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محتويات العدد

الم���دارس  بمجم���ع  العم���ل  تواص���ل 
النموذجية

الوفاء 

اعتالل االعصاب السكري.. 

تأكيدًا على ضرورة إعانة العوائل المتضررة..
ممثلية المرجعية العليا في كربالء توّزع

 أكثر من )45 ألف( سلة غذائية

الرجُل المميُز في المجتمع.. 
كيف يريد ان تكون زوجته مثالية...؟

جولٌة في عقوِل الرجال المبدعين...

 

»ما كاَن هلِل ينمو«.. 
مشاريع العتبة الحسينية أنموذجًا

صفحتنا على الفيسبوك: مجلة االحرار
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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

رغ������َم دخول الع������راق ومدينة كربالء المقدس������ة في 
مرحلة خطرة من مراحل تفش������ي فيروس كورونا، 
وازدي������اد عدد المصابين حاليًا بش������كل غير مس������بوق، 
وهو م������ا يوحي بأن الجائحة وصل������ت الى ذروتها من 
الخطورة، وحس������ب ما جاء في تأشيرات خلية األزمة 
ومنظم������ة الصحة العالمية مؤخرًا، وذلك نتيجة عدم 
الت������زام المواطنين بالتعليم������ات الصحية واإلجراءات 
الوقائية بش������كل كامل، أقول رغ������م ذلك إال إن هناك 
بوادر أمل بالشفاء في مقابل هذا.. حيث مقابل اعداد 
المصابي������ن المتزاي������دة يومًا بعد آخر هن������اك تقابلها 
اعداد مماثلة أو دونها للمتشافين من المرض أيضًا، 

وهو ما يدعو الى التفاؤل بقرب الفرج إن شاء اهلل.
لكن يبقى الترّقب للحظة الخالص من هذه الجائحة 
القاتل������ة وه������ذا الفي������روس اللعين ال������ذي أودى بحياة 
الكثير هاجس الناس.. متى تحين؟ وكيف ستكون؟! 

ال شك إن هذا الوباء يعدُّ من االبتالءات واالمتحانات 
العظيمة، ولذلك يحتاج إلى صبر عظيم، ألن ش������أنه 
ليس من ش������أن الخلق.. بل هو خاضع فقط لمش������يئة 
الخال������ق عز وج������ل، ومرتب������ط بن������زول رحمته على 
الن������اس.. فف������ي لحظة ما، نجد أنفس������نا وق������د نجونا 
وانقشع الوباء، إذن فليس أمامنا إال االلتزام بالوقاية 
أواًل، وم������ن ثم التضّرع والدعاء ثاني������ًا، أن تمّر هذه 
الفت������رة العصيبة عل������ى بلدنا وعلى امتنا اإلس������المية 
والعال������م بخير وس������الم، وال يتحّقق هذا الخالص إاّل 
بالمزيد من التوّجه والتضّرع الى اهلل تعالى، والتوّسل 
باألئمة المعصومين عليهم الس������الم.. ال س������يما إمامنا 

الغائب عّجل اهلل تعالى فرجه الشريف.

فريو�ُص كورونا واأمُل اخلال�ص
 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد   1216 لسنة 2009م
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الدول  بني  مياه«  »حرب  الن��دالع  العاملية  املخاوف  ظّل  يف 
املتشاطئة واملرتبطة مائيًا، حياول العراق اختاذ موقف من تركيا 
التي أصبحت هتيمن عىل مياه هنري دجلة والفرات، والسعي 
املتحدث  أكّده  ما  بحسب  معها،  جديد  إتفاق  إىل  للتوصل 

باسم وزارة املوارد املائية عوين ذياب.
وقال ذياب يف ترصيح صحفي: اّن »وزير املوارد املائية مهدي 
رشيد ركز خالل لقائه مع السفري الرتكي فاتح يلدز يف بغداد 
عىل إعادة التفاوض مع أنقرة للوصول إىل اتفاق حيّدد احلّصة 
»وجود  إىل  مشريًا  والفرات«،  دجلة  هنري  مياه  من  املعقولة 

حماوالت مع إيران هبذا اخلصوص«.
مفاحتة  اخلارجية  وزارة  من  طلبت  »ال��وزارة  أن  وأض��اف، 
اجلانب اإليراين لتحديد لقاٍء واملبارشة بعملية التفاوض حول 
تفامهات  إىل  اآلن  حتى  يصل  مل  »العراق  أن  إىل  الفتًا  املياه«، 
اجلانب  من  املقبلة  األهنر  تأثري  بسبب  حيوية،  قضايا  حول 
الرشقي عىل املدن احلدودية وخاصة حمافظة البرصة التي تتأثر 
بدرة  ومنطقة  ميسان  حمافظة  إىل  إضافة  واجلزر،  املد  بارتفاع 
املياه يف  وجصان ومنديل وخانقني، والتأثري املبارش عىل خزن 
سدي دربندخان ومحرين اللذين يعتمدان عىل الواردات املائية 

من اجلانب اإليراين«.
العام  التي جرت  تركيا،  مع  األخرية  »املباحثات  أن  وأوضح 
املايض مل تلق جتاوبًا بشأن مطلب العراق املتعلق بحل املشاكل 
النامجة عن اإليرادات املائية«، مشريًا إىل أن »تركيا تريد إطالة 
تطوير  وهي  هلا،  املخّطط  مشاريعها  لتطوير  التفاوض  أمّد 
دجلة  حويض  تشمل  التي  األناضول  رشق  جنوب  منطقة 
املشاريع، من دون أن  الوقت إلكامل هذه  والفرات، وكسب 

يقطعوا خط التواصل مع العراق«.

مساٍع عراقية لحسم 
موضوع الحصة المائية 

مع تركيا

رحيل الخادم الحسيني

 الحاج »نعمة مصلح«

العتبة الحسينية: توفير مواد التعقيم 

بالتعاون مع وزارة النفط

)عليه  اإلمام احلسني  األحرار، رحيل خادم  تنعى أرسة جملة 
السالم( الشهيد السعيد احلاج نعمة حممود آل مصلح )رمحه 
املوافق )9 متوز  يوم اخلميس  اهلل تعاىل(، والذي فارق احلياة 
2020(، بعد معاناته الطويلة من إصابته التي تعّرض هلا بعد 
تلبية فتوى اجلهاد الكفائي وحماربة عصابات داعش اإلرهابية 
يف منطقة )جرف النرص( ومعارك أخرى، سائلني البارئ )عز 
وأن  جناته،  فسيح  ويسكنه  الواسعة  برمحته  يرمحه  أن  وجل( 

يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

وزارة  مع  ت��ع��اون«  »عقد  املقدسة  احلسينية  العتبة  أبرمت 
الصحي  القطاع  لدعم  التعقيم،  بمواد  جتهيزها  هبدف  النفط 

واملستشفيات واملواطنني يف كربالء املقدسة واملحافظات.
وقال مسؤول شعبة العالقات اخلارجية يف العتبة املقدسة أمحد 
حسن فهد: »رشعت العتبة احلسينية املقدسة منذ ظهور جائجة 
لغرض  العراقية  النفط  وزارة  مع  والتنسيق  بالعمل  كورونا 
الطبي  والسائل  اجلل  مادة  من  اطنان    )5( من  بأكثر  جتهيزها 
لتوزيعها عىل املستشفيات واملراكز الصحية والدوائر احلكومية 

واملواطنني )جمانا(«.
وأضاف أن »املواد املعقمة وبعد تعبئتها يتم توزيعها عند أبواب 
املرقد احلسيني الرشيف واملنطقة املحيطة به، فضاًل عن تزويد 
يف  احلكومية  والدوائر  الصحية  واملراكز  املستشفيات  من  عدد 
كربالء وعدد من املحافظات، كام يتم إيصاهلا للعوائل املتعففة 
رحيانة  محلة  طريق  وع��ن  احلسينية  العتبة  ك��وادر  خ��الل  من 

الوارث، ومجعية كشافة الوارث«.
جملة االحرار اال�سبوعية
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الشامي: العتبة الحسينية 
حاضرة لمواجهة أي أزمة تعصف بالبلد

الكهرباء في كربالء..
 معاناة ال تنتهي

العتبة احلسينية  باسم  الرسمي  املتحدث  أّكد 
أفضل  السّيد  العام،  أمينها  ونائب  املقدسة 
اجلهات  مع  املقدسة  العتبة  وقوف  الشامي، 
كورونا،  ف��ريوس  انتشار  ملواجهة  الصحية 
العتبة  أن  مبينًا  للمرىض،  العالج  وتقديم 
تعصف  أزمة  أي  ملواجهة  حارضة  احلسينية 
بالبلد، وقامت بتسخري إمكاناهتا املالية خلدمة 

الشعب العراقي يف هذه الظروف الصعبة.
وقال الشامي: إن »هذه االزمة التي اجتاحت 
تطلبت  )كورونا(  جائحة  تفيش  بعد  العراق 
العتبة  ب��ادرت  لذلك  اجلهود،  مجيع  تضافر 
أن  بعد  املساعدة  لتقديم  املقدسة  احلسينية 
مستقبل  يف  حيدث  أن  يمكن  ما  استقرأت 
للشفاء  مراكز  بناء  عىل  وعملت  االحداث، 
بشكل عاجل ورسيع من أجل السيطرة عىل 
احتامالت انتشار هذا الفريوس بشكل أكرب«.
كربالء  يف  مراكز  ع��دة  بناء  »ت��م  وأض��اف، 
فضاًل  وبغداد،  األرشف  والنجف  املقدسة 
مدن  يف  االن  ُتبنى  التي  املراكز  باقي  عن 
العراق األخرى، كالبرصة وذي قار وواسط 
املصابني  لشفاء  سعيًا  ودي��اىل؛  والديوانية 
يف  العراقية  الصحة  وزارة  دور  وتعزيز 

مواجهة هذه اجلائحة«.
الشفاء  مراكز  من  »بعض  أن  الشامي  وبني 
االصطناعي  التنفس  بأجهزة  تزويدها  تم 
واخرى زودت بمختربات الفحص والبعض 
متكاملة«،  طبية  بتجهيزات  زود  اآلخ��ر 
مضيفًا، »تم هتيئة مدن الزائرين والتي كانت 
تستقبل أعدادًا كبرية من الوافدين اىل كربالء 
املالمسني  الستضافة  مراكز  لتصبح  املقدسة 
الستقبال  مراكز  اىل  حتّولت  واآلن  للمرىض 
»لذلك نحن  واردف  املصابني ومعاجلتهم«، 
نعتقد ان امكانات العتبة هي مسخرة بشكل 
كبري خلدمة الشعب العراقي وخاصة يف هذه 

الظروف الصعبة«.

صحفيًا،  تقريرًا  اخلربية،  ن��ون  وكالة  ن��رشت 
تطرقت فيه إىل معاناة املواطنني من أهايل حمافظة 
كربالء، من سوء خدمة تزويد الطاقة الكهربائية، 

وإرتفاع أجور تزويدها من املولدات األهلية.
مواطنون  طالب  فقد  الوكالة،  تقرير  وبحسب 
يف كربالء، احلكومة املحلية بتفعيل دور اللجان 
االق��ت��ص��ادي��ة، وم��راق��ب��ة أص��ح��اب امل��ول��دات 
األهلية، فيام يتعلق بجباية االجور، مؤكدين أن 
أصحاب املولدات يتحدون القرارات احلكومية 

وال يلتزمون هبا.
اليارسي  وئ��ام  ويدعى  املواطنني  أح��د  وق��ال 
يلتزمون  ال  األهلية  امل��ول��دات  »أصحاب  ان 
بالتسعرية  اخلاصة  املحلية،  احلكومة  بقرارات 
القرارات  »يتحدون  اهنم  مؤكدًا،  الشهرية«، 

احلكومية يف وضح النهار«
»احلكومة  املوسوي  حيدر  املواطن  طالب  فيام 
املوضوع  ه��ذا  عن  النظر  غض  بعدم  املحلية 
االقتصادي  الظرف  هذا  يف  وخصوصًا  املهم، 
جراء  الكربالئي  املواطن  يعيشه  الذي  الصعب 

تداعيات انتشار فريوس كورونا«.

الشامي: العتبة 
الحسينية المقدسة 

بادرت لتقديم 
المساعدة بعد أن 

استقرأت ما يمكن 
أن يحدث في 

مستقبل االحداث

جملة االحرار اال�سبوعية
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ 

العراق الحديث

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.

التالية لصالة اجلمعة  اتعّرض اىل املحاور  ان  اود  اخواين واخوايت 
هلذا اليوم :

املحور االول : 
بام يتعلق بام ُطِرَح من مسودة االتفاقية بني اجلانبني العراقي واجلانب 

االمريكي أوّد ان اذكر يف هذا املحور امورا ثالثة : 
االمر االول :  انه مادام أمر بنود هذه االتفاقية ومسودهتا يف ساحة 
احلكومة العراقية والكتل السياسية التي تشرتك يف ادارة امور هذا 

البلد ومستقبال ستكون يف ساحة جملس النواب.. 
أوّد ان ُاذّكر االخوة املسؤولني مجيعا املعنيني هبذه املسودة ان هناك 
مجيع  عاتق  عىل  ملقاة  وتارخيية  واخالقية  ووطنية  دينية  مسؤولية  
االيت  االمر  يف  تتمثل  املسؤولية  هذه  املسؤولني..  االخوة  هؤالء 
عليها  احلفاظ  من  بد  ال  اساسية  ومبادئ  وطنية  ثوابت  هناك  ان 

وصوهنا: 
وعدم  العراقي  للشعب  العليا  املصالح  عىل  احلفاظ   - االول: 

التفريط هبا. 
- عدم املساس بسيادة العراق وعدم التفريط هبا. 

- احلفاظ عىل استقالل العراق. 
يؤدوا  ان  فالبد  االخ��وة  ه��ؤالء  عاتق  عىل  ملقاة  مسؤولية  هذه 
دينية ووطنية  بّيناها  املسؤولية ألهنا مسؤولية كبرية وكام  حق هذه 

واخالقية وتارخيية.
االمر الثاين : ان بنود هذه االتفاقية متس املصالح العليا جلميع ابناء 
املذاهب  مجيع  القوميات  مجيع  استثناء  دون  ومن  العراقي  الشعب 
وسيادة  العراق  استقالل  متس  البنود  هذه  وايضا  االقلّيات  مجيع 
السرتاتيجية  االمهية  هذه  االتفاقية  هذه  لبنود  ان  وحيث  العراق 
الكربى يف حياة الشعب العراقي بجيله احلارض واجياله القادمة ال 
بد من التأين والرتوي والرتيث وعدم االستعجال بشأهنا  واعطاء 

البنود  بتأن وترّو مجيع  ُتدرس  ان  بد  املسودة، ال  الرأي بشان هذه 
ماهي  معانيها؟  هي  ما  مداليلها؟  ماهي  املسودة  هذه  يف  املوجودة 

آثارها؟ وانعكاساهتا عىل البلد وعىل الشعب العراقي.. 
وحينام ُتدرس هذه البنود البد ان يكون املعيار يف القبول او التعديل 
التي  الثالثة  الوطنية  الثوابت  عىل  احلفاظ  مدى  هو  الرفض  او 

ذكرناها وان تراعى يف مجيع البنود .
بينت  كام  املعنيني  املسؤولني  االخوة  ُاذّك��ر  ان  أود  الثالث:  االمر 
السياسية  والكتل  العراقية  احلكومة  ساحة  يف  املسودة  هذه  االن 
البالد يف املستقبل يف ساحة  ادارة امور  املعنية هبا والتي تشرتك يف 
املصالح  هذه  عىل  احلفاظ  عىل  حرصهم  إّن  املوقر  النواب  جملس 
العليا وصوهنم الستقالل العراق وسيادته فاهنم سينالون رضا اهلل 
املوقف  الشعب  هذا  هلم  وسَيحفظ  العراقي  الشعب  ورضا  تعاىل 
احلفاظ  عىل  حيرصون  كانوا  ان  هلم  ف  وامُل��رشّ امُلخلص  الوطني 
هبذا  هلم  التاريخ  وسيكتب  الوطنية  واملبادئ  الثوابت  هذه  عىل 
املوقف الوطني حينام حيافظون عىل هذه املصالح الوطنية سيكتب 
املبادئ  فّرطوا هبذه  إن  ناصعة..وبالعكس من ذلك  هلم صفحات 
والثوابت الوطنية فإن هذا الشعب سوف لن يغفر هلم ولن يساحمهم 
وسوف يكتب التاريخ هلم صفحات ال ترّشف أحدا لذلك البد من 
االلتفات اىل خطورة وامهية هذه املسؤولية وإدراك هذه املسؤولية 
بجميع أبعادها ومالحظة هذه الثوابت الوطنية كمعيار كام بّينا يف 
التعّرض  أوّد  الذي   : الثاين  الرفض.املحور  او  التعديل  او  القبول 
إليه فيام يتعلق بتهجري العوائل املسيحية يف مدينة املوصل فأوّد ان 
ابنّي أمرين : االمر االول: ان هؤالء املواطنني املسيحيني هم كبقية 
احلياة  حلو  الظروف  نفس  معنا  يعيشون  هم  العراقيني  املواطنني 
وُمّرها نفس هذه الظروف بام فيها من ازمات ومشاكل ومصاعب 
ومآس ايضًا يشاركوننا يف هذه احلياة وهم كذلك عليهم مسؤوليات 
وواجبات نفس ما علينا من مسؤوليات وواجبات وبالتايل فإن هلم 
كانت  او  سياسية  أكانت  سواء  احلقوق  هذه  حقوقنا  مثل  حقوقا 
عىل  احلفاظ  يف  كانت  او  واملستقر  اآلمن  العيش  ظروف  توفري  يف 
امواهلم و ارواحهم واعراضهم وغري ذلك من احلقوق هذه احلقوق 
كفلتها الرشائع الساموية وكفلها الدستور العراقي فالبد من صوهنا 
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اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد 
املوافق  23/�شوال/1429هـ  يف  الكربالئي  املهدي 

