الكرامة

36

20
جه���ود مضاعفة ف���ي مواجهة
جائحة كورونا

14

حصى الكلى والعالج التغذوي

44

محتويات العدد

22

تعليم
إلكتروني في زمن الكورونا

32

قسم السياحة الدينية
خدمات نقل متنوعة هدفها راحة الزائر الكريم

42

شارع السدرة..
وعالقته بشجرة السدرة
القريبة من المرقد الحسيني

صفحتنا على الفيسبوك :مجلة االحرار

الإعال ُم البديل

ALAHRAR MAGAZINE
رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني()896ل�سنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
Email: ahrar_news @ y a h o o . c o m

تغيرت الحي�� ��اة مع تط�� � ّ�ور التكنلوجيا وخصوصًا مع
دخولنا عصر األنترنت؛ ال سيما وقد تحولت موازين
التأثي�� ��ر اإلعالمي من مصدرها الس�� ��ابق إعالم الدولة
إلى إعالم الفرد من خالل تفشي اإلعالم البديل بشكل
واسع بين كافة شرائح المجتمع ،ودخول تأثيره في
صميم حياة اإلنسان ،وبعدما صار المصدر الرئيسي
للمعلومات هو ما يتناقله األفراد عبر مواقع التواصل
وتروج له بعض وسائل
االجتماعي ،ومن ثم ما تنشره ّ
اإلعالم األخرى س�� ��واء أكانت مرئية أو مسموعة أو
مقروءة.
حتم
لذلك وبموجب هذه األهمية لإلعالم البديل وقد َّ
عل�� ��ى الفرد المؤمن وخصوص� � �ًا المنتمي في عقيدته
إلى منهج الح�� ��ق ألبي األحرار اإلمام الحس�� ��ين عليه
السالم ،حّتم عليه القيام بمسؤوليات وواجبات إضافية
في خوضه لحرب إعالمية شرس�� ��ة رغ�� ��م ما يصطلح
عليها بالحرب الناعمة ،وذلك من أجل مقارعة وصد
هجمات الجيوش اإللكترونية الباطلة بكل مس�� ��مياتها
وأطرافه�� ��ا وأهدافها ،والمدعومة دوليًا بكل أس�� ��لحة
الدمار الفكري والتشويش الذهني.
إذن ،فالبد من الدفاع لكن بأسلوب الدحض اإليجابي؛
أي بمحاولة ابراز ونش�� ��ر الحقيقة وحسب ،وتجّنب
الدخول في مش�� ��اّدات كالمية ،ال تجدي نفعًا خاصة
خضم هذا التحش�� ��يد الهائل للباط�� ��ل ضد الحق
ف�� ��ي
ّ
عبر تجنيد اآلالف من المرتزقة ،وتمويل الصفحات
الوهمي�� ��ة والتحريضية لبث األباطيل حول مرجعيتنا
العليا الحكيمة وحش�� ��دنا الش�� ��عبي المبارك ..بل ولكل
م�� ��ا يتعلق بهم�� ��ا ،والتنبي�� ��ه إلى خط�� ��ورة أن يتحول
بعض الن�� ��اس المغفلين دون دراي�� ��ة منهم إلى مجرد
أبواق لمثل هذا التروي�� ��ج المغرض ،وهذه األغراض
المشبوهة.
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قسم اآلليات في العتبة الحسينية

( )25سيارة إسعاف ومهام
عديدة لمواجهة (كورونا)

ّأكد معاون رئيس قسم اآلليات يف العتبة احلسينية املقدسة،
حيدر عبد اجلبار أن توجيهات سامحة الشيخ عبد املهدي
أتم االستعداد
الكربالئي تقيض بأن يكون قسم اآلليات عىل ّ
واالستنفار العاجل ملواجهة جائحة (كورونا).
وبني عبد اجلبار أن «القسم ش��ارك بمهام عديدة ملواجهة
اجلائحة ،من بينها التعفري املناطقي ملحافظة كربالء املقدسة
وعىل مدار ( )24ساعة ،فض ً
ال عن املشاركة بإيصال مواد
التعفري والتعقيم (املجانية) إىل املراكز الصحية واخلدمية يف
عدد من املحافظات العراقية».
وأضاف« ،خصصنا عدة عجالت حديثة للتواجد يف مداخل
السيطرات اخلاصة بالدخول للمحافظة وبالتنسيق مع وزارة
الصحة وخلية األزم��ة واحلكومة املحلية؛ لنقل الوافدين
واملسافرين العائدين إىل حمافظة كربالء إىل األماكن املخصصة
للحجر الصحي يف مدن الزائرين التابعة للعتبة احلسينية».
وتابع أن «وحدة اإلسعاف الفوري التابعة للقسم هلا الدور
االهم واألكرب ،من خالل العمل املبارش مع الكوادر الصحية
يف ّ
خط الصد األول جلائحة (ك��ورون��ا) ،من خالل رصد
احل��االت املرضية بعد التأكد منها واخت��اذ كافة اإلج��راءات
الوقائية وسالمة نقلهم للمستشفى او األماكن املخصصة
للمصابني أو املالمسني» ،مبين ًا أن «عدد سيارات اإلسعاف
الكيل ( )25سيارة موزّ عة عىل عدة مراكز صحية».
جملة االحرار اال�سبوعية
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رحيل العالمة
السيد نجيب خلف العاملي

نعت األوس��اط العلمية احلوزوية ،رحيل العالمة الباحث
ْ
السيد نجيب خلف العاميل يف لبنان ،عن عمر ناهز ال� ()75
املحمدي
عام ًا) بعد مسرية من اجلهاد والعمل إلحياء اإلسالم
ّ
األصيل.
ُيذكر أن السيد العاميل باحث مرموق ومؤلف موسوعي،
وناشط يف جمال التبليغ الديني ،وك ّلف نفسه عناء ومشقة نرش
الدعوة ملذهب أهل البيت (عليهم السالم) يف أصقاع العامل.

