التي هي
يف الواقع هُت ِ
يشجع
ضعف رغبة الناس للمشاركة يف الوقت الذي ّ
عى زحف الناس اىل االنتخابات هذه االمللور حقيقة هُت ِ
ضعف
الرغبة ..فاإلخوة االعزاء املسؤولون االفاضل ان يراعوا هذه
املسألة.
ّ
األمر الثالث :سمعنا قبل فرتة يف قضية هُسلم الرواتب من ان هناك
تعديال ً وكان التعديل بشكل عام جيد حسب النظرة العامة لكن
نحتاج ان نسأل بعض االسئلة العامة ..طبع ًا تعديل هُس ّلم الرواتب
حصة املوظف الذي ينتمي اىل الدولة ،انا اسأل اقول الرشحية
حفظ ّ
ً
غري ا هُملنتمية اىل التوظيف وهذه الرشحية كبرية جدا وهي عاطلة عن
العمل ما هي االجراءات الوقائية جلعل هؤالء االخوة املوظفني ان
يتحفظوا ايض ًا عى مستوى معتدل من املعيشة؟؟
نعم ،زيادة الرواتب زيادة جيدة ،بقية االخوة غري املوظفني يف
شبكات احلامية االجتامعية ،املوظفني او العاملني الذين ليست هلم
شهادة ويؤدون عمال ً جيد ًا ..ما هي الضوابط اىل ان نعمل عمال
ً اشبه بخلية هُمتكاملة بحيث نحافظ عى مستوى واحد للجميع..
التفاوت بمقدار هذا بنسبة لكن هذه النسبة ال تكون هناك زيادات

ُن�شرت يف جملة �لحر�ر �لعدد ()131
�خلمي�ض  29جمادي �لآخرة 1429هـ �ملو�فق  /3متوز2008/م)

فاحشة عى حساب نزول يف املورد املعييش للطبقات االخرى
العلن بشهر او شهرين
بشكل متدن ،هذا التفاوت اذا ظهر اىل يَ
معنى ذلك ان القضية مل هُتدرس بشكل جيد ..اقول هناك ترابط
بني افراد الشعب ،نعم هناك شهادة نحرتمها و هُنقدّ رها وندعو
وله مميزات جيدة لكن
ايض ًا لتقوية االهتامم بالكفاءات العلمية هُ
نحن عندنا طبقات حمرومة كثرية جد ًا يف هذا الوضع بالذات وعى
ا هُملرشّ ع ان جيعل مع احصاءات ّ
املوظف جيعل احصاءات االرامل
واحصاءات اليتيم فعندما هُيرشّ ع جيب ان يلحظ اجلهتني ..نحن ال
ألنه حمروم من املال
هُنريد للمواطن ان يلجأ اىل التزوير يف الشهادة هُ
زور والتزوير مسألة
اذا مل تكن عند هُه شهادة سندفع باملواطن اىل ان هُي ّ
كارثية ..نحتاج برصاحة ان هُنعدّ ل من مفردات البطاقة التموينية
كي تكون هي القدرة واحلد االدنى للمواطن ،املواطن اذا كان
نحن
عند هُه بطالة البد عى الدولة ان هُتو ّفر هُله احلد االدنى ..حقيقة هُ
نعاين من مشكلة وسأكون رصحيا بشكل جيد..يأتينا وكيل وزير
يأتينا مدير عام يف الوزارة ويأتينا هُمفتش عام بالوزارة ويشتكون
من هول الفساد االداري واملايل املوجود يف وزاراهتم ،وانا هنا ال
احتدث عن جهة بالتحديد انا هُقلت وكيل وزارة او مفتش عام او
مدير عام وهذه تعترب من الدرجات الوظيفية العالية يأتون الينا
يشتكون من هول هذه املسألة ..ملاذا ال تطرحون هذه املسألة يف
وزاراتكم؟! يقولون  :نخاف ونخشى ألننا سنهُحارب وألننا
وألنه سيلتف علينا بشكل قانوين لتعطيل عملنا ونحن
سنهُقىص
هُ
حصة حق بعض الفقراء أوىل لنا
نرى اآلن نعمل بشكل حيفظ ّ
من ان هُنقىص متام ًا..هذه املسألة حقيقة فيها بادرة خطرية جداً،
انتم وانا قد سمعنا وقرأنا وشاهدنا عى التلفاز هناك شخص
قتل مئة وهناك شخص قتل ثالثني وهناك شخص قتل عرشين
رسقت كذا مبلغ ..ال يوجد
لكن اىل االن مل نشاهد شخصا قال
هُ
للمفسد ..ا هُملفسد عند هُه طريقة ممكن ان يرتقى يف
رد حقيقي اآلن هُ
املناصب ..اخوان هذا واقع يف الوقت الذي نشاهد امليزانية كبرية
جد ًا وارتفاع يف اسعار البرتول بشكل ضعف ما هُاسست امليزانية

هُله واعتقد امليزانية هُابرمت بسعر  58دوالرا للربميل ،واالن
ضعف هذا املبلغ موجود مع ذلك مل نكتشف اآلن هذه احللقات
حلقات الفساد االداري مع ان هذه السنة هُاريد هلا ان تكون سنة
القضاء عى الفساد ،نعم هناك حالة من حاالت فرض القانون
وجاءت بثامر جيدة لكن اآلن اموال هائلة واهلل هُاقسم تأتينا ارقام
مرعبة يف الرسقات لو هُتعطى وتهُوزّ ع بعض هذه االرقام عى افراد
الشعب العراقي لكان حاهلم غري احلال املوجود اآلن ..هذه
الصفقات املجهولة واالسامء اخليالية واملواد التي نسمع هبا ومل
يَنرها ..من الذي حياسب؟ لذلك اخواين ال نفرح بأرقام عالية
وانام نفرح اذا مسكنا هبؤالء اللصوص املرتبصني بقوت الشعب
العراقي ويدعون ما يدّ عون وهم حقيقة يمثلون رسطانا خطرا يف
جسد الشعب العراقي..اقاويل وأحدهم هُيكيل ال هُتهم اىل اآلخر
هُمفسد هُمفسد وهناك يعرتفون ملفات وملفات ولكن اىل اآلن مل
حيصل أي يشء هُيقال من موقع اىل موقع أفضل ..و هُيبعد من موقع
اىل موقع آخر بعد ستة اشهر يأيت بمنصب جديد ..هذه العملية
اخواين غري منطقية وغري صحيحة ..انقل لكم قضية بسيطة فإن
معظم املقاوالت التي جتري يف املحافظات تأيت اللجنة التفتيشية
لرتاقب البناء مثال ً ،ويف هناية املطاف يكتب عضو النزاهة بأنه
قد نفذ املرشوع ،كيف نستدل عى صحة املعلومات التي استند
إليها؟! هل ان املرشوع كان ضمن املواصفات التي تعاقد عليها!
وكذلك ما حيصل يف وزارة التجارة نرى ان البضاعة اجليدة متوفرة
يف األسواق احلرة والبضاعة السيئة تأتينا عن طريق الوزارة عندما
هُندقق نسأل الوزارة هي التي استوردت البضاعة اجليدة وبقدرة
ترسبت اىل االسواق وامثال هذه املسائل عرشات وانا ال اهتم
قادر ّ
جهة حمددة لكن اقول اىل متى؟!
العراق بلد فيه طاقات ..وجتد فساد اداري وفساد مايل ملاذا؟
لوجود بعض العنارص ال يمكن زحزحتها ..ملاذا؟ نأيت اىل عامل
بسيط ندمر هُه بالقيود وهناك الصقور معشعشة ال أحد يريد ان
تزول .وقوت الناس ..عندما نسمع باإلحصائيات ما يقارب
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فقـــــــه وعقائد

�إعد�د :حممد حمزة جرب

�ل�شر�ئط يف �لو�شوء
مع العلم بكراهة املالك ،بل األحوط لزوم ًا االجتناب عن
السؤال  :هل جتب نية الوجوب يف الوضوء ؟
اجلواب  :ال تعترب نية الوجوب وال الندب وال غريمها من ذلك إذا ظن كراهته أو كان قارص ًا.
الصفات والغايات اخلاصة .
السؤال  :ما حكم من شك يف رضا املالك يف استعامل املاء
السؤال  :ما حكم يَمن علم بأن خمزن املاء يف املسجد وقف للوضوء ؟
اجلللواب  :مع الشك يف رضللا املالك ال جيللوز الترصف
عى املصلني فيه وتوضأ منه ؟
اجلواب  :إذا علم أو احتمل أن خمزن املاء يف املسجد وقف وجيري عليه حكم الغصب ،فال بد من العلم بإذن املالك
عى املصلني فيه مل جيز الوضوء منه بقصد الصالة يف مكان ولو بالفحوى أو شاهد احلال ،نعم مع سبق رضاه بترصف
آخر ،ولو توضأ بقصد الصالة فيه ثم بدا له أن يصل يف معني لل ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع الترصفات لل
مكان آخر صح وضوؤه ،وكذلك إذا توضأ بقصد الصالة جيوز البناء عى استمراره عند الشك إىل أن يثبت خالفه .
يف ذلك املسجد ولكنه مل يتمكن منها وكان حيتمل أنه ال
يتمكن ،وكذا إذا كان قاطع ًا بالتمكن ثم انكشف عدمه ،السؤال  :ما حكم من توضأ يف أناء من الذهب والفضة ؟
وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم االشرتاط ،اجلواب  :إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة لل وهو ما ال
وال جيب عليه أن يصل فيه وإن كان هو األحوط استحباب ًا  .جيوز استعامله حتى يف غري األكل والرشب عى األحوط
لزوم ًا لل صح وضوؤه سواء أكان باالغرتاف منه دفعة أو
السؤال  :ما حكم الوضوء والللرشب من االهنللار الكبار تدرجي ًا أم بالصب منه أم االرمتاس فيه ،من دون فرق بني
صورة االنحصار وعدمه .
ونحوها اململوكة ألشخاص ؟
اجلواب  :جيوز الوضوء والرشب من األهنار الكبار ونحوها
اململوكة ألشخاص خاصة سواء أكانت قنوات لل أو منشقة السؤال  :هل جيوز الوضوء من املاء املوجود يف املساجد
من شط لل وإن مل يعلم رضا املالكني ،بل وإن علم كراهتهم اليوم الذي ال يكون ملك ًا الحد وهو ال يريد الصالة يف
أو كان فيهم الصغار أو املجانني ،وكذلك احلال يف األرايض املسجد ؟
املتسعة اتساع ًا عظي ًام فإنه جيوز الوضوء واجللوس والصالة اجلواب  :اذا كانت اجلهة املزودة للمسجد باملاء تستويف
والنوم ونحوها فيها ،وال يناط ذلك برضا مالكيها ،نعم يف العوض من ويل املسجد فالبد ان يراعي يف ذلك اذن الويل
غريها من األرايض غري املحجبة كالبساتني التي ال سور فان كان اليأذن يف الوضوء باملاء اال ملن يصل يف املسجد مل
هلا وال حجاب ال جيوز الترصف فيها ولو بمثل ما ذكر جيز لغريه .
جملة االحرار اال�سبوعية
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�لـ َبـد�ء

في األصول والفروع

ٌ
مأخوذ ِمن :يَبلدا يَي ْلبلدهُ و يَبلدْ و ًا و هُبلدهُ ّو ًا
هو بمعنى الظهور;
و يَبلداء ًة و يَبلدا ًء و هُبلدهُ وء ًا ،فيقالٌ :
فالن يَبلدا لله يف الرأي ،أي
ٌ
وفالن يَ
برز يَفل يَبدا لله من الشجاعة
خمفليل ًا عنه،
ظهر له ما كان ّ
خمفليل ًا عن الناس .
ما كان ّ
ولكن االختالف فيهام
فمعنى « يَبلدا « يف املثالني واحد،
ّ
جاء من ناحية الالم وربطها للظهور.
فالل يَبلداء املنسوب إىل اهلل ّ
جل شأنه إنّام هو بمعنى املثال
خمفي عى الناس،
الثاين .أي :ظهر هلل من املشليئة ما هو ٌّ
وعى خالف ما حيسلبون ،وهلذا ما يقتضيله العقلل.
ويشلهد له من رصيللح األحللاديللث ما رواه يف هُ«أصللول
الكايف» ،يف صحيح عبلد اهلل بن سلنان ،عن أيب عبلد اهلل
(عليه السالم)« :ما يَبلدا هلل يف يشء إ ّ
ال كان يف علمه قبل
أن يبلدو لله».
ورواية عمرو بن عثامن ،عنله (عليه السالم)ّ :
«إن اهلل مل
يَي ْلبلدهُ له ِمن جهل».

السيد املرتىض يف (رسائله)( :ال جيوز أن
يقول ّ
يكون يف هُ
األصول مق ّلد ًا؛ ّ
ألن التقليد يف الفروع
إنّام جاز من حيث أمن هذا املق ّلد من كون ذلك
قبيح ًا) بمعنى أن :االستفتاء وإ ّنللام يأمن منه
ملعرفته هُ
سوغت له االستفتاء
باألصولّ ،
وإهنا ّ
صحة ذلك؛ لتقدّ م علمه هُ
باألصول
فقطع عى ّ
الدا ّلة عليه..
هُ
واألصول ال يمكن التقليد فيها عى وجه يقطع
صحته ويؤمن من القبيح فيه ،ألنّه ليس
عى ّ
ّ
يستدل إىل ذلك ،فال بدّ أن يكون
وراءهللا ما
هُ
بصحة األصول ،إ ّما عى اجلملة ،أو عى
عامل ًا
ّ
التفصيل).
السيد اخلوئي يف كتاب (االجتهاد
ويقول
ّ
والتقليد)(( :قد عرفت ّ
أن التقليد هو االستناد
إىل فتوى الغري يف مقام العمل ،والللوجلله يف
وجوبه ،عى ما قدّ مناه استقالل العقل بوجوب
دفع الرضر املحتمل بمعنى العقاب ،وال يتأتّى
هللذا فيام اعترب فيه اليقني واالعتقاد ،كام يف
هُ
والنبوة واملعاد؛ لوضوح
األصول ،كالتوحيد
ّ
أنّه ال عمل يف تلك هُ
األمللور ح ّتى يستند فيها
إىل قول الغري ،أو ال يستندّ ،
فإن املطلوب فيها
هو :اليقني واالعتقاد ونحومها ،ممّا ال يمكن أن
حيصل بالتقليد ،فال معنى له يف مثلها ،بل لو
عقد القلب  -يف تلك هُ
األمور  -عى ما يقوله
يكتف به بوجه؛ إذ املعترب يف هُ
ِ
األصول إنّام
الغري مل
هو اليقني والعرفان واالعتقاد ،ويشء من ذلك
ال يتح ّقق بعقد القلب عى ما يقوله الغري ,بل هذا
هو القدر املتي ّقن ممّا ّ
دل عى ذم التقليد واتّباع
قول الغري يف هُ
عز من قائل(( :إِ َّنا
األصول؛ لقوله ّ
يَو يَجد يَنا آ يَبا يَء يَنا يَع يَى هُأ َّم ٍة يَوإِ َّنا يَع يَى آ يَثا ِر ِهم هُمه يَتدهُ يَ
ون))
(الزخرف.)22:

اللهم عجل لوليك الفرج
من األشياء التي ال تنبغي الغفلة عنها األدعية املعروفة
عن أهل البيت صلوات اهلل عليهم ،ومنها دعاء الفرج:
(ال ّلهم كن لوليك احلجة ابن احلسن صلواتك عليه
وعى آبائه يف هذه الساعة ويف ّ
كل ساعة ولي ًا وحافظ ًا
وقائد ًا ونارص ًا ودلي ً
ال وعين ًا حتى تسكنه أرضك طوع ًا
ومتتعه فيها طوي ً
ال).
ويقول سامحة الشيخ حممد باقر اإليرواين :من الطبيعي
ّ
أن االئمة صلوات اهلل عليهم يذكرون هذا الدعاء،
ليع ّلموا شيعتهمِ ،
وم ْن تعبريهم باحلجة فقط يعلم مدى
حالة الكتامن والتكتم ،حتى ّ
أن الوارد يف الدعاء املتقدّ م
«ال ّلهم كن لوليك فالن ابن فالن» كتامن ًا لالسم املبارك.
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العطاء احل�سيني

بهدف تشغيل االيدي المحلية العاملة والحدّ من االستيراد الخارجي...