24-10- 2008م : 

اعداد:حيدر عدنان



ُن�شرت يف جملة االحرار العدد )148( 
اخلمي�ص 29/�شوال/1429هـ املوافق 30/ ت�شرين االأول /2008م

يصونوا  ان  املسؤولني  االخ��وة  عىل  جيب  ان��هُ  كام  هلم  وحفظها 
لذا  املواطنني  وبقية  العراقي  الشعب  ابناء  لبقية  احلقوق  وحيفظوا 
واملستقرة  االمنة  االج��واء  توفري  يف  اإلرساع   احلكومة  من  نامل 
يشعرون  بحيث  سكناهم  مناطق  اىل  العوائل  هذه  تعود  بحيث 
وهذا  املدينة  تلك  يف  تواجدهم  ويف  يعودون  حينام  باالطمئنان 
السيد عيل احلسيني  العظمى  اية اهلل  اكده سامحة  الذي  املعنى هو 
االقلية  املكون من  الوفد  زيارة  الوارف( يف  دام ظله   ( السيستاين 
الذين زاروا سامحته خالل هذا االسبوع. املسيحية ومن الصابئة 
االمر الثاين: نخاطب اجلهات املسؤولة البد من الكشف عن هوية 
اجلهات التي تقف خلف هذه االعامل من قتل للمسيحيبن وتدمري 
بعض منازهلم وهتجري هلم اىل خارج مدينتهم البد ان تكشف هذه 
التي تقف خلف هذه األعامل وتبني هويتها ألبناء الشعب  اجلهة 
ولبقية الناس.انتم تعلمون ان هذه القضية هي مصدر اهتامم وقلق 
العريب واالسالمي وكذلك يف  العامل  املسيحية  يف  اجلاليات  لدى 
بقية دول العامل فالبد ان ُتكشف هوية هذه اجلهة لكي ال تتامدى يف 
اعامل اخرى وربام يشّجع جهات اخرى عىل ان تقوم بأعامل مماثلة 
مع مواطنني عراقيني آخرين ألنه مل جتد ان هذه اجلهة التي قامت 
املسؤولني مع  نأمل من االخوة  هبذه االعامل مل ُتكَشف..، لذلك 
إتضاح هوية اجلهة ان يتم الكشف عن هوية هذه اجلهة التي قامت 
واحتامل  النفط  اسعار  هبوط  بعد    : الثالث  األعامل.املحور  هبذه 

ختفيض ميزانية العراق يف العام القادم نود ان نذكر بأمهية أمرين :
االج���راءات  اخت��اذ  ال���روري  من  اصبح  اآلن  االول:   االم��ر 
الفساد  اجتاه  فاعلية  اكثر  اج��راءت  :اختاذ  سنذكرها  التي  التالية 
اذ نسمع ان هناك فساد ماليا واداريا مسترشيا يف  املايل واالداري 
بعض املواقع الوزارية بعض مواقع الدوائر فالبد ان تكون هناك 
اجراءات اكثر حزمًا وفاعلية يف معاجلة هذا الفساد املايل واالداري 
هو  وبالتايل  الدولة  اموال  من  ورسقة  هنٌب  هو  تعلمون  كام  ألنُه 
هنٌب ورسقٌة من املشاريع التي ُتقّدم الكثري من اخلدمات اىل أبناء 
هذا الشعب.. فالبد ان يكون اكثر حزمًا وفاعلية كي ال يؤدي اىل 

استرشائِه ويكون أكثر.. اآلن فيِه رضر الفساد املايل واالداري لكن 
وبالتايل  السابق  من  أكثر  سيكون  رضرُه  امليزانية  تنخفض  حينام 
البد ان تكون هناك اجراءات اكثر فاعلية يف معاجلة هذا الفساد. 
األمر الثاين )املهم والروري(  وضع سّلم لألوليات من املشاريع 
االساسية  باالحتياجات  مساسًا  األكثر  املشاريع  وخصوصًا 
اذا كان  ُتنجز ومن ثم بعد ذلك   ً للمواطنني وخدمتهم هذه أوال 
هناك ِكفاية للمشاريع التي تأيت يف األمهية بعد هذه املشاريع تلك 
توضع يف امليزانية وُتوضع يف طور اإلنجاز.يف اخلتام اود ان ُابنّي انتم 
تعلمون يف كربالء حصل ارضاب لبعض االخوة االطباء لسبب 
ان يف الفرتة االخرية هناك ظاهرة غري صحيحة انترشت يف جمتمعنا 
وأّدت اىل هذا االرضاب ليوم او يومني سببها انه يف بعض االحيان 
ان املريض الذي جيري له الطبيب العملية اجلراحية يموت بسبب 
مرضه او ألسباب اخرى يايت اهل املريض ويطالبون الطبيب بدية 
وان مل يدفع هيددونه بالقتل او التعرض ألحد أفراد عائلته اخواين 
هذه الظاهرة ليست صحيحة.. تتناىف مع احكام اإلسالم وتتناىف 
مع القيم املجتمعية ليس من الصحيح ان نبقي العنف هو السائد يف 
حياتنا دائام البد من اجراء التحقيق للمتوىف بالعملية كي يعرف ان 
موته بسبب تقصري من الطبيب ام انه بقضاء من اهلل تعاىل وقدره او 
غري ذلك من األسباب.ربام حينام جيري التحقيق ال دخل للطبيب 
املجالس  واصحاب  الطلبة  اخواين  هنا  اويص  لذلك  موته..  يف 
الظاهرة  هذه  ان  واالعيان  الوجاهة  واصحاب  العشائر  وزعامء 
ليست بصحيحة، خمالفة لألحكام الرشعية وخمالف لقيم جمتمعنا 
فحينام يشك يطالب بتحقيق ان تبني السبب هناك تقصري حياسب 
الطبيب ويطالب منه ما يرتتب عليه رشعا اما مبارشة يأيت له ويقول 
اما ان تعطي الدية او اتعرض لك بالقتل او احد افراد عائلتك هذا 
ابدا ليس بصحيح غري مقبول ال رشعا وال اخالقا لذلك اويص 
االخوة مجيعا  ان يعوا هذا االمر ويسعوا يف عدم انتشار مثل هذه 
الظواهر التي تشل حركة االطباء او ربام تؤدي اىل الكثري من االداء 

السلبية نسال اهلل ان يوفقنا واياكم واحلمد هلل رب العاملني.
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السؤال : ماهي أحكام األضحية ؟
اجلواب :

منها،  متكن  ملن  مؤكدًا  استحبابًا  االضحية  تستحب   )1(
ويستحب ملن متكن من ثمنها ومل جيدها ان يتصدق بقيمتها، 

ومع اختالف القيم يكفي التصدق بقيمة االدنى.
)2( جيوز ان يضحي الشخص عن نفسه واهل بيته بحيوان 
واحد، كام جيوز االشرتاك يف االضحية وال سيام إذا عزت 

االضاحي وارتفع ثمنها.
يوم  من  الشمس  طلوع  بعد  االضحية  اوقات  افضل   )3(
العيد، ويمتد وقتها يف منى اربعة  النحر وميض قدر صالة 
ايام ويف غريها ثالثة ايام وان كان األحوط االفضل االتيان 
يوم  البلدان  سائر  ويف  االوىل  الثالثة  االيام  يف  منى  يف  هبا 

النحر.
االبل  الثالثة  االنعام  ان تكون من  يعترب يف االضحية   )4(
ما  إال  االبل  من  األح��وط  عىل  جيزي  وال  والغنم،  والبقر 
الثانية  اكمل  ما  إال  واملعز  البقر  ومن  اخلامسة  السنة  اكمل 

ومن الضأن إال ما اكمل الشهر السابع.
يف  يشرتط  ما  االوص��اف  من  االضحية  يف  يشرتط  ال   )5(
واالع��رج  باالعور  يضحي  ان  فيجوز  الواجب،  اهل��دي 
كان  وان  واملهزول  واخليص  قرنه  واملكسور  اذنه  واملقطوع 
األحوط االفضل ان يكون تام االعضاء وسمينًا، ويكره ان 

يكون مما رّباه.
)٦( جيوز ملن يضحي ان خيصص ثلثه لنفسه أو إطعام اهله 
املسلمني،  من  حيب  ملن  منه  ثلثًا  هيدي  ان  له  جيوز  كام  به، 

فقراء  عىل  االخر  بالثلث  يتصدق  ان  االفضل  واالح��وط 
املسلمني.

)7( يستحب التصدق بجلد االضحية ويكره اعطاؤه اجرة 
للجزار وجيوز جعلها مصىل وان يشرتى به متاع البيت.

أجزأته  عنه  ُضّحي  فمن  العقيقة  عن  االضحية  جتزئ   )٨(
عن العقيقة.

من  مانع  ال  كام  رج��اًء  امليت  عن  باالضحية  بأس  ال   )9(
االتيان باالضحية املستحبة الواحدة عن عدة اشخاص من 

غري حتديد بعدد خاص.

السؤال : هل تغني أضحية الزوج عن زوجته وابنائه ؟
اجلواب : ال تغني وهي مستحبة .

السؤال : هل جتوز األضحية عن الرجل املتوىف بحيوان أنثى 
؟

اجلواب : ال مانع منه .

قيمة االضحية ملستحقيها عوضًا  : هل جيزئ دفع  السؤال 
عن االضحية ؟

اجلواب : الجيزئ دفع القيمة .

االضحى  عيد  يوم  االضحية  إه��داء  جيوز  هل   : السؤال 
للوالدين املتوفني ؟

اجلواب : يمكن إهداء الثواب إليهام .
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* الّضابطة بمعنى املالك واملعيار، كضابط ومعيار الذنوب 
واخلطأ،  العمد  قتل  يف  الضابطة  أو  والصغرية،  الكبرية 

والّضابطة هبذا املعنى ال عالقة هلا بالقاعدة الفقهّية.
* الّضابطة بمعنى املفهوم الكيّلّ الّشامل لفروع ومصاديق 
الّصالة  إمام  باب فقهّي معنّي، مثل )ضابط ما يشرتط ىف 
الّنذر( وغريها، وعىل  كامله وإيامنه وعدالته...( و)ضابط 
بخالف  معنّي  بباب  ختتّص  الفقهّية  الّضابطة  ف��إّن  هذا 

القاعدة اّلتي هي أعّم وتشمل أكثر من باب. 
الفقهّية  والّضابطة  القاعدة  بني  الفرق  نجيم  ابن  بنّي  وقد 
هبذا البيان: »الفرق بني الّضابط والقاعدة أّن القاعدة جتمع 
فروعًا من أبواب شّتى والّضابط جيمعها من باب واحد«.

»لوال  وآل��ه(:  عليه  اهلل  )صىل  األك��رم  النبي  عن  روي 
أن  عىل  ويدل  بالسواك«،  ألمرهتم  أمتي  عىل  أشق  أن 
األمر موجب للمشّقة، أو كقوله تعاىل: )فليحذر الذين 
عذاب  يصيبهم  أو  فتنة  تصيبهم  أن  أمره  عن  خيالفون 
للعقاب،  موجبة  األمر  خمالفة  أن  عىل  يدّل  إذ  أليم(، 
وهبذا  بالوجوب  األم��ر  الختصاص  م��الزم  وكالمها 
أو  للمشقة  مالزم  أمر  كل  املذكورة،  الكربى  تتشّكل 
العقوبة عىل املخالفة، فام ال يالزم أحدمها ليس أمرًا فال 

يكون االستحباب مصداقًا لألمر.
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ا�شطالحان لل�شابطة الفقهّية 

وهو  الشفاء،  من  استفعال  باالستشفاء  ُيقصد 
يقترص  وال  أع��راض��ه،  وزوال  السقم  ذه��اب 
الشفاء عىل أسقام اجلسد، فاألسقام واألمراض 
هو  ما  ومنها  عضوي  هو  ما  فمنها  أقسام:  عىل 
مرتبطة  وكلها  روح��ي،  هو  ما  ومنها  نفيس 
ببعضها البعض كل واحد منها يؤثر يف اآلخر، 
أشد  الروحية  األسقام  أن  احلكامء  قالت  ولكن 
فتكًا وإرضارًا باإلنسان من األمراض األخرى، 

لكوهنا ال تّر بالدنيا فقط بل وباآلخرة.
يف  ب��أّن  األع��الم  اإلمامية  علامء  ويقّر  ويؤكد 
شفاء  الطاهرة(  والعرتة  اهلل  )كتاب  الثقلني 
هبام  إال  عافية  وال  شفاء  وال  األم��راض،  مجيع 
جُمتِمَعني، لقول الرسول األكرم )صىل اهلل عليه 
وآله(: )ما إْن متّسكتم هبام(، فالقرآن هو الدواء 
وأهل البيت )عليهم السالم( هم األطباء الذين 
وهم  به،  الناس  أعلم  ألهنم  ال��دواء،  يصفوَن 
تأويله،  يعلمون  ال��ذي  العلم  يف  الراسخون 
ولذا فإن التمّسك بأهل البيت )عليهم السالم( 
الضالل،  من  أم��ان  هو  وطاعتهم  وم��ودهت��م 
وفوز  العذاب،  من  ونجاة  البالء،  من  وكفاية 
باجلنة والرضوان، وبذلك يكون الشفاء األكرب.
)رض��وان  الكليني  اإلس��الم  ثقة  عن  وي��روى 
)عليه  جعفر  أيب  عن  بسنده  عليه(  تعاىل  اهلل 
والفَلَج  وال��راح��َة  ال��رْوَح  وإّن  ق��ال:  السالم( 
واملغفرة  والكرامة  والربكة  والنجاح  والعون 
والقرب  والرضوان  والبرشى  واليرس  واملعافاة 
والنرص والتمّكن والرجاء واملحّبة من اهلل )عز 
وجل( ملن توىّل عليًا وائتّم به، وبرئ من عدوه، 
عيل  حقًا  بعده،  من  ولألوصياء  لفضله  وسّلم 
)تبارك  ريب  عىل  وحقٌّ  شفاعتي  يف  أدخلهم  أن 
وتعاىل( أن يستجيَب يل فيهم، فإهنم أتباعي ومن 

تبعني فإنه مّني( )الكايف 1/ 2٦7(.

االستشفاء بالثقلين

إعمال أصالة العموم

اإعداد: حممد حمزة جرب



تواصل العمل 
بمجمع المدارس النموذجية

العتبة الحسينية في مضمار إنشاء األبنية التعليمية المتطورة..

تقرير: ح�شنني الزكروطي ـ ت�شوير: �شالح ال�شباح

خطىً واثقة وحقيقية للعتبة الحسينية المقدسة في المجال التربوي والتعليمي، 
تظهر رسالتها السامية في تطوير هذا القطاع الحيوي اإلنساني الهام، واضعًة 
تجربًة فّذة يُشار إليها بالبنان، ولتكون نموذجًا حيًا يحتذى به على مستوى البالد.
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العتبة الحسينية في مضمار إنشاء األبنية التعليمية المتطورة..

تؤكد األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة دائمًا على االهتمام 
بالتصاميم الحديثة إلضفاء الجمالية على مشاريعها المقامة في 

المجاالت المختلفة، وأغلبها التي تأخذ طابعًا إسالميًا.
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إْذ تواصل الكوادر اهلندسية واالنشائية يف العتبة املقدسة، 
نقطة  يمثل  الذي  اجلديد  امل��دارس  جممع  إلنجاز  أعامهلا 
البنى  وتشييد  الرتبوي  الواقع  ازده��ار  نحو  كبرية  حتّول 
املتطورة، والذي سيكون لرشحية األيتام حصة كبرية فيه، 
حيث يتكون املجمع الكائن يف منطقة حي السالم جنوب 
غرب مركز مدينة كربالء املقدسة من ست مدارس موزعة 
واملتوسطة  االبتدائية  لفئة  منها   )3( بنايات،  سِت  عىل 

واالعدادية للبنني، تقابلها )3( اخرى للبنات.
ولتفاصل اكثر حول هذا املوضوع التقت جملة )االحرار( 
قال:  وال��ذي  للمرشوع  املنفذ  املهندس  سعدون  سالم 
للعتبة  التابع  االيتام  مدارس  مرشوع  يف  العمل  »بداية  ان 
عام  من  االول  ترشين  شهر  يف  كانت  املقدسة  احلسينية 
من  ويتكون  دوان��م(،   9( اىل  وصلت  بمساحة  2019م، 
)٦( بنايات، وكل بناية حتتوي عىل )5( طوابق، وستكون 
للبنات،  و)3(  للبنني،  )م���دارس(  بنايات   )3( هناك 

واعدادية(«،  ومتوسطة  )ابتدائية  اىل  امل��دارس  وستقسم 
القدس  أرض  رشكة  تنفذه  احلايل  »املرشوع  ان  اىل  مشريا 

اهلندسية العراقية«. 
طوابق،  مخسة  تضم  ال��واح��دة  »امل��درس��ة  أن  ويضيف، 
وبمساحة )٨50(م2 لكل طابق، ويف كل طابق توجد )٦( 
والشعب  املختربات  اىل  اضافة  مكتبية  وقاعات  صفوف 
كل  ُجّهز  كام  واالداري���ني،  باألساتذة  اخلاصة  االداري���ة 
يف  موجود  ما  تضاهي  حديثة  تعليمية  بمنظومات  طابق 
وزارة  متطلبات  مع  املتوافقة  احلديثة  النموذجية  املدارس 
الرتبية، فضاًل عن املنظومات الصوتية ومنظومات االنذار 
واالطفاء لسالمة الطلبة والطالبات، كام تم جتهيز املجمع 
بالسالمل الكهربائية، بواقع )2( مصعد لكل مدرسة، وبسعة  
)20( شخصا لكل مصعد، كام سيحتوي عىل موقع االدارة 
اىل  اضافة  رياضية ومركز صحي،  وقاعة  للمجمع  العامة 

قاعة لرياض االطفال ودار حضانة«.