الكاظمي :مشاريع العتبة الحسينية
مثار إعجاب وتبعث األمل
أشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمشاريع العتبة احلسينية
املقدسة ،مبين ًا أن املشاريع كانت مثار إعجاب وتقدير كبريين.
وق��ال الكاظمي خ��الل زيارته ملرقد اإلم��ام احلسني (عليه
ال��س��الم) :إن «العتبة احلسينية قدمت لنا مشاريع تستحقّ
االح��رام والتقدير وو ّف��رت فرص ًا للمواطنني» ،مضيف ًا أن
«العتبة احلسينية أنشأت مشاريع صحية كانت مثار اعجاب
وتقدير كبريين».
وتابع أن «هذه املشاريع تبعث األمل ،وجاءت خلدمة املواطنني
وتعرب عن أمهية الرشاكة بني القطاعات االجتامعية واخلاصة
واحلكومة».

خالل ندوة حوارية حول جرائم داعش

العتبة الحسينية :متعاطفون مع ضحايا داعش
ومستعدون لمساعدتهم

الشامي :الفتوى
كانت أحد أهم
األسباب التي
أفشلت المشروع
الداعشي اإلرهابي،
وكذلك المستجيبون
للفتوى والمضحّون
بدمائهم..

قال معاون األمني العام للعتبة احلسينية
املقدسة السيد أفضل الشامي ّ
ان ما
ارتكبه داعش اإلرهايب من جرائم يندى
يمت اىل اإلسالم
هلا جبني البرشية ال ُّ
بصلة ،مؤكد ًا أن اإلس��الم الذي نعمل
عىل منهجه هو صنع السالم باألرض.
جاء ذلك خالل كلمته يف الندوة احلوارية
التي أقامتها منظمة «أدي���ان من أجل
السالم الدولية» عن طريق منصة (زوم)،
وبحضور عدد من القادة الدينيني وممثلني
عن االمم املتحدة ،وبمشاركة فاعلة من
العتبة احلسينية املقدسة.
وجاء يف كلمة الشامي أن «العتبة احلسينية
املقدسة تؤكد تعاطفها مع مجيع ضحايا
داعش يف العراق وتعلن عن استعدادها
لتقديم املساعدات إليهم حسب الطاقة
املتاحة».
ك��ام وان��ت��ق��د ال��ش��ام��ي ال��ب��ي��ان اخلتامي
للمؤمتر والذي مل يرش اىل فتوى الدفاع
الكفائي الذي أطلقها اإلمام السيستاين
(دام ظله الوارف) من النجف ،مبين ًا أن
«الفتوى كانت أحد أهم األسباب التي
أفشلت امل���رشوع ال��داع��ي اإلره���ايب،
واملضحون
وكذلك املستجيبون للفتوى
ّ
بدمائهم».
ُيذكر أن ال��ن��دوة احل��واري��ة ش��ارك فيها
(السيد كريم خان) رئيس فريق تعزيز
املساءلة ضد جرائم داعش رئيس بعثة
(يونيتاد) ،ووكيل األم��ني العام لالمم
املتحدة واملستشار اخلاص املعني بمنع
اإلبادة اجلامعية (أدما دينغ) ،واألستاذة
عزة كرم األمني العام ملنظمة
الدكتورة ّ
(أدي��ان من أجل السالم) ،وممثلون عن
األمم املتحدة.

تصنيع (رجل آلي) لحماية
خطوط الصدّ األول

ّ
متكن أحد مقاتيل لواء عيل األكرب (عليه السالم)
التابع للعتبة احلسينية املقدسة من صناعة
(روبوت) يعمل عىل محاية خطوط الصدِّ األول
من مالمسة املصابني بشكل مبارش ،وفيام يقوم
الربوت بنقل إيعازات الكوادر الطبية بالصوت
والصورة اىل املريض.
وق��ال املقاتل مصطفى داخ��ل أح��د منتسبي
ال��ل��واء :إن «ه��ذا ال��روب��وت حلقة وص��ل بني
الطواقم الطبية واملصابني ،اذ ينقل توجيهات
وتعليامت األط��ب��اء إىل املصابني م��ن خالل
الصوت والصورة ،فضال عن تقديمه الطعام
واملستلزمات الطبية والعالجات للمرىض».
وبني أن «الروبوت دخل اخلدمة وأثبت نجاح ًا
كبري ًا رغم بساطة املواد التي ُصنع منها ،إذ متت
صناعته بجهود ذاتية وبوقت قيايس وبكلفة
واطئة كام يمتاز بسهولة محله ونقله بني الغرف
والتحكم به عن بعد عن طريق (الريموت
كنرول) ومن املؤمل تطويره ليكون قادر ًا عىل
قياس درجة حرارة املصابني».
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من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ
العراق الحديث

اعداد:حيدر عدنان

الحمد هلل الذي ال شريك له في خلقه وال شبيه له في عظمته الحمد هلل الفاشي في الخلق أمره الباسط بالجود
يده الذي ال تنقص خزائنه وال تزيده كثرة العطاء اال جودا وكرما انه هو العزيز الوهاب .