«معمل بلوك» العتبة الحسينية المقدسة..
عمل كبير ودقة في اإلنتاج

�لأحر�ر /ح�شنني �لزكروطي ـ ت�شوير /ح�شنني �ل�شر�شاحي

يعد معمل البلوك التابع للعتبة الحسينية المقدسة من المعامل الفريدة والمتميزة
لما يمتلكه من انظمة متطورة ودقة عالية في االنتاج ،حيث تصل الطاقة االنتاجية
للمعمل الى ( )20000بلوكة في اليوم الواحد ،اضافة الى انتاج مادة المقرنص
والكربستون.
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إدخال المكائن الحديثة في العمل ..يخلق فرصة كبيرة لتطوير المنتج
وليكون مظاهي ًا للمنتجات العالمية في هذا المجال اإلنشائي ..مع
عال وبمواصفات ممتازة تخدم الصالح العام..
توفير إنتاج ٍ
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ان الهدف االساس من انشاء
مشروع المدن الصناعية والمعامل
هو للحد من استيراد المنتجات
التي تدخل بالبنى التحتية ،وتوفير
فرص عمل لتشغيل ذوي االختصاص،
والخبرات ،والشباب ،فضال عن تنشيط
دور القطاع الخاص من خالل استثمار
مصادر المواد الطبيعية.

ويقع املعمل الذي تم افتتاحه يف شهر كانون الثاين من عام
2020م بمساحة ( 3000م )2عى اطراف مدينة كربالء
وحتديد ًا عى الطريق الرابط بني حمافظتي كربالء والنجف،
و ان اهلدف االسللاس من انشاء مرشوع املدن الصناعية
واملعامل هو للحد من استرياد املنتجات التي تدخل بالبنى
التحتية ،وتوفري فرص عمل لتشغيل ذوي االختصاص،
واخللللربات ،والشباب ،فضال عن تنشيط دور القطاع
اخلاص من خالل استثامر مصادر املواد الطبيعية.
وحتدث املهندس امليكانيكي أمري خضري ملجلة «االحرار»
قائال« :تم افتتاح املعمل يف شهر كانون الثاين من عام
2020م ،و بمساحة بلغت ( )3000م ،2حيث يعد من
املعامل الفريدة واملتميزة ملا يمتلكه من انظمة متطورة
ودقة عالية يف االنتاج ،حيث ينتج املعمل كال من البلوك
واملقرنص اضافة اىل الكربستون ،وبقوالب وقياسات
خمتلفة.
قوالب متنوعة واحصائية كبرية
وتابع « :ان الطاقة االنتاجية للمعمل تصل اىل ()20000
بلوكة يف اليوم ،وبخطني انتاجيني ،حيث تصل انتاجية
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كل خط منهم اىل ( )10000بلوكة ،فيام تصل انتاجية
مللادة املقرنص اىل ()2500م ،2كذلك احلللال بالنسبة
ملادة الكربستون التي تنتج بقوالب متعددة ومنها قوالب
االرصفة والسواقي.
مشريا يف الوقت نفسه اىل ان املللواد التي تنتج يف املعمل
يكون بأياد عراقية خالصة بتواجد ( )30منتسبا فقط يف
مجيع االختصاصات ،بساعات عمل تصل اىل ()10
ساعات يوميا.
وأكمل حديثه« :ان ادارة املعمل لدهيا تعاون مع مديرية
بلدية كربالء املقدسة وجتهيزها باملواد التي حتتاجها ،اضافة
اىل مشاريع العتبة احلسينية املقدسة ،واملشاريع اخلاصة
واملتعلقة يف جممعات الفقراء وما شابه ذلك.
واضاف خضري« :ان ما يميز املعمل عن غريه من املعامل اذ
يتمثل يف املواد املستخدمة يف االنتاج حيث ان العمل يعتمد
عى مادة (البحص واجلريش والرمل)يف انتاج املواد املذكورة
سلفا ،حيث ان مادة البحص واجلريش يتم استريادها من
منطقة (الصدور والنباعي) وهو خال من االمالح ،فضال
عن استخدام املاء ( )ROوليس املاء العادي كام هو احلال

يف اغلب املعامل ،حيث ان املاء العادي تكون نسبة االمالح
فيه اكثر مقارنة باملاء ( ،)ROوكلام ارتفعت نسبة االمالح
يف البلوك ستسبب ارضارا يف البناء مستقبال ،باإلضافة اىل
ان ابعاد او مقاسات البلوك او املقرنص عى سبيل املثال
غالبا ما تكون خمتلفة يف االسواق او املعامل االخرى ،اما
يف معملنا فأهنا ثابتة وكام هو احلال يف القالب الذي يأخذ
قياس (20سم) ،لذلك فان اغلب فحوصات املواد التي
تذهب للمخترب تكون ناجحة والسبب يرجع اىل طبيعة
املواد املستخدمة يف االنتاج.
واردف« :ان املعمل يستخدم مادة (الليكا) وهي مادة يتم
مزجها مع الرمل ومتتاز باهنا عازل للصوت و للحرارة،
حيث ان هذه املادة تضاف فقط مع مادة البلوك وحسب
طلب الزبون (الختالفها عن البلوك العادي) كوهنا تكلف
مادي ًا ويتم استريادها من تركيا او ايران.
كام يمتلك املعمل اجهزة حديثة ومتطورة من حيث
التكنولوجيا واالنتاج ،حيث متتاز هذه االجهزة بأنظمتها
احلديثة واحلساسة مع توفر محاية كبرية وباخلصوص
للعاملني ،حيث يتم توقف اجلهاز فور حدوث خلل ،ويتم

اعطاء ايعاز يف حال حدوث مشكلة يف بوابة ما او جزء ما،
ونستطيع القول ان معمل العتبة احلسينية املقدسة هو املعمل
الوحيد يف العراق الذي يعمل هبذا النظام كون املرشفني عى
املعمل استوردوا هذه النظام بعد اطالعهم عى جمموعة من
الرشكات واملعامل ذات النظام العاملي يف الدقة والكفاءة.
ونوه خضري اىل ان االزمة التي متر هبا اغلب بلدان العامل
ومن ضمنها العراق قد قللت من حجم االنتاج ،اال ان
املعمل يعمل حاليا عى جتهيز ما يقارب ( )6مشاريع اهلية
خمتلفة».
وختم خضري حديثه بالتنويه إىل ان العتبة احلسينية املقدسة
اضافة اىل معمل البلوك واملقرنص والكربستون فأهنا
متلك معمال إلنتاج الكايش واخر إلنتاج االبواب (نجارة
االبواب) ،كذلك معمال إلنتاج الل( )PRCواخر إلنتاج
الثالجات ،لكون مجيع املعامل املللذكللورة تقع يف نفس
املوقع(عى اطللراف مدينة كربالء ل طريق مدينة النجف
االرشف) لذلك اقرتح ان تطلق تسمية (املدينة الصناعية)
عى موقع مجيع املعامل».

يمتلك المعمل اجهزة حديثة ومتطورة من حيث التكنولوجيا واالنتاج ،حيث تمتاز هذه االجهزة
بأنظمتها الحديثة والحساسة مع توفر حماية كبيرة وبالخصوص للعاملين حيث يتم توقف الجهاز
فور حدوث خلل ،ويتم اعطاء ايعاز في حال حدوث مشكلة في بوابة ما او جزء ما..
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العطاء احل�سيني

معمل الوارث يدخل عامه الثالث

بصناعة وانتاج الغازات الطبية (االوكسجين)

�لأحر�ر /قا�شم عبد �لهادي -ت�شوير /ح�شنني �ل�شر�شاحي
ال يختلف اثنان على ان جائحة كورونا غزت العالم والعراق خصوص ًا وباتت مهدّدة له ولجميع
المجتمعات األخرى من خالل تفشي الفيروس بشكل واضح ،وأصبح االوكسجين الشغل الشاغل للجميع
وكيفية توفيره وتوزيعه للمواطنين المصابين بالفيروس ،لذلك فانه أخذ حيز ًا كبير ًا في الشارع المحلي
والدولي وازدادت الحاجة الماسة والضرورة له ..لذلك لم تكن األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة
بعيدة عن تقديم الخدمات الصحية المختلفة في جميع المحافظات العراقية ،ووقوفها مع الكوادر
الصحية بتوفير الكمامات والقفازات (الكفوف) ،بما في ذلك أخذت على عاتقها إنتاج األوكسجين
وتوزيعه على المواطنين والجهات الرسمية بشكل عام من خالل معمل الوارث ،إلنتاج الغازات الطبية
(األوكسجين) الذي يواصل العمل للعام الثالث على التوالي ،من خالل كوادر فنية متميزة وأجهزة ذات
مناشئ عالمية رصينة.
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سعة إنتاجية كبرية
ويف هذا السياق ّبني أحد العاملني يف املعمل ميثم نوماس
جرب قائ ً
ال« :يقع معمل الللوارث إلنتاج الغازات الطبية
(معمل اوكسجني) يف مدينة اإلمام احلسن املجتبى (عليه
السالم) للزائرين التابعة اىل االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة والكائنة عى طريق (كربالء ل النجف)ّ ،
وأن السعة
اإلنتاجية له ترتاوح ما بني ( 350اىل  )400أسطوانة (قنينة)
أوكسجني يومي ًا ،والذي يتم تسويقه ملستشفى األطفال يف
حمافظة كربالء املقدسة ،من خالل طرائق التعاون املشرتكة
مع دائرة صحة حمافظة كربالء ،فض ً
ال عن تزويد املواطنني
بشكل مفرد».
جتهيز املراكز الصحية
وأضاف قائ ً
ال« :يوجد يف املعمل نوعان من االسطوانات،
األوىل صغرية والثانية كبرية وكذلك فانه جيهز الكثري من
املراكز الصحية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ،حيث تم
العمل يف املعمل خالل الشهر السابع من عام  2018من
خالل النصب وتشغيل األجهزة».
مراحل صناعة االوكسجني
ان عملية صناعة االوكسجني ترتاوح من ( 6 - 4مراحل)
عى النحو التايل :املرحلة االوىل تتضمن سحب اهلواء
اجلوي من الفضاء وضغطه عن طريق جهاز ضخم خاص
بذلك ،واملرحلة الثانية يتم من خالهلا تربيد اهلواء اجلوي
املضغوط يف ثالجة خاصة ،ويف املرحلة الثالثة تتضمن فلرتة

اهلواء اجلوي وتصفيته وتنقيته من الشوائب بتقنية (النانو)،
واملرحلة الرابعة يكون فيها خزن اهلواء اجلوي املضغوط عن
طريق اسطوانة كبرية جدا ،واملرحلة اخلامسة تعد املرحلة
االساسية والتي يتميز فيها املعمل وهي تقنية احلبيبات
الكهربائية ويتم من خالهلا ضخ اهلواء اجلوي املضغوط
الذي تم تربيده وتصفيته وتنقيته من الشوائب وادخاله اىل
احلبيبات التي عندما يصلها االيعاز الكهربائي بالتشغيل
فانه يلتصق هبا الغازات االخرى ويعرب االوكسجني فقط
اىل خزان كبري السعة تكون النقاوة فيه ترتاوح من ( 93اىل
 ،%)96والغازات االخرى فإهنا تطرح يف اجلو عن طريق
انابيب خمصصة لذلك ،واملرحلة اخلامسة تتم من خالل
جهاز كهربائي يسمى (الركس) ذات صناعة رصينة ويف هذه
املرحلة يتم ضغط غاز االوكسجني النقي اىل االسطوانات،
وبدوره فان جهاز (الركس) يتكون من اربع مراحل ويتم
من خالهلا ضغط غاز االوكسجني بضغط ( 110بار) وسعة
االسطوانة الواحدة ترتاوح من ( 47اىل  )50لرت ًا حسب
مواصفات جهاز التقييس والسيطرة النوعية املوىص هبا».
اجهزة رصينة
وبللني :ان مجيع االجهزة الكهربائية املتواجدة يف املعمل
ذات مواصفات عاملية رصينة تم استريادها من اوروبللا
وحتديدا الدنامرك وايضا من امريكا ،ويشتغل عليها كوادر
فنية متخصصة ومتدربة عى االجهزة اخلاصة بصناعة
االوكسجني.
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ريـــــــبـــــــــورتاج

مع ظهو ِر �لأزمات �لإن�شانية ب�شبب تف�شي جائحة كورونا

المواكبُ والهيئاتُ الحسينية تقوم بدور مشرفٍ
لخدمة العوائل المتضررة
�إبر�هيم حميد �لعويني

ساهمَ اصحابُ المواكب الحسينية في عدد من المحافظات العراقية بجهودهم االنسانية
في تقديم العون والمساعدة للعوائل المتضررة جراء حظر التجوال المتخذ للحد من انتشار وباء
كورونا ،السيما تلك التي تعتمد في الكسب على قوتها اليومي.
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((في كل عام وتحديد ًا خالل شهري
محرم وصفر ،يبذل الحسينيون الكرماء
جهود ًا كبيرة وأموا ًال لخدمة الزائرين
القادمين صوب مدينة كربالء المقدسة
وإطعامهم ..واآلن مع أزمة جائحة
كورونا لم يتوقف هذا الكرم الحسيني
ّ
وكأن سفرة
في إغاثة العوائل المتضررة..
اإلمام سيد الشهداء (عليه السالم) تبقى
ممدودة في كل وقت وظرف كان))..
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وقللال مسؤول قسم املواكب واهليئات احلسينية التابع
للعتبة احلسينية املقدسة (مازن الوزين ) :استناد ًا لتوجيهات
وجه القسم تعليامته اىل مواكب
املرجعية الدينية العلياّ ،
املحافظات كل حسب منطقته بتوفري كافة املستلزمات
الرضورية التي حتتاجها العوائل التي ترضرت بسبب جائحة
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كورونا .مبين ًا ان املواكب عملت منذ بدء حظر التجوال
الذي شهدته املحافظات للحد من انتشار الفريوس حيث
ّ
شكل قسم املواكب واهليئات خلية ازمة خاصة باملواكب
احلسينية والتواصل عرب كروب خاص عرب –الواتساب-
ووجلله القسم املللواكللب يف عموم املحافظات بمساندة
ّ
العوائل املتعففة والفقرية والتي انقطعت أرزاقها بسبب
األزمة احلالية التي يمر هبا العامل ،موضح ًا ان التوجيهات
مل تقترص عى توفري ما حتتاجه العوائل بل عملت مئات من
املواكب احلسينية يف مدينة كربالء املقدسة واملحافظات
االخرى بحمالت التعفري والتطهري لدور املواطنني الساكنني
يف املناطق العشوائية ،واملناطق السكنية املكتظة بالسكان
وتطهري بعض شوارعها وتنظيفها ،اضافة اىل تطهري االسواق
واملحالت الكبرية (املوالت) التي يقصدها او يتواجد فيها
عدد كبري من املواطنني لغرض التسوق يف املناطق السكنية
واألحياء الشعبية ،فض ً
ال عن توفري مئات من السالل الغذائية
اجلافة .مضيف ًا أن املواكب سامهت ايضا يف دفع اجيار السكن
لبعض العوائل املتعففة وتقديم العالجات الطبية من الذين
يعانون من امراض مزمنة واجراء العمليات اجلراحية وتغطية

مجيع نفقاهتم من خالل احلمالت التي اطلقها قسم املواكب
مع خمتلف رشائح املجتمع العراقي.
املسامهة الثقافية والتوعية املجتمعية لقسم املواكب
وأشار اىل ان قسم املواكب عمل ايضا عى اجلانب الثقايف
والتوعية املجتمعية وحللث الناس عى رضورة االلتزام
بتوجيهات املرجعية الدينية يف التزام بقرارات خلية االزمة
والتعليامت الصحية ،منوه ًا اىل ان املواكب كان هلم تعاون
كبري مع منظامت املجتمع املدين يف الوصول اىل العوائل ذات
الدخل املحدود واملتعففة وتم وضع بيانات واحصائية كاملة
هلذه العوائل اضافة اىل التعاون مع جتار اجلملة يف مدينة
كربالء املقدسة يف احلفاظ عى االسعار للمواد الغذائية وعدم
استغالل االزمللة وكان الكثري منهم خفض االسعار لكي
ال تكون ازمة تؤثر بالتايل عى الوضع االقتصادي للسوق،
وأوضح الوزين أن املواكب الزالت تلبي وتستجيب لكل
النداءات التي تردها من املعوزين املحتاجني ،مؤكد ًا أنه ليس
ببعيد عن أبناء املواكب احلسينية ليثبتوا للعامل بأن املواكب
ليس واجبها هو فقط إقامة العزاء واملآتم يف املناسبات الدينية،
وإنام تشارك أبناء مدهنا يف رفع املعاناة أثناء املحن واألزمات