المدرسة الواحدة تضم خمسة 
طوابق، وبمساحة )850(م2 لكل 

طابق، وفي كل طابق توجد )6( 
صفوف وقاعات مكتبية اضافة الى 

المختبرات والشعب االدارية..

املهند�ص �شالم �شعدون
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وسار  نموذجي  باملرشوع  »العمل  أن  إىل  سعدون  ويشري 
بخطى رسيعة، وقد وصل اىل نسب مرتفعة يف االنجاز؛ إال 
أنه وبسبب جائحة كورونا التي عصفت بجميع املحافظات 
عدد  بتخفيض  االزمة  خلية  بتوجيهات  والتزاما  العراقية 
العامل انخفض العمل اىل نسبة )50%(، ولكن بقي العمل 
مستمرًا يف املجمع ومتّكنا من إنجاز ثالث مدارس وصلت 
املرشوع  إنجاز  »نسبة  أن  مضيفًا  اهلياكل«،  اكامل  ملرحلة 
متت  امل��دارس  بعض  ويف   ،)%30  �  25( بني  عام  بوجه 
وبعض  والتربيد،  الكهربائية  املنظومات  بتأسيس  املبارش 
اىل  اضافة   ،)VRB(التربيد بمنظومات  ُجّهزت  املدارس 

منظومات كامريات املراقبة يف مجيع مواقع املجمع«.
الصاحلي معاون رئيس قسم  الدكتور عالء  من جهته بني 
الرتبية والتعليم يف العتبة احلسينية املقدسة: »نحن يف قسم 
الرتبية والتعليم بصفتنا جهة مستفيدة من هذا املرشوع بعد 
إنجازه عىل نحو امثل تواصلنا بشكل مبارش ومستمر مع 
منذ  املنفذة  والرشكة  اهلندسية  املشاريع  قسم  يف  االخ��وة 
اىل  االساسية  املخططات  بوضع  واملتمثلة  االوىل  الوهلة 

اخر اللمسات واالفتتاح إن شاء اهلل تعاىل«.
وتابع: »نطمح اىل  تقديم انموذج جيد للمشاريع الرتبوية 

والتي جيب إنجازها يف بلدنا احلبيب«.

طموح كبير لتقديم انموذج جيد للمشاريع التربوية في كربالء والمحافظات العراقية

املهند�ص �شالم �شعدون
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كشفت ممثلية مكتب المرجعية الدينية العليا في كربالء المقدسة، عن قيامها بتوزيع 
)45,628( الف سلة غذائية وزعت على الفقراء، امتثااًل لدعوة المرجع الديني االعلى السيد علي 

الحسيني السيستاني بالتكافل األجتماعي دعما للعوائل المتعففة التي تضررت من االجراءات 
االحترازية للوقاية من جائحة )كورونا(.

ممثلية المرجعية العليا في كربالء توزّع
 أكثر من )45 ألف( سلة غذائية

تاأكيدًا على �شرورة اإعانة العوائل املت�شررة..

االحرار/ ح�شني ن�شر
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»المساعدات المقدمة جاءت امتثااًل لدعوة 
المرجعية الدينية العليا بالتكافل االجتماعي 

ودعم العوائل المتعففة«

0000

االحرار/ ح�شني ن�شر

وقال الشيخ عالء كاشف الغطاء مسؤول ممثلية املكتب 
املرجعية  ممثل  قبل  من  »بتوجيه  املقدسة:  كربالء  يف 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  كربالء  يف  العليا  الدينية 
الدينية  املرجعية  لفتوى  وامتثااًل  الكربالئي  املهدي 
املبارشة يف  برنامج التكافل االجتامعي واعانة املجتاجني 
كان   الوباء  ظروف  يف  التجوال  حظر  من  واملتررين 
وذلك عمالً  مباركًا من بداية شهر رجب وحلد أيام عيد 
والدوائي  واملايل  الغذائي  الدعم  بتقديم  املبارك  الفطر 
للعوائل الفقرية واملتعففة يف مجيع احياء حمافظة كربالء 
التابعة  والنواحي  االقضية  من  االداري��ة  والوحدات 

للمحافظة«.
مكتب  ملمثلية  متنوعة  نشاطات  »ه��ن��اك  وأض���اف، 
جائحة  وخ��الل  املقدسة  كربالء  يف  الدينية  املرجعية 
الف  امل��س��اع��دات)٦2٨.45(  عدد  بلغ  قد  كورونا  
الف   )1290( و  الفقراء،  عىل  وزع��ت  غذائية  سلة 
رصف  تم  كذلك  لأليتام،  كسوة  ورشاء  طحني،  كيس 
أعداد كبرية من الوصفات العالجية لالخوة املرىض من 
الفقراء فضال عن رشاء وتوزيع اعداد كبرية من حليب 

االطفال للعوائل الفقرية«.
وتابع بالقول، »تم توزيع كميات كبرية من مادة اللحم 
عينية  مواد  توزيع  اىل  باالضافة  الفقرية،  العوائل  عىل 
مراوح،  )طباخات،  من  املتعففة  للعوائل  وتسليمها 

ال�شيخ عالء كا�شف الغطاء

مربدات، ثالجات(، مبينا وما زال العمل مستمرا  حلد اآلن 
بتفقد كل العوائل واالطالع عىل احواهلم وتقديم اخلدمات 
الالزمة هلم وذلك بالتعاون مع االخوة املعتمدين جزاهم اهلل 

خري اجلزاء«.
السيد عيل  الديني االعىل  وكان قد صدر عن مكتب املرجع 
احلسيني السيستاين، يف 21 من آذار/ مارس املايض، استفتاء 
برورة  الغيارى  والشباب  والتجار  اخلري  اهل  فيه  حث 
للعوائل  الرورية  االساسية  االحتياجات  بتوفري  املسامهة 
قبل  من  الكايف  االهتامم  ع��دم  ظل  يف  خصوصا  املتررة 

اجلهات احلكومية املعنية.
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دون  املحتمل  األمر  يف  يكون  إنام  بالرجاء  التعبري  أن  ُيقال: 
املتيقن، فوقوع التعبري يف اآلية الرشيفة إنام هو لنكتة بالغية، 
وهي اإلشارة إىل أن الرجاء كاٍف يف حتفيز اإلنسان عىل العمل 
الصالح، وجتّنب الرشك باهلل تعاىل فيام ال دليل عىل مشاركته 

إياه يف األلوهية.
يف  ج���اٍر  التعبري  ه��ذا  مثل  أن  السيستاين  الفقيه  وي��ب��ني 
االستعامالت، فإّن املرء قد يعرّب بالظنِّ والرجاء واالحتامل يف 
مواضع العلم كأسلوب بالغي لإلشارة إىل االكتفاء بذلك، 
الرتغيب  أو  املخاطب برره  يعلم  أمر  الردع عن  فيقال يف 
كذا؟(  حتتمل  )أال  و  كذا؟(  تظّن  )أال  بنفسه:  يعلم  أمر  إىل 
و)أال ترجو كذا؟(، ومنها، اآليات التي ُعّلل فيها عدم اهتامم 
الكّفار بأنباء الدين وحقائقه باليأس منها، كقوله تعاىل: )ال 
تتولوا قومًا غِضَب اهلل عليهم قد يئسوا من اآلخرة كام يئَس 
أن  عىل  داللة  نحو  ذلك  ويف  القبوِر(،  أصحاِب  من  الكّفاُر 

منها،  اجلازم  اليأس  يناسب  إنام  احلقائق  بتلك  االهتامم  عدم 
ولو كان للمرء جاء قليال كان من احلكمة االهتامم هبا، ومنها، 
فيه  وقع  مما  أيضًا،  املعنى  هذا  إىل  اإلشارة  منه  يستفاُد  قد  ما 
التعبري بالظن يف بيان اعتقادات املؤمنني، كقوله تعاىل: )الذين 
وارد  وهذا  راجعون(،  إليه  وأهنم  رهِبْم  مالقو  أهّنم  يظّنون 
كام  اليقني،  يقابل  ما  اآلية  هذه  مثل  يف  بالظن  املراد  كان  إذا 
وقعت املقابلة بينهام يف قوله تعاىل: )وإذا قيَل إّن وعَد اهللِ حقٌّ 
ًا  والساعُة ال ريَب فيها ُقلُتْم ما ندري ما الساعُة إْن نُظنُّ إال ظنَّ
وما نحُن بُمستيقننَي(، وعليه فيكون يف التعبري بالظن إشارة 
إىل أن الظن بمالقاة اهلل )سبحانه وتعاىل( والرجوع إليه كاٍف 
يف ترتيب األثر الالئق واالعتناء بالرسالة التي أتى هبا األنبياء 
اآلية  يف  الظن  يكون  ال  أن  حيتمل  وقد  السالم(،  )عليهم 
باملعنى املقابل لليقني، بل يكون بمعنى االعتقاد غري احليّس، 

فال يكون التعبري به مشريًا إىل هذه النكتة بطبيعة احلال.

قيمة احتمال صدق الدين
من كتاب )ضرورة المعرفة الدينية( للفقيه السيد محمد باقر السيستاني

يقف س���ماحة الفقيه الس���يد محمد باقر 
السيس���تاني  في كتابه القي���م )ضرورة 
المعرف���ة الدينية( عل���ى مضامين علمية 
هام���ة تخ���ص الدي���ن والمعرف���ة الدينية، 
وس���نقف عند موضوع فرعي من الكتاب 
بعنوان )إش���ارة القرآن إل���ى قيمة احتمال 
ص���دق الدين(، حيث يبين س���ماحته إّن من 
المناسب عناية المرء باحتمال صدق الدين، 
ودل���ت على ذلك عدة آي���ات قرآنية، ومنها: 
م���ا تضمن أن من كان يرجو بقاًء بعد هذه 
الحياة ولقاًء هلل )سبحانه وتعالى( ينبغي 
عليه بحك���م العق���ل أن يتجّنب الش���رك 

ويعمل صالحًا.
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مناقشة 
النصوص المتطرّفة

الكوفة كتاب:  اليونسكو للحوار - جامعة  صدر من كريس 
جواد  للسّيد  اإلسالم«  يف  الديني  للعنف  العقدي  »التأصيل 

حممد تقي اخلوئي.
الكتاب هو يف األصل، أطروحة دكتوراه يف ختصص العقيدة 
يف  العاملية  اإلسالمية  العلوم  جامعة  يف  نوقشت  والفلسفة 

األردن سنة 2017.
نصوصًا  هناك  أن  إنكار  املكابرِة  من  إن  الغالف:  كلمة  ويف 
إّن  قيل  مهام  العنف،  ممارسِة  يف  املتطرفون  إليها  يستنُد  دينيًة 
أوجٍه، وذاُت دالالٍت  ومّحالُة  النصوَص ضعيفٌة سنًدا،  هذه 
متشاهبٍة وجُمملٍة، وقد تكوُن منسوخًة أو خمصوصًة بأمٍر يقرتُن 

بظرٍف حمّدد، وال يمكُن تعميُمها.
أّي  أو  حضارٍة  أو  مذهٍب  أو  ديٍن  تقييُم  اإلنصاِف  من  ليس 
املوضوعية،  سياقاهتا  من  مستقطعٍة  نصوٍص  ضوِء  يف  تراٍث 
فعندها لن يسلَم تراٌث من وجوِد هذه اآلراِء الشاذِة املستنكرِة 
املسلمني  فإّن علامَء  هنا  واملفكرين. ومن  العلامِء  أعاظِم  عند 
ومعاجلتها  املتطّرفِة  النصوِص  هذه  تشخيِص  إىل  مدعوون 
مواجهٍة  أجل  من  علميٍة  بطرائٍق  ومناقشتها  كبريٍة،  بشجاعٍة 

التطّرف. 
تضجُّ  التي  النصوِص  بعِض  تناوِل  يف  حماولٌة  البحُث  وهذا 
دالالهُتا بتكفرِي اآلخِر املختلِف، والتحريِض ضّده، ومن ثّم 
يف  ووضعها  فيها،  العلامِء  مجهوِر  آلراِء  والتعّرض  مناقشتها، 

سياقاهِتا األصليِة.

السالم(،  )عليه  احلسني  شعراء  أو  الطف  أدب  كتاب 
شرب،  جواد  السيد  بجمعها  اعتنى  التي  العرشة  بأجزائه 
طياهتا  بني  مجعت  ضخمة  أدبية  موسوعة  للتاريخ  ليقدم 
وعشقهم  حبهم  يف  االمامية  شعراء  قرائح  به  جادت  ما 
لالمام احلسني عليه السالم والهل البيت عموما، وأرى 
أن يف استعراض هذا الكتاب والتمعن فيه ونرش مضامينه 
رسالة جيب توجيهها اىل كل من يظن ان الشيعة ال حيملون 
 - تارخيهم  عرب   - يعتنوا  مل  أهنم  أو  أدبيا  أو  فكريا  تراثا 
بالكثري من الفنون االدبية، وال شك  بأن السياسات التي 
اتبعتها االنظمة احلاكمة قد فرضت واقعا جيانب احلقيقة 
ويغاير الواقع فأشيع ما خيرج الشيعة من دائرة التوجهات 
االدبية والفلسفية وسائر املعارف االخرى ليصور للناس 
أهنم فرقة ضالة متخلفة صغرية احلجم ضيقة الرؤى، ال 
متتلك أدوات الفكر بل أهنا ال تعتني حتى بقضايا التفسري 

وعلوم القرآن.
لذلك ترى وحتى يومنا هذا أن االدب والبالغة والتفسري 
وغريها قد جريت لصالح اسامء معينة اعتدنا عىل سامعها 
واالعالم  الدراسية  املناهج  عرب  الصغر  منذ  وهضمها 

املركزي املوجه.
واملؤرخني  واالدب��اء  الشعراء  نبخس  أن  نريد  ال  نحن 
واملفرسين حقهم وجهدهم، ولكن علينا بيان أن التاريخ 
الذي كتب عىل أيدي وعاظ السالطني وبارشاف حكام 
اجلور والفتن قد ظلم الرتاث الشيعي، وما غفل حلظة عن 
طمر هذا الرتاث، كي اليقال أن الشيعة اهل ادب وفكر 
ولكي التكون ابداعاهتم الفكرية مدعاة للتأمل والبحث 
هزة  يشكل  قد  والذي  مضامينها  مع  التفاعل  عن  فضال 
عىل  دوهل��م  قامت  الذين  الطغاة  ع��روش  تزلزل  عنيفة 

أشالء ودماء الشيعة طيلة )14 قرنًا( مضت.
واالديب  الفكري  تراثنا  ق��راءة  يف  النظر  نعيد  أن  علينا 
التواصل  م��واق��ع  يف  منشوراتنا  وتضمني  والعلمي 

االجتامعي وغريها بمضامني هذا الفكر املظلوم.