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد
احمد ال�شايف يف /4رم�شان1429/هـ املوافق
2008-9-5م :
اللهم صلِ وسلم وبارك عىل حممد (صىل اهلل عليه وآله) كام
باركت عىل ابراهيم وال ابراهيم انك محيد جميد وصل اللهم
عىل وصيه امري املؤمنني وعىل بضعته فاطمة الزهراء وصل اللهم
عىل سيدي شباب اهل اجلنة احلسن واحلسني وصل اللهم عىل
ائمة املسلمني عيل بن احلسني وحممد بن عيل وجعفر بن حممد
وموسى بن جعفر وعيل بن موسى وحممد بن عيل وعيل بن حممد
واحلسن بن عيل اللهم صل عىل حجتك يف ارضك وخليفتك يف
بالدك والداعي اىل سبيلك والقائم بقسطك والثائر يف امرك ويل
املؤمنني االمام احلجة املنتظر ارواحنا لراب مقدمه الفدى .
اعرض عىل مسامعكم الكريمة أمر ًا عىل نحو العجالة مع كامل
احرامي وتقديري لكل جهد يبذل من اجل خدمة هذا الشعب
املعطاء العزيز..
حقيقة الشعب العراقي ُابتيل بابتالءات متنوعة ومتعددة ولكن
مر السنني
اليء الذي يمكن ان نتفوه به هو ان هذا الشعب عىل ّ
َّ
يتخل عن مبادئه وثوابته ويقاوم
الزال يقاوم وال زال صامد ًا ،مل
رغم املحن الكبرية التي تعرض هلا لكن اهلل سبحانه وتعاىل شاء
ان يبقى هذا الشعب وان تستمر عجلة احلياة وعليه فهو يستحق
التكريم منا مجيع ًا وعىل كل االخوة ممن جيد يف نفسه القدرة عىل
خدمة هذا الشعب فليخدم..
نفكر هبا سوية بصوت ٍ
ولكن اعتقد بعض االمور نحتاج ان ّ
عال
ألهنا واقع ًا حتتاج اىل زخم وحتتاج اىل دفع اىل االمام وكالمي
حتديدا يف املسائل اخلدمية وهي حتتاج إىل تشخيص أو ً
ال أين
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املشكلة؟ ثم حتتاج اىل حلول وهذه احللول تكون حلو ً
ال بديلة
عن املشكلة االنية التي يصعب ح ّلها أي اشبه ما يكون بتحويلة
مؤقتة لطريق حتى يتم اصالح الطريق..
هناك مسائل اصبحت االن اساسية ال يوجد هلا أي بديل اال
البديل الذي يتفتق به ذهن املواطن ويتك ّلف املواطن جهدا
جهيدا يف سبيل انه حيصل البديل مع ان املسالة ليست من
وظيفته! اين اخللل؟؟
االن الصيف رضب بأطنابه وهناك مشاكل أساسية واالخوة
املسؤولون ُيقال هلم موسم الصيف قادم حاولوا ان هتيئوا بدائل،
بال أن نسمع صدى ،الكهرباء االن عامل ال احب ان اعزف عىل
سمفونية مستهلكة لكن احب ان اقول هناك حالة من املراوحة
وحالة من التدين ،ت��ارة نقول االم��ر عىل ما هو عليه ..نأمل
االفضل ،تارة االمر ينزل عن املستوى املعهود وهذا يشء غري
معقول ال يمكن ان نصدّ ق ان االسباب املطروحة هي االسباب
احلقيقية فهذا الكالم غري منطقي.
الوعود أمرها سهل ،انا تكلمت مع االخوة قلت اخواين رجا ًء
انتم دائ ًام دافعوا عن انفسكمّ ،بينوا املشاكل احلقيقة أين تكمن
املشكلة احلقيقية؟ ليس من املعقول اآلن اكثر من مخس سنوات
واالشياء االساسية وانا ال ُاريد ان اغفل بعض االنجازات هناك
بعض االشياء حتققت وان شاء اهلل يكون هناك تقدّ م لألمام..
لكن احتدث عن اشياء اساسية ال زلنا نعاين منها..
الصيف يف العراق معروف صيف حار واملشاكل مشاكل بدأت
تؤمل ،البيوت صغرية ،مساحة للسطوح ال توجد ،عامرات شاهقة
ممكن ان يتس ّلط اجلار عىل جاره ..حتى هذه االشياء بدأ املواطن
يفقدها بال بديل..
انا ابحث عن البدائل ..اقول ما هو البديل الذي ذك��رو ُه لنا

ُن�شرت يف جملة الحرار العدد ()141
اخلمي�س /10رم�شان1429/هـ املوافق /11ايلول2008/م

وعملنا بنسبة  %10معه ،اما ان نصم اآلذان ونتجاهل كل
الالنعرفه بفالن
املعاناة وتبقى االتفاقات التي تكون يف عامل
ُ
حمطة وفالن مدينة وفالن كذا ..واملواطن يصرب وينتظر ..اىل
متى؟!
اما النقطة االخرى التي اود ان ابينها هو ان املواطن ال زال
يشعر ببعد املسؤول عنه ،نعم ،املسؤول قريب من التقارير
قريب من احللقة اخلاصة لكن املسؤول بعيد عن املواطن وانا
ال اقصد بان يقيض املسؤول وقته يف التجوال باألزقة لكن هذا
التجوال يف اجلملة مطلوب كي نتحسس فاذا شعر املواطن
بان املسؤول قريب منه ستختزل هذه املتاعب بمجرد لقائه
للمسؤول ،سنخترص الطريق سنحاول ان نشعر املواطن بان
كثري من املشاكل ومهية وسيكتشف املواطن بان هناك بعض
االمور هو مشتبه هبا لكن جيب ان يكون قريب ًا منه املسؤول
حتى يوضح له ،متممة هلذا االمر هو متابعة املشاريع  ،يا
اخواين نقرأ يف االنرنيت وتقرأون االخبار وحقيقة الذي يقرأ
يرى ان البلد يف حركة اعامر دؤوبة جدا وجتد فالن مرشوع
ورص��د كذا مبلغ وك��ذا مبلغ ..اق��ول هذه
وف��الن م��رشوع ُ
املشاريع ال نكذهبا صحيحة لكن جيب ان ُتتا َبع ..نسبة كبرية
اثبط الناس نسبة كبرية من هذه املشاريع هي
وانا ال ُاريد ان ّ
عبارة عن حرب عىل ورق هي موجودة متفق عىل هذا ولكن
هذا املرشوع يقال انه يف االرض الفالنية ولكن عندما نذهب
اىل هذه االرض نراها ال زالت ارض ًا جرداء ال يوجد فيها أي
يشء  .فال يمكن للمواطن ان يأكل ورق فاملواطن يريد ان
يرى هذا املرشوع عىل االرض قائ ًام ،متابعة املشاريع مفقودة