التي متر هبا .وأضاف ان املواكب الزالت تعطي وتسد كل
ما يطلب وما يستغيث هبم أحد من املحتاجني ،وجتدها اليوم
يف كل املحافل حارضه وهلا بصمتها يف كل امليادين وتعد هذا
العمل هو من صلب واجبها الرشعي واألخالقي واإلنساين
وأقل واجب تقدّ مه ألبناء وطنها.
من جهته اوضح صاحب هيئة موكب صنف قصايب كربالء
املقدسة (امحد جواد كاظم) «إن اجلهود اخلرية تضافرت ليتم
تشكيل خلية أزمة حتت عنوان (لبيك يا حسني) ملساعدة
العوائل املتعففة ،وذوي الدخل املحدود وايصال املواد كافة
ملحل سكناهم» .وأضاف جواد « ان هيأتنا صنف قصايب
كربالء أوقفنا مجيع املواليد واملناسبات ألن األولوية اآلن
هي لدعم العوائل املتعففة فهذه األموال التي نرصفها عى
حولناها لتوزيع ِ
السالل الغذائية
املجالس احلسينية واملواليد ّ
عى العوائل الفقرية ،وذوي الدخل املحدود الذين أصبحوا
دون عمل حاليا بسبب (كورونا) وحظر التجوال» وأكد
يف حديثه ان االالف من السالت الغذائية تم توزيعها عى
العوائل املتعففة ونحن مستمرون بالعمل اىل حني االنتهاء
من احلظر وعودة احلياة اىل طبيعتها».
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حد يقة ا لكــــتب

نفحات الهداية..
مستبصرون ببركة االمام الحسين (عليه السالم)
�إعد�د :ح�شني ن�شر

ّ
مضمخًا بدماء
ان يـــوم عاشـــوراء كان
التضحية كما هو مضمـــخ بعبير زهو
االنتصـــار ليفتـــح للنفـــوس مســـاحات
شاســـعة من التغيير ،بل مـــن التعبير
عما يلعـــج فـــي النفوس مـــن دواعي
المعرفة والوصول إلى الحقيقة ،فكان
صـــوت الحر حرًا في االختيـــار ،والموقف
الحســـيني قد أثرى النفـــوس القاحلة
بمعيـــن المعرفة لتنقـــدح في القلوب
المجدبـــة واحـــات الحـــق ،وهكـــذا هي
دعوة الحسين (عليه السالم) تفعل في
العفـــول كما هي تفعل فـــي القلوب
من صحـــوة في األعمـــاق ،ومن نفحات
الهداية تنفح على ربي النفوس المولهة
بشهادة الحسين (عليه السالم).

ويتحدث املؤلف الشيخ يارس الصاحلي يف مقدمة كتابه
(نفحات اهلداية ،مستبرصون بربكة االمام احلسني عليه
السالم) أنه لطاملا استوقفني العطاء احلسيني الثر يف خمتلف
امليادين ،فهو نرباس يف ميادين التضحية والفداء ،وهو
املحور يف ساحات اجلهاد وبذل املهج عرب التاريخ ،ومل
يقترص األمر عى اتباع مدرسة أهل البيت فحسب ،بل
أصبح العطاء احلسيني نبض االنسانية وحمرك الضمري
البرشي عرب األجيال فهو بحق مصباح ال يطفأ ،ونور
ال خيفت ،ومنار ال خيبو ،ال ينكفئ ،ورايللة لألحرار ال
تنكس أبد ًا ،وانه ارشاقة من نور أيب األحرار أضاءت عى
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القلوب احلرى فغرست فيها حب احلسني (عليه السالم)
وترعرعت فيها تعاليمه ،فسارت عى خطاه ،واتبعت
هنجه ،وأبرصت هبداه ،وانغمرت يف نور قداسته األهبج
بعد أن كانت غارقة يف بحر الظلامت واحلرمات ،فأنار اهلل
قلوهبا باحلسني (عليه السالم) فتحولت إىل مدرسة احلسني
وأنباء احلسني (عليهم السالم) ،شخصيات مل متنعها ماكنة
االعللالم األمللوي عرب التاريخ من النظر بعني البصرية
واالنفتاح عى عني احلقيقة ،ونبض الضمري االنساين يف
جلج االعالم املضاد ،فنهلت من سيد الشهداء رحيق ًا عذب ًا
سائغ ًا رشابه.

ويروي الشيخ الصاحلي قصة املستبرص (إبراهيم وترى)
من اجلزء الغريب من أفريقيا ولد بقرية (سوكو) التابعة
ملدينة (بوندوكو) يف ساحل العاج إذ كان آنذاك طالب ًا يف
مدرسة الرتبية والتعليم االسالمي ،ويقول :كنت أحب
مادة التاريخ ويف احد االيام كان الدرس يرتبط بالعهد
األموي ،فتطرق األستاذ يف الدرس حول أهم األحداث
التي وقعت خالل مدة حكم األمويني ،ومنها واقعة
الطف فأشار األستاذ بشكل عابر اىل جمريات واقعة
الطف ،وذكر أن اخلليفة يزيد بن معاوية قتل احلسني
(عليه السالم) وأهللل بيته بصورة مفجعة وبللادر اىل
إبادة الشيعة يف هذه الواقعة ،ثم أشار االستاذ اىل بعض
االفعال املروعة التي ارتكبها معسكر يزيد ضد احلسني
(عليه السالم) وأهل بيته وأصحابه ،مبينا هنا بدأ التعرف
عى الشيعة فيقول :تأثرت من أعامق كياين بواقعة الطف
الدامية التي كان ضحيتها ابن بنت رسول اهلل صى اهلل
عليه آله وسلم وأهل بيته ،وتداعى يف ذهني كيف جترأ
يزيد بارتكاب هذه األفعال الشنيعة وهو اخلليفة يوم
ذاك ل كام يدّ عي ل ثم وقع تساؤل يف نفيس :يا ترى من
هم الشيعة الذين ذكرهم األستاذ وقال :إن يزيد أبادهم؟
وما هي صلتهم باحلسني (عليه السالم)؟ فلام انتهى
الدرس توجهت اىل االستاذ ألستفرس منه حول الشيعة
الذين ذكرهم ،فقلت له :من هم هؤالء؟ وما هي صلتهم
باحلسني وملاذا أمر يزيد بقتلهم وقتل ابن بنت رسول اهلل
صى اهلل وآله؟.
وتابع قائ ً
ال ،فأجابني األستاذ :إن الشيعة طائفة إسالمية
تعتقد بإمامة عل بن ايب طالب وولده وتقول بأنه االحق
باخلالفة بعد النبي (صى اهلل عليه وآله) ،ويمكن متييز
هؤالء من غريهم بكيفية تأديتهم للصالة فهم يسجدون
عى الرتبة ،يقول إبراهيم وترى بعد االطالع عى تاريخ
يزيد اصبحت هناك نقطة حتول بعدما كشف يل الستار
عن هذه احلقائق التارخيية! فتجى يل بوضوح أن من
حيمل هذه الصفات املذمومة والرذائل املوبقة ال جيوز

له أن يقود أمة ترعرعت يف أوساطها أقدس رساالت
اهلل تعاىل وال يستحق أن يلقب بخليفة رسول اهلل صى
اهلل عليه واله ،النه يفقد مجيع مقومات اخلالفة ،وشيئ ًا
فشيئ ًا بدأت سحب الظالم تنقشع من أمامي ونور اهلداية
جيذبني ،فقررت االلتحاق بسفينة النجاة واالهتداء
بنجوم األمان واالنتامء إىل مذهب أهل البيت (عليهم
السالم) الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهر ًا،
فأعلنت استبصاري عام (1993م) يف ساحل العاج.
وتضمن الكتاب قصصا أخرى ملجموعة من املستبرصين
العرب واالجانب منهم (أبو حسن التونيس ،ابو حيدر
الكبييس ،امحللد حسني يعقوب االردين ،إدريللس
احلسينيمن املغرب ،ام عبد الرمحن اجلزائرية ،بنيا مني
فارمر من امريكا ،جونرت هريمان أملانيا،حفظ سيف من
اهلند ،حسن بن شعيب من اندونيسيا ،حسن عبد القادر
إثيوبيا ،سكينة من فرنسا ،صادق حسني من كشمري،
ناتالية من اسرتاليا  ،نوئل ماهوين من بريطانيا) وهي باقة
من روض عطاء االمام احلسني (عليه السالم) وإرشاقة
من نور أيب االحرار اضاءت عى القلوب يَ
احل ّرى فغرست
فيها حب احلسني (عليه السالم) وترعرت فيها تعاليم
سيد الشهداء (عليه السالم) ,فسارت عى خطاه ,واتبعت
هنجه ,واستبرصت هبداه ,وانغمرت يف نور قدسه األهبج
بعد أن كانت غارقة يف بحر الظلامت واحلرمان ,فأنار اهلل
قلوهبا باحلسني (عليه السالم) .
مشريا اىل ان هنضة اإلملللام احلسني (عليه السالم)
األنموذج األسمى للقيم األخالقية التي ينبغي أن يتبعها
كل إنسان فقد جسد االمام سيد الشهداء (عليه السالم)
كل القيم السامية يف مقابل الرذائل واالنحرافات التي
وجدت يف أعدائه.
واجلدير بالذكر ان الكتاب صدر عن شعبة الدراسات
التخصصية يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية بالعتبة
احلسينية املقدسة.
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مقـــــــــــــــــاالت

الشخصية السايكوباثية
بقلم� /لدكتور �بر�هيم �شفاء �ل�شائغ
تكون
يوصف مفهوم الشخصية بإنه جمموعة السامت التي ّ
شخصية األفراد ،وهذه السامت ختتلف من شخص إىل آخر،
يتفرد ّ
متيزه عن غللريه ،ويندرج
كل شخص بصفات ّ
حيث ّ
حتت مصطلح الشخصية يف العادة مفهومان أو معنيان ومها:
اخلارجية ،كام تشرتك
املهارات االجتامعية والتفاعلية مع البيئة
ّ
الكثري من العلوم يف دراسة مكنونات الشخصية اإلنسانية وما
وراءها بمنظور علمي ومتخصص من أمهها :علم النفس وعلم
االجتامع ،وعلم الطب النفيس .
اما ماهية الشخصية وتعريفها هو- :
الشخصية لغة :مشتقة من فعل شخص ،يشخص ،تشخيصا.
نقول شخص الطبيب املرض إذا حدد أوصافه و أعراضه ..كام
أن كلمة الشخصية يف اللغة األجنبية مشتقة من الكلمة اليونانية
 Personaوتعني القناع الذي يضعه املمثل املرسحي عى
وجهه ليتقمص الدور الذي يمثله.
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الشخصية اصطالحا :جمموع الترصفات و السامت و طريقة
العيش و التفكري .و هي تتكون تدرجييا منذ السنوات األوىل
من عمر اإلنسان بام يمر به من أحداث و نجاحات و مطبات.
و أهلم ذلك علامء النفس و الفالسفة عدة تفاسري و تعريفات
ختص مفهوم الشخصية يف علم النفس.
وما هيمنا هو بيان تعريف الشخصية السايكوباثية -:
هو إحدى األنواع املتعددة الضطرابات الشخصية والذي يعد
االكثر تعقيدا ورضرا عى الشخص نفسه ومن حوله .ويبدا منذ
سن املراهقة ويمتد مدى احلياة لكنه يضعف مع تقدم العمر .
يتميز بثالثة حماور اساسية...
اخلداع.االذى.غياب الندم. -صفات الشخصية السايكوباثية -:

يتميز الشخص السايكوباث باخلداع ،حيث يستغل
قدرته االستثنائية لتكوين عالقات مع اشخاص
ضعفاء ويستغلهم خالل هذه العالقة ،وهؤالء
الضعفاء او قليلو اخلربة سينخدعون بحسن
احلديث والتملق الذي يمتاز به السايكوباث،
وقللد يصل االسللتللغللالل لللدرجللة عالية من
الناحية املادية او االخالقية او اجلنسية ،ويعد
الكذب جزءا اساسيا من صفات هذا املرض
لكن يتم تصديقه بشدة من قبل الضحايا.
امليزة الثانية هي االذى للشخص نفسه
ولكل من حوله .حيث يعيش حياة كلها
اضللطللرابللات ومللشللاكللل قللد تصل لللالرسة
كالزوجة واالطللفللال وحتى املجتمع وزمللالء
العمل .يميل هذا الشخص لتعاطي املخدرات وخرق
القانون واالعراف االجتامعية والسلوك االجرامي املستمر
والغضب غري املسيطر عليه احيانا .فقد يكون عنيفا مع الزوجة
واالطفال.
امليزة االخرية هي عدم الشعور بالذنب او الندم .فال يعرتف
بخطئه وال يندم عليه بل يرمي الذنب عى االخرين .فضمريه
غائب وال يتعاطف او يشعر بالرمحة عى االخرين.
 نسبته باملجتمع  % ١لكن بني السجناء واملجرمني ترتفع اىل.%٢٠
 االمثلة عىل هذه الشخصية نراها يف السجناء واملجرمني.كذلك بني قادة العصابات او قادة الدول الديكتاتوريني الذين
يضحون بالشعب كله من دون ندم الجل غاية تافهة او اطامع
شخصية.
 االسباب -:قد يؤدي االدمان هلذا السلوك وخلق هذه الشخصية .كذلك
اليتم اثناء الطفولة وعيش الطفولة السيئة واحلياة يف الشارع من
خالل تعلم هذا السلوك من االخرين.كذلك الوراثة والعوامل
البيولوجية التي تلعب دورا مهام يف انتاج هذه الشخصية.

العالج..تعد اضطرابات الشخصية سلوكا مرضيا مزمنا يستمر طويال
ال يتوفر له عالج دوائي ،وكل ما يستطيع الطب النفيس تقديمه
هو اعطاؤه بعض االدويللة التي تعالج االكتئاب والعصبية
والقلق والغضب.
اما علم النفس فوظيفته يف هذه احلالة هو حتليل الشخصية
ودراستها والوقوع عى التعقيدات وحماولة حلها من خالل
السيطرة عى االنفعاالت وتوجيهها وحتسني السلوك.
ولألسف الشديد فإن مرض السايكوباث بشكل عام هُيصنف
من األمراض النفسية التي ليس هلا عالج ،ويفضل االبتعاد
عن املصابني به ،ملا هلذه الشخصيات من تأثريات سلبية عميقة
عى املحيطني هبم سواء كان ذلك يف جمال العمل أو البيت،
وهناك الكثري من املشاكل االرسية والتفكك الذي كان سببه
هذا املرض ،ويف حالة عدم توفر خيار االبتعاد عنهم فإنه جيب
التعرف عى هذه الشخصية وتشخيصها التشخيص الصحيح
لكي جيعل الذين يتعاملون معهم مدركني خلطورهتم وآثارهم
السلبية فيعملون عى تفادي أذاهللم ومحاية أنفسهم من أن
يصبحوا من ضحاياهم.