ح�شني فرحان

كتاب أدب الطف .. 
دعوة للتأمل
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الجيش االبيض
�شهيد 

عباس الصباغ
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التي وقعت يف اآلونة االخرية  تذّكرين االعتداءات املؤسفة 
بالصد  املكلف  االبيض  اجليش  من  الرمحة  مالكات  ضد 
الذي  الدكتور  وجماييل  صديقي  بمعاناة  كورونا،  جلائحة 
اصيب مرتني يف ذات الوقت، مرة يف كرامته كدكتور عراقي 
خرسها  التي  حياته  يف  امل��رة  هذه  اصيب  واخ��رى  معالج 
للمرابطة  ثمنا  وحياته  كرامته  ودفع   ايضا  معالج  كدكتور 
بكل  وعمل  اجلائحة  هذه  ضد  االبيض  اجليش  صفوف  يف 
اخالص وتفاٍن من اجل انقاذ حياة املصابني هبذا الفريوس 
فقد عّده ضمن واجبه تكليفا رشعيا وانسانيًا مساويًا بأبطال 
عن  دافعوا  الذين  االمنية  القوى  ورج��ال  الشعبي  احلشد 
العرض واملقدسات  ضد اهلجمة الداعشية الصفراء ومنّفذا 
االبيض  اجليش  ابطال  بشان  املرجعية  اطلقتها  التي  الفتوى 
سوح  يف  باملقاتلني  أشبه  كوهنم  يف  االول(  الصد  )ابطال 
اجلهاد بل اليقّلون عنهم شانا ومن يتوّفاه اهلل يف هذا املجال 

فهو شهيد كاملتضّمخ بدمه.
 وسابقًا ويف عهد مىض كان أمام صديقي الدكتور أكثر من 
اهلل(  باب  )عىل  طريقه  يشق  ناجح  كدكتور  »ذهبية«  فرصة 
البالد فقد  العراق واثناء دراسته االكاديمية يف تلك  خارج 
يكون ذلك  زاهر ولكن  ملستقبل  اكثر من فرصة  تم عرض 
عليه  التبخل  التي  اهلل  بالد  ويف  الوطن   ارض  عن  بعيدا 
المثاله  والرفاهية  والنجاح   االمكانات  مجيع  تقديم  يف 
لكنه  كطبيب  قيمته  التعرف  بالد  من  املهاجرة  العقول  من 
رفضها مجيعها مفّضال البقاء يف بلده )العراق( وخدمة اهله 
عن   الطرف  غاّضا  كطبيب  خدماته  اىل  واملحتاجني  وناسه 
حماربة  ومتحّماًل  االنسانية  خدماته  ونكران  البعض  جحود 

النظام البائد للكفاءات والعقول وكان لسان حاله يقول:
وان شّحوا عيل  وقومي   .. عزيزة  عيّل  وان جارت  )بالدي 

كرام(   
شمولية  ديكتاتورية  نري  حتت  آن��ذاك  ترزح  البالد  وكانت 
والالانساين  اهلمجي  تعاملها  طريقة  يف  تفّرق  ال  متعجرفة 
بني دكتور ناجح ويف اهم االختصاصات  وبني ابسط انسان 
يف املجتمع فالكل متهمون يف نظر ذلك النظام ضمن دائرة 

االفعال  ردود  اقسى  اىل  ضحاياها  تعّرض  قد  التي  الشبهة 
طائلة  حتت  وقعوا  العراقيني  من  فالكثري  واهلمجية  القمعية 
وسط  طريقه  الدكتور  هذا  شّق  فقد  هذا  ومع  املصري،  هذا 
من  واحلرمان  والعنرصية  الفاشستية  باأللغام  ميلء  حقل 
شظف العيش رافضًا مجيع العروض التي كانت تنهال عليه 

كدكتور ناجح من كل حدب وصوب.
 وكم من مرة وخالل خدمته الشاقة تعّرض  فيها ألكثر من 
بالسنن  تتعلق  مساءالت  صاحبته  وجسدي  لفظي  اعتداء 
بالعطاء  حافلة  مسرية  وبعد  وأخ��ريًا  املجحفة،  العشائرية 
والتضحية ونكران الذات وحفاظا عىل ما تبقى من كرامته 
الكثر  تعّرض  ان  بعد  خدماته  اهناء  قرر  كطبيب  وسمعته 
من اعتداء صارخ من قبل بعض املتهورين الذين يفرضون 
وقد  يشاءون،  واّن��ى  فوضوي  بشكل  العشائرية  سننهم 
وصلت االمور اىل حد اليطاق اذ تم االعتداء عليه وخالل 
واجبه  وبدون سبب مقتع وقرار تقديم االستقالة كان  كحل 
وسط بني اهلجرة والنزوح نحو الذلة التي رفضها مسبقا وهو 
يف عز شبابه  وبني البقاء ألخذ قسط من الراحة بعد مشوار 
طويل من العمل املضني فقد اتعبه هذا املشوار، ولكن وبعد 
لبعض  طبيبا  فيه  يعمل  الذي  املشفى  من  استقالته  تقديم 
بتطبيبهم وضمن واجبه االنساين  يقوم  الذين كان  املصابني 
يف صفوف اجليش االبيض، وبعد رحلة معاناة شاقة تعرض 
التي كادت تودي بحياته  السابق  النظام  اىل مضايقات  فيها 
طاملا  اجلاهل   البعض  قبل  من  المسؤولة  مضايقات  وبعد 
واجبهم  تقديم  اثناء  العراق  اطباء  من   الكثري  هلا  تعرض 
فيه  خيدم  كان  الذي  املشفى  واجهة  عىل  ارتفعت  االنساين  
الفتة نعي  مقتضبة تفيد عن انتقال الدكتور  الفالين اىل رمحة 
اهلل بعد إصابته بفريوس كورونا وبعد ان ساهم يف إنقاذ حياة 
توشحت  وقد  املرض  هبذا  واملالمسني  املصابني  من  املئات 
الفتة النعي برشيط اسود داللة عىل احلداد عىل روح طبيب 
اخالصه  املرة  وهذه  مرة  من  اكثر  الثمن  دفع  كفوء  عراقي 

لوطنه العراق فامت شهيدا يف صفوف اجليش االبيض.
* )قصة حقيقية لطبيب شهيد(.
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�شيفتقدك املحّبون كثريًا..
 فريّددون )ج�ّشام يا �شنوتي(

شيخ الرواديد الحسينيين الراحل جاسم النويني

كان ح�شوره يوم العا�شر من حمّرم احلرام 
وارتقاوؤه للمنرب يف ال�شحن احل�شيني 

ال�شريف، وحتديدًا مع عزاء اأهايل طويريج 
الكرام، له وقع كبري على املعّزين، الذين 

يتوافدون الإحياء عا�شوراء االإمام احل�شني 
)عليه ال�شالم(، وكان هذا احل�شور املائز 

يتكرر كل �شنة، فبعدما ي�شدح �شوت الناعي 
لقراءة ق�شة مقتل �شيد ال�شهداء )عليه 
ال�شالم(، يرتقي بعد �شالة الظهر خادم 
االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( الرادود 

احلاج جا�شم النويني الطويرجاوي )رحمه 
اهلل تعاىل(، فيبقى احل�شينيون على 

دمعتهم، وياأتي النويني فيبّث معها اللوعة 
واالأنني، م�شتذكرًا م�شائب الطف التي بكت 

ال�شماء لها قبل االأر�ص.

شجون،  ذو  ح��دي��ٌث  ال��راح��ل،  الفقيد  ه��ذا  ع��ن  احل��دي��ث 
احلسني  مصيبة  يقرأ  وهو  صوته  سامع  وملجّرد  أنك  والسبب 
)عليه السالم( تذرف الدمع بسخاء كبري، بل وتلطم الصدر 
ألنينه ولوعته التي ال تفارقه، ناهيك عن حمياه ووجهه املتفتح 
لرؤيته  فتأنس  حسينية،  وأخالق  ورجولة  وعّزة  كرامة  عن 
وأحاديثه، وهو بالنهاية خادم املنرب احلسيني وشيخ الرواديد 
)عليهم  وآله  احلسني  استذكار  يف  املبارك  عمره  قىض  الذي 

السالم(.

النويني.. سريٌة وعطاء
طاهر  الشيخ  ابن  العظيم  عبد  الشيخ  ابن  جاسم  الشيخ  هو 
التابع  )طويريج(  اهلندية  قضاء  يف  ولد  الغراوي،  النويني 
ملحافظة كربالء املقدسة عام 1934م، واستقر هو وأرسته يف 
هذه املدينة، حيث هاجر إليها جده املرحوم )طاهر النويني( 
الدينية،  املرجعية  من  بتوجيه  األرشف  النجف  مدينة  من 
وتعاليم  اإلسالمية  العلوم  مبادئ  الصغار  الصبيان  لتعليم 

القرآن الكريم آنذاك.

اإعداد/ علي ال�شاهر
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العرفان  بمدرسة  صغره  يف  النويني  الشيخ  درَس  وق��د 
األديب  اخلطيب  والده  من  بتأثري  للمنرب  اجته  ثم  اإلبتدائية، 
الغراوي  حسني  احلاج  وخاله  النويني  العظيم  عبد  الشيخ 
اللذين تعلم منهام فن اخلطابة ومبادئ املنرب احلسيني، فضاًل 
آخرين، كان هلم وقع كبري عىل  برواديد حسينيني  تأثره  عن 
احلسيني  للمنرب  إرتقائه  قصة  عن  أما  ال��ق��راءة.  يف  جتربته 
بمرافقة والده  بدأ هبذه اخلدمة عام )1934م(  فقد  املبارك، 
اهلندية،  قضاء  يف  الطويرجاوي  النويني  العظيم  عبد  الشيخ 
حيث يقول يف حوار صحفي معه: »كنت أرافق والدي حينام 
البيوتات الواقعة يف  كان ُيدعى إلقامة املجالس احلسينية يف 
يف  األول  الفضل  صاحب  هو  والدي  وكان  اهلندية،  قضاء 
ظالمة  لتبيان  احلسينية  دة  الرَّ إىل  توجهت  ثم  املنرب،  اعتالئي 

أهل البيت )عليهم السالم( مرة ونرش فكرهم مرة أخرى«.
خدمة املنرب احلسيني

وتارخييًا، ارتقى النويني املنرب احلسيني عام )194٦م( حيث 
قضاء  والدته  حمل  من  ابتداًء  عامًا،  عرش  الثانية  بعمر  كان 
املرحوم  بحق  رثائية  كانت  قرأها  قصيدة  أول  أما  اهلندية، 
عىل  ُأقيم  ال��ذي  الفاحتة  جملس  يف  القزويني  مهدي  السيد 
الوقت،  ذلك  يف  اهلندية  قضاء  يف  محزة  شيخ  بمحّلة  روحه 
آل  )موكب  مثل  املعروفة  احلسينية  املواكب  يقرأ يف  أخذ  ثم 
عنرب( و)موكب الشبيبة احلسينية( و )موكب آل كنوش( وقد 
ساعده صوته املتميز وموهبته املبكرة أن يتقّدم أكثر يف ميدان 
من  أقرانه  بني  فاعاًل  حضورًا  أثبت  حتى  احلسينية،  اخلدمة 
الرواديد, والسيام أّنه كان يتمتع بحافظة قوية للشعر مع حمّبته 
اشتهرت  عائلة  أنه من  إىل ذلك  لألدب بشكل عام، أضف 
بإنجاب اخلطباء والرواديد احلسينيني، ولكنه مل يشأ أن يكون 
صنع  ولذلك  حياته،  عن  أحاديثه  أكثر  يف  يقول  كام  مقّلدًا 
الرواديد  من  كبري  عدد  فيها  تتلمذ  خاصة،  مدرسة  لوحده 
املنرب احلسيني مع  النويني يف تأصيل  احلسينيني، بل وساهم 
رواديد آخرين، وكانت مهمتهم كام يذكر ذلك الكاتب أمحد 
ومفخرة  اإلنشاد  عميد  النويني..  )جاسم  كتابه  يف  الكعبي 
املنرب(: »مسؤولية احلفاظ عىل هذا اإلرث احلسيني والرتاث 
العقائدي، من خالل رفد املشهد العاشورائي بقصائد والئية 
هادفة أسهمت يف تنامي الوعي الثقايف لدى اجلامهري العراقية 

هذه  انتجته  وما  واهدافها  احلسينية  الثورة  بشأن  والعربية 
الثورة عرب قرون من الزمان من فكر إنساين أصيل«.

جتاربه مع الشعراء احلسينيني
قرأ الشيخ النويني )رمحه اهلل( قصائد كثرية لعدد من الشعراء 
الشعبيني احلسينيني، وكان التعامل االول له مع الشاعر طه 
ياسني اهلنداوي والشاعر وهيب زيارة وحممد عيل العذاري 
العذراي  حسن  األجالء  الشعراء  وكذلك  الباين،  وصبحي 
وأمري  السامل  ناجي  وصاحب  احل��يل  ص��ربة  احلسني  وعبد 

»الشيخ النويني من عائلة اشتهرت بإنجاب 
الخطباء والرواديد الحسينيين، ولكنه لم يشأ 
أن يكون مقّلدًا كما يقول في أكثر أحاديثه 

عن حياته، ولذلك صنع لوحده مدرسة 
خاصة، تتلمذ فيها عدد كبير من الرواديد 

الحسينيين«..
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بدأ النويني مع عزاء أهالي طويريج ليوم العاشر من محرم بالصحن الحسيني الشريف، منذ سنة 
1965م، صادحًا بصوته الشجي بين المعزين، مؤمنًا ومتيّقنًا أن الشـرف والعزّة تكون في اإلخالص 

لإلمام الحسين )عليه السالم( وخدمة منبره وقضيته إْذ ينال الخادم ما يتمنّاه في حياته..
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الكربالئي واحلاج  منظور  الشيخ كاظم  احلسينيني  الشعراء 
البيايت،  وسليم  التميمي  ضاحي  وع��ودة  السالمي  كاظم 
القصاب  هادي  الشيخ  أمثال  مشهورين  شعراء  عن  فضاًل 
الشهيد  والشاعر  جدي  وعدنان  شبع  أبو  احلسني  وعبد 
السيد عيل املوسوي الكاظمي واملال سلامن الشكرجي واملال 
فاضل الصفار وسعيد الصايف وجابر الكاظمي وآخرين من 
متوّزعة  القصائد  املوّفقني، وكانت هذه  احلسينيني  الشعراء 
السالم(  )عليهم  البيت  ألهل  املؤملة  املصائب  ذكر  عىل 
إىل  الشباب  وتوجيه  النرّي  فكرهم  عىل  التأكيد  وكذلك 
االلتزام بكالمهم والسري عىل منهجهم املحمدي األصيل، 
فرتة  خالل  بغداد  إذاع��ة  عرب  )اللطميات(  قراءاته  وبثت 
بقراءة  متّيز  كام  املايض،  القرن  من  والسبعينيات  الستينيات 
العراق من  ملا مر عىل  السياسية واالجتامعية نسبة  القصائد 
عّدة  لالعتقال  تعّرض  ذلك  وبسبب  ووي��الت،  مصائب 
اإلجرامي  النظام  أيام  يف  للمضايقات  تعّرض  كام  مرات، 
واثقًا  احلسينية  اخلدمة  برشف  شاخمًا  بقي  أنه  إال  السابق، 
بإيامنه، صلدًا أمام كل املحاوالت البائسة للتأثري والتضييق 
عليه، فقد عاش ومات وفّيًا للمنرب احلسيني وهو يف أواخر 

أيام حياته.
احلسينية  املجالس  من  الكثري  إحياء  يف  النويني  ساهَم  وقد 
وبعد  العراق،  يف حمافظة كربالء وخارجها وكذلك خارج 
إىل   195٦ عام  رحاله  شّد  طويريج  مدينته  يف  عاش  أن 
الزمن  من  لفرتة  فيها  وعمل  استقّر  وهناك  بغداد  العاصمة 
يقرأ يف جمالسها احلسينية، ثم عاد إىل مدينته طويريج وبقَي 
فيها حتى وفاته، وكان مما دأب عليه وكام ذكرنا يف مقدمة 
يوم  من  طويريج  أهايل  عزاء  بختام  مشاركته  هو  حديثنا 
بالصحن احلسيني الرشيف، وبدأ هبا منذ  العارش من حمرم 
مؤمنًا  املعزين،  بني  الشجي  بصوته  صادحًا  19٦5م،  سنة 
لإلمام  اإلخ��الص  يف  تكون  والعّزة  الش�رف  أن  ومتيّقنًا 
احلسني )عليه السالم( وخدمة منربه وقضيته إْذ ينال اخلادم 
البيت  وأهل  احلسني  سيكون  والتأكيد  حياته،  يف  يتمّناه  ما 

)عليهم السالم( شفعاء له ولكّل حمبيهم ومواليهم.
التي  )الَكعدة(  بقصيدة  اهلل(  )رمحه  النويني  واشتهر  كام 
وسيطرته  قدرته  وتظهر  حسيني  رادود  ألي  األساس  تعد 
عن  عن  أحيانًا  وتغني  بيل  مستمعيه،  ومشاعر  مسامع  عىل 

بسبب  نفسه،  النويني  يقول  كام  احلسيني  اخلطيب  حمارضة 
امتالكها مقومات كثرية أبرزها تثقيف السامعني وتوعيتهم 
)عليهم  بيته  وأهل  األك��رم  النبي  بسرية  والتذكري  بدينهم 

أفضل الصالة والسالم(.
رحيٌل ودموع

 15( األحد  يوم  اهلل(  )رمحه  النويني  جاسم  الشيخ  ُت��ويّف 
بتشييع  وشارك  عامًا،  الثامنني  جتاوز  بعمر   )2020 نيسان 
السالم(  )عليهم  البيت  ألهل  واملوالون  املحبون  جثامنه 

ذارفني دموع الوداع واألمل لفراقه املر.
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السما     ت��ب��ارك��ه��ا  ق��ب��بٌ 
اإيــــــذائــــــي  ودع  عـــــــــنــــي  ــــْن  ــــاأل ـــــ ـــــ ــــش ــــ� ت ال 
ــــــــداره ــــم الــــقــــتـــــــــيــــل ب ــــل ــــى ظ ــــل ـــــكـــــو ع اأ�ـــــش
ــــــردى ال كـــــاأ�ـــــص  مـــــن  ـــل  الـــفـــ�ـــش اأم  ـــقـــتـــه  و�ـــش
حمـــــــــــمــد اآل  ــــل  ــــت ق يف  ــــــوا  ــــــرف ــــــش اأ� كــــــم 
ـــلـــٌم  ــــ ــــ ـــــجـــــٌن مـــظــــ ـــــش ـــــريـــــٌد و� ــــــــــٌح وتـــــ�ـــــش ذب
و�ــــشــــقــــاه مـــعـــتـــ�ـــشـــم الــــ�ــــشــــالل لــــكــــي يــــرى
ـــرة  ــــــروٌن قــــ�ــــشــــاهــــا حـــ�ـــش ــــصٌ وعــــــ�ــــــش ــــ� ــــم خ
ـــــــــــارت بـــــنـــــو الـــــعـــــبـــــا�ـــــص مـــــثـــــل اأمـــــيـــــة  ج
ـــم  ـــوره ـــش ـــ� ـــق يـــــــا �ـــــشـــــائـــــال مـــــــــــاذا جـــــــــرى ل
الـــــ  ولـــــيـــــه  ـــــن وهـــــــو  ـــــدي ال قـــــتـــــال  رمـــــــــوا  و 
قـــائـــل  ــــوت  ـــــ بــــ�ــــش نــــــــــادى  اإذ  ــــمــــعــــت  و�ــــش
تــــرى  فــــهــــل  ــــــــــــواد  اجل دار  اإىل  انـــــظـــــر 
ــــــٌك  ــــــالئ ـــــا الـــــ�ـــــشـــــمـــــا وم ـــــاركـــــه ـــــب ـــــب ت قـــــب