من هو السبب وما هو السبب؟! احتدى ان تظهر اسامء ملوثة
املعوقات التي تد ّمر الشعب العراقي؟! فلقد سمعنا
هبذه ّ
وشاهدنا بالذي قتل مائة شخص ومن قتل مخسني لكننا مل
نشاهد من رسق املاليني مع اهنا ترسق وكل هذا يدفع ثمنه
الشعب العراقي...
فهناك الكثري من املسؤولني مع كامل اعتزازنا هبم فهو يعرف
ويعلم بانقطاع الكهرباء لكنه مل يشعر به فهو ال يتفاعل مع
مسألة الكهرباء مثل ما يتفاعل املحرومون! يأيت االن يف هذا
الصيف الالهب جيلس يف أمكنة ليس هبا كهرباء وليس فيها
مولدات فاملواطن حتى عاجز عن دفع خطوط املولدات..
مشكلة الكهرباء مشاكل التموينية هناك مشاكل حقيقية
اقول البد ان يكون املواطن هو راس اهتاممنا مجيعا ..نفكر
ما هو الذي يسعد املواطن يف اجلانب الصحي واخلدمي وبقية
اجلوانب وعىل ضوئه نتحرك يف أي جانب من اجلوانب حتى
يشعر املواطن باننا هنتم به فال يمكن ان نبتعد عنه وان نرك
املواطن حتت رمحة القضاء والقدر .
وهذه املسالة ليست للتسويق االعالمي علم اهلل ان املعاناة
التي نمر هبا اتعبتنا واعتقد ان نجاحنا يكمن يف املشاركة
يف هذه املعاناة هل يمكن اآلن لبعض املسؤولني ان يطفئ
الكهرباء عن نفسه مواساة للذي ليس عنده كهرباء؟ فأعتقد
اننا اذا وصلنا اىل هذه احلالة فنحن بخري..
أسال اهلل سبحانه وتعاىل ان يتلطف علينا وعليكم بالرمحة
والغفران يف هذا الشهر الكريم واخر دعوانا ان احلمد هلل رب
العاملني.
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فقـــــــه وعقائد

اإعداد :حممد حمزة جرب

ال�شيد
السؤال :ما هو حكم اجلهاز الذي حيول الطاقة من (الباتري) صنع ًا ألنه مكتوب عىل العلبة احلاوية هلا كلمة (مبيد) فام
حكم استعامهلا للصيد؟
إىل كهربائية و ُيصطاد به األسامك عل ًام بأهنا خترج حية ؟
تسبب رضر ًا بليغ ًا عىل صحة الناس فال
اجلواب :ال جيوز ذلك إذا كان يسبب االرضار بالثروة املائية اجلواب :إذا كانت ّ
جيوز وكذلك إذا كانت تؤدي إىل تلف أحياء مائية كثرية.
او كان خمالف ًا للضوابط القانونية.
السؤال :ما حكم صيد الطيور كدجاج املاء والبحر بالسم مع
حي ًا بعد أكله للسم ؟
العلم انه يبقى ّ
اجل��واب :حيل صيده كذلك مع مراعاة ما تقدم يف جواب
السؤال السابق ،ولكن ال جيوز تناوله إذا كان يوجب رضر ًا
بليغ ًا وال تقديمه لآلخرين للتناول ولو مل يكن الرضر بليغ ًا
كام جيب إعالم املشري بصيده كذلك  ،بل ال جيوز بيعه عىل
االحوط فيام إذا كان مرض ًا رضر ًا بليغ ًا باآلكل مع انحصار
فائدته يف االكل.

السؤال :هل للسمك تذكية ؟
اجلواب :تذكية السمك بإخراجه من املاء حيا وحيل ما يصاد
بالشبك ونحوه حتى لو شوهد السمك بعد الصيد ميت ًا فيه
وال يشرط ان يكون الصائد مسل ًام ولكن ال يقبل قول الكافر
بخروجه حيا اال مع الوثوق واما ما يصاد باحلراب والبنادق
فال حيل اال مع العلم بإخراجه حي ًا او يشرى من مسلم
وحيتمل فيه احراز التذكية.

السؤال -1 :ما حكم صيد الطيور ببندقية الرش (الشوزن) ؟
السؤال :ما حكم العمل بآلة صيد األسامك الكهربائية التي  -2وهل جتب البسملة قبل الرمي ؟
يتم غرسها يف املاء مما يؤدي إىل قتل أعداد كبرية من األسامك اجلواب-1 :جائز .
الصغرية وباقي احليوانات األخرى؟وما حكم عمل من يقوم  -2نعم جتب.
بصناعة هذه األجهزة وبيعها مع علمه بالرضر الذي يؤدي
السؤال :بالنسبة للصيد بالصقور ،هل جيوز اكل الطائر او
إليه عمل هذا اجلهاز ؟
اجلواب :ال جيوز استخدام آلة الصيد التي تؤدي إىل تلف الفريسة التي يصطادها ويقتلها ؟مع العلم بعدم تواين الصياد
أحياء مائية كثرية كام ال جيوز صناعة مثل هذه اآلل��ة مع باللحاق به قبل قتلها من قبل الصقر؟
انحصار منفعتها يف احلرام .
اجل��واب :الحيل احليوان بالصيد بالعقاب اال اذا حلقه حيا
السؤال :اليبون مادة يستعملها صيادو األسامك وهي تشابه وذبحه بالوجه الرشعي وانام حيل بالصيد بالكلب فقط.
املادة املسامة بالزهر استعام ًال وتشابه املواد املبيدة مثل االندرين
جملة االحرار اال�سبوعية
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مفهوم العدالة

التوحيد عند الشيعة

اختلفت كلامت الفقهاء يف تعريف العدالة وبيان مفهومها،
فمنها:
العدالة :امللكة الباعثة عىل إتيان ال��واج��ب��ات ،وترك
املحرمات.
ّ
العدالة :ترك املعايص.
العدالة :ترك الكبائر.
األول ،الكبائر ،يكون
فلو ُأريد من
املحرمات يف التعريف ّ
ّ
أخص مورد ًا من الثاين ،ألنّه ال يشمل الصغائر،
األول
ّ
ّ
ويكون مساوي ًا للتعريف الثالث.
أن األصل يف ّ
ويظهر ّ
كل مسلم ،هو العدالة ،مامل يظهر منه
الفسق ،وقال يف «اخلالف» :إذا شهد عند احلاكم شاهدان
ُيعرف إسالمهام ،وال يعرف فيهام َجرحُ ،حكم بشهادهتام،
وال يقف عىل البحث إ ّ
املحكوم عليه فيهام ،بأن
ال أن َجيرح
ُ
يقول :مها فاسقان ،فحينئذ جيب عليه البحث.