 -١أمحد عبد اخلالق ( ،)١987األبعاد األساسية للشخصية (الطبعة الرابعة) ،اإلسكندرية :دار املعرفة االجتامعية ،صفحة .٢9
 -٢معمري أمحد ،محالوي رضوان ،بوالل مربوك ،كفاءة أستاذ الرتبية البدنية والرياضية وأثرها عىل أدائه املهني ،صفحة .١٢-9
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حمب لأهل �لبيت (عليهم
مل ْ
جمرد �شاعر ٍّ
يكن ّ
�ل�شالم) ،ين ُ
رث من قلبه كلماته ولوعاته على
م�شائبهم �لأليمة ويتذكر �أخالقهم ومبادئهم
�ل�شامية �لتي تنبثق من �أخالق وقيم جدهم
�لنبي �لأكرم (�شلى �هلل عليه و�آله و�شلم)،
بل ��شتطا َع لوحده � ْأن ي�شكّل ظاهرة �شعرية
متفردة يف �ل�شعر �حل�شيني (�ل�شعبي) ،وكانت
ّ
ق�شائده �ملنربية �أ�شبه باأ�شفا ٍر خ ّلدها �لزمن
طوي ًال� ،إنه �ل�شاعر �حل�شيني �لر�حل كاظم
�ملنظور �لكربالئي (رحمه �هلل)� ..أمري
�ل�شعر�ء �حل�شينيني و�أيقونة �ملنابر �حل�شينية
و�شاعر �لفطرة �لإن�شانية� ،لذي ّ
�شطر �أروع
�لق�شائد يف حمبة �أهل �لبيت (عليهم �ل�شالم)،
منر على حياته �ملباركة عرب هذه
وها نحن ّ
ّ
و�ملحطات �ملهمة من حياته.
�ل�شطور �لقليلة

أمير الشعراء الحسينيين كاظم المنظور (رحمه اهلل)

�لظاهرة �ل�شعرية �لذ�ئبة مبحبة
�شيد �ل�شهد�ء (عليه �ل�شالم)

�لأحر�ر� /شياء �لأ�شدي

سري ُة سفر خالد
هو كاظم بن حسون بن عبد عون الشمري ،ولد يف مدينة
كربالء املقدسة عام ( 1891م) ،واملوافق لعام (1309هل)،
يف حم ّلة باب النجف املشهورة يف املدينة والواقعة (خلف تكية
العباسية حالي ًا) ،عاش يف ظل والده الذي تويف وفارقه وعمره
وخاله.
( 7سنوات) ،فتب ّنى تربيته ورعايته أخوه األكرب
هُ
أما لقبه (املنظور) ،فجاء متييز ًا له عن آخرين ،إذ كان هُيعرف
سابق ًا بل (كاظم حسون) والبعض يناديه بل (كاظم اجلاجيي)
نسبة ملهنته ،إال أن شيخ الرواديد يف ذلك الوقت الشيخ
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قرر أن جيد اس ًام يليق به ويميزه كشاعر
(حسني فروخي) ّ
حسيني كبري ،ويروى أنه بعد انتهاء احلاج فروخي من الصالة
يف الصحن احلسيني الرشيف جانب (مقام املذبح الرشيف)،
جلس ّ
يفكر بإجياد لقب لشاعرنا (رمحه اهلل) ،وإذا به يسمع
صوت ًا من مصدر خفي (أسميناه كاظم املنظور) بمعنى أنه
منظور من ِقبل أهل البيت (عليهم السالم) ،فجرى عليه هذا
اللقب (رمحه اهلل).
يَ
امتاز املنظور (رمحه اهلل) بم يَلكة احلفظ ،فحفظ سور القرآن
الكريم وهو يف ٍ
سن صغرية ،بدء ًا بجزء (عم) ،حيث كان

حيرض خللالل شهر رمضان املبارك جمالس حفظ وتفسري
القرآن الكريم يف الصحن احلسيني الرشيف للعالمة السيد
حسن االسرتابادي (رمحه اهلل) ،وأكمل حفظ القرآن وهو يف
سن اخلامسة والعرشين ،دون أن يتقن الكتابة ،وكان يستعني
بمن حوله لكتابة قصائده ،حتى بلغ سن اخلمسني عام ًا حيث
قرر أن يتع ّلم القراءة والكتابة عى يدي (مال) مقابل أجر
ّ
مادي يقدّ مه له ،كام يروي ذلك ولده األكرب (األستاذ املال
حسني املنظور) وهو رادود حسيني ،وما أفاد به ولده حييلنا
إىل قضية هامة أن الشعر وكتابته هو ملكة هيبها اهلل تعاىل ملن
كتب املرحوم املنظور قصائد
يشاء من عباده ،ولذلك فقد يَ
كثرية يستعني بنظمها عى حفظه وذاكرته وملكته الشعرية
والوجدانية وثقافته السمعية فكان لسانه يندلع بقصائد
حسينية عظيمة ،وهو كام قيل عنه استطاع أن يأيت بنمط
شعري جديد ثللوري نابع من صميم العقيدة اإلسالمية،
ٍ
مفردات جديدة يف شعره ومنها عامل
واستطاع أن هُيدخل
األرواح والقرب والربزخ واحلساب والشفاعة ،كام ويروي
ولده (األستاذ عل املنظور) أنه كان عندما يرافق والده (رمحه
اهلل) عند ذهابه إىل عمله« ،كثري ًا ما أالحظه وهو ينظم الشعر
ّ
وكأن شخص ًا ما يمل عليه أو يوحي إليه
يذهب يف عامل آخر،
قصة حدثت مع والده ،حيث يقول« :حدث
الشعر» ،ويرسد ّ
أن استفهم احلاج عيسى رئيس موكب الكرادة يف بغداد ،من
والدي عن كيفية كتابته للشعر ،وهل يكون مرتاح ًا أو حزين ًا
أو هناك طقوس خاصة للكتابة ،فأجابه بأنه عندما يكتب
وخييل إليه
كأنه يشاهد معركة الطف أمامه
ّ
ويتصورها كامل ًةّ ،
أن شخص ًا يمل عليه كلامت القصيدة فينقلها فور ًا لصديقه
ومرافقه الدائم احلاج أبو إبراهيم (رمحه اهلل) ليكتبها مبارشة
عى الللورق» ،وعن هذا الوحي أو الشخص الللذي يك ّلم
املنظور عند كتابة القصائد احلسينية يقول (رمحه اهلل)( :بلوى
بالشعر يا ناس باليني  -مو شاعر أنا حسني إليحجيني).
اخلدمة احلسينية اخلالصة
أما عن عالقته باملنابر احلسينية واخلدمة ألهل البيت (عليهم
السالم) والدفاع عن قضاياهم ،فقد بدأت معه منذ الصغر،
ويف ريعان شبابه أخذ يرت ّدد عى املجالس احلسينية ،السيام يف

شهر حمرم وصفر ،وكان حيفظ الشعر وخاصة ما هُيكتب يف
تكون لديه
ذكر مصائب أهل البيت (عليهم السالم) ،حتى ّ
خزين معريف وثقايف وشعري هائل نتيجة هلذا احلفظ والرتكيز
يف القصيدة احلسينية ،ليصبح بعدها شاعر ًا حسيني ًا من طراز
خاص ،قرأ له العديد من الرواديد احلسينيني وذاع صيته يف
العراق وخارجه.
ويقول ولللده (األسللتللاذ حسني)« :كللان والللدي يف شهري
حمرم وصفر مشغو ً
ال بإحياء املراسيم احلسينية ويتفرغ هلا
وال يذهب لعمله ،وكان رفيق دربه وعمره هو احلاج محزة
السامك (رمحه اهلل) الذي واكبه وجايله وشاركا مع ًا يف ثورة
العرشين اخلللالللدة ،وهللو أول من قللرأ قصائده ومللن بعده
الرادود جاسم الكلكاوي الذي يصغره سن ًا ،وبعد ذلك بدأ
الللرادود محزة الزغري بقراءة القصائد للوالد املرحوم حيث
كان سابق ًا مسؤولية النظم واللحن عى الشاعر وكان الرادود
محزة الزغري أصغر عمر ًا من والدي ،وكانت عالقة والدي
مع محزة الزغري أبوية حيث كان يعدّ ه مثل ابنه وكان كالمها
خيدمان القضية احلسينية بإخالص كبري» ،ومن بعد الزغري
رواديد آخرون كان يقطفون ثامر املنظور ويبثوهنا يف املجالس

00
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احلسينية اخلالدة ،أمثال املرحوم احلاج حممد محزة الكربالئي،
واملال جليل الكربالئي واملال باسم الكربالئي واملال السيد
حسن الكربالئي.
ومن ّ
حمطات حياة املرحوم املنظور ،يضيف (األستاذ حسني) «مل
يكن والدي يعترب اخلدمة احلسينية مصدر ًا جلني املال ،وكثري ًا ما
كانت تأتيه مبالغ ولكنه يمتنع عن أخذها ،ولذا فقد كان يمتهن
الكثري من املهن التي عمل هبا خالل فرتة شبابه وح ّتى يف سن
كبرية ،أما اخلدمة احلسينية فكان هائ ًام هبا عاشق ًا للمجالس
احلسينية».
ويتابع حديثه« ،كان يف بداية شبابه يعمل قهوجي ًا يف أحد
املقاهي ،كذلك عمل ايض ًا يف بيع اجلص (جصاص) ،وعمل
يف التمور مع بعض التجار يف كربالء حيث كانوا يعطونه مبالغ
من املال ويذهب ويشرتي التمور ثم يعطوه حصة من األرباح،
وآخر عمل اشتغل فيه كان ببيع ورشاء األغنام ،ولك ّنه كان ال
ألن فكره كان مشغو ً
يستفيد كثري ًا من أعامله ّ
ال يف كتابة القصائد
احلسينية ،فعاش ومات زاهد ًا بعيد ًا عن زهو احلياة وهبرجها ،إال
ومكرم ًا من الناس يف حياته وبعد مماته» ،مضيف ًا
أنه ظل حمبوب ًا
ّ
«عندما تتأمل وتشاهد كيف عاش املرحوم كاظم املنظور مع انه
مكرم ًا وعشنا
ليس لديه مورد مايل مناسب ،إال أنه عاش معزز ًا ّ
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وعزة النفس».
معه حياة من الكرامة والرشف ّ
مواقف إنسانية مجيلة
ومن املواقف اجلميلة التي يروهيا ولللده ،يقول« :أذكر
يوم ًا أن جاء احلاج جواد احلداد املعروف (بجواد الشمر)
(رمحه اهلل) وكان يناديه بل (أبوية) حيث يعده كأبيه وهيتم
به وحيتضنه كلام رآه ،وقد أعطى احلللداد مبلغ ًا من املال
لوالدي وقال له :أعدْ لنا وجبة غداء وسنوافيك إليها
مع بعض األخللوة من أهايل كربالء وأصحاب املواكب
احلسينية ،وفع ً
ال تم األمر ،وزارنا يف وقتها احلاج جواد
احلللداد واحلللاج عبد احلسن قصاب واحلللاج ابو حسون
وبعض الشخصيات االخرى ..فجاءوا اىل الغداء ومعهم
بعض الشباب من باب اخلان حيملون (بقجة) حيث كانوا
قد أتوا بمالبس (صيفية وشتوية) لوالدي تكفيه لسنتني
مع عدد من اجلواريب والعقال والعباءات الرجالية ،وبعد
تناول الغداء وقبل مغادرهتم ّقبلوا والدي وأعطوه ظرف ًا وبعد
ذلك سلموه ورقة سوداء ،ومل أكن أعرف ما تلك الورقة وما
رسها ،حيث قاموا بدسها يف جيبه وقالوا له( :بعد ال تسوهيا
املرة القادمة!!) وغادروا البيت ،وبعد مغادرهتم تبني بأهنم قد
ّ
جلبوا مالبس وأعطوه بعض املال يف الظرف ولكن مل أعرف ما
خيص الورقة السوداء فسألت والدي عن الورقة السوداء فلم
جيبني وبعدها أحلحت عليه بالسؤال؟! فتبني يل قضية الورقة
السوداء ،..إ ْذ أن والدي املرحوم كان قد احتاج مبلغ ًا من املال
خباز يف سوق العالوي
فقام برهن البيت اىل احلاج حمسن وهو ّ
وكان هذا الرهن رسمي ًا وعليه هُحيجز العقار يف دائرة الطابو،
فتبني ّ
أن االخوة جواد احلداد واآلخرين قد علموا هبذه املسألة
ّ
وقاموا بجمع مبلغ الرهن وذهبوا اىل احلاج حمسن وأخذوه اىل
الطابو ليتنازل عن الرهن مقابل تسديد املال له ،ثم أحرضوا
نسخة من السند (الورقة السوداء) بدون حجز وأعطوها إىل
ِ
يستدن املال من أحد
والدي ،حمبة له ،وألنه كان عزيز النفس مل
حمبيه وأخوته سارعوا بكل
وآثر عى نفسه رهن البيت ..ولكن ّ
إخالص ملساعدته ،وقد حدثت هذه القصة قبل أشهر من وفاته
(رمحه اهلل)».
وبالعودة إىل شعر املرحوم كاظم املنظور (رمحه اهلل) فقد مجعت
قصائده يف جمموعتني باسم (املنظورات احلسينية) و(األغاريد
ويبني ولده األستاذ عل املنظور ..املنشد احلسيني
الشعبية)ّ ،

وأستاذ النغم ،أن والده (رمحه اهلل) «كان ظاهرة شعرية فريدة
من نوعها» ،ويضيف« ،لدينا مبادرات نحن أبناءه أيض ًا يف جمال
الشعر ويف جمال القراءة ولكن مل نكتب الشعر بمستوى الوالد
(رمحه اهلل)».
وقد تم مجع وطباعة أشعار احلاج املنظور (رمحه اهلل) يف (11
جزء ًا) من قبل احلاج جاسم الكلكاوي الذي كان يمتلك مطبعة
صغرية آنذاك ،وكان يستغرق طباعة كل جملد سنة كاملة نسبة
لبساطة اآلليات ،وبقي اجلزء ( )12مل يطبع ،وله قصة طويلة ،إذ
تم منع طباعة وتداول القصائد احلسينية يف زمن النظام السابق،
كام قام احلاج إسامعيل جنتي من أهايل الكويت بجمع أشعار
املنظور (رمحه اهلل) وطبعها يف أربعة جملدات ،بعد تبويبهن إىل
قصائد يف اإلمام عل وقصائد يف اإلمام احلسني وقصائد يف أيب
الفضل العباس (عليهم أفضل الصالة والسالم) ،وتم توزيعها
جمان ًا عى نفقة احلاج إسامعيل يف الكويت ،أما القصائد غري
املطبوعة وأغلبها قصائد اجلزء ( ،)12فقد قام بطباعتها املال
باسم الكربالئي عى نفقته اخلاصة ،فض ً
ال عن قصائد أخرى
سيتم طبعها يف األيام القادمة ،بحسب ما أفاد به ولده األستاذ
حسني املنظور.
ويضيف أيض ًا ،أن والللده (رمحلله اهلل) كان «يكتب الللر ّدات
احلسينية إضافة إىل القصائد املنربية ،وقام يف السنني األخرية
من حياته بإجراء تغيري يف الللر ّدات حيث كتب ر ّدات فيها
خشوع ور ّدات حلنها صعب نوع ًا ما حتى تكون الر ّدات هادئة
وحزينة ،فكان لي ً
ال جيمع شباب منطقة باب اخلان ويقومون
يدرهبم عى
بعمل بروفة ومترين للر ّدات لليوم الالحق حيث ّ
اللحن ألن اللحن صعب ويف اليوم التايل يقرأوها ومن ضمن
هذه الللر ّدات (يمة ذكريني من متر زفة شباب)» ،مستطرد ًا
بالقول «كان والدي (رمحه اهلل) ال يتدخل يف شؤون السياسة
أبد ًا حتى يف كتابة الر ّدات والقصائد ،وبقي شعره خالص ًا لذكر
أهل البيت (عليهم السالم) والتعريف بقضيتهم ومصائبهم
املفجعة».
رحيل مفجع وأثر عظيم
قد بلغ عمر املرحوم الراحل كاظم املنظور ( 82عام ًا) ،وقد
تدهور صحته يف أواخر أيام حياته بعد إصابته برسطان الكبد،
وتم إدخاله ملستشفى الكرامة يف عام  1974حيث رافقه الكثري
من أهايل كربالء اىل بغداد ،وبقي يف املستشفى حوايل ( 10أيام)

حيبها كربالء املقدسة ّ
وتويف بعدها
ثم عاد بعدها إىل مدينته التي ّ
(رمحه اهلل) ،وجرى تشييعه تشييع ًا مهيب ًا يليق بمكانته وحياته
التي قضاها يف خدمة أهل البيت (عليهم السالم) .شاعر ًا
ودفللن (رمحه اهلل) يف مقربة السادة
ومر ّبي ًا وحسيني ًا خملص ًا ،هُ
رسهم) يف الصحن احلسيني الرشيف،
آل الشريازي (قدس ّ
وعملت العتبة احلسينية املقدسة عى إدامة قربه تثمين ًا ملكانته
السامية ،وإىل اآلن يتذكر احلسينيون قصائده اخلالدة (جابر
جيابر ما دريت بكربال شصار)( ،تنصب حمكمة كربى للخلك
باآلخرة  -شافع األمة حممد واملحامي حيدره) و (امليمون)
و(يابن أمي عى الرتبان عفتك رميه – عني العمى وال شوف
املسية) وغريها ،أما آخر ر ّدة كتبها (رمحه اهلل) وهو عى
ذيج ّ
فراش املرض (أوللللليدي يعبد اهلل شللللون يابس بدملك -
ال لبن حيصل ال مللللللاي بلللس دمعة أملك) ..فسالم ًا لروح
شاعرنا األثريي كاظم املنظور الكربالئي.