ــــل تــــا�ــــشـــــــــــــــــــع االأمـــــــنـــــــاء  ــــقــــت اأ�ـــــشـــــكـــــو مل
ــــي ــــائ دم اجلــــــــــــواد  ــــى  ــــل ع ـــل  ـــي ــــ ـــش ـــ� ت ال  مل 
ـــــاِء ــــــ ـــــــــــراه مــــقــــطـــــــــع االأحـــــ�ـــــشــــــ حـــــتـــــى ت
ــــــن اأبــــغـــــــــ�ــــص االأعــــــــــــــداِء فــــكــــــــــــــاأنــــهــــم م

رداء ِ ــــري  ـــــ ـــــ ــــغ ب ـــــــــــــورى  م ــــــل  ومــــــغــــــ�ــــــشَّ
�ـــشـــمـــ�ـــص الـــــــهـــــــداة بـــتـــــــــــــــربـــة غــــــــرباِء
ـــــاة كـــــــدولـــــــة الـــلـــعـــــــــــــــنـــاِء ـــــغ ـــــط بـــــــني ال
ــــــار والــــــكــــــرمــــــاِء ــــــه ـــــــ ــــى االأط ــــل ـــــدا ع ـــــق ح

ـــــت وبـــــــــــادت اأقـــــــــــ�ـــــشـــــُر اجلـــــبـــــنـــــاء ِ طـــــوي
ــــــــــــــــــواِء ـــــــطـــــــار واالأن ـــــــن االإخــــــــ بــــــــــــاري م
ـــــعـــــن الــــر�ــــشــــيــــُد و�ــــشــــاكـــــــــُن الـــــــــــــزوراِء ُل

ـــــاء ِ ــــت بـــــدعــــــ ــــم ـــــ ــــزاح ـــــنـــــجـــــوم ت ــــــري ال غ
ــــــــراِء ــــــــزه ــــَة ال ــــع ــــش ــــ� زمـــــــــــٌر تـــــنـــــاجـــــي ب

خ���ال���د ال��خ��زاع��ي 
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دمك  من  جنتاز  زلنا  ما  دمائنا،  يف  ال�شاكُن  اأيها  �شيدي، 
الطاهر خطوط اخلطر، وننق�ص �شوت ع�شقك على عيوننا 
�شورة لالأمان. �شنظل نبوح با�شمك ما دامت ال�شماء واالأر�ص 
�شربة  وكــل  نحوك،  ُمقبلة  ننطقها  كلمة  فكل  قائمتني، 
كالثوب  ُب�شطاء  عط�شك.  اآية  لنا  ت�شرح  باأفواهها  متّر  ماء 
ب�شمت  والــدعــاء.  ال�شوء  ح�شرتك  يف  نقت�شم  االبي�ص 
وت�شّرع نزحف نحو جدثك من باٍب لباٍب، واأرواحنا ت�شهل 
من دواخلنا بالتو�شالت، مبحرة يف اأمانيها حّد الياأ�ص حتت 
اأنها ال ت�شيق يف نورك، وكل �شيء يهون عند  قبتك، وتعلم 
ت�شتكي  التي  امللهوفة  وجوهنا  موالي  ترى  انت  م�شجعك. 

حرائق القلوب، ونحن على �شعفنا بقربك مطمئنون.
 �شيدي، اأكْلنا خرياتك وحفظنا طّفك، واحتفظوا به قرب 
الذي يخرج من جوانح  بالنور  باأمان  فعا�شوا  اأر�ص نحرك، 
واملعرفة  واحلب  بالع�شق  ووّحــدوا  النور  تقا�شموا  قربك. 
الراية والعقيدة اخلال�شة لك، وكتبوا عنك ونظموا بدمع 
عقله.  �شواب  اىل  الباغي  تــرّد  ذبحك،  يــوم  ماآثر  العني 
كقبلة  كــربــالوؤك  ظهرت  خرياتك  من  قليل  جــدا  وب�شيء 
�شياء اهلل وجنته على االر�ص. والكربالئيون عا�شوا بالنور 
الذي خرج من جدثك. ثم يظهر من بينهم اأبكم واآخر ل�شٌن، 

يكون  ان  ف�شل  من  اأو  باالأحقاد  مليئون  اأو  عميان  فاآخرون 
كافية، ومل  بدرجة  ان�شانا  يكن  مل  نظيفا يف خدمتك الأنه 
وماج  فهاج  نتنة،  ا�شبحت  فرائحته  ثيابه،  تغيري  ي�شتطع 
كانوا  الذين  الب�شطاء  النا�ص  بف�شله  وقــارع  ار�شه  ونه�ص 
االنــوف  ورغــم  ال�شريف.  زادك  معه  وتقا�شموا  يحبونه 
املتعالية بفراغ االدمغة، اأ�شحت كربالء عا�شمة هائلة من 
عوا�شم الدين والعقيدة والفن وال�شيا�شة والثقافة واالأدب، 
انها ال تتوقف عن نب�ص احلياة احلاملة، وخ�شرتها تتفجر 
يف كل مكان، وتهيمن على القلوب املقفرة واملثقلة بال�شحب 
نفعية،  ب�شرية  وقوانني  كثرية  قد�شيات  وتقاوم  املظلمة، 
من  احلاملة  املدن  زمن  من  تقرتب  ان  وحتلم  احلياة  وت�شنع 
االن�شانية املتحررة من �شدق االن�شان مع نف�شه وربه، بقوة 
خمّل�شيها  حني يطلُّون من باب ال�شريح، يطلق عليهم  اأنهم 

ح�شينيون.
�شيدنا، يا من لديك النور، َهب لنا نور الهداية، نحن عميان، 
اعا�شري  فوقنا  من  ت  دوَّ وقــد  هــدف،  بال  متلم�شني  من�شي 
االمل، و�شواعق اجلروح نحملهما فوق ارواحنا، موؤمنني ان 
اليك  �شائرين  يجعلنا  الدم  وهذا  دمك،  من  دما  عروقنا  يف 

بب�شرية احلاملني كي  تطفئ اآهاتنا احلّرى. 

نحُن ُبسطاُء كالثوب االبيض في حضرتك
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رحيم سمير االسدي
إنَّ يوَم الحسيِن أقرَح َجفني

رحيم سمير األسدي
اآٍت ـــــُح  ـــــب ـــــش ـــــ� ـــــال ف يــــــــالــــــــيــــــــاُل  ـــــي  ـــــه ـــــٍن ـــــه ن
ــــــــخــــــــاٍر ـــــــــنـــــــــي مــــــــــن ُف ين بــــــــــي فـــــــــاإنَّ هــــــــــــــــوِّ
ـــــي ـــــن ـــــْت ـــــارح ــــــــــوُم الــــــــهــــــــمــــــــوِم مـــــــــا ب وغــــــــــي
َجــــفــــنــــي اأقـــــــــــــــــرَح  ــــــنِي  احلــــــ�ــــــش ــــــــــــوَم  ي اإنَّ 
ـــــي... يــــاحــــ�ــــشــــني.. ـــــت ـــــج ـــــه ـــــتـــــبـــــْت فــــــــــوَق ُم ُك
ـــــاين ـــــش ـــــ� ـــــل ــــــــــــــــــــــاإذا مـــــــــــــــرَّ ذكــــــــــــــــــــــــــُرُه ب ف
ــــــَة روحــــــــي ــــــل ــــــب ــــــبــــــحــــــْت كـــــــــربـــــــــالُء ِق اأ�ــــــش
ـــــــــــــــــــــزاُل حـــــــــــمـــــــــــراَء حتـــكـــي ـــــــــٌة الت ـــــــــرب ت
ُيـــــذكـــــي ــــــــــــــــــــاُن  َرّي الــــــــربتــــــــقــــــــاِل  ــــــــــدى  ن و 
ــــهــــبــــًا ــــــنــــــبــــــوِة َن ـــــى �ــــــشــــــرَت ال ـــــح ـــــش حــــــيــــــُث اأ�
ـــــدرًا ـــــش ــــــِل � ــــــي ــــــــْت عــــــــــــوادي اخل ــــــــشَ ــــــــــوَم دا� ي
ــــــًا َمــــــلــــــيَّ الـــــــكـــــــتـــــــاُب  ـــــــــــُه  ِعـــــــــــدَل بــــــكــــــى  و 

ـــــى اآهـــــــاتـــــــي ـــــظ ـــــال ـــــظ ي ـــــي ـــــغ ـــــــي ال واكـــــــظـــــــِم
ـــاتـــي ــــــــاِر... هـــن ــــــــخ ــــــــَف ــــــن ال ــــــي ع ـــــــدْت ب ـــــــع َق
َكـــــــــــــَدرت خــــــــــاطــــــــــري.... و�ـــــشـــــفـــــَو حـــيـــاتـــي
.. ـــــــاداتـــــــي  ـــــــش � مــــــــن  ـــــــَز  ـــــــزي ـــــــع ال واأذلَّ 
َحــــــدقــــــاتــــــي �ــــــشــــــاكــــــنــــــًا  اإاّلُه  لــــــيــــــ�ــــــصَ 
عــــــرباتــــــي ـــــــرْت  تـــــــفـــــــجَّ قـــــــلـــــــبـــــــي...  رقَّ 
ُقـــــبـــــالتـــــي ـــــــــــُه  مَتـــــــــــلَّ ..ال  ُتـــــــــْرُبـــــــــهـــــــــا 
ـــــاِت ـــــري ـــــذك بـــــــا�ـــــــشـــــــطـــــــراٍب.... َمـــــــــــــــــّوارَة ال
ــــــــَد الــــــفــــــراِت ــــــــن لــــــوعــــــَة الـــــظـــــامـــــئـــــنَي ...ع
وُعــــــــتــــــــاِة ـــــــٍة...  ـــــــه ـــــــب ـــــــش � اوالِد  ـــــــــــنَي  ب
ـــــاِت ـــــادي ـــــع ال �ـــــــشـــــــورُة   ... ـــــِه  فـــــي اأُنـــــــــزلـــــــــْت 
ـــــــوراِة ـــــــت ـــــــل ـــــــــــــــُل... ل ونـــــــــــعـــــــــــاُه االجنـــــــــــــــي
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كاَن تقًيا
يعانق القراآن وم�شبحه ال ينفك يغادر ميينه!

ال يغتاب اأحدا وال ين�شر باطال ...
با�شم الوجه يف الرخاء عبو�ص عند ال�شدة ...

كان يقتلع حق اأحدهم اأن جاءه �شاكًيا، من بني عيني ظامليه!
النظرة اإىل وجهه تخربك بتعبه و�شربه...

مكافحته للحياة ارت�شمت جتاعيد يف جبينه...
ا�شتطاع اأن ي�شنع منا ما نحن عليه، اأ�شودا ولبوة!

لبوة مازالت تقاوم بعده كل الظروف وترفق ا�شمه يف طرف كل طية من طيات حياتها ...
مدينون لك بكل �شيء...

تربيتنا، اأخالقنا، علمنا، كل ما نحن عليه اليوم!
�شخر من االأيام ل�شدة ق�شوتها على املتقني اأمثاله...

ت�شبث بحبال االأمل جيدا حتى �شاغ من اأحالمه اأمنية وهدفا...
غر�ص كل القيم كما البذور يف بيته...

اأهلك الفراغ و�شار مدجًجا باالأفكار ال ياأبه �شقيع امل�شوهني  
يت�شلح بال�شمت عندما يكون االأمر خانًقا للحروف ال�شغرية!

يحب�شها ويطلقها فقط عندما تبلغ منتهى الكالم...
ففي اأوانها قطف الثمار اأجمل ...

�شرقك القدر مبكًرا حتى مل اأ�شتطع اأن اأقول لك:
احلياة معك مركب جناة!

قبطان واحد ومرفاأ واحد... 
وبعدك كلما غرقت !
ت�شبيحاتك تنقذين 

كان اأبي فعال اأبي

نورا كاصد العبودي 
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في خدمة صحن ومرقد االمام الحسين )عليه السالم(

اإعداد : �شياء االأ�شدي / ت�شوير �شالح ال�شباح

ت
زا

جنا
االإ

لة
ل�س

�س

جهودٌ استثنائيٌة متواصلة لمنتسبي وحدة الثريات 

تعدُّ وحدة الثريات التابعة لشعبة الكهرباء )1( في قسم الشؤون الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة 
واحدة من اقدم الوحدات والتي ابتدأت كورشة فنية ال تتجاوز اعداد الكوادر فيها الـ  4_6 منتسبين وتم 

تأسيسها في 6 كانون االول 2004م وكانت اعمالها في بادئ االمر تتلخص بتنظيف الثريات وتركيبها 
واستبدال االجزاء التالفة منها .
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* للوحدة اعامل كثرية وكبرية منذ تأسيسها اىل االن حيث اهنا 
يف عام )2005( للميالد عملت كوادرها عىل استبدال الثرية 
السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  املقدس  الريح  فوق  التي 
والتي هي من نوع نمساوي وجتميع عراقي وبقياسات بلغت 
هلا  املصابيح  وبعدد  الباسكت  نوع  ذات  ٦م  بقطر4وارتفاع 
)3٨0(مصباحا ، ويف مطلع العام )200٦(م عملت كوادرها 
منشأ  ذات  حوض  باسكت  نوع  من  ثريتني  نصب  عىل  ايضًا 
مصابيح  وبعدد   )2,250( وقطر   )3,5( وبارتفاع  اسباين 

.)1٦0(
* كام عملت الوحدة ايضًا عىل تنزيل مجيع الثريات املوجودة 
طالئه  اج��ل  من  بغداد  اىل  النحاس  وارس��ال  احل��رم  داخ��ل 
بالذهب واستبدال االجزاء التالفة من الثريات ويف تلك الفرتة 

من الزمن كان احلرم الرشيف حيتوي عىل نوعني من الثريات 
احداها نحاس وب�)44( مصباحا واخر من نوع )ماري تريزا( 

بسعة )2٨0( مصباحا.  
احلسينية  العتبة  بني  عقد  ابرام  تم   200٨ العام  مطلع  ويف   *
املقدسة ورشكة )bcl( عىل جتهيز الصحن بثريات نوع )ماري 
تريزا( تشيكية املنشأ مع ارسال وفد من العتبة املقدسة يتكون 
تزويد  عىل  االتفاق  وتم  للثريات  وفني  للكهرباء  فني  من 
وكان  براكيت   )250( و  مصباحا   )1320( ذات  الثريات 
الوفد حينها قد سافر اىل مجهورية التشيك وذهب اىل عدد من 
املصانع املوجودة هناك ووقع  االختيار عىل معمل )bcl( وقد 
اول موقع  منها يف عام )2010( وكان  دفعة  اول  تم وصول 
الرشقية  املنارة  التسقيف هو جهة  بعد  الثريات من  فيه  نصب 
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اي من باب قايض احلاجات اىل باب الشهداء.
* ويف العام )2011( تم وصول الدفعة الثانية للثريات لتصل بقية 
الوجبات موزعة عىل االعوام )2012,2013,2014،2015( 
العام  ،ويف  بالكامل  الرشيف  الصحن  ثريات  جتهيز  ليكتمل 
تريزا  ماري  نوع  من  بثريات  احلسيني  احلائر  جتهيز  تم   201٦
)24+1(ذات)4٨مصباحا( منها  متعددة  وبقياسات   ، ايضًا 

و)9م��ص��اب��ي��ح(و)1٨+1(+ب��راك��ي��ت��ات)15م��ص��ب��اح��ا( 
و)٦مصابيح( و)3 مصابيح( موزعة عىل احلائر الرشيف وهي 

تشيكية املنشأ.
ثريات  ونصب  جتهيز  عىل  بكوادرها  الوحدة  عملت  كام   *
رساديب الصحن الرشيف كل من رسداب احلجة )عجل اهلل 
تعاىل فرجه الرشيف( ورسداب الشهداء من نوع ثريات )ماري 
تريزا( موديل )24+1( وثرية )1٨+1( وثرية )13 مصباحا( 

ويف هناية عام  2019  تم استبدال ثرية نوع )ماري تريزا( .
 ٨ بواقع  هلم  وال��دوام  منتسبًا   1٨ الوحدة  كوادر  عدد  *يبلغ 
الشهداء  رسداب  لثريات  الكيل  العدد  يبلغ  فيام  يوميًا  ساعات 

٦0ثرية و30ثرية لرسداب احلجة .
جهودا  هناك  بل  فقط  ذكر  ما  عىل  اجلهود  هذه  تقترص  *مل 
االمام  مرقد  يف  ثرية  ونصب  تقديم  ابرزها   اخرى  استثنائية 
فوق  االن  منصوبة  وهي  السالم(  )عليه  احلسن  بن  القاسم 
املرقد الرشيف وثرية اسبانية النوع اخرى ملزار عون بن اسامء 
 )1٦0( عىل  وحتتوي  )3*4(م  بلغت  بأحجام  عميس  بنت 
مصباحا اضافة اىل التربع ونصب ثالث ثريات ملرقد الصحايب 
رشيد اهلجري وبقياسات2*2 واخرى بقياسات3*1 ولكثري 
املخيم احلسيني  الوحدة يف  املزارات هذا فضاًل عن اعامل  من 
املرّشف والتل الزينبي وكذلك اعامل اخرى يف مرقد االمام عيل 
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بن ايب طالب و مرقد االمام الكاظم )عليهام السالم( .
الثريات  وحدة  قبل  من  معد  وبرنامج  كبري  دور  للصيانة   *
ايضًا حيث تعمل الكوادر اعامل صيانة دورية وبشكل يومي 
والكرستال  الثرية  ب�)ماعون  يسمى  ملا  التنظيف  اعامل  تشمل 
والعضود( واما سنويًا يتم انزاهلا وتفكيكها وغسلها بالكامل 
وتتم اعادهتا مرة اخرى وهذا العمل يشمل )5٦( ثرية بالنسبة 
فأعدادها  املطهر  للحرم  وام��ا  الرشيف  احلسيني  للصحن 
 )10( و  مصباحا   )72( ذات  ثريات   )10( ال�  بني  ت��رتاوح 
اخرى من النوع النحايس ذات )44( مصباحا و )4( ثريات 
اخرى ذات )132( مصباحا والتي يكون موقعها فوق املرقد 