ُ
تصف الشيعة اإلمامية اخلالق العظيم (سبحانه
هو ّ ُ
اهلل
وتعاىل) كام وصف به نفسه ويقولُ ( :قل َ
أحدٌ * ّ ُ
ومل ُيو َلدْ * َ ْ
الصمدُ * َمل ِيلدْ َ ْ
ومل َي ُك ْن
اهلل َّ
(عز وجل) قديم
أحد) ،وتصفه بأنّه ّ
َل ُه ُك ُف َو ًا َ

الفقه من القرآن
تكفل قسم كبري من اآلي��ات القرآنية املباركة ببيان
األحكام الرشعية العملية ،وقد قام العديد من علامء
الفريقني بإفراد التأليف يف هذا الصدد ،فأقدم تأليف
للشيعة فيه ،كتاب «أحكام القرآن» أليب النرض حممد بن
السائب بن برش الكلبي من أصحاب أيب جعفر الباقر
(عليه السالم)وأيب عبد اهلل الصادق (عليه السالم)،
وا ّل��ذي ّ
تويف عام ( 146ه�) ،وقد تواىل التأليف من
عرصه إىل يومنا هذا ،فذكر الباحث الكبري الشيخ آقا
َ
بزرك الطهراين يف موسوعته ما يناهز ( 30كتاب ًا) يف هذا
املضامر.

حي ّقيوم ،سميع
مل يزل وال يزال ،عامل قادرّ ،
ٍ
متعال عن مجيع صفات خلقه ،خارج
بصري،
عن احلدّ ين :حدّ التعطيل ،وحدّ التشبيه ،ال
جيوز تعطيل ذاته عن صفاته كام ال جيوز تشبيه
ذاته بمخلوقاته.
قسم علامء الشيعة اإلمامية التوحيد إىل
وقد ّ
مراتب ودرج���ات ،وه��ي( :التوحيد ال��ذايت:
واحد ال نظري له ،التوحيد الذايت أيض ًا :بسيط
ليس بمركب ،التوحيد َ
االفعايل :إنّه ال خالق يف
الكون إ ّ
ال هو ،التوحيد التدبريي :إنّه ال مد ّبر
للكون إ ّ
ال هو ،التوحيد العبادي :ال معبود
سواه ،التوحيد يف التقنني والترشيع :إنّه ال مق ّن�ن
ال هو وليس َ
وال مرشّ ع إ ّ
الحد حقّ الترشيع،
التوحيد يف الطاعة :إنّه ال مطاع بالذات إ ّ
ال هو
ولو وجبت إطاعة النبي ِ
واالمام فإنّام هي بأمره
سبحانه ،التوحيد يف احلاكمية :ال حاكم إ ّ
ال هو
وا ّن��ه ليس َ
الحد أن حيكم إ ّ
ال بإذنه سبحانه،
التوحيد يف الشفاعة :واملراد َّ
أن الشفاعة حقّ
ّهلل سبحانه وال يشفع َ
الحد إ ّ
ال بإذنه ،التوحيد
يف االستعانة :وانّه ال يستعان إ ّ
ال به ولو استعان
بغريه بزعم أنّه يقوم ِ
باالعانة مستق ً
ال فهو مرشك
وقوة
ولو استعان بغريه معتقد ًا بأنّه معني بحول ّ
منه سبحانه فهو عني التوحيد ،التوحيد يف
املغفرة :وإنّه ال يغفر الذنوب إ ّ
ال هو ،التوحيد
يف الرازقية :وإنّه ال رازق إ ّ
ال هو).
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العتبة احل�شينية تفتتح مركز ال�شفاء ( )5يف وا�شط

ّ
متمكنة
الشامي :كوادرنا العراقية
وقادرة على صناعة المستحيل
الحرار :ح�شني ن�شر ـ ت�شوير� :شالح ال�شباح

بعدَ ثالثينَ يوم ًا من الجدّ والعمل ،نجحت كوادر العتبة الحسينية المقدسة ،من إنجاز مركز
الشفاء رقم ( )5في محافظة واسط ،ضمن سلسلة المراكز الطبية المخصّصة لمعالجة المصابين
بفيروس (كورونا) ،فح ّلت بركات مرقد اإلمام الحسين (عليه السالم) على أهالي المحافظة،
الذينَ ارتسمت الفرحة على وجوههم ،بعد إكمال هذا المركز الهام والضروري ،وتوجه وفد
العتبة المقدسة الفتتاحه مساء يوم الجمعة ( 17تموز  ،)2020بحضور معالي وزير الصحة والبيئة
وشخصيات رسمية وشعبية أشادوا جميعهم بجهود العتبة الحسينية لمواجهة أزمة كورونا.
جملة االحرار اال�سبوعية
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ٍ
بأياد عراقية من الكوادر اهلندسية
املركز تم تنفيذه
ُ
والفنية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ،وهي السباقة
دائ ًام إلقامة األعامل اإلنسانية التي ختدم كافة رشائح
املجتمع العراقي ،وجاء دع ًام جلهود دائرة صحة حمافظة
واسط ووزارة الصحة يف مواجهة اجلائحة اخلطرية.
وافتتح السيد أفضل الشامي ،املتحدّ ث الرسمي للعتبة
قص رشيط
احلسينية املقدسة ومعاون أمينها العام ،بعد ّ
بالتوجه إىل اهلل (سبحانه وتعاىل)
االفتتاح ،حديثه
ّ
بالشكر والثناء هلذا التوفيق والتسديد اإلهلي إلغاثة
املصابني ،ودعم وزارة الصحة واحلكومة املحلية يف
واسط لتجاوز هذه املحنة ،مبين ًا أن «هذا املركز بإذن اهلل
(تبارك وتعاىل) سيساهم يف خدمة هذه املدينة ويكون