توارى جسد ًا وبقي روح ًا في القصائد
الحسينية على مر األزمان
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ــــــالم عـــــلـــــى �لـــــ�ـــــشـــــرب و�لـــــــ�ـــــــشـــــــوؤد ِد
�ـــــــشـ ٌ
�ـــــشـــــالم عــــلــــى �لــــ�ــــشــــرب حــــــني ��ـــشـــتـــفـــاق
تـــــعـــــالـــــيـــــت مــــــــن �ـــــشـــــابـــــر يف �جلــــــــــر�ح
وبــــــــــــــــــورك �ــــــــشــــــــربك يف �خلــــــالــــــديــــــن
فـــــــــجـــــــــرح �لــــــ�ــــــشــــــقــــــيــــــفــــــة ملـــــــــــا يـــــــزل
تـــــــــــــو�رث �أحـــــــقـــــــادهـــــــم لآل �لـــــر�ـــــشـــــول
لـــــــــــذ�ك خـــــ�ـــــشـــــوك فــــفــــيــــك �لـــ�ـــشـــمـــو�ـــض
تــــــعــــــالــــــيــــــت مـــــــــن مـــــثـــــقـــــل بـــــالـــــقـــــيـــــود
�ــــــشــــــمــــــوت بـــــكـــــظـــــمـــــك فـــــــــــوق �جلـــــــــــر�ح
فــــكــــظــــمــــك لــــلــــغــــيــــظ ��ـــــشـــــمـــــى و�ـــــشـــــام
عــــــــفــــــــوت و�نـــــــــــــــت �ـــــشـــــلـــــيـــــل �لــــــــكــــــــر�م
ومل يــــحــــفــــك �لـــــــدهـــــــر و�لـــــــعـــــــاديـــــــات
تــــــنــــــا�ــــــشــــــو� بــــــــانــــــــك مـــــــــن خـــــــــري �آل
و�نــــــــــــــــــك يف �لـــــــهـــــــا�ـــــــشـــــــمـــــــني مــــــنــــــار
و��ــــــــشــــــــمــــــــوك لـــــلـــــر�فـــــ�ـــــشـــــني �لمـــــــــــام
�ــــــشــــــمــــــوت عــــــلــــــى عـــــــــاديـــــــــات �لـــــــزمـــــــان
وتـــــــعـــــــلـــــــم �ن �لــــــــــبــــــــــالء �مــــــتــــــحــــــان
�ــــــــشــــــــالم عـــــلـــــيـــــك بـــــلـــــيـــــل �لـــــ�ـــــشـــــجـــــون
َّ
ــــــــدت ..مبـــــــــوتـــــــــك نـــــلـــــت �خلـــــلـــــود
َخـــــــــلـ
وعـــــــــــــــــار تـــــــلـــــــ َّبـــــــ�ـ َــــــض يف قـــــاتـــــلـــــيـــــك
ــــــرفـــــــت �ر�ــــــــــــــض �لـــــــعـــــــر�ق
و�نــــــــــــــك �ـــــــشـ ّ
�ـــــــشـــــــالم عـــــلـــــى �لــــــــدمــــــــع �ذ يـــ�ـــشـــتـــفـــز
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عــــــلــــــى �ــــــشــــــابــــــع �لآل مـــــــــن �حـــــمـــــد
عــــــلــــــى جــــــــرحــــــــك �لـــــــظـــــــامـــــــي �ملـــــــــربد
ويـــــــــا�ر�ـــــــــض هـــــــــذ� �لـــــــــــــذرى فــــا�ــــشــــهــــدي
كـــــــ�ـــــــشـــــــرب عـــــــــلـــــــــي �يـــــــــــــــــا �ــــــشــــــيــــــدي
يــــــــنــــــــز دمـــــــــــــــــــاء وجــــــــــــرحــــــــــــي نــــــــدي
وثــــــــــــــــــــــــار�ت بــــــــــــــدر لـــــــهـــــــم تـــــبـــــتـــــدي
وثـــــــــــــــــوب �لــــــــنــــــــبــــــــوة �ذ تـــــــرتـــــــدي
هـــــــــــــززت �لـــــــعـــــــرو�ـــــــض عـــــلـــــى �ملـــــعـــــتـــــدي
ُظـــــــــلـــــــــمـــــــــت و�نــــــــــــــــــــــك مل تـــــعـــــتـــــد
عـــــــلـــــــى �ــــــــشــــــــدر عـــــــلـــــــم بــــــــــه نـــــهـــــتـــــدي
وهــــــــــــــــذي خـــــــ�ـــــــشـــــــال بـــــــكـــــــم تـــــبـــــتـــــدي
ـــــــلـــــــد
�ــــــشــــــلــــــيــــــل �لـــــــــنـــــــــبـــــــــوة مـــــــــــن ُخ
ِ
وخـــــــــــــــــري �لـــــــــــــربيـــــــــــــة يف �ملـــــــــولـــــــــد
مــــــــثــــــــال عــــــلــــــى �لـــــــــــر�هـــــــــــب �لوحــــــــــــد
كـــــــــرميـــــــــا مــــــــــــــــــررت بــــــــهــــــــم �ـــــشـــــيـــــدي
كـــــ�ـــــشـــــمـــــ�ـــــض جتـــــــلـــــــت بـــــ�ـــــشـــــبـــــح نـــــــدي
يـــــــــفـــــــــوز �لـــــــ�ـــــــشـــــــبـــــــور بـــــــــــه يف غــــد
�ــــــــشــــــــالم عــــــلــــــيــــــك هـــــــــــــوى �ــــــشــــــرمــــــدي
فـــــــبـــــــوركـــــــت مـــــــــن �ــــــشــــــابــــــر مــــهــــتــــدي
�ــــشــــتــــبــــقــــى �ـــــشـــــمـــــو�ـــــض لــــــدنــــــيــــــا �لــــغــــد
تـــــــــ�ـــــــــشـــــــــرف تــــــــربــــــــهــــــــا بـــــــاملـــــــرقـــــــد
ّ
يـــــ�ـــــشـــــيـــــل عـــــــلـــــــى جــــــــرحــــــــك �لبـــــــعـــــــد

يسمع صيحة أعماقي غيرك
ال أح َد
ُ
ُ
�حمل �ليك جميع �أحالمي� ،أحمل �ليك كل خطاياي ،وفمي
�شيدي،
ملوؤه �لت�شرع ،وقلبي ملوؤه �جلزع� .ين ّ
�تعذب فحملت �أملي �ليك؛ ل
�حد ي�شمع �شيحة �عماقي غريك� .جعلني مــوليّ � ،
أعطر عذ�ب
دعائي مثل خادم مثمر نزيه يف ح�شرتك ،يعرفك حق �ملعرفة ويخاف
�هلل فيك يف كل �شيء .و�أجعل ج�شدي فر��شا يطمح �ن تدو�شه � ُ
أرجل
�دفني يف
ز�ئريك يف كل �ركان نورك وبكل �جلهات ،و�ن ر�شيت عني
ّ
�أثالمك عميقة �لظالل� ،أو �أمنحني فر�شة �ل�شت�شهاد على طريقك
�خلالد� ،أو �أمنح مفرد�تي �شبغة ر�شاك ،لتبقى يل عقد ً� �شرمدي ًا ،كي
�أمكث حيا ب�شياغة حب وليتك ،ومتوهجا ب�شياء ونور عقيدتك.
�جعلها مولي ،تتالألأ كاأنها روحي �لتي تئن ،وتنطلق من دياجريها
كاأنني �لعا�شق �جلريح؛ يلتم�شك �ن تخرجه من �لوهام و�لحالم
و�ل�شمت �ىل ب�شاتني مثمرة باحلقيقة و�لو�قع ينال بها �شفاعتك.
�شيدي� ،أعرف �ن خطو�تي تتاآكل لول �شم�شك ترممها ،ودعائي يف
ح�شرتك يطفئ �عرت�فاتي ويغ�شل �شو�هدي �ملقلدة ،و�ملرتدية
بقالد ِة �لخطاء .فقد طرقت بابك ،ودخلت ح�شنك وخلعت �ألقابي

ح�����ي�����درع�����اش�����ور

بال�شمت بعد �ن �طفاأت كل خطو�تي يف �شريحك ،وغ�شلت
و�كتفيت
ِ
�شهادتي بــرت�ب �ر�شك ،و�شجلت �عرت�فاتي على �شدمي �شباكك،
ور�أ�شي ملغوم باملعا�شي و�ل�شر�ر ،و�أخفي �لكثري يف ماء وجهي ،وحني
بقلب
لح يل �ل�شوء� ،شرختْ ذنوبي �لتائبة وكان �شد�ها دموعا ٍ
ُم�ش ّمد ،وبكاء خجال ومرتبكا ،يت�ش ّول منك �لر�شا و�ل�شفاعة.
�شيدي� ،رجــو �ن �أكــون �شادقا – كل �ل�شدق – و�ل فاأنك �شوف
تبعدين عنك من قبل �ن يبد�أ �نطالق �لع�شق من �لقلب ،لذ� �شاأجدد
�لعهد معك كل يوم ،و�شاأو��شل �لبحث عن لغة جديدة �خاطبك بها،
�ن مينحني �هلل زمنا وعمر� جديد� ،كي �أ�شل �ىل درجة خادمك
بال�شمري و�لعقل و�لقلب و�لر�دة ،وكل مقايي�ض �لطاعة و�لولء
و�لنتماء ،و�لعقيدة� .ن مينحني �هلل عمر� يبد�أ بك وينتهي معك،
عمر� �كون معك فيه كل �لوقت ،و�شاأجهر بخدمتك ،و�هجر �شعفي
كي ل يعلم بهنائي من يجوز �ل�شهل .مولي ،هو ذ� �أمليُ � ،
أحمله فوق
مم ما �نثلم من
روحي و�أم�شي �ليك �أعمى� ،ن�شوي حيث نورك� ،أُر ّ
�لروح ،و�أتهجاك بقلبي كي ّ
يخ�شل ج�شدي هنيهة بنور تر�بك..
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العلقمي
هنا
ُّ
تــــــــو�ــــــــشــــــــاأ لـــــــــــز�مـــــــــــ ًا هـــــــنـــــــا �لــــعــــلــــقــــمــــي
قــــــــــبــــــــــور ولــــــــــكــــــــــن تــــــــ�ــــــــشــــــــوغ �حلــــــــيــــــــاة
عــــــلــــــى هـــــــــــذه �لأر�ـــــــــــــــــــض �ـــــشـــــلـــــى �لإلـــــــــــه
�ــــشــــبــــع �لــــ�ــــشــــد�د
وطــــــافــــــت بــــهــــا �لــــ�ــــشــــبــــ َع
ُ
و�أحـــــــــــــــــــــــــرم يف طــــــفــــــهــــــا �لأنـــــــــبـــــــــيـــــــــاء
تــــــــغــــــــنــــــــى بـــــــــهـــــــــا كــــــــــــــل حــــــــــــــر �أبــــــــــــــي
هـــــــنـــــــا �لـــــعـــــلـــــقـــــمـــــي يــــــ�ــــــشــــــب �لــــــــوجــــــــود
هـــــــنـــــــا يـــــ�ـــــشـــــتـــــجـــــري �لــــــــكــــــــتــــــــاب �ملــــــنــــــري
هـــــنـــــا يــــ�ــــشــــتــــبــــد �لــــــــهــــــــوى يف �لــــنــــفــــو�ــــض
�ــــــــشــــــــالم عــــــلــــــى ذكـــــــــرهـــــــــا يف �لــــــــدهــــــــور
عـــــــلـــــــى قـــــبـــــتـــــيـــــهـــــا دلـــــــــيـــــــــل �حلـــــــــيـــــــــارى
�ــــــــــشــــــــــالم عــــــــلــــــــى ذ�كــــــــــــــــــــر لــــلــــحــــ�ــــشــــني
�ــــــــــشــــــــــالم عــــــــلــــــــى خـــــــــــــــــــادم لــــلــــحــــ�ــــشــــني
ــــــاء
�ـــــــــشـــــــــالم عـــــــلـــــــى مـــــــدعـــــــيـــــــك �نـــــــتـــــــمـ ً
لأنـــــــــــــــــــــك رحـــــــــــمـــــــــــة رب �لـــــــــعـــــــــبـــــــــا ِد
�ـــــــــشـــــــــالم مـــــــتـــــــى يـــــ�ـــــشـــــتـــــجـــــد �لــــــ�ــــــشــــــالم
عـــــلـــــيـــــك �لـــــــ�ـــــــشـــــــالم �أبـــــــــــــــا �لـــــثـــــائـــــريـــــن
كـــــــثـــــــري عـــــــــــــطـــــــــــــاوؤك و�لــــــتــــــ�ــــــشــــــحــــــيــــــات
ــــــــــاء تــــــخــــــطــــــيــــــت كـــــــــــل �حلـــــــــــــــدود
عـــــــــــطـ
ً
وهــــــــــــــذي �ــــــشــــــجــــــايــــــاك مــــــــــــلء �لـــــــوجـــــــود
جتـــــــــــــــــود ومـــــــــــــــــا �أنـــــــــــــــــــــت �إل فـــــقـــــري
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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و�ـــــــــشـــــــــع ر�حــــــــتــــــــيــــــــك عـــــــلـــــــى �لأجنــــــــــــــم
ربـــــــــيـــــــــعـــــــــ ًا ولـــــــــكـــــــــن بــــــفــــــيــــــ�ــــــض �لـــــــــــدم
فــــــــــيــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــازل كـــــــــــــربـــــــــــــال �ـــــشـــــلـــــم
وعـــــــــــــــــــــــادت لــــــــتــــــــ�ــــــــشــــــــاأل عــــــــــــن زمــــــــــــزم
ُ
ــــــــــــــف مـــــــــــن حمــــــــرم
فـــــــــبـــــــــوركـــــــــت يـــــــــــا طـ
و�أثـــــــــــــنـــــــــــــى عــــــــلــــــــى روحـــــــــــهـــــــــــا �ملـــــلـــــهـــــم
عـــــــلـــــــى مــــــــقــــــــفــــــــر�ت �لــــــــــربــــــــــى �لــــــــعــــــــدّ م
ومــــــــــــــــن ذئــــــــــــــــب �إخــــــــــــــوتــــــــــــــه يــــحــــتــــمــــي
ويــــــــطــــــــغــــــــى عــــــلــــــيــــــهــــــا فــــــــلــــــــم تــــــ�ــــــشــــــاأم
�ـــــــــشـــــــــالم عــــــــلــــــــى جــــــــريــــــــهــــــــا يف �لـــــــــــدم
�إىل �ـــــــشـــــــاطـــــــئ �لأمـــــــــــــــــــــن و�ملــــــغــــــنــــــم
ــــــــــــــــــــــــاك عـــــــلـــــــيـــــــه لـــــــــــــــــدى �ملـــــــــــــــــاأمت
وبـ
ٍ
عـــــــــلـــــــــى مـــــــــــــن تـــــــ�ـــــــشـــــــبـــــــه بـــــــــــاخلـــــــــــادم
و�إن مل يـــــــكـــــــن بــــــــالــــــــهــــــــوى يــــنــــتــــمــــي
جتـــــــلـــــــيـــــــت يف �ـــــــــــــشـــــــــــــورة �لآدمـــــــــــــــــــــي
ومــــــــــــــــا كــــــــــــــــان يـــــــبـــــــلـــــــى ومل يــــخــــتــــم
بـــــــقـــــــيـــــــت وحـــــــــــــــيـــــــــــــــد ً� ومل تـــــــــتـــــــــاأم
و�إن قــــــــــــل يف �ــــــــشــــــــاحــــــــة �ملـــــنـــــعـــــم
لــــــتــــــ�ــــــشــــــلــــــم ديـــــــــــنـــــــــــا ومل تـــــ�ـــــشـــــلـــــم
تـــــفـــــيـــــ�ـــــض عـــــــلـــــــى �لــــــــنــــــــا�ــــــــض بــــالــــقــــيــــم
جتــــــــــــــــــوع ومــــــــــــــــــا �أنـــــــــــــــــــــــت بــــــــاملــــــــعــــــــدم