الطاهر لإلمام احلسني ) عليه السالم(.
* كام هلا اعامل يف اغلب اقسام العتبة احلسينية املقدسة ومن هذه 
االقسام قسم رعاية احلرم من خالل نصب ثريات وصيانتها 

عىل  حتتوي  والتي  املقدسة  للعتبة  التابعة  الفنادق  اىل  اضافة 
ثريات ايضًا و غرفة السادة اخلادم وقاعة الترشيفات  واملدرسة 
اهلدايا  قسم  يف  والتربكات  الدينية  الشؤون  وقسم  الشريازية 

والنذور هذه املواقع مجيعها للوحدة اعامل صيانة فيها .
* مل يقترص العمل عىل ذلك فقط بل هناك جهود استثنائية يف 
الكبرية والتي حتتاج اىل كوادر كثرية ولكن  ظل هذه االعامل 
الطريقة املتبعة من قبل العاملني هو اهنم يتجهون مجيعهم اىل 

موقع العمل إلمتامه وبروح الفريق الواحد .
يذكر: ان للوحدة اعامال جتري االن وهي نصب ثريات ذات 
)132( مصباحا يف ايوان الذهب )الطارمة( باب قبلة االمام 
احلسني )عليه السالم( من منشأ تشيكي والكرستال من النوع 
النمساوي وكذلك اعامل لثريات ذات )4٨( مصباحا وموقع 

هذه الثريات ايضًا يف الطارمة.        
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بقلم: عالء ال�شاهر

الوفاء 

االوفياء حقًا هم النبالء الذين يفيضون بأحاسيس تملؤها الكرامة، فتراهم ينسون 
أنفسهم من اجل اسعاد االخرين نتيجة لشعورهم بالوفاء، وقد قيل ان االزدهار يتطلب 

الوفاء أما المحنة فتفرضه، وعندما نقلب في ذاكرة التاريخ فلن نجد خيرًا من قمر العشيرة 
ابي الفضل العباس )عليه السالم(.. الذي استطاع ان يُجسّد معنى الوفاء الحقيقي. 
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معنى الوفاء 

أجل  من  التفاين  يف  تتمثل  خلقية  اجتامعية  خصلة  هو 
أصل  وال��وف��اء  خالص  بصدق  م��ا  يشء  أو  م��ا  قضية 
الصدق، ويعّرف بأّنه احلفظ والصون للعهود والوعود، 
مع احلرص عىل أداء األمانات واحلقوق ألصحاهبا، وهو 
من الصفات التي يتحىل هبا اخلالق تعاىل ملا هلا من األثر 
البالغ يف حتقيق السعادة احلقيقية لإلنسان، وكذا يعّد من 
فضائل  من  كونه  واملؤمنني،  واالنبياء  الرسل  صفات 
االخالق التي حث عليها الدين اإلسالمي اذ قال تعاىل 
ُروَن( َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ بِِه  اُكم  َوصَّ لُِكْم  َذٰ َأْوُفوا   ِ اهللَّ )َوبَِعْهِد 

االنعام/152.
أهمية الوفاء 

االجتامعية  للعالقات  تنميته  يف  الوفاء  أمهية  تكُمن 
والعمل عىل تقوية ومتتني االلتزام الفكري لعامة الناس 
اىل  وص��وال  احلياة  سبل  تعرتي  التي  املشاكل  ملواجهة 
أهم  من  الوفاء  ويعد  والقوانني،  األنظمة  تسوده  جمتمع 
العوامل التي تساعد عىل تنمية الشعور بالوالء واالنتامء 
للبيئة املجتمعية عىل خمتلف ُاطرها، وهو ما يساعد عىل 
شيوع ثقافة االحرتام، وكذلك اسهامه الكبري يف تسهيل 
بني  يتحقق  الذي  لالتساق  نظرًا  املجتمع  قيادة  عملية 
الرئيس و املرؤوسني، وبالتايل احلصول عىل اإلخالص 
والقيام  النجاح  لديمومة  الالزمني  النفيس  والرضا 

باألعامل والواجبات عىل اتّم وجه. 
أنواع الوفاء

الوفاء هلل تعاىل من اعظم األشياء التي جيب ان يسعى هلا 
بإخالص  االنسان  يمثله عمل  ما  ان  اذ  العاقل  االنسان 
انتهاكها  وعدم  اهلل  حدود  ومعرفة  هلل،  والعبادة  الطاعة 
وعد  التي  باجلنة  للفوز  ومثال  طريق  خري  جتاوزها  او 
اإلسالمي  للدين  الوفاء  وكذلك  املخلصني،  لعباده  اهلل 
اعالء  سبيل  يف  والبذل  به  بالتمسك  تعاىل  امرنا  الذي 
يعّد  الوفاء للوطن  لنيل رضاه جل وعال، وأيضا  كلمته 
الوطن  قيمة  ترسيخ  عىل  تعمل  التي  املهمة  األمور  من 
عن  تدافع  ان  يستدعي  له  فالوفاء  الفرد  لدى  واملواطن 
ارضه ومقدساته اذا ما تعرض الي خطر حمدق به ، وكذا 
الوفاء للناس كاألصدقاء والعائلة وخصوصًا بالعهود اذ 
اىل أمهية هذه  املحّمدي األصيل  تعاليم اإلسالم  نّوهت 

القيمة لدى افراد املجتمع يف تليني القلوب وشيوع احلب 
التي  احلميدة  االخ��الق  أنبل  من  فُجعلت  واالح��رتام 
)عليه  عيل  االمام  ُيبينها  وكام  املؤمن  االنسان  هبا  يتحىل 
السالم( يف حديثه اذ يقول)الُنبل التحيل باجلود والوفاء 

بالعهود(    
مدرسة الوفاء 

ايب  بسيده  نربطه  ان  من  لنا  بد  فال  الوفاء  ُيذكر  حينام 
ملجد  سلياًل  كان  الذي  السالم(  العباس)عليه  الفضل 
فكانت  وفائه  ُنبله  يف  السالم(  )عليه  عيل  االم��ام  ابيه 
للدين عنده  الوفاء  قرينة إلسمه حيث جتىّل  الصفة  هذه 
عليه السالم بقتاله وجهاده يف سبيل ان ترتفع كلمة اهلل 
عاليًا، فلم يتحّمل عليه السالم ان ترزح االمة اإلسالمية 
حتت نري الظلم واالضطهاد، فعقد العزم مع أخيه االمام 
الفاسدة،  الطبقة  ضد  ثار  الذي  السالم(  احلسني)عليه 
وانربى بثورته اخلالدة من اجل انقاذ املسلمني من الذل 
والعبودية، فوىف أبو الفضل العهد ألخيه حني نرصه يف 
كيف  نستشهد  ان  وباستطاعتنا  اخلالدة،  الطف  معركة 
الرسول)صىل  رحيانة  أخيه  دون  املاء  يرشب  ان  أبى  انه 
ان  بشجاعته من  استطاع  قد  وانه  واله( السيام  عليه  اهلل 
يشّق جيش العدو وصواًل اىل هنر الفرات، ولنا ان نرى 
الكرامة التي اكتسبتها هذه البقعة املباركة باخلصوص من 
هذا النهر العظيم كوهنا ترّشفت باحلادث اآلثم من قبيل 
شج قربة املاء وقطع الكفني وما تبعها من احداٍث اليمٍة 
عىل قلوب مجيع األحرار يف العامل والتي يمكن ادراجها 
بعّدها  او  اإلنساين،  السجل  يف  للوفاء  ملحمة  كأعظم 

مدرسة للوفاء اإلنساين.

االوفياء حقًا هم النبالء الذين يفيضون 
بأحاسيس تملؤها الكرامة، فتراهم 

ينسون أنفسهم من اجل اسعاد االخرين 
نتيجة لشعورهم بالوفاء، وقد قيل 

ان االزدهار يتطلب الوفاء أما المحنة 
فتفرضه، وعندما نقلب في ذاكرة التاريخ 

فلن نجد خيرًا من قمر العشيرة ابي الفضل 
العباس)عليه السالم(  . الذي استطاع ان 

يُجسّد معنى الوفاء الحقيقي. 
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أسد الحدباء وعريس الفيحاء

الى روح الشهيد )محمد علي رزاق محيسن المرشدي(

نمْ يا ابني الشهيدُ، واترك سراجك ليضيء البيوت التي اطفأ سراجها غربان التكفير، فنورك كالشمس بقي 
يهشّ الذئاب ويخمد عواءها. نمْ يا محمد فالمقدسات التي أراد أن يطالها - داعش- طالتهم اقدام 
حشدك المقدس. كم اود يا نور عيني لو ترجع لترى بأم عينيك الشمس كيف تشرق على ارض خالية من 

اإلرهاب.. نمْ يا عريس الجهاد الكفائي، فدمك الطاهر كان مهرًا ألرض العراق، ويا له من مهر ثمين.

حيدر عاشور
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شهادة تطهّر وتعّظم حقا كل من ينالها بشرف الدفاع

ترخص  ولرشفها  املهور،  كل  من  أغ��ىل  العروس  ولكن 
األرواح والنفوس، نْم يا روحك أمك التي محلت لقب أم 
الشهيد البطل.. توضأ وجهها بدموع فلذة كبدها، واِْنتحبت 
تالمس  االمومة  بروح  فشعرت  اشتياقها،  اشبع  قد  بوجع 
جسدها  وارتعش  الدموع،  تذرف  وبدأت  قلبها،  شغاف 
وهي تندب نفسها : أنا ال أهتّم ليشء ما دمت يا فلذة كبدي 
كل  حقا  وتعّظم  تطّهر  فالشهادة  شهيدا.  اهلل  عند  كتبت  قد 
من يناهلا برشف الدفاع عن العرض واالرض واملقدسات.. 
ولكن يا نور القلب مل يكتمل ربيعك الثاين والعرشون، وقد 

احببت ان ازّوجك واشّم ريح اطفالك، فأنت وحيدي. 
صدقائه  أح��د  رأت  أو  صورته  أم��ام  وقفت  كلام  وهكذا 
تناجي  أهنا  لو  كام  الالهناية،  من  بشعور  روحها  هلا  توحي 
والة  طاعة  سبيل  يف  اوقفه  الذي  شبابه  اليه  وتفيض  اهلل، 
تاركا  الشعبي  احلشد  املجاهدين يف  فالتحق بصفوف  أمره. 
واخالصه  وايامنه  فعقيدته  وأمانيه،  واحالمه  مستقبله  وراه 
للمذهب هي املحركات االساسية التي ال يمكن مقاومتها 
التقليد  هو  به  يقنعني  ان  يريد  كان  ما  هذا  نداؤها.  اذا جاء 

ألصحاب االمر اإلهلي. فاملوايل لطريق أهل البيت )عليهم 
السالم( البد ان ينّفذ أمر مرجعه بكل رحابة صدر وبدون 
يدافع  ان  اساس  دافع  ؟  أيضًا  هي  العراقية،  الغرية  تفكري. 

االنسان عن وطنه بال تردد او خوف.   
لتتذكر  احلية  السرتجاع صورته  حماولة  يف  عينيها  أغمضت 
تأّنق بمالبس  انتفاضه عند سامع نداء اجلهاد، وكيف  حلظة 
كان  وكيف  املجاهدين.!  مع  الرأس  مرفوع  وسار  احلشد 
يقّص عليها بطوالته عىل سواتر القتال؟ وأنه ال هياب املوت 
فاملوت حق ولكن الشهادة يف سبيل الدين واإلنسان عز ما 

بعده عز.
تقبيلها وعناقها، وهو  الروحي فلت من  يف حلظٍة من اهليام 
رحاب  يف  االن  أنا  أمي،  يا  عليك  خائف  انني  هلا  هيمس 
السعادة.  قمة  يف  وانا  حتزين  ان  أريد  وال  حزينة،  اراك  اهلل، 
وحول  حولك  اطوف  سعيد  شهيد  وأنا  أمي  يا  حتزين  ملاذا 

لوائنا  معركة  عليك  اقّص  مل  أمي  ؟..  املجاهدين  اصدقائي 
الشعبي  احلشد  الوية  بني  االهبى  اللواء  هو  عرش  اخلامس 
فقد حررنا كام وعدك -جرف الصخر وتلعفر- من اوباش 
 – املوصل  جانبي  يف  اقاتل  زلت  وال  االره��ايب..  داع��ش 
أيرس  يف  شهيدًا  اهلل  ذم��ة  يف  وسأكون  واألي��رس-  االيمن 
املوصل، ولكن ابرّشك بالنرص املبني جلميع القطعات املقاتلة 
الدينية  واملرجعية  العراق  بضمري  يقاتل  الكل  متييز  بدون 

العليا...
 2017  /  ٨  /  31 اجلديد  ميالدي  تاريخ  أمي  يا  اكتبي   
املولود يف اجلانب األيرس من املوصل خرج من اضلع احلشد 
مرقدي  يكون  أن  وأوصيِك  عام  كل  به  واحتفيل  الشعبي. 
يف  جدثي  تّزيف  ان  بعد  السالم(  )عليه  عيل  االمام  مدينة  يف 
مدينتي احللة الفيحاء.. يف الدقائق التي أغمضت عينيها امام 
االتصال  عامل  اهنا غرقت يف جلة عميقة يف  صورته، عرفت 
وعىل  احلياة.  قيد  عىل  ليس  اآلن  عيل-  حممد   - الروحي. 
انه  اهنا ترّوض نفسها عىل قبول احلقيقة. حقيقة  الرغم من 
يرزقون.  رهبم  عند  احياء  فالشهداء  كالمها،  يسمع  حوهلا 

قد  ألنه  بالسعادة  شعرت  بوصيته.  تلتزم  ان  ااّل  عليها  وما 
عىل  نعشه  عال  بعد  االرشف  النجف  يف  إمامه  قرب  دفن 
أكّف اصدقائه وحمبيه يف مدينة االمام احلسن )عليه السالم( 

فيحاء احللة.
احّسْت بالرضا عن نفسها، وقد سكنت روحها بفعل دفء 
هلا  يستجيب  وهو  ُحّلٍة  امجل  يف  وهو  الشهيد  البنها  رؤيتها 
توقد  وهي  احلزينتني  عينيها  يف  آثارها  ارتسمت  بابتسامة 
شموعا قرب قربِه الذي يتوسط قبور السعداء يف علياء اهلل، 
سوى  أحد  يشاركها  ال  استشهاده  بذكرى  سنوي  كعرس 
عطر الشهداء وأرواحهم الزكية. وقد أخفت مالمح احلزن 
تناجيه بصوت  ولدها، وهي  أذن  والبكاء وكأهنا هتمس يف 
من  اىل  يوصل  أن  توصيه  وكأهنا  موجوعة،  وروح  خافت 
عنها  ليبلغهم  السالم(  )عليهم  بيت  أهل  من  هبم  يلتقي 

السالم، ويقول: هلم بان أمه أوفت بعهدها لكم..
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الرجُل المميزُ في المجتمع.. 
كيف يريد ان تكون زوجته مثالية...؟

المجتمعُ الذي نعيش فيه تختلف عاداته وتقاليده من مكان الى آخر، ورغم التطور المستمر   
في حياة البشر لكن بقيت بعض التقاليد سارية المفعول في بعض االماكن إال أن ازدواجية الرجال ما 
بين التحضّر والمحافظة على سيرة االباء واألجداد خلقت في نفوس البعض قلقا دائما في كيفية 
التحرر من االوضاع القديمة خاصة النخب المبدعة الذين تميزوا في مسيرتهم الحياتية وكانت لهم 
بناء المجتمع ثقافيًا واجتماعيًا وفنيًا واقتصاديًا..الخ لذا ينجذب هؤالء  ابداعية واسم في  بصمة 
المميزون إلى المرأة التي توافق حياتهم دون غيرها؛ وذلك لما تحمله من مواصفات تميزها لم 

يرها في نساء أخريات، حيث يبحث دائمًا عن األنثى المثالية حسب تصوّره الذي يحلم به دائمًا. 