جزء ًا من اجلهود املبذولة لشفاء املصابني».
وتابع أن «العتبة احلسينية املقدسة حت��اول يف مجيع
األزمات ان جتد هلا منفذ ًا لتقديم اخلدمة ألبناء شعبنا
العزيز وإيصال بركات اإلمام احلسني (عليه السالم)
اىل ّ
متمني ًا التوفيق للعاملني يف
كل مكان يف بلدنا»،
ّ
املركز «بتقديم أفضل اخلدمات».
كام وتقدّ م الشامي بالشكر للكادر اهلنديس «الذي
واصل الليل بالنهار إلنجاز هذا العمل خالل فرة مل
تتجاوز ( 30يوم ًا)» ،مبين ًا ّ
أن «هذا االنجاز خالل هذه
يتضمن رسالة للجميع بأن يف العراق
الفرة القياسية
ّ
كوادر ذات إمكانات كبرية وهائلة وقادرة عىل صناعة
املستحيل وال توجد حدود تقف أمامها بمجرد توفر
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اإلرادة احلقيقية والصرب واإلمكانيات».
من جهته قال مدير شعبة الصيانة اهلندسية يف قسم التنسيق
والتأهيل الربوي التابع للعتبة احلسينية املقدسة ،واملرشف
عىل املركز ،املهندس حممود جميد ل�(األحرار) :إن «املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
وجه برسعة إنجاز مراكز الشفاء التي تنفذها
الكربالئي ّ
العتبة املقدسة يف عدد من املحافظات لدعم جهود وزارة
الصحة ملواجهة جائحة كورونا».
وأض��اف ،أن «ال��ك��وادر العاملة عىل إنجاز هذا املركز
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سابقت الزمن إلنجازه بأرسع وقت كي يكون جاهز ًا
وخيدم املصابني يف هذه املدينة» ،مبينا أن «املركز تم تنفيذه
ويتسع ل�( )100رسير،
عىل مساحة ( 2.000مر مربع) ّ
وحيتوي عىل غرف منفصلة للسونار واألشعة وللمخترب،
باإلضافة اىل غرف اإلدارة والكادر الطبي» ،الفت ًا إىل أن
املركز مقسم إىل ثالث ردهات (رجال ،نساء ،أطفال)،
وك��ل رده��ة حتتوي عىل غ��رف للفحص ،باإلضافة إىل
حدائق داخلية ،فيام تم تصميم املركز وفق طرز معامرية
حديثة لتخفيف الضغط النفيس عن املصابني».

من جهته قال الدكتور نصري عبد الكريم ،مدير مستشفى
الزهراء التعليمي التابعة لدائرة صحة واسط« :نشكر
العتبة احلسينية املقدسة عىل تعاوهنم مع دائ��رة صحة
واس��ط يف رسعة إنجاز هذا املركز ال��ذي أض��اف سعة
رسيرية للمستشفى يف وقت حرج وبظل أزمة جائحة
كورونا».
يذكر أن العتبة احلسينية املقدسة وضعت مدن الزائرين

العرصية التابعة هلا وهي كل من مدينة سيد االوصياء
ومدينة االم��ام احلسني ومدينة االم��ام احلسن (عليهم
السالم) حتت ترصف وزارة الصحة ،كام افتتحت أربعة
مراكز للشفاء من أجل دعم ومساندة الكوادر الصحية
يف كربالء املقدسة والنجف األرشف وب��غ��داد ،فيام
أعلنت عن إنشاء مراكز أخرى يف كل البرصة ،وذي قار
والديوانية وكركوك ،واملثنى  ،ودياىل ،وبابل.
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مع كل أزمة تتضح
الجهود والمواقف
في مواجهتها،
وها هي العتبة
الحسينية المقدسة
بمراكزها
المتنوعة تبذل
الجهود في
مواجهة تلك
األزمة الكبيرة
التي تعد من أصعب
أزمات العالم في
العصر الحديث.

مركز اإلرشاد األسري في كربالء..
جهود مضاعفة في مواجهة جائحة كورونا
انربى مركز االرشاد اإلرسي ليأخذ عىل عاتقه العمل عىل
مواجهة األزمة وفق اختصاصه وامكاناته املتاحة ،بعد أن
أخذ الواقع يزداد سوء ًا يف املجتمع ،ففي الوقت الذي
ُأغلقت فيه بعض مؤسسات الدولة أبواهبا ،فتح املركز
بكادره املثابر أبوابه رغم خطورة املوقف ،فأخذ يقدم
خدمات كبرية السيام عىل مستوى االستشارات النفسية
التي ازدادت بسبب اجلائحة أو النصائح الطبية أو صناعة
الكاممات الطبية.
وقال مدير مركز االرشاد األرسي الدكتور عزيز النايف :مل
تكن كورونا حالة عابرة ..بل ظاهرة بيئية خطرية وضعت
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العامل كله حتت عنفواهنا ..وكان للعراق نصيب فيها.
من هنا بدأت العتبة احلسينية املقدسة بإجراءاهتا للحد
من انتشار هذا الفريوس ..وكان ملركز االرشاد االرسي
دور فاعل يف نرش الوعي البيئي والصحي بمنشورات
يومية عىل مواقع التواصل االجتامعي بالصفحات اخلاصة
باملركز كام تم تصميم فولدر تعريفي بالفريوس وكيفية
احلد من انتشاره ووزع عىل مناطق عدة يف املدينة.
وأشار إىل أن للمركز مسامهة فعالة يف انتاج آالف الكاممات
وبمواصفات صحية دقيقة لتسليمها اىل اللجنة املركزية يف
العتبة احلسينية املقدسة لتوزيعها عىل املواطنني جمان ًا.