ُ
أرجوحة الموت

طالب الظاهر

�شم َع منطوق �حلكم بالإعد�م �شنق ًا حتى �ملوت� ،أعادوه عليه ثانية ولكن وهو مع�شوب
�لعينني هذه �ملـ ّـرة ،ولي�ض كاملرة �لأوىل ونزوله عليه كال�شاعقة يف قف�ض �ملحكمة
�ل�شورية �خلا�شة قبل �شهور ،وقد حانت �للحظة �حلا�شمة كما يبدو �لآن لتنفيذ
�حلكم.
�أجل ،فها هو ي�شمع �شجيج �جلماهري �ملتفرجة.
مل ي ُكن يت�شور �ن �لأمر �شيوؤول فيه �إىل مثل هذه �لالمبالة ،بعد تلك �لرحلة �ملدمرة
من �آلم �لقلق و�لرعب و�لتوج�ض و...و ...و�لتي �أتت على �آخر ب�شي�ض �أمل باأع�شابه
�ملرهقة.
بيد �إنه �أدرك متاأخر ً� ،باأن �لبطولة هي يف �أن يحيا �لإن�شان وميوت بو�قعية يف حتديه
مل�شاعب �حلياة ،ل �أن يتوهم نف�شه وكاأنه كائن �أ�شطوري خارق للمعقول و�ملنطق!،
فالأبطال هم �لوحيدون من يرحلون يف هذ� �لوطن ب�شمت و�شكون ،عك�ض �جلبناء.
فاأح�ض بالأ�شياء تفقد ق�شوتها وهو ي�شتح�شر �شورة طفلته �لوحيدة "فرح" �لتي لبد
و�أن تكون حا�شرة �لآن ...ور�ح يتخيل تقاطيع �خلوف على وجهها �لربيء وهي ترمقه
من فوق كتف �أمها ،ول�شدَّ ما كان ي�شت�شعر وجه �لندم من بني �شتى �لهو�ج�ض �لتي تنتابه
وت�شج يف د�خله ،لتفريطه بخيار كان ميكن �أن يكون �قل ق�شوة مما عاناه ،لو �أح�شن
ّ
�لت�شرف بالفعل وركن �إىل �لالمبالة ،ما د�مت �لنتيجة ظ ّلت و�حدة على كل حال،
وهي هذه �لتي يو�جهها �لآن ،بكنف هذ� �لإهمال �لعجيب.
�إذ �إن حتى هذ�ن �لغليظان �ملغفالن �للذين ي�شوقان به بق�شوة نحو �ملجهول ،وي�شد�ن
بقوة على ج�شده ،يبدو�ن �أكرث ت�شنج ًا منه يف حركاتهما ،وهما يتاأبطان ذر�عيه ،بيد
�نه ما عاد يحمل �جتاههما �أي �ثر �شلبي ...بل بالعك�ض� ،شعر نحوهما باملحبة و�ل�شفقة
و�لغفر�ن ،لأنهما عك�شا له ب�شدق ،وجه �ملحنة يف �جلهل �ملتف�شي يف موطنه �حلبيب،
�لذي �آمن به حد �لعبادة؛ فلفّق له �ملجرمون تهمة �خليانة �لعظمى للوطن ،و�شدّ قها
�ملغفلون!.
فرت�ءى له �إنه ي�شمع كركر�ت طفلته �ل�شغرية و�جلميلة فرح ،وهو يحملها على �شدره...
يقربها نحوه ،ليطبع على خدها قبلة �أب ّوته �حلارة بعد رحلة تلك
فاأغر�ه مرحها لأن ّ
�ل�شهور �لقا�شية من عذ�بات �لفر�ق ،بيد �إنه وقبل �أن تالم�ض �شفتاه ّ
خذها �لريان� ،شمع
�شوت �أنّة توتر حبل �مل�شنقة و�شحبه بقوة ،ف�شعر باأمل حاد يف رقبته �فقده �لإح�شا�ض
بالوجود ...بينما ظل ج�شده يتاأرجح طوي ًال يف �لهو�ء بفرح طفويل غريب!.

31

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar Weekly

ل�سنة  2020م

�سل�سلة ا الإ جنا ز ا ت
قسمُ التدقيق والرقابة الداخلية)2 - 2( ..

صمام أمان العتبة الحسينية المقدسة المالي والرقابي
�إعد�د� /شياء �ل�شدي – ت�شوير� /أحمد �لقري�شي
ان النظامَ الذي يتم تطبيقه هو النظام المحاسبي الموحد  ،والعمل يكون وفق المبادئ والفروض المحاسبية التي
تعد بمثابة الدستور الذي يحدّد العمل  ،كما يستقبل قسم التدقيق سنوي ًا تحديثات للقوانين من قبل رئاسة الوزراء
ووزارة المالية ووزارة التخطيط وهذه القوانين تخص المشاريع والصرف والسلف اضافة الى قانون التشريع المالي
والهندسي إلنجاز المشاريع وكيفية صرف االستحقاقات المالية  ،مع مراعاة النظام الداخلي للمؤسسة باإلضافة الى
القوانين اعاله.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahr a r W eek l y

32

*لقسم التدقيق والرقابة الداخلية ارتباطات عدة يف العمل مع
بقية اقسام العتبة احلسينية املقدسة ابتدا ًء من معامالت املبالغ
املرصوفة والسلف والللرواتللب كذلك يتم تدقيق االدخللال
واالخللراج املخزين ومجيع االموال بام يف ذلك اموال الشباك
املقدس ،بدء ًا من مرحلة مجع األموال ووضعها يف اكياس ومن
ثم ايداعها يف القاصة احلصينة ومن ثم عد وفرز هذه األموال
وتسجيلها بموجب املحارض الرسمية وعمل كل ما يلزم
لضامن سالمة العمل املوجود ،اضافة اىل اموال قسم اهلدايا
والنذور والتربعات التي جتمع يف هذا القسم فيكون هلا دورة
مستندية مستقلة وان جمموع هذه التربعات من املبالغ التي
تبينها حركة الصندوق تبوب بموجب كشوف ترسل هناية كل
شهر ألغراض املطابقة  ،وقبل اعداد الكشوف يف قسم اهلدايا

والنذور تتم يف هناية كل شهر عملية جرد من خالل تشكيل
جلنة خمتصة وعى ان تكون الكشوف املعدة مطابقة مع اجلرد
وبحسب نوع التربعات التي تم تثبيتها بموجب املحارض التي
حددت نوع وشكل التربع ،وترسل هذه االموال واالنواع من
التربعات للعمالت العربية واالجنبية اىل جلنة ترصيف العملة
حيث تقوم هذه اللجنة بالتقيص عن افضل األسعار وبعد ذلك
يتم اعداد حمرض يسمى حمرض (ترصيف العملة) وبذلك حتول
املبالغ اىل الدينار العراقي ويتم ايداع هذه املبالغ يف حساب
العتبة املقدسة يف املرصف او ايداعها يف صندوق التخصيصات
الرشعية يف العتبة ليتم رصفها يف ابواب الرصف املخصصة هلا،
أو ابواب الرصف الرشعية.
ً
*ان عمل قسم التدقيق والرقابة الداخلية فضال عن انه رقايب
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اال انه حيمل اجلانب التصحيحي والتقويمي والتنبيهي».
*للقسم مهام اخرى من بينها تدقيق كافة املعامالت املالية
والقيود املحاسبية  ،حيث يتم تدقيقها وارساهلا اىل قسم الشؤون
املالية ويتم بعدها اجراء القيد املحاسبي يف القسم املذكور ويتم
اعادة هذه املعامالت ضمن اضابري خاصة لتدقيق هذه القيود ،
وبذلك متر املعاملة عى القسم ملرتني املرة األوىل قبل الرصف
والثانية بعد الرصف واعداد القيود املحاسبية وذلك لتحقيق
الدقة بشكل اكرب  ،وان مجيع القيود يتم ترحيلها اىل السجالت
اليومية والسجالت املساعدة االخرى كام انه يثبت هذا القيد
الكرتوني ًا وفق نظام معد عى احلاسوب ويمكن استخراج ميزان
املراجعة يف اي يوم من ايام السنة ويمكن ايض ًا مطابقة النسخة
االلكرتونية مع كافة ارصللدة السجالت اي ان العمل ينجز
بطريقتني الكرتوني ًا مرة وبموجب السجالت مرة اخرى.
*ان عمل القسم يف بادئ االمر كان موثقا لكل يشء ،ولكن
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ليس بشكل قيود حماسبية بل عى شكل مستندات قبض ورصف
ومثبتة بسجالت خاصة ولكنها موثقة بطريقة حتفظ احلقوق من
اواخر عام 2003م لغاية هناية عام  2004م من قبل العاملني
يف ذلك الوقت.
*كللان االستاذ حسن رشيد (نائب االمللني العام حاليا) هو
الذي يقوم بتدقيق كافة املعامالت وبعدها وضع االطار العام
حلسابات العتبة املقدسة ،حيث بدأت مرحلة جديدة واعتبار ًا
من عام (2005م) وذلك بإعداد دورة مستندية معتمدة من
قبل ادارة العتبة والبدء بتطبيق النظام املحاسبي املوحد وكذلك
بالرجوع اىل معامالت العامني (2004-2003م) وتقييد هذه
الك يَ
املعامالت من قبل رئيس القسم احلايل (احلاج شاكر يَ
لكاوي)
و انجز قيود ثالث سنوات يف هناية عام 2005م ،واخرج عى
اثرها اول ميزان مراجعة جلميع السنوات املذكورة ك ً
ال عى
انفراد  ،وعند اعداد الللدورة املستندية يف بداية عام 2005م

تم حتديد املسؤوليات عن امانة الصندوق وإعللداد القيود
املحاسبية.
*لنظم التدقيق ما يميزه انه متجدد وجيدر مواكبة التطور به،
ولقسم التدقيق تطور يف اعامله ايض ًا حيث انه عمل عى ان
يكون عمل مضيف االمام احلسني(عليه السالم) الذي كان
يستنزف كميات كبرية من االوراق ووصوالت منمرة بحسب
طبيعة عمله  ،تم معاجلة هذا العمل واستبداله بنظام الكاشري،
اضافة اىل ان مجيع االقسام االستثامرية اصبحت تعمل بنظام
الكاشري مربوطة بل(سريفر) يكون جامعا لكل هذه املواقع
وحيفظ مجيع املعلومات وهذا يدخل ضمن التدقيق امليداين
ويتيح لكوادر التدقيق امليداين الدخول عى اي موقع والتعرف
عى االمللوال املوجودة وعللدد الوصوالت التي تم قطعها
،ويسمى ذلك بنظام احلوكمة االلكرتونية املستخدمة عاملي ًا.
*لكون املحاسبة اجلزء االكرب منها هو قوانني وأنظمة فمن

ضمن املواد التي تدرس يف قسم املحاسبة وبقية االختصاصات
يعرفك ماهي
القريبة من املحاسبة هو القانون التجاري الذي ّ
انواع الرشكات وماهي االسهم وكيف يتم انشاء هذه الرشكات
وفق القانون وكذلك يبني االلتزامات القانونية التي تقوم هبا
هذه الرشكات ،وايض ًا حددت القوانني والتعليامت وكيفية
التعامل مع هذه الرشكات عند التعاقد مث هُ
ال ان تكون مسجلة
لدى مسجل الرشكات واهنا اجرت التحاسب الرضيبي ..
فض ً
ال عن القوانني التي تصدر من وزاريت التخطيط واملالية
والتعليامت املالية التي تصدر من نفس املؤسسات وحسب
نظامها الداخل مثل العتبة احلسينية  ،وهبذا يعد القسم القانوين
والقسم املايل وقسم التدقيق ثالثة اركان ال يمكن فصلها عن
بعض يف املؤسسات لتداخل العمل فيام بينها وخري مثال هو
عقود االجيار واالستئجار التي تنظم يف القسم القانوين ومتر
بقسم التدقيق ويتم رصفها يف قسم الشؤون املالية.
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مفــــــــاهـيم

النجاح
بقلم  :عالء �ل�شاهر

من منا ال يبحث عنه ،فهو مفهوم
شامل و واسع يحمل في طيّاته الكثير
من األهداف التي تسعى نحو تحقيقها
النفس االنسانية ،هو رحلة مستمرة في
معركة الحياة ،فعندما تُبادر بزراعةِ
شجرة ما عليك ان تنتظر قلي ً
ال لتجني
الثمار ،فهو يحتاج للمزيد من العمل و
التعاون والمثابرة والتفاؤل والصبر ،وان لم
تتحل بهذه الصفات فلن تستطيع تذوّق
طعم النجاح ،فعن اإلمام علي (عليه
السالم) انه قال :تفاءل بالخير تنجح.
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معنى النجاح
جح» والتي تعني إدراك الغاية والتوفيق ،والبعض يرى معناه
النجاح يف اللغة كلمة مأخوذة من الفعل « يَن يَ
هُ
بالقدرة عى حتقيق االهداف املرسومة ،والنجاح حالة من الرسور والرضا النفيس واالستقرار ،او انه الغاية
اهلادفة التي يسعى الفرد إىل حتقيقها يف حياته.
صفات الناجح
لتكون انسان ًا ناجح ًا فإنك ال هُبد من ان تتحى ببعض الصفات الواجب توفرها يف الشخصية الناجحة وعى
رأسها ان تتوكل عى اهلل تعاىل وتستعني به ،وان تتصف باحلكمة وتعويد النفس عى اهلدوء ،واملرونة يف
ّ
التحل بالصرب ولنا يف
التعامل مع اآلخرين ،واختاذ احد القادة كقدوة حسنة واالقتداء بصفاته ،وكذا جيب
النبي حممد(صى اهلل عليه وآله) اسوة حسنة يف تطبيقه ألقىص درجات الصرب من أجل كسب الناس وضامن
دخوهلم يف الدين اإلسالمي ،فالتاريخ يشهد عى حجم املعاناة التي عاناها عند الدعوة لإلسالم وكيف انه
متكن من ان ينجح يف اقامة دولة اسالمية يف ظل الفكر اجلاهل الذي كان سائد ًا يف حينه.
كيف تحققّ النجاح
ان حتقيق النجاح يتطلب املزيد من الرتكيز والعمل اجلاد لتحقيق االهداف ،واالشخاص الناجحون هم الذين
يسريون وفق خطط مرسومة ٍ
بدقة عالية جتعل يف راس االولويات ان يكون طريق النجاح سهل املسلك وذلك
بان يكون حمدد ًا هُبأط ٍر ال حتمل الكثري من التحديات يف ذات الوقت ،ورضورة وجود االرادة احلقيقية التي
تكون كفيلة بتحقيق النجاح اذ ان االرادة هُت ِ
والتميز التي جتعل من االنسان
كسب الفرد الكثري من القوة واملثابرة
ّ
ِ
حتمل ِ
وأحسن النية يف تعاملك مع اآلخرين عم ً
ال بقول
الصعاب وبالتايل حتقيق ال ّنرص والنجاح،
قادر ًا عى ّ
قال(عود نفسك هُحسن النية ،ومجيل املقصد هُتدرك يف مباغيك النجاح).
االمام عل(عليه السالم)حيث
ّ
مدرسة النجاح األبدي
وتغري الكثري من املفاهيم يف
عندما المس االمام احلسني(عليه السالم) االنحراف يف تعاليم االسالم االصيلة ّ
غري وجهتها الصحيحة و التي ما فتئت ّ
املحمدية  ،حتى استشعر
تشكل اخلطر الداهم واالكثر فتك ًا عى الرسالة ّ
االمام املسؤولية للتصدي هلذه األفكار لضامن عودة االمة االسالمية اىل مكانتها وأصالتها ،وهو ما دعا هُه للقيام
شكلت خري طريق لنجاح أي ثورة يف وجه هُ
بنهضته اخلالدة والتي ّ
الظلم والفساد ملا فيها من فدائية عالية،
جسده االمام اذ حققّ النرص بتعظيم
فاملهم يف ضامن وحتقيق النجاح هو االستمرارية وليس الكمية ،وهو ما ّ
مفهوم الفداء مع نفسه وأهله و أصحابه ،وااليامن املطلق للفئة القليلة من منارصيه و التي نرصته رغم كثرة
عدد العدو؛ بتحقيق النجاح والنرص نظر ًا لألهداف السامية التي قام من اجلها االمام احلسني(عليه السالم)،
وكذلك استمرارية النهل من دروس ِ
مر العصور والتي
وعرب النهضة احلسينية اخلالدة رغم مأساويتها وعى ّ
جعلت من هذه الثورة مدرس ًة للنجاح األبدي.
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الى روح الشهيد السعيد (الشيخ عبد الغفار نوري المنصوري)