جولٌة يف عقوِل الرجال املبدعني...
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يقول )عباس لطيف( ناقد وروائي: خيتلف املبدع باختياراته 
حول رشيكة حياته بشكل خاص فاملرأة التي توافق روحه 
واالبتسامة  البشوش  الوجه  صاحبة  املبتسمة  امل��رأة  هي  
اللطيفة هي املفضلة؛ حيث يميل الرجل املميز بطبعه لتلك 
املرأة  تلك  ويكره  ومرحًا،  هبجًة  األج��واء  متأل  التي  املرأة 
وهناك  يشء.  كل  ومن  الوقت  طيلة  تتذّمر  التي  النكدية 
العديد من الصفات التي تتمتع هبا املرأة املثالية مع زوجها، 
للبقاء  رشيكها  يسعى  عمر  رشيكة  تكون  أن  ختّوهلا  والتي 
وان  هلا.  إرضاًء  بوسعه  ما  كل  ويقّدم  النهاية،  حتى  معها 
الثقافة  اجلامل يف  لصانعي  مهمة جدًا  التجارب  كانت هذه 

واالدب.
احلياة الزوجية يحكمها العقل

فيام قال ) حسنني الشاجلي( أكاديمي ومصمم: ان الصفات 
املثالية يف املرأة التي يبحث عنها الرجل أمر نسبي، وختتلف 
نشأ  التي  األرسة  بظروف  تتغري  وهي  آخر،  إىل  شاب  من 
التغيري  هذا  معظم  كان  وإن  للحياة،  ونظرته  الشاب  فيها 
واحدة.  وأعمدهتا  الزوجية  احلياة  أسس  ألن  الشكل؛  يف 
واحلياة الزوجية حيكمها العقل، فترتتب لكل من الزوجني 
حقوق لدى الطرف اآلخر ويقيم عليه التزامات، ومع هذا 
والزوج  الصاحلة  والزوجة  احلب  دور  ننفي  أن  نستطيع  ال 

الصالح يف تذليل صعاب العالقات الزوجية. 
 املراأة املثالية حتتاج لرجل يعاملها بامل�شاواة
وكاتب  جامعي  استاذ  الغبان(  )باسم  الدكتور  بينه  ما  أما 
قال: لن جيد  البرشي من رأي مغاير حيث  النفس  يف علم 
الرجل الذي حيتاج التدليل الدائم والتأكيد عىل أمهيته ضالته 
مع املرأة املستقلة ذات الشخصية القوية. ففي الوقت الذي 
واالهتامم  احلب  مشاعر  القوية،  املرأة  فيه  تظهر  أن  يمكن 
بحاجة  أهنا  حلظة  كل  يف  له  تؤكد  ال  أهنا  إال  الرجل،  جتاه 
حيتاجها،  لرجل  باالنجذاب  تشعر  ال  القوية  فاملرأة  إليه. 

يراها معتمدة عليه يف كل  أن  يقّدرها وال يرغب يف  ولكن 
ما  نادرا  بعبارة:  كالمه  الرجل  يبدأ  عندما  وكبرية.  صغرية 
قابلت امرأة ناجحة يف هذا األمر، فهو يكتب عىل األرجح 
يعاملها  لرجل  حتتاج  القوية  فاملرأة  العالقة،  وفاة  شهادة 
بمساواة وحيرتم إنجازاهتا وال يقّيمها من منظور أهنا امرأة، 
بل كإنسان يمكنه أداء نفس املهام وبنفس الكفاءة. لذا تزيد 
يف  واستقالهلا  نجاحها  زاد  كلام  الرجل،  يف  املرأة  متطلبات 
احلياة. فاملرأة القوية املثالية ال حتتاج لرجل يدعمها ماديا أو 
يكّمل صورهتا االجتامعية، ولكنها حتتاج ملن حيبها ويدعمها 
امرأة  عن  يبحث  ان  احلق  للرجل  فام  طموحاهتا.  ويقّدر 

مثالية هي ايضًا هلا احلق ان تبحث عن الرجل املثايل.
يجذب  الذي  هو  للمراأة  املنطقي  التفكري 

الرجال اليها
املرأة  قدرة  عن  كلش(  )كريم  الفوتوغرايف  الفنان  عرّب  فيام 
املنطق االنثوي قادر عىل فتن  التّوصل فقال:   الفطرية عىل 
الرجل. ويرجع ذلك إىل حقيقة أهنا قادرة عىل إظهار طريقة 
ترتيب  لدهيا  املرأة  بلوغها.  الرجال  يمكن  ال  التي  التفكري 
هناك.  األقطاب  متعددة  فاالتصاالت  خمتلف،  دماغي 
جيذب  الذي  هو  للمرأة  املنطقي  التفكري  يكون  قد  وأحيانا 
الرجال اليها. مما يشري إىل الصفات الطبيعية غري املصطنعة 
هي أفضل الصفات للزوجة املثالية. يقال كل ما يأيت بسهولة 
وكّد  عناء  طول  بعد  يأيت  ما  وكل  الرياح  أدراج  يذهب 
ومشقة هو ما يدوم و يبقى وهو األمر الذى يضعه الرجل 
املطاردة  يكره  فهو  حياته،  رشيكة  اختيار  عند  عينيه  نصب 
التي من السهل عليه اإليقاع هبا، فالرجل  املرأة اخلفيفة  أو 
إليها  الوصول  يف  صعوبة  يرى  التي  الغامضة  املرأة  يعشق 
الغموض  ذلك  وراء  ما  استكشاف  اإلمكان  قدر  وحياول 
لالستحواذ عىل قلبها وعقلها ومعرفة كيف تفّكر وهذه هي 
احدى الصفات املثالية التي يبحثها الرجل يف رشيكة حياته.

كرمي كل�صبا�شم الغبان ح�شنني ال�شاجلي عبا�ص لطيف
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وتركه  )زعيط(  فساّمه  ولٌد  املرصيني  الفالحني  ألحد  ُولِ��د 
عىل  يقدر  صار  حتى  األرض،  عىل  وينام  ال��رتاب  يف  يلعب 
)احلقل(  الغيط  إىل  البهائم  مع  فرّسحه  اجلاموس،  ترسيح 
يسوق الساقية وحيّول املاء، وكان يعطيه كل يوم أربع أقراص 
من اخلبز وأربع بصالت، ويف العيد كان يقّدم له وجبة دسمة 
ابنه  من  الوالد  هّم  يكن  ومل  هبا،  ليمّتعه  والبصل  اللحم  من 

سوى رعاية مصاحلهم.
وبينام هو يسوق الساقية وأبوه جالس عنده، مّر هبام أحد التّجار 

فقال ألبيه: لو أرسلَت ابنك إىل املدرسة ليتعّلم ويصبح إنسانًا 
ناضجًا ومتفوّقًا، وفعاًل أخذه الوالد وسّجله يف املدرسة، فلام 

أتّم العلوم االبتدائية أرسلته احلكومة إىل أوربا ليتعّلم فنًا. 
بالده،  إىل  عائدًا  وج��اء  القطار  ركب  سنوات  أرب��ع  وبعد 
القطار  حمطة  يف  ووقف  الستقباله،  حر  أن  أبيه  فرح  ومن 
الستقباله، فلام خرج اقرتب أبوه ليحتضنه ويقبله شأن الوالد 
هذا  بينهام  وجرى  صدره  يف  يدفعه  به  وإذا  لولده،  املحب 

احلوار:

عربيٌّ تفرنج!
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زعيط: سبحان اهلل.. عندكم مسألة احلضن قبيحة 
جدًا يا مسلمني!!

معيط: وكيف نسّلم عىل بعضنا يا بني؟
ملرة  يدي  يف  ي��دَك  وضع  )بونجور(  قل  زعيط: 

واحدة فقط!!
وملا وصل زعيط إىل البيت واستقبلته أمه، عملت 
له وجبة حيّبها جدًا يف طفولته وهي وجبة )اللحم 

بالبصل(.. فقال هلا ساخرًا:
زعيط: وضعِت كثريًا من ال�.....

الوالدة: من ال�... ماذا يا زعّيط؟!
زعيط: من هذا الزرع ال�....!

الوالدة: الغلة يا بني.
يف  رأس  له  يبقى  ال��ذي  ال��زرع  ن��و..  نو  زعيط.. 

األرض؟!
الثوم يف  الثوم.. ولكن مل أضع  به  الوالدة: تقصد 

األكل!
زعيط: أقصد الزرع الذي يدمع العينني، ونسميه 

يف أوربا )أوئيون(!!
هذه  )أوئيون(..  فيه  ليس  بني  يا  واهلل  الوالدة: 

وجبة من اللحم والبصل فقط!!

زعيط: بصل.. بصل!!
معيط: يا بني.. ملاذا هذه الدهشة.. كان أكلك كله 

من اللحم والبصل!!
)زعيط(  ولده  )معيط(  الوالد  شكا  ذلك  وبعد 
ألوربا  توجه  قد  ولدي  له:  وقال  احلكامء،  ألحد 

وحر يذّم بالده وأهله ونيس لغته!!
فقال له احلكيم: ولدك مل هيّذب صغريًا ومل يتعّلم 
حقوق وطنه وال عرف حق لغته، وال قّدر رشف 
وال  األهل  عوائد  عىل  احلرص  ثمرة  وال  األمة، 
أهّنا  مزية الوطنية، فهو وإن كان تعّلم علومًا، إال 
وال  أخوانه  إىل  يميل  ال  فإنه  شيئًا،  وطنه  تفيد  ال 
أصبح  أنه  عىل  لغتهم،  يعرف  من  إال  يستحسن 
كاحلجل ملا أراد أن يقّلد الغراب يف مشيته وعجز 
التقليد واستحال عليه عودته لطبيعته األوىل  عن 
اجلنسية  حد  عن  خرج  وقد  قفزًا  يقفز  فأصبح 
لئيم  إال  ول��دك  فعل  يفعل  وال  النوعية  وطباع 
تعّلموا يف  الشباب  جاهل بوطنه.. ولكن كم من 
أوربا وعادوا حمافظني عىل دينهم ولغتهم هويتهم، 
ينطبق  ومل  بلداهنم،  تقّدم  يف  علومهم  ورصف��وا 

عليهم عنوان )عريب تفرنج(!!.

التربية  أبنائهم  تربية  اآلباء  على  أّن  التراثية،  القصّة  هذه  من  نستشّفه  ومما   
الصحيح  التعليم  تعليمهم  الصحيحة، وأن ال يفّكروا فقط بملء بطونهم، وإنما معها 
الحياة والغزو  الواعية، يكونون قادرين بها على مواجهة  الكاملة  التنشئة  وتنشئتهم 
الثقافي الغربي، وعدم التنّكر ألطبعاهم وتراثهم وهويتهم ودينهم، وبالتأكيد هي ال 
تشمل بيئة دون أخرى، فمثل هذه المشكالت االجتماعية واألخطاء بتربية األبناء وتنشئهم 
وانصباب  الحياة،  ملهيات  بسبب  أكثرًا  األخيرة  في  وربما  والمدينة،  الريف  في  موجودة 
الهم األسري على تحصيل األموال فقط دون تربية أبنائهم واالهتمام بهم قبل زجّهم 
في المجتمع، فاألجدر دائمًا على األسرة أن تصنعَ وتخلق أجياال الئقة وفاعلة مجتمعيًا 

تستطيع تربية أبنائها وتخدم مجتمعا الخدمة الصحيحة.
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معلم اقتصادي وتراثي
 اشتهر منذ القدم

سوق الحسين.. 

كربالء حاضرة الثقافة العربية 
واالسالمية ومركز الشعر واالدب 
ومنار العلم، فال غرابة ان يكون 
لها تاريخ مشرّف على مستوى 

االسواق واالماكن التراثية، فضال عن 
وجود عدد من المشاهد المقدسة 

واحتضانها لرجال الدين الذين 
نهلوا العلم من ينابيعها، وال زلنا 

مستمرون بتسليط الضوء على اهم 
المعالم االثرية والتراثية التابعة 

لمدينة كربالء من اسواق وشوارع 
ومكاتب عامة ومراقد مقدسة.. 

وهنا سنسّلط الضوء على احد اقدم 
االسواق التراثية والشعبية في 

المدينة والذي يعود تأسيسه الى 
العهد العثماني تقريبا، واشتهر 

بعدد كبير من محال العطارين وبيع 
الكرزات والحلويات فضال عن المحال 

الخاصة باألعشاب والخرزاية كذلك 
محال القصابة الخاصة لبيع اللحوم 

ومحال الفواكه والبقوليات وغيرها 
من المحال واالمور االخرى الخاصة 

بشارع الحسين التي سنتعرف عليها 
من خالل هذا التقرير الذي التقينا من 

خالله بالمواطن باسم العطار ابي 
رسول الملقب بـ)ابن الهندي( منذ 
سنوات طويلة والذي بين ما يأتي:

االأحرار/ قا�شم عبد الهادي - ت�شوير/ ح�شنني ال�شر�شاحي

a
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يف  القديمة  االسواق  من  السالم(  )عليه  احلسني  سوق  يعد 
من  الستينيات  بداية  يف  وحتديدا  سابقا  وكان  كربالء  حمافظة 
)رمحه  جدي  عن  ونقال  مجلونات،  عن  عبارة  املايض  القرن 
القرن  أواخ��ر  يف  السوق  أسسوا  من  هم  االت��راك  فان  اهلل( 
احلكم  اب��ان  تقريبا  العرشين  القرن  بداية  او  عرش  التاسع 
هتافهم  السوق  اصحاب  يردد  كان  بحيث  للعراق  العثامين 
مجايل(،  السوق  سوى   ... الوايل  خييل  )اهلل  حينذاك  املشهور 
يمتد من وسط  السابق اطول مما عليه االن بحيث  وكان يف 
الرشيف  احلسيني  بالصحن  وينتهي  السالملة  باب  منطقة 
وحتديدا باب الرجاء، وبمرور الوقت ومع التطور العمراين 
تأثر السوق بعمليات التحديث وصواًل اىل ما هو عليه االن 

والذي يرتاوح طوله بحدود )150 مرتاً(.
ليلية  بحراسات  ّمؤمنًا  الزمان  قديم  يف  السوق  وكان 
حدث  او  رسقة  اي  من  حلاميته  الدولة  قبل  من  مشددة 
املايض  القرن  من  السبعينيات  منتصف  ويف  ط��ارئ، 
وحتديدا عام 1974 او 1975 شهد السوق عملية قص 
الرشيفني  احلرمني  بني  ملنطقة  آنذاك  واضيف  منه  جزء 
تعرض  حيث  الشعبانية  االنتفاضة  احداث  اىل  وصوال 
السوق اىل عمليات هدم املحال والقيرصيات، وبعدها تم 
اعادة االعامر وبناء السوق عىل الطراز احلديث وطمس 
االعامر  مراحل  عن  فضال  القديم،  ومعلمه  الرتاثي  اثره 
االمانة  تكفلت  عندما   2020 لعام  وص��واًل  االخ��رى 
العامة للعتبة احلسينية املقدسة واخذت عىل عاتقها إعادة 
تأهيل وبناء السوق واظهاره بمنظر مجيل يرس الناظرين.    
ويف السابق كان السوق حيتوي عىل تسع قيرصيات والتي 
هي عبارة عن حمال واسعة لبيع اجلملة ومنها )العطارين، 
حمال بيع الكرزات، حمال بيع احللويات، واملحال اخلاصة 
لبيع  اخلاصة  القصابة  حمال  االعشاب،  حمال  باخلرزاية، 
املقاهي، وحمال  االقمشة، فضال عن  لبيع  اللحوم، حمال 
البقوليات  حبوب  بيع  حمال  والفواكه،  اخلروات  بيع 
وكانت  وغريها(  والفاصولية،  والعدس  اللوبية  ومنها 
تلك املحال ممولة لباقي املحال يف كربالء، وكان السوق 
بمختلف  اللحوم  لبيع  اخلاصة  القصابة  بمحال  يشتهر 

انواعها )وهي السمة البارزة له(.
الشخصيات  من  كبريًا  ع��ددًا  احلسني  س��وق  وع��رف 
بيت  أبرزها  واالجتامعية  واالكاديمية  والدينية  التارخيية 
وكذلك  الصحاف  رضا  احلاج  وايضا  معاش  ابو  احلاج 
العطار  جعفر  واحلاج  التتنجي  باقر  ابن  اموري  احلاج 
وعائلة  الوكيل  وعائلة  العطار  القاسم  اب��و  واحل��اج 

الطهراين وآخرين.
وتتفرع من السوق عدد من التفريعات الثانوية وهي فرع 

سوق التجار او ما يسمى سوق العجم اخلاص لبيع االقمشة، 
الساعجية  سوق  عىل  خيرج  وال��ذي  الداماد  عكد  وايضا 
ومنطقة بني احلرمني الرشيفني، ومن اجلهة املقابلة هناك فرع 
الرشدي  دي��وان  عىل  خيرج  وال��ذي  اخلياطة  بمحال  خاص 
واحللويات  واخلرزاية  اخلياطة  حمال  عىل  حيتوي  اخر  وفرع 
وخان خاص بالفحم، وكان السوق حيتوي عىل محام قديم، 

وبدروه فان السوق خيرج يف هنايته عىل شارع السدرة.
وهناك )تكية( خاصة بكسبة السوق حتت اسم )تكية كسبة 
سوق احلسني( تقام فيها الشعائر احلسينية عىل مدار السنة من 
جمالس حسينية إلحياء مواليد واستشهاد اهل البيت )عليهم 

السالم(.
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مشاريع العتبة الحسينية أنموذجًا
ينمو"..  هلِل  كاَن  "ما 

أّن ما قدمته وأنشأته من  المقدسة،  الحسينية  العتبة  أنشطة  المتلّقي والقريب من  أمام  يظهر جليًا 

أصالتها  لو وقفنا على  عالمية،  ويتساوق مع مشاريع طبية  يوازي  أصبح  الطبي  المجال  مشاريع في 

وريادتها فيما يتعّلق بتصاميم األبنية الطبية ومحتوياتها وما تمتلكه من أجهزة طبية متطوّرة، فضاًل 

عن جوانب نفسية وعملية وإدارية تتخّلل هذه المشاريع الفّذة.