�ني النايف أن املركز فتح أبوابه وضاعف جهوده يف
وب� ّ
خدمة املجتمع من أجل املساعدة يف مواجهة األزمة من
خالل تقديم االستشارات الصحية والنفسية ،واضطرابات
وام��راض نفسية ،مشكالت طفولة (نفسية ،سلوكية،

تربوية) ،مشكالت مراهقة (نفسية ،سلوكية ،تربوية)،
مشكالت زوجية (نفسية ،سلوكية ،تربوية) ،مشكالت
عائلية ،مقبلون عىل الزواج ،استشارات تربوية (اكاديمية)،
ومشاكل اقتصادية ،فضال عن املشاكل العامة ،وأكد أن عدد
اإلستشارات املتنوعة التي قدمها منذ بداية أزمة كورونا إىل
اآلن بلغ ما يقارب إىل ( )1310استشارة نتج عن أغلبها
معاجلات اجيابية.
وأشار النايف إىل أن العيادة الطبية النفسية تعقد اسبوعيا
وتقدم خدماهتا إىل املراجعني بحضور اخصائي الطب
النفيس الدكتور عامر احليدري ،كام ان العيادة تقدم العالج
جمان ًا فض ً
ال عن استشارة الطبيب.
فيام قال استشاري ح��االت الرجال الدكتور عبد عون
املسعودي :أن املركز عمل عىل أكثر من اجتاه حماولة منه يف

مساعدة اجلميع ،اذ تنوعت األفكار والطروحات يف هذا
املجال منها :اعداد فقرة (االرش��اد االلكروين) من قبل
الكادر االستشاري ،وتضمنت تقديم منشورات ارشادية
نفسية وتربوية ،وارسي��ة ،وأخ��رى صحية .مرفقة بصور
تم تصميمها لتكون مناسبة لكل موضوع ،وتم نرشها يف
صفحة (الفيسبوك) وقناة (التلكرام) التابعة للمركز .وبلغ
عدد املنشورات االرشادية ( )112منشور ًا خالل اشهر
االزم��ة ،أما «املنشورات الصحية» التي تم اعدادها من
قبل االستشارية الصحية والتي تضمنت معلومات طبية
متنوعة ،فقد بلغ عددها ( 61منشور ًا) خالل نفس املدة.
وأوضح املسعودي أن املركز قام باعداد مسابقة اسبوعية
الكرونية بعنوان( :مشكلة وحل) ،خالل شهر (نيسان)
تضمنت طرح اسئلة ارشادية ،وأخرى صحية ،ويتم منح
الفائزين اجلوائز يف حفل يقام باملركز بعد انتهاء ازمة وباء
كورونا .فضال عن املسابقات الرمضانية التي تم فيها
ختصيص جوائز للفائزين .واعداد مفكرة ارشادية واسعة
ومتنوعة املعلومات ،فضال عن برنامج تنمية روح الطفل
خالل تلك األزمة يوجه اآلباء يف كيفية تعاملهم مع ابنائهم.
إىل ذل��ك قالت مسؤولة وح��دة اخلياطة مركز االرش��اد
االرسي فوزية حسني :اي��امن ً��ا بمبادئ املركز يف خدمة
املجتمع والعمل عىل النهوض بأفراده ،ومنذ بداية انتشار
جائحة كورونا تم إعداد ورشة لعمل الكاممات الطبية،
اقامها كادر وحدة اخلياطة ،وبالتعاون مع (قسم املفرزة
الطبية /العتبة احلسينية املقدسة) الذي يقوم بتزويد املركز
بقامش طبي ،واش��ارت إىل أن املجموع الكيل للكاممات
املنجزة خالل مدة األزمة بلغ ( )5000كاممة طبية .وما
زال العمل مستمر ًا وعىل مدار االسبوع.
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العطاء احل�سيني

�شباق مع الزمن لإنقاذ امل�شابني بـ (كورونا)..
يف ٍ

العتبة الحسينية المقدسة تفتتح
مركز الشفاء (  ) 6في ميسان
تقرير :ح�شني ن�شر و�شياء ال�شدي– ت�شوير :قا�شم العميدي
تنفيذ ًا لتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة
الشيخ عبد المهدي الكربالئي ودعم ًا لجهود صحة محافظة ميسان ،افتتحت العتبة المقدسة صباح
السبت الموافق ( )2020/7/18في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ،مركز الشفاء ( )6في
مركز الطفل للوالدة بحي االسكان وبسعة سريرية تبلغ ( )80سرير ًا وبمدة انجاز بلغت ( 25يوم ًا)
على مساحة كلية ()1200م 2موزعة على ( 10ردهات) مختلفة االحجام والقياسات والسعة السريرية
وموزعة الى ردهات للرجال وللنساء واالطفال.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahr a r W eek l y

16

ويأيت إنشاء هذا املركز لدعم جهود وزارة الصحة لعالج
املصابني بجائحة (كورونا) وبسباق مع الزمن ،إ ْذ وصلت
ساعات العمل فيه اىل ( )20ساعة يومية موزعة عىل ثالثة
اوقات صباحية ومسائية وليلية.
وق��ال املتحدث الرسمي للعتبة احلسينية املقدسة السيد
أفضل الشامي :إن «العتبة احلسينية مل تدخر جهد ًا إال
وبذلته من أجل خدمة ابناء الشعب العراقي بجميع أطيافه،
واهنا سخرت مجيع امكانياهتا لتقديم افضل اخلدمات وال
زالت متواصلة بإنشاء مراكز للشفاء يف عموم املحافظات
العراقية».
وأضاف ان« :العتبة احلسينية افتتحت حتى االن ( )6مراكز
يف عدد من املحافظات وال زال العمل متواص ً
ال إلنشاء
( )11مركز ًا جديد ًا».
من جهته أشار وزير الصحة والبيئة حسن التميمي يف مؤمتر
صحفي عقده خالل حفل االفتتاح اىل إنه« :ضمن اخلطوات
التي اختذهتا العتبة احلسينية ملكافحة هذا الوباء الذي عصف
بدول العامل ،إنشاء مراكز للشفاء ومنها مركز الشفاء يف