شرف الشهادة شمعة خلودي

حيدر عاشور
مستهُ ٌ
هزة غاضبة مشؤومة ،وبدا وجهه يقطر دهشة ورعب ًا ،ووثب شيء ما في عروقه ،وهو يردّد في
ذات نفسه على سجادة الصالة واليقين يستقر في اعماقه( :كم أريد ان نعيش في هذه الدنيا البد ان نموت
وال نعلم ما هو المصير ،فلماذا ال اختمها بالشهادة..؟ عليّ ان ادافع عن معتقدي وديني ومقدساتي
وأرضي ووطني وشرف الزينبيات في كل بقاع االرض كي ّ
القب بالشيخ الشهيد).
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اشتد غضبه وهو يسمع ،ويشاهد انتهاك حقوق الوطن من
قبل اوباش ال عالقة هلم بالدين او االنسانية ،فتفجرت روحه
االمامية عزم ًا خملوط ًا بالغضب الشديد ازاء تكالب املرتزقة،
وأيتام البعث املدحور ،و(دواعش) اخلارج املومهني بدولة
الوهم املبنية عى هنر دماء االبرياء .ليس بجديد السيام وأنه
مر بحوادث مشاهبة قد منحته خربة ثمينة يف العهد املنقرض
يَ
واملطمور ،وهو يقاوم بذكاء مطارديه من االمن الصدامي،
وهو ينقذ ما يمكن انقاذه من حوله من االصدقاء واملعارف
واالقارب يف سبيل حتجيم احلرام الذي يرسي كرسطان يف
املجتمع العراقي ،وبذكائه وقوة معرفته أثمر بتغيري كل من
عرفه عن قرب وتقاسم معه رغيف اخلبز يف الرساء والرضاء،
بل توسعت قاعدة نصائحه التبليغية وكأنه أمة متفردة أو
حوزة متنقلة مباركة من السامء وتزكيها العلامء .هذه الثمرة
نضجت بدخول عدد من ابناء منطقته ضمن الدراسات
احلوزوية ،واغلبهم االن من فضالئها ويشار اليهم بالوجوه
السمحة والرحيمة .ومجيعهم يف مركب اجلهاد الكفائي
يطهرون االرض من االغتصاب والنفوس من االحلاد.
هدّ أ من روعه وهو يستذكر مهته العقائدية واملذهبية أمام
ّ
التسلط املميت للحكومة وهي حتارب االسالم احلقيقي
انظار
وجتمل وجهه
من وجه رسي وتشع إلظهار االسالم املزيفّ ،

احلوزة العلمية عى سواتر الدفاع املقدس ،مقاتال تارة وأخرى
مب ّلغا مرشدا جلميع املجاهدين ،وعند الصوالت يشحذ اهلمم
حني يرى الصمت الصابر يف عيوهنم فيجعلهم نار ًا متوهجة
حترق الدواعش عن بكرة أبيهم ،وال هدف هلم إال االستشهاد
يف سبيل اهلل والوطن واملقدسات.
ويف هللذا اهليجان الللروحللي للفوز باجلنة ال يسمع ازيز
الرصاص وال هياب االنفجارات وال املفخخات احلية .ال
خيرتقه اال صوت الشهادة؛ هو ما جيب ان يسمعه .الصوت
تواقا هلا وكثريا
الوحيد الذي يشعره باألمان نيل الشهادة .كان ّ
ما يم ّني نفسه فيها ،معتقدا متاما بأنه سيناهلا .فالشهادة حني
ّ
حتل يف جماهد قريب منه ،فيعتقد بيقني اهنا تغدو قريبة منه،
فيبتسم يف قرارة نفسه ناطقا  :مثل ال خياف املوت،إن مل اح ّقق
طرد اخر( داعيش) من ارض العراق سألبس ثوب الشهادة
اذا ارادين اهلل قريبا منه ؟!.
ِ
اشرتاكه يف اجلهاد الكفائي أكثر من أربعة
لقد مىض عى
وثالثني شهرا مل هُيرش اليه خائفا او مللرتددا بل كان سجله
ممتلئا بالبطوالت والصوالت واإلنقاذ واإلرشللاد وال يرى
سوى حب الوطن وعقيدة احلشد الشعبي الراسخة والثابتة
يف الضمري والروح ،فيدافع عنهام بشدة ،وما عليه من واجب
هو حترير االرض التي اغرقها (داعللش) االرهللايب بدماء

الصوت الوحيد الذي يشعره باألمان نيل الشهادة
علن ًا ،واملصيبة الكربى ان اغلب املجتهدين يف الفكر والثقافة
واملعرفة يقعون يف طائلة الوهم ،فيتساءل مع نفسه ،هل املثقف
يعيش الوهم حقا..؟ انه وا ٍع فلامذا ينحرف نحو الالمعقول..؟
ليصل اىل قناعة حتمية ان رجال الدين بكل مصنفاهتم العلمية
واالجتهادية واملثقفني عى خمتلف مشارهبم...؟ هم ملح
األرض ،فالبد ان ينترص احلق عى الباطل ولو بعد حني .ها
هو تنبؤه حي ّقق نتيجة احالمه فالقوة والذكاء كانت لرجال
االسالم احلقيقي ،وها هي الفتوى اجلهادية الكفائية انطلقت
فحجمت االسالم املوهوم املهووس برائحة الدم والوضوء
ّ
من نحور الفقراء .ففتوى سيد عل السيستاين رسمت طريق
احلق بدماء االوفياء لعقيدة االئمة االطهار الذين سيخلدهم
التاريخ ويبقون شموع ًا تنري طرق احلرية والتحرر من عبودية
االجنبي املتأسلم.
يثبت عاممته البيضاء عى
وما كان من الشيخ املنصوري اال ان ّ
رأسه ويرتك وراء ظهره احلياة بأكملها فو ّدع أهل بيته وأوالده
الستة وبرصته احلبيبة ،ليكون من اوائل املتطوعني من طلبة

وهجر اهلها ود ّمر بناها التحتية واختذ من مساجدها
االبرياء ّ
ومستشفياهتا ثكنات لعنارصه االجرامية .ويف محأة القتال
جتده يشحذ اهلمم بالقول والفعل وكأنه عى منرب االرشاد
احلسيني متنقل ّ
يذكر ان نفعت الذكرى ،ويف هليب معركة
حترير اجلانب األيمن ملدينة املوصل من جرذان العامل الوسخة
من الدواعش واخلونة وغريهم من جتار البرش والدين .كان
صباح يوم االثنني  23مجادى األول  1438املوافق / 20
 -2017 / 2صباح ًا يقيني ًا بتحرير االرض وارجاع االهايل
اىل دورهللم فقد حقق احلشد انتصارات باهرة دحرت كل
املوهومني وقتلت كل املتشددين التكفرييني بل سحقوهم
سحق ًا مميت ًا شهد عليه العامل عرب شاشات الفضائيات املشاكسة
قبل املؤيدة ..لكن لكل انتصار قربان فام بني احلقيقة وعدمها
ّ
يتخضب
جاء القدر املحتوم املصاغ جلسد املنصوري وهو
ٍ
قناص لئيم ال دين له ،اخرتقت عاممته املقدسة
بدمه بطلقة
لتهشّ م ذلك الرأس الرشيف ّ
ليزف اىل اهلل شهيدا.
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اأ�رسة وجمتمـــــع

علمُ النفس يؤكد أن اآلباء يقومون بالتس ّلط على االبناء بدافع الحرص والتوجيه

هل االبُ المتس ّلط أو الـ(مسيطر)

يضرّ باألبناء أم يضمن لهم مستقب ً
ال نافع ًا..؟
َ
َ
َّ
االجتماعية واألسرية في طريق االنهيار لقلة الوعي
الحياة
ان
االجتماعي الذي تبثه بعض القنوات الثقافية وهي ّ
تثقف الى
التفكك االسري نتيجة للصراعات الحياتية من أجل المال والتسلط،
مما يضعف قدرة االبوين على السيطرة على االبناء في الكثير
من المواقف ،فيتجه االب الى السيطرة على االبناء احيان ًا بالقوة
او بأساليب مختلفة للحفاظ على لحمة االسرة..
مجلة «االحرار» ومن خالل متابعيها وجهت سؤالها االسبوعي
عن سلطة االب المسيطر هل هي في صالح االبناء لضمان
مستقبلهم؟! ام تظهر نتائج عكسية تدمّر حياة االبناء؟!
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ليث السعدي

منصور أبو أحمد

تقول الدكتورة (هبة عيسى) استاذة علم النفس :ان
األب املتس ّلط مرفوض من األبناء ،والتس ّلط يف األرسة
هو استخدام األهل للسلطة يف توجيه سلوك األبناء .وقد
اجتهت األبحاث النفسية إىل أن التسلط هو املثري األول
لدوافع الكراهية والغضب ألنه يكون مقرون ًا بالقسوة يف
املعاملة وهو سلوك ال يتفق مع حب وحنان الوالدين،
فاالبن الللذى يشعر بالتس ّلط من قبل والللده يتو ّلد لديه
الشعور باالضطهاد والقهر ومن جراء هذه القسوة ال يمكن
لالبن أن يكون شخصية مستقلة ويظل يعانى سلوك ًا قلق ًا
يف شبابه بني رغبته يف االستقالل وبني تأ ّثره بشخصية والده
املستبدة التي كثري ًا ما ترتك آثاره عى نفسه وعى مستقبله.
ولعالج هذه التسلطية يف رب األرسة جيب أن يراجع األب
املواقف التي يعامل أبناءه فيها بتس ّلط ،ويدرك هو ويقول،
إن هذا األسلوب الذى أمارسه مع ابنى ،هو نفس النمط
الذى كان والدى يامرسه معي وكنت أرفضه.
أهيا األب :ال تتبع نفس النهج يف التعامل مع أبنائك
فيام قال (رضللا شللاوي) من الللرضوري أن تللدرك التأثري
السلبي لآلباء املسيطرين عى أبنائهم ،إذا مللررت هبذه
التجربة مع أبويك؛ فمن الرضوري أن تكرس الدائرة وخترج
من هذه احللقة ،وأ ّ
ال تتبع النهج نفسه يف التعامل مع أبنائك.
كذلك عليك أن تعي أن السيطرة األبوية تشمل جمموعة من
الترصفات التي تؤثر سلب ًا يف سالمة األبناء النفسية ،ومن
بينها احلامية املفرطة ،والنقد املستمر ،أو دفع األبناء إىل
الشعور باخلجل ،وهي كلها أمور قد تصيب األبناء بجروح
نفسية عميقة ،متنعهم من عيش حياة مستقرة يف املستقبل.
وأكد رب االرسة (ليث السعدي) يعمل يف خدمة الشعب:
إن اآلبللاء يضعون احلجر األسللاس الللذي يساعدنا عى
الشعور بالرضا والسالم النفيس يف حياتنا ،كام أننا نرى
العامل ونتعرف إليه بأعينهم قبل اكتشافه بأعيننا وبالتايل
يلعبون دور ًا رئيسي ًا يف تشكيل وعينا وأسلوبنا يف التعامل
مع احلياة والعامل املحيط بنا .علام ان أمهية منح الطفل

رضا شاوي العقابي

خصوصيته واحرتام حدوده ومساحته الشخصية ،وكذلك
السامح هلم باختاذ قراراهتم اخلاصة ،مع احلرص عى أال
يكونوا اعتامديني طوال الوقت.
ويقول (منصور أبو أمحد) موظف ورب ارسة :ان اإلمام
عليا (عليه السالم) يقول( :ال أ يَد يَب يَمع يَغ يَض ٍ
ب)  .وذلك
حترك العاطفة وال ترشد العقل ،وال
ألن الغضب حالة ِّ
تعطي العملية الرتبوية ثامرها املطلوبة ،بل تستحق هذه
العملية ما تستحقه األمراض املزمنة من الصرب  ،واألناة،
وبراعة املعاجلة .فاألبناء حيتاجون إىل استشارة عقلية
متواصلة لكي يدركوا عواقب أفعاهلم ،وهي ال تتحقق
– عادة – عند الغضب الذي حيصل من فوران العاطفة
وتأججها ،وبدون االستشارة العقلية املتواصلة ال حتقق
َّ
كالط ِ
رق عى احلديد
العملية أهدافها امليَللرجل َّلوة ،فتكون
وهو يَبارد .كذلك األب املهمل شخص سلبي مع أبنائه ال
يتحمل مسؤوليتهم وال يتفاعل مع متطلباهتم ومشاكلهم،
أما األب املتساهل فهو الذي يستجيب لطلبات أبنائه لكنه
ال يطلب منهم شيئ ًا وحيرص عى عدم مواجهتهم بأخطائهم
كي ال خيرس حمبتهم له ،أما األب املتسلط فهو الذي يراقب
أبناءه ويتحكم بترصفاهتم وال يرتك هلم مساحة للتعلم من
أخطائهم ،أما األب املحافظ املرن فهو الذي حيرص عى
تطبيق القيم وااللتزام باألخالق مع محاية األبناء من أي
تدخل خارجي ،ويعطي أبناءه املجال للحوار والتعبري عن
آرائهم ويتابعهم ويوجههم مع إعطائهم مساحة للحركة.
وهناك نقطة جوهرية كانت مثار اهتامم األئمة (عليهم
السالم) ،وهي رضورة حتصني هُعقول الناشئة من االجتاهات
والتيارات الفكرية املنحرفة من ِخالل تعليمهم علوم أهل
َّ
البيت (عليهم السالم) واطالعهم عى أحاديثهم ،وما
تضمنه من بح ٍر زاخر بالعلوم واملعارف  .وحول هذه
يَت َّ
(ع ِّل هُموا
النقطة بالذات ،يقول اإلمام عل (عليه السالم) :يَ
تغلب يَع يَليهم ِ
املرجئة
ِص ْب يَيا يَنكم من ِع ْل ِمنيَا ما يَين يَف هُعهم اهلل بِه ال هُ
برأهيا).
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تــــــــراث كـــــربالء

«حصن األخيضر»
عمارة وحضارة

بقلم� :إبر�هيم حبيب

ّ
بالتدفق على بقاع األرض وحتى وصوله أِألوج قوته كالماء الجاري دون انقطاع،
منذ أن بدأ النبع البشري
فاضت أرض العراق بتوالي الجماعات البشرية؛ ولعل الذي دفعها لالستقرار هنا امتالء أرضنا باآلثار والحضارات
َ
قصور
وأطالل
التاريخية ،ففي كل بقعة من هذا الوطن ترى مرقد ًا ومسجدًا ومعبدًا مشيدًا وقلعة منتصبة
ٍ
لِمماليك بائدة وإمبراطوريات قديمة لكل منها قصة وحكاية؛ وألهمية الموقع الجغرافي نصيب كبير لجعل
العراق محط األنظار والقوافل فهو يشكل حلقة وصل لمفترق طرق التجارة العالمية إضافة لوقوعه على
طريق الحج البري.
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حتفة معامرية عجيبة
عندما يروم املسافر الدخول لكربالء املقدسة عرب البوابة
اجلنوبية الغربية وقبل أن تلوح يف أفق الناظرين مناظر
القباب واملنائر الذهبية الشاخمة كالطود تظهر أمامك حتفة
معامرية عجيبة مبنية عى طراز احلصون الدفاعية إنه حصن
األخيرض املشيد عى بادية رطبة خرضاء اخذ اسمها من
اخرضار األرض التي شيد فوقها ،بحسب ما ترجح إليه
بعض املصادر التارخيية ،يبعد ( )50كيلومرت ًا عن مركز
كربالء و( )20كيلومرت ًا عن مدينة عني التمر.
تاريخ تشييد احلصن
اختلف املؤرخون يف حتديد تاريخ وسبب بناء هذا احلصن،
وكام تدل اآلثار عى أن القرص إنام بني للمقاتلة ال للعزلة
والتعبد ،ويقول الدكتور عيسى سلامن :من األمور
التي مل يتفق املختصون حوهلا ،هو نوع الوظيفة التي
كان يؤدهيا هذا البناء؛ فموقعه االسرتاتيجي املميز
وسط البادية هو نقطة إلتقاء الكثري من الطرق التجارية
ً
وصوال للبحر األبيض املتوسط،
الرابطة من الكوفة
وطريقه إىل مكة املكرمة من جهة أخرى ،وهيئة بنائه
املحاطة بسو ٍر دفاعي منيع يعزز رأي البعض إن تشييده
كان ألغراض دفاعية ،وألجل محاية القوافل التجارية،
ويعتقد البعض أنّه قرص صيد ونزهة لالستمتاع بجامل
املنطقة أ ّيام الربيع.
وبرغم اختالف املؤرخني إال أهنم اتفقوا عى أنه من
مباين العرب يف العرص اإلسالمي ،وتعود نقطة اخلالف
يف حتديد تاريخ بنائه والعرص الذي بني فيه فمنهم من
قال هُش ّيد يف صدر اإلسللالم والبعض رجح بنيانه يف
العرص األموي وقيل البعض يف العرص العبايس ولكن
الرأي األرجح هو أنه من اآلثار العربية اإلسالمية ومن
عامرات املنتصف الثاين من القرن الثاين اهلجري.
مت ّثالت الفن املعامري
مجع حصن األخيرض يف بنائه بني طللراز فن العامرة
شيد بالطابوق الطيني
الساسانية والبيزنطية ولقد ّ
ويتكون احلصن من ثالثة قصور
املفخور واجلللص،
ّ
حسب ما يقوله الباحث جاسم حسن فرحان املطريي
ومن أهم معامله العمرانية سور كبري حييط به وحتد زواياه
أبراج نصف دائرية ،وحيتوي عى قاعة مستطيلة الشكل
ويتكون
تسمى بالديوان الرسمي (البهو الكبري)،
ّ
داخل القرص من طابقني ومسجد مستطيل الشكل
بمحراب مقعر حتيط به أروقللة من ثللالث جهات،
تستند إىل صفوف من األعمدة ذات زخارف هندسية
مجيلة ،ويرجح أن بناءه جزء أصيل من بناء حصن