بقلم: جعفر إمامي
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املشاريع  وإنجاز  عمل  مراحل  عن  غائبًا  البعُض  كان  وإذا 
الطبية للعتبة املقدسة وأبرزها مستشفى اإلمام زين العابدين 
اهلل(  )رمح��ه  ال��وائ��يل  الشيخ  ومستشفى  ال��س��الم(  )عليه 
ومستشفى اإلمام احلسني )عليه السالم( التخّصيص بمعاجلة 
املحك  عىل  معه  وكثريون  أصبح  فقد  ال��رسط��ان،  م��رىض 
وبصورة مبارشة ومتاس عاٍل مع ما نجحت من إنشائه العتبة 
العامل  رضبت  التي  )كورونا(  جائحة  أزمة  خالل  احلسينية 
البرش،  بني  بني  ومرّوعًا  فظيعًا  إنتشارًا  وانترشت  والعراق 
لنبرَص وخالل فرتة قياسية جدًا ال تتعدى اخلمسة عرش يومًا 
خدمت  خمتلفة،  رسيرية  وبسعات  )حقيقية(  طبية  مشاريع 
وال تزال تقّدم خدماهتا للمصابني، وبذلك استطاعت العتبة 

املقدسة حتقيق غايات كثرية: 
أّوهلا: تقديم اخلدمة الطبية للمصابني عىل اختالف مناطقهم 
من  واح��دة  مسافة  عىل  تقف  فهي  وإنتامءاهتم،  ومكوناهتم 
اجلميع سواء يف خطاهبا املرجعي والديني أو بتقديم خدماهتا 

)املجانية( يف قطاعات خمتلفة.

العامل،  حول  متفرقة  طبية  بمشاريع  كثريون  ُيعجب  ثانيًا: 
وبأهّنا الفريدة من نوعها، وكذلك فرتة إنجازها القليلة، وهو 
حّققته  قد   – البصرية  بعني  أبرصنا  لو   - ملموسًا  نجده  ما 
ويظهر  طويلة،  سنوات  مدى  عىل  املقّدسة  احلسينية  العتبة 
الفرق طبعًا ليس يف أيام )النفاهة وتوافر السيولة املالية(.. بل 
خالل األزمات والتحّديات الكربى التي تعجز دول عظمى 
وظالل  بربكات  املتفّيئة  املقدسة  العتبة  تنجح  فيام  أمامها.. 
متاس  عىل  تكون  بأن  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  املوىل 
مبارش مع الناس يف أزماهتم ومشكالهتم، حتى أن احلل نجده 
عندها.. مثلام كّنا ننتظر احللول دائاًم منها يف أزماتنا ومشكالتنا 

االجتامعية والسياسية واألمنية.
ثالثًا: كثريًا ما اهتّم احلاقدون عىل الدين وعىل أي يشء إجيايب 
تقّدم  مل  بأهّنا  املقدسة  احلسينية  العتبة  اهتموا  البلد..  هذا  يف 
شيئًا يذكر أمام ما يصلها من ختصيصات مالية وغريها، وهم 
كاذبون طبعًا حتى عىل أنفسهم.. فمن ال يرى شمس احلقيقة 
أعمى.. ولكّنهم اآلن أصبحوا عىل املحك إزاء مشاريع العتبة 
سلمت  من  وبالتأكيد  العاملية،  األزم��ة  هذه  خالل  املقدسة 

فطرته سيقول بينه وبني نفسه: كم كنُت خمطئًا بحّقها!!.
رابعًا: إزاء التخصيصات املالية للعتبة احلسينية املقدسة، فإن 
للبلد،  املالية  الضائقة  مع  وخصوصًا  اآلن  وتقّدمه  قدمته  ما 
متعّددة  لرشائح  املختلفة  خدماهتا  تقّدم  علمي  بحسب  فهي 
خزينتها..  يف  يشء  يدخل  فال  جمانًا..  كثرية..  جماالت  ويف 
يتم  الذين  املرىض  من  املستحصلة  باألموال  يتعّلق  ما  أما 
السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلمام  مستشفى  يف  عالجهم 
فهي ليست ربحية وجتارية بقدر ما أهّنا توّفر رواتب الكوادر 
الطبية  واألجهزة  العالج  لرشاء  وكذلك  والتمريضية  الطبية 
مستشفى  يف  املريض  يرصفه  ما  حساب  يتم  ومل  الرورية.. 
العتبة احلسينية.. سيكون مناسبًا له مقارنًة مع عالجه خارج 
البلد، واملهم هنا ليس استحصال املال بقدر النجاح يف تقديم 

اخلدمة التي تليق باإلنسان العراقي وكرامته وصّحته.
والربكات  استحصال احلسنات  متجر  الوقوف عىل  خامسًا: 
اإلهلية.. أفضل وأعز وأجل من متجر استحصال األموال.. 

هذا كل يشء باختصار.
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االأحرار/قا�شم عبد الهادي

يعد داء )السكري( من األمراض المزمنة التي تصيب اإلنسان، والذي ينجم كما معروف علميًا عن خلل بعمل أو 
غياب لألنسولين المفرز من البنكرياس، يتميز هذا المرض بارتفاع ارقام السكر بالدم ويترافق باختالطات قريبة 

وبعيدة قد تكون مهددة للحياة.. ولمعرفة المزيد عن هذا المرض، أطلعتنا الطبيبة السورية زينة نعمان، 
أخصائية امراض الغدد والسكري على اآلتي:

اعتالل االعصاب السكري.. 
 أعراض كثيرة تؤشر على اإلصابة
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تعرف عىل اعتالل االعصاب السكري
الداء  اختالطات  أحد  وهو  السكري  االعصاب  اعتالل  ان 
املغذية  الدموية  االوعية  أذية  عن  النامجة  الوخيمة  السكري 
 %50 إىل  تصل  االختالط  هذا  حدوث  نسبة  وإن  لألعصاب، 

من مرىض السكري سواء نمط 1 أو نمط2.
أنواع اعتالالت االعصاب السكري

هناك عدة انواع من اعتالالت االعصاب السكري وهي.
خاصة  تصيب  وهي  احلسية:  املحيطية  االعصاب  *اعتالل 

القدمني.
املعدة،  املثانة  القلب  الذاتية: وهي تصيب  *اعتالل االعصاب 

الخ.
أحد  يصيب  وال��ذي  البؤري:  األح��ادي  االعصاب  *اعتالل 
والعصب  الوجهي  العصب  مثل  املركزية  القحفية  االعصاب 

املبعد.
اعصاب  يصيب  وهو  احلركي:  البعيد  االعصاب  *اعتالل 

معصبة لعضالت الفخذ مثال.
أعراض اعتالل االعصاب السكري

العتالل االعصاب السكري عدة عضالت امهها.
*خدر وتنميل وإحساس باحلرارة أو الربودة أو بالعكس فقد 

إالحساس بالقدمني
*احتباس بويل.

*ترسع قلب مستمر وتعرق مستمر.
*عرسة هضم وحس انتفاخ دائم.

*حول بالعني.
عالج اعتالل االعصاب السكري

هناك عدة طرائق لعالج اعتالل االعصاب السكري ومنها.
بالعالج  االلتزام  خالل  من  وذلك  الدم  سكر  ضبط  *أوال: 

املوصوف من قبل الطبيب االختصاص.
مثل  الفيتامينات  وبعض  الناقصة  الفيتامينات  تعويض  *ثانيا: 

فيتامني B12 + اوكسيد الزنك.
ومضادات  باملسكنات  واخل��در  ل��ألمل  ع��ريض  ع��الج  *ثالثا: 

االختالج ومضادات االكتئاب.
*رابعا: معاجلة فيزيائية )طبيعية( مثال بحاالت ضمور عضالت 

الفخد.
*خامسا: ألفا ليبوئيك اسيد.

الطبيب املختص يف بعض احلاالت حلقن  *سادسا: قد يضطر 
مواد خمدرة يف النخاع الشوكي )جترى يف غرفة العمليات(.

لتشخيص  املتبعة  واالج��راءات  الالزمة  التحاليل  هي  ما  س/ 
احلالة ؟

ج/جيب اجراء عدة حتاليل لتشخيص احلالة ومنها.
*حتليل تراكمي للسكر.

*حتليل غدة درقية.
*معايرة فيتامني B12 ومعايرة محض الفوليك.

*دوبلر للرشايني.
*ختطيط لألعصاب.

*وممكن حتى ختطيط عضالت.
اعتالل  ح��دوث  من  تزيد  التي  اخلطورة  عوامل  ماهي  س/ 

االعصاب السكري ؟
ج/هناك عوامل كثرية تزيد من خطورة اإلصابة:

*طول مدة اإلصابة بالسكري.
*سوء ضبط السكر.

*التدخني.
*رشب الكحول.

*وجود عوز ببعض الفيتامينات
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هناك عدة نصائح نقدمها إلخواننا وأخواتنا المصابين بمرضى السكري فانه يجب عليهم ضبط سكر الدم 
وااللتزام بالحمية وتعليمات الطبيب االختصاص ومراجعته الدورية وعدم التأخير وكذلك منع حدوث هذه 

االختالطات التي قد  تدمر حياة مريض السكري.

النصيحة الطبية



ُعرَف عن املرجع الديني الراحل واملحقق األصويل الكبري الشيخ ضياء 
جمال  يف  وخاصة  بالتأليف  الكبري  اهتاممه  رسه(،  )قدس  العراقي  الدين 
الدقة،  )املنهجية،  هي  مدرسته  يف  سامت  ثالث  أبرز  وكانت  األصول، 
التجديد(، وكانت حارضة يف كل مفردة من مفردات تفكريه األصويل، 
النظري  املنقطعة  الدقة  إىل  عنها،  يتخلف  ال  التي  الرائعة  املنهجية  فمن 
والتي قل أن تفوهتا صغائر املحتمالت يف كل مسألة تصدى لدراستها، 
مسألة  تستثنى  تكاد  ال  إنه  القول  ليمكن  حتى  املستوعب  التجديد  إىل 

أصولية من حماولة جديدة إما يف املضمون أو يف طريقة العرض.

يقول املهامتا غاندي: »توجد سبعة اشاء تدمر االنسان: السياسة بال مبادىء، 
املتعة بال ضمري، الثروة بال عمل، املعرفة بال قيم، التجارة بال أخالق، العلم 

بال إنسانية، العبادة بال تضحية«.
أما الفيلسوف والشاعر الفرنيس فلوتري فيقول: »أفضل حكومة هي تلك 

التي يوجد فيها أقل عدد من األشخاص عديمي الفائدة«.
أما السيايس الربيطاين ترششل يقول: »ليس هناك يف السياسة عدو دائم او 

صديق دائم.. هناك مصالح دائمة!«.

املُثل اخلالدة 
يبدو يل ان التأريخ اوىل بالدراسة والتمعن، 
منه عن العلوم مع امهيتها، وحيث يمنحنا 
وظيفته، يف البحث عن احلوادث، واالفراد 
،وجمريات اإلنسان واإلنسانية، واحلوادث 
خصائصها،  وبجميع  الفردية،  التارخيية 
االف��راد  ت��اري��خ  بمعرفة  فالعناية  وهل��ذا 
الزمان،  يف  الواقعة  التاريخ  وح���وادث 
بالقوانني  علمنا  من  واحق  بمعرفتنا  اوىل 
العلمية العامة اخلارجة عن حدود الزمان. 
عن  تكشف  العلوم  ان  عرفنا  اذا  خاصة 
وقوع  يف  االط��رادات  او  الطبيعية  قوانني 
احلوادث   حتى بدت احكامها هكذا عامة 
يدرس  اليوم  التاريخ  اصبح  فيام  وجمردة.. 
وأصبح  موضوعية،كام  علمية  بطريقة 
يف  يبحث  ال  التجريبية،  العلوم  من  علام 
الزمان، فحسب،  الواقعة يف  املتغرية  القيم 
اخل��ال��دة،  احلقائق  يف  كذلك  يبحث  ب��ل 
املثل  االنسانية،هذه  للثقافة  العليا  واملثل 
كام  اخل��ال��دة  املثل  من  ع��امل  يتمثلها  التي 
املحدثني  فلسفة  كتابه  وولف،يف  يراه..!. 
العام  االعتقاد  ان  وي��رى  واملعارصين، 
وهكذا  كيل  عقل  وج��ود  يقتيض  بصحته 
واخللقية،  اجلاملية  القيم  حتقق  كيفية  نرى 
الشعور  يأخذ  عندما  ذل��ك  التاريخ،  يف 
فتغدو  االنسانية،  النفوس  يف  طريقه  فيها 
التي  وامل��ب��ادئ  بالقوانني،  اشبه  هكذا 
ومثلها  بانسانيته،  وتسمو  االنسان،  ترشد 
للعقل  الفطرية  القوانني  مع  يتناقض  ال 
النفيس  اثرها  تبلغ  العليا،  املثل  اي  ،وهي 
لصدقها  ادراك��ن��ا  ملجرد  فينا،  العميق  
الرغم  عىل  ال  ممكن،  أمر  وهي  وقيمتها، 
من القوانني الطبيعية، بل بواسطتها، ومن 
هنا تبدو االمهية يف ان ال نغفل ،البحث يف 
ادق  تبحث يف  التي   التارخيية،  الدراسات 

تفاصيل احلضارة االنسانية..

اأقوال يف ال�شيا�شة

ال�شيخ �شياء 
الدين العراقي 

حممد السيد جاسم 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

46
ل�سنة 2020 م

رار
ح

اال
ة 

ــــ
ــــ

ــــ
ح

وا



واجلراح،  القتل  من  ناهلم  ما  املسلمني  نال  ُأُحد  معركة  بعد 
والوهن واحلزن، فلاّم رأى رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله( 
ذلك شّق عليه األمر، فنزلت اآلية الكريمة: ﴿إِن َيْمَسْسُكْم 
اُم ُنَداِوهُلَا َبنْيَ النَّاِس  يَّ ْثُلُه َوتِْلَك اأْلَ َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ
حُيِبُّ  اَل   ُ َواهللَّ ُشَهَداَء  ِمنُكْم  َوَيتَِّخَذ  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ  ُ اهللَّ َولَِيْعَلَم 

امِلنَِي﴾ تسلية للمؤمنني ملا ناهلم. الظَّ
يف ذلك اليوم أتى رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله( عيّل بن أيب 
طالب )عليه الّسالم( وفيه ثامنون جراحة من طعنة ورضبة 
ورمية، فجعل الّرسول )صىّل اهلل عليه وآله( يمسحها وهي 
تلتئم بإذن اهلل تعاىل وأمري املؤمنني مثل املضغة عىل نطع، فلاّم 
رآه رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم( بكى فقال له: »إّن 
ويفعل«،  به  يفعل  أن  اهلل  اهلل حلقٌّ عىل  يصيبه هذا يف  رجاًل 
فقال جميًبا له وبكى: بأيب أنت وأّمي احلمد هلل اّلذي مل يرين 
وّليت عنك وال فررت، بأيب وأّمي كيف حرمت الّشهادة؟ 

قال: إهّنا من ورائك إن شاء اهلل. 
سفيان  أبا  إّن  وآله(:  عليه  اهلل  )صىّل  اهلل  رسول  فقال  قال: 
قد أرسل موعدة بيننا وبينكم محراء األسد، فقال: بأيب أنت 
عنك،  ختّلفت  ما  الّرجال  أيدي  عىل  محلت  لو  واهلل  وأّمي 
وَن َكثرٌِي َفاَم  بِيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّيُّ ن نَّ قال: فنزل القرآن: ﴿َوَكَأيِّن مِّ
 ُ ِ َوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا َواهللَّ ْم يِف َسبِيِل اهللَّ َوَهُنوْا مِلَا َأَصاهَبُ

ابِِريَن﴾. حُيِبُّ الصَّ

ولكن  كال  عساًل؟..  الذباب  أنتج  لو  النحل  يغضب  هل 
والذباب جيمعهام  النحل  إن  العسل،  ينتج  ولن  مل  الذباب 
ولكن  احل���رشات(..  )صنف  هو  واح��د  علمي  تصنيف 
من  وتعاليم  وحيا«  تلقى  قد  النحل(   ( أن  بينهام  الفرق 
وعندما   )٦٨ )النحل  النحل(  إىل  ربك  )وأوح��ى  السامء 
ما  أفضل  يأكل  النحل  أصبح  ونفذها  التعاليم  هبذه  التزم 
األطعمة  أفضل  يعطي  ثم  االزه��ار(  )رحيق  الطبيعة  يف 
بيئة  ىف  منظم  و  متامسك  و  مرتابط  نظام  ضمن  )العسل( 

نظيفة.
فبقي  الساموية  التعاليم  يتلَق  مل  من  حال  حاله  الذباب  أما 
يأكل أقذر ما يف الطبيعة ويعيش يف البيئة القذرة وال يعطي 
جمتمع  يف  الذباب  ويعيش  الناس  وإزع��اج  األم��راض  إال 
مفكك ليس بينه أي رابطة ، تترصف فيه كل ذبابة لوحدها  
شفاء  )فيه  الشفاء  فيه  ال��ذي  العسل  )يعطي(  والنحل 
والسلب  بالنهب  يقوم  الذباب  بينام   ..٦9 النحل  للناس( 
)يسلب( بشكل مزعج )وإن يسلبهم الذباب شيئًا( )احلج 
73( ويف ذلك عربة للناس، فاإلنسان الذي يلتزم بتعاليم 
دوما  تعطي  التي  بالنحلة  يكون  ما  أشبه  إنسان  هو  اهلل 
املستغل  املزعج  الفوضوي  املتمرد  أما  ملل،  وال  كلل  بال 
فتنطبق عليه حياة الذبابة فأخرت لنفسك يف أي جمتمع تريد 

أن تعيش جمتمع النحل أم جمتمع الذباب.

اخرت اأّي جمتمع تريد؟

الفقيه ال�شيد يو�شف 

احلكيم )ر�شوان اهلل 

تعاىل عليه(.

مثل اال�شتقامة
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