حمافظة ميسان ال��ذي سيسهم بشكل كبري بتلبية احتياج
الغطاء الرسيري».
وأثنى الوزير عىل جهود العتبة احلسينية وتعاوهنا مع وزارة
الصحة يف التصدّ ي هلذه اجلائحة من خالل بناء عدد من
املراكز واملستشفيات يف عموم املحافظات وبجهود اجليش
األبيض يف صحة واسط وعموم املحافظات لتصدّ هيم هلذه
اجلائحة.
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وأضاف« :شكرنا وتقديرنا للمتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
واالمانة العامة للعتبة املقدسة واملالكات اهلندسية
والفنية العاملني فيها والتي تعمل َ
ليل هنار إلسناد
وزارة الصحة وج��ه��وده��ا يف مكافحة جائحة
(كورونا)».
من جانبه قال حمافظ ميسان عيل دواي :ان «هذا املركز
سيساهم بشكل فعال بفك االختناق املوجود يف
املحافظة بالنسبة للغطاء الرسيري ،وقد ُخ ّصص جزء
منه للحاالت احلرجة واجلزء اآلخر لرقود املصابني».
وتابع أن «ه��ذا املركز سيقدم خدمة جلية الهايل
ميسان ،ونقدم شكرنا وتقديرنا للعتبة احلسينية
املقدسة».
وملعرفة تفاصيل أكثر ع��ن امل��رك��ز ،حت��دث مدير
امل���رشوع املهندس ن��ور ال��دي��ن احل��ري��ري مبين ًا أن
«املركز توفرت فيه منظومات لالوكسجني الطبية

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahr a r W eek l y

18

ملواجهة فريوس كورونا ،وان العمل يف املرشوع ابتدأ
بتاريخ  2020/6/16وهو سادس مراكز الشفاء
التي أنجزهتا وافتتحتها العتبة املقدسة دع ًام للقطاع
الصحي».
وأضاف أن «املركز احتوى عىل غرف خاصة للفحص
وقد ُص ّمم وفق الطرز احلديثة مع مراعاة اجلانب
النفيس للمصابني من حيث التصاميم واألل��وان
واحلدائق ،مع توفري تقنية الضغط السالب اخلاصة
بتنقية اهلواء املوجود داخل املركز» ،مضيف ًا أن «املركز
تم جتهيزه بأجهزة تربيد بعدد ( 28جهاز سبلت) من
إنتاج معمل الوارث التابع للعتبة احلسينية املقدسة.
يذكر أن العتبة املقدسة ،وبتوجيهات من متوليها
الرشعي وضعت كافة امكانياهتا لدعم وزارة الصحة
واملشاركة يف السيطرة عىل تفي جائحة (كورونا)
واحلد من تأثرياهتا االجتامعية والصحية ،ومل يقترص
ال��دع��م ع��ىل حمافظة دون أخ��رى ب��ل شمل أغلب
املحافظات العراقية.

العمل الجاد واإلخالص
ينجحان بإنشاء مثل
هذه المشاريع التي
تخدم مختلف الشرائح
العراقية ،مع مراعاة
التصاميم الهندسية
الحديثة والتطور الطبي
الحاصل في العالم،
تتوجها بركات اإلمام
الحسين (عليه السالم)..
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حد يقة ا لكــــتب

وقفة مع كتاب

(الخصائص الحسنية)
اإعداد :ح�شني ن�شر

أن س���يرة األئمة االثني عش���ر من أهل
البيت (عليهم السالم) ّ
تمثل المسيرة
الواقعي���ة لالس���الم بعد عصر الرس���ول
األك���رم (صلى اهلل عليه وآله) ،ودراس���ة
حياتهم بش���كل مس���تفيض يكشف
لنا عن ص���ورة لحركة االس���الم األصيلة
أخذ يش���ق طريقه الى أعماق االمة بعد
ان أخ���ذت طاقته���ا تتض���اءل بع���د وفاة
الرس���ول (صل���ى اهلل عليه وآل���ه) فأخذ
األئم���ة المعصومون (عليهم الس���الم)
يعمل���ون عل���ى توعية األم���ة وتحريك
طاقته���ا بإتجاه إيج���اد وتصعيد الوعي
الرس���الي للش���ريعة ولحرك���ة النبي
األك���رم (صل���ى اهلل عليه وآل���ه) وثورته
المباركة على جمود الواقع.

ويتناول املؤلف السيد جمتبى الغيوري يف كتابه (اخلصائص
احلسنية) هذا املوضوع ،متحدث ًا عن تبلور حياة االئمة
املعصومني (عليهم السالم) ويف استمرارهم عىل هنج
الرسول األكرم (صىل اهلل عليه وآله) وانفتاح األمة عليهم
والتفاعل معهم كأعالم للهداية ومصابيح إلنارة الدرب
للسالكني املؤمنني بقيادهتم اإلهلية ،فكانوا هم االدالء عىل
اهلل وعىل مرضاته ،واملستقرين يف أمر اهلل ،والتأمني يف حمبته،
والذائبني يف الشوق إليه ،والسابقني إىل تسلق قمم الكامل
االنساين املنشود ،وقد حفلت حياهتم بأنواع اجلهاد والصرب
وحتمل جفاء أهل اجلفاء
عىل طاعة اهلل (سبحانه وتعاىل)
ّ
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حتى رضبوا أعىل أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام اهلل تعاىل ،ثم
اختاروا