األخيرض وليس مستحد ًثا بعدما كان كنيسة أو مضا ًفا إىل
البناء ،ويضم الكثري من البيوت واألبنية والغرف واملخازن
واألواوين واألروقة والسالمل اخلارجية والداخلية.
وتبقى كربالء املقدسة لوحة نفيسة بقدسيتها ومراقدها
ومعاملها العمرانيلة البارزة ،وهلا صفحات تارخيية زاخرة
بعبق املايض وأريج احلارض شاخصة أمام األجيال القادمة
مر عليها األمر الذي
وشاهدة عى احلقب التارخيية التي ّ
جعل جاذبيتها تفوق جاذبية نيوتن حتى أصبحت منارة
للثائرين واألحرار يستمدون منها القيم اإلنسانية والشجاعة
كام اشتهر أهلها بكرمهم وحسن ضيافتهم ومعاملتهم ،ومل
يقترص زوارها عى مذهب أو ديانة واحدة إنام أصبحت قبلة
لكل البرشية.
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إلتهاب القولون التقرحي...
مرض مزمن تصاحبه آالم في المفاصل
وتليف الكبد

�لأحر�ر/قا�شم عبد �لهادي

يعد مرض إلتهاب القولون التقرحي في السابق من االمراض غير الشائعة ولكنه في الوقت نفسه مرض غير
نادر ،وبدأ في اآلونة االخيرة يصيب العديد من العراقيين بنسب كبيرة ،وفي السابق كان هذا المرض شائع ًا
جد ًا في الدول الغربية نتيجة لنمط الحياة ونمط الغذاء ألنه يعتمد على اغذية معينة ...ولمعرفة المزيد عنه
إلتقينا الدكتور حيدر خضير السعيدي طبيب اختصاص جراحة عامة في مدينة اإلمام الحسين (عليه السالم)
الطبية والذي بدروه اوضح عدة أمور:
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أسباب انتشار املرض
حالي ًا يف العراق بدأ املرض باالنتشار نتيجة لكثرة السفر وتقارب
البلدان مع بعضها ،وأصبحت الكثري من املجتمعات الرشقية
تعتمد عى تناول الطعام الغريب وغريها من االمور املسببة له،
وعادة يصيب الذكور واالناث عى حدٍّ سواء واالعامر تكون
العقد الثاين والثالث والرابع بشكل شائع ،.ويف الوقت نفسه
يعد من االمللراض املناعية وليس هناك سبب واضح حلدوثه
ولكن أحدى النظريات تقول نتيجة لفرط املناعة.
أعراض املرض
يعد إلتهاب القولون التقرحي من األمراض املزمنة وان أعراضه
مل تظهر عى الشخص بشكل مبارش ،وعندما يظهر هذا املرض
فإنه ال خيتفي فيام بعد حيث يأيت عى شكل نوبات متباينة
للمريض تارة يكون املريض هُمشاىف وتارة أخرى يكون فيها
املريض هُمعتال ،حيث ان النوبات التي يمر فيها املريض تظهر من
ومحى وفقدان
خالل أمل شديد يف البطن وحاالت اسهال دموي هُ
وتليف
الوزن وتقيؤ ويصاحب هذا املرض عادة االم يف املفاصل ّ
بالكبد.
طرائق العالج
بالنسبة للتشخيص املريض فانه عادة بعمل ناظور للقولون
وعادة تكون الصورة واضحة هناك تقرحات للقولون مع نقاط
نزف موجود فيها واخذ هُ
(خزيَ ع) يتم ارساهلا للمخترب لغرض
الفحص النسيجي ،بالنسبة للعالج يكون طبيا عن طريق

االدوية إ ّ
ال يف حاالت املضاعفات (عدم السيطرة عى املرض)
يكون بالرضورة اجراء التداخل اجلراحي ،ويف احلاالت احلادة
للمرض يتطلب دخول املريض للمستشفى ويكون حتت املراقبة
اما يف احلاالت املتوسطة والبسيطة ممكن ان خيصص للمريض
عالج يتناوله يف املنزل ويستمر عليه.
خطورة ومضاعفات املرض
بام انه يعد مرض ًا مزمن ًا فاملضاعفات ممكن ان تكون عى املدى
الطويل اكثر من  10سنوات ،وبإمكان املرض ان يتحول هذا
اىل (رسطان القولون) وهذا عى املدى البعيد ،وان القولون
التقرحي يمكن ان هُيصيب جزءا من القولون او كل القولون،
وباإلمكان ايضا ان حيدث نزف غري قابل للسيطرة عليه ،وهذا
االمر يتطلب تداخل جراحي ،او ممكن ان ينثقب القولون وهذا
تضيقا يف
ايض ًا حيتاج اىل تداخل جراحي ،وممكن ان يسبب ّ
القولون ،وهناك مضاعفات خطرة اخرى.
النصيحة الطبية
وان هذا املرض ال يمكن جتنبه ألنه مناعي يظهر لدى مرىض
معينني حيث ال توجد اجراءات ممكن ان هُتتخذ لكي ال يصيب
الشخص به ،ولكن يمكن عندما هُيصاب الشخص باملرض
ان تكون مراجعة الطبيب االختصاص يف هذا املجال بأرسع
وقت واالستامع لنصائحه والعمل هبا ،حيث ان املرض يأخذ
فرتة طويلة للعالج وليس فيه شفاء تام ولكن ممكن ان يقلل من
ِ
احلدة واملضاعفات.

فوائد الزعتر
يعدّ الزعرت من األعشاب التي تنتمي لعائلة النعناع ،وينترش استخدامه حول العامل بسبب فوائده الصحية العديدة ،فامذا عن
فوائد الزعرت اجلاف حتديدً ا؟
ويندرج أكثر من  400نوع حتت فصيلة الزعرت ،واستخدم هذا النوع من األعشاب يف العصور القديمة يف مرص واليونان
حتديدً ا بطرق خمتلفة ،منها الطازج ومنها الزعرت اجلاف .كام يمتاز الزعرت بطعمه املميز وفوائده الصحية العديدة ،ويتم جتفيفه
يف الكثري من املرات الستخدامه سواء يف شاي الزعرت أو الطبخ أو إضافته لبعض األطعمة.
ومن فوائده( :خفض مستويات ضغط الدم املرتفعة ،تعزيز صحة القلب ،خفض مستويات الكوليسرتول ،عالج السعال،
تقوية عمل اجلهاز املناعي ،خفض خطر اإلصابة بالرسطان).
إىل جانب ما سبق ،فإن الزعرت اجلاف يمتاز بالفوائد الصحية التالية ً
أيضا:
* يتمتع بخصائص مطهرة ومعقمة
* مضاد للبكترييا والفطريات
* يعزز من الصحة النفسية واملزاج.
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�لخال�ض

رهاب �لثوم!

خالد باقر النجار
عى كل انسان يدرس الدوافع احلقيقية
لالخالص لينغرس فيه الوفاء يف أي
عمل كان او يتفوه بكلمة يرتقي هبا
لريفع من مستوى الدائرة التي يعمل
هبا أو املؤسسة التي ينتمي هلا او اي
مللرشوع آخر فعليه أن يكون باألول
خملصا مللع نفسه قبل كللل يشء ألن
االخالص ينتزع احلقيقة من االعامق
وال ختن يف عملك وال ختدع نفسك
الن اخللللداع واخليانة للنفس يطمر
وحيوهلا
احلقيقة ويبعدها ويشوهها
ّ
بناره املحرقة إىل كذبة ال تنطل اال
عى صاحبها فعليه جيب أن تعيش
بالشخصية التي خلقها اهلل فال جتعل
لكل ما متارسه وجهني وجه ظاهر هو
القناع وآخر خفي وهو الوجه احلقيقي
لك بل اعمل بالوجه احلقيقي لألشياء
كي تسطع عى شاشه افكارك واطو
اخلداع هنائيا
وقللد تطرقت يف هللذا املللقللال للوفاء
باملهن وصيانتها وأنللا اعللرف متاما
أن حديثي هبللذه الللرصاحللة سينقل
خيبة أمل لكثريين من الناس ولكن
البد من البحث عن احلقيقة الكامنة
وراء ترصفاتنا وإمساكها بمنطقها
وإخراجها للنور كي يراها كل انسان
هيمه أن يعيش يف الللنللور وللليللس يف
الظلمة الن الكائن البرشي الذي جيهل
الدوافع احلقيقية وراء ما يقوم به من
أعامل ختتلط عليه االشياء فيعيش يف
شخصية مزيفة طول حياته فتذكر مهام
بلغ بك النجاح و تعددت يف قلبك
االفللراح تذكر فقط أن احلياة حلظة ال
تقاس سعادهتا إال بذكر اهلل واالقرتاب
منه بالصدق واإلخالص والوفاء.
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ويصطلح بل ( )Alliumphobiaوهو اخلوف من الثوم ورائحته ،وكذلك
يصاب الكثري من األشخاص بالرعب بسبب الثوم ومن نباتات أخرى ذات
روائح نفاذة مثل البصل بأنواعه و الكراث ،وكلمة ( )alliumأصلها التيني
وتعني رأس الثوم ،بينام ( )phobiaأصلها يوناين وتعني اخلوف ..ومع ذلك
حرص هلا.
فللثوم فوائد ال
يَ

�آد�ب �لعلماء
يصف آية السيد حممد احلسيني الطهراين تواضع أستاذه العالمة آية اهلل السيد
حممد حسني الطباطبائي أعى اهلل مقامه بقوله :منذ ما يقارب أربعني عام ًا ،مل
هُيشاهد أن اتكأ عى مسند يف املجلس ،كان دائ ًام حيتفظ بفاصلة بني ظهره واجلدار
تأد ًبا واحرتا ًما للجالسني ،وما أمكنني مرة أن أجلس مكا ًنا أدنى من مكانه،
رغم كثرة تر ّددي عى جملسه لالستفادة من علمه.
جالسا عى مسند مرتفع عن األرض
وذات مرة زرته يف مشهد املقدسة ،فوجدته ً
عم ً
ال بنصيحة الطبيب؛ إذ كان يعاين من أزمة يف القلب ،بمجرد أن دخلت عليه
قام من مكانه و طلب مني اجللوس عى املسند ،فامتنعت كالعاده فرصنا واقفني
هكذا ،حيث يرص أحدنا عى اآلخر باجللوس عى املسند  ،و لكنه غلبني عندما
قال :اجلس ،كي أقول لك كلمة! ..فتأد ًبا و رغبة يف معرفة ما يريد قوله يل و
طاعة إلرصاره جلست عى املسند ،و جلس هو عى األرض ..ثم قال إن اجلملة
كنت أريد قوهلا لك هي :أن اجللوس عى املسند ألني!
التي هُ

حفظ �هلل تعاىل
مر�جعنا �لعظام
�أنو�ر �لهدي �لإلهي

حكمة لقمان

من يكن يف الدّ نيا ذلي ً
ال ويف اآلخرة رشي ًفا ،خري من أن يكون يف الدّ نيا
رشي ًفا ،ويف اآلخرة ذلي ً
ال.
وينقل عن رسول اهلل ّ
(صى اهلل عليه وآله) أنّه قال« :ح ًّقا أقول :مل
نبيا».
يكن لقامن ًّ
عن نافع عن ابن عمر قال :سمعت رسول اهلل ّ
(صى اهلل عليه وآله)
نبيا ،ولكن كان عبدً ا كثري ال ّت ّ
فكر ،حسن اليقني،
يقول« :مل يكن لقامن ًّ
ومن عليه باحلكمة ،كان ً
نائام نصف ال ّنهار ،إذ جاءه
فأحبهّ ،
ّ
أحب اهلل ّ
نداء :يا لقامن! هل لك أن جيعلك اهلل خليفة يف األرض ،حتكم بني
ريب قبلت العافية ،ومل
ال ّناس باحلقّ ؟ فأجاب ّ
خريين ّ
الصوت :إن ّ
أقبل البالء ،وإن عزم يَ َّ
فإين أعلم أنّه إن فعل
عل
فسمعا وطاعةّ ،
ً
يب ذلك أعانني وعصمني .فقالت املالئكة بصوت ال يراهم .يَمل يا
ألن احلكم أشدّ املنازل وأكدها ،يغشاه ّ
الظلم من ّ
لقامن؟ قالّ :
كل
فباحلري أن ينجو ،وإن أخطأ أخطأ طريق اجل ّنة .ومن
مكان ،إن هُو ِق يَي
ّ
يكن يف الدّ نيا ذلي ً
ال ،ويف اآلخرة رشي ًفا ،خري من أن يكون يف الدّ نيا
رشي ًفا ،ويف اآلخرة ذلي ً
ال .ومن خيرت الدّ نيا عى اآلخرة ،تفته الدّ نيا،
فتعجبت املالئكة من حسن منطقه ،فنام نومة
وال يصيب اآلخرة.
ّ
ّ
ثم كان يؤازر داود بحكمته»،
فأعطي احلكمة ،فانتبه يتكلم هباّ .
السالم)« :طوبى لك يا لقامن أعطيت احلكمة
فقال له داود (عليه ّ
يَ
ورصفت عنك البلوى»﴿ .أ ِن ْ
اش هُك ْر ِ َّهللِ﴾ معناه .وقلنا له اشكر هلل
﴿و يَمن يَيشْ هُك ْر يَفإِ َّن يَام يَيشْ هُك هُر لِ يَن ْف ِس ِه﴾
تعاىل عى ما أعطاك من احلكمة يَ
أي :من يشكر نعمة اهلل ،ونعمة من أنعم عليه ،فإنّه إنّام يشكر لنفسه
َّ
والزيادة.
ألن ثواب شكره عائد عليه ،ويستحقّ مزيد ال ّنعمةّ ،

علي
ُ
غدير ّ

السالم) :العجب يا أبا
قال أبو عبد اهلل (عليه ّ
حفص ملا لقى ع ّ
ل بن أيب طالب ،أنّه كان له عرشة
والرجل
آالف شاهد مل يقدر عى أخذ ح ّقهّ ،
ّ
يأخذ ح ّقه بشاهديَ ْينّ ،
(صى اهلل
إن رسول اهلل
حاجا ومعه مخسة
عليه وآله) خرج من املدينة ًّ
آالف ،ورجع من ّ
شيعه مخسة آالف من
مكة وقد ّ
ّ
مكةّ ،
فلام انتهى إىل اجلحفة نزل جربائيل (عليه
السالم) بوالية ع ّ
السالم) ،وقد نزلت
ل (عليه ّ
ّ
واليته بمنى ،وامتنع رسول اهلل ّ
(صى اهلل عليه
وآله) من القيام هبا ملكان ال ّناس ،فقال ﴿ :يَيا يَأ هُّ يَهيا
الر هُس هُ
ول يَب ِّلغْ يَما هُأن ِز يَل إِ يَل ْي يَك ِمن َّر ِّب يَك يَوإِن َّ ْمل يَت ْف يَع ْل
َّ
يَف يَام يَب َّلغْ يَت ِر يَسا يَلت هُيَه يَو َّ هُ
اهلل يَي ْع ِص هُم يَك ِم يَن ال َّن ِ
اس﴾.
الصالة جامعة ،فاجتمع ال ّناس فقال
فنادىّ :
ّ
(صى اهلل عليه وآللله) :من أوىل بكم من
بي
ال ّن ّ
ثم
أنفسكم؟ قال :فجهروا فقالوا :اهلل ورسولهّ ،
ثم قال هلم
قال هلم الثّانية ،فقالوا :اهلل ورسولهَّ ،
الثّالثة ،فقالوا :اهلل ورسوله ،فأخذ بيد ع ّ
ل (عليه
السالم) فقال :من كنت مواله فع ّ
هم
ل مواله ،ال ّل ّ
ّ
ِ
ِ
وال من واله وعاد من عاداه وانرص من نرصه
واخذل من خذله ،فإنّه م ّني وأنا منه ،وهو م ّني
نبي بعدي.
بمنزلة هارون من موسى إ ّال أنّه ال ّ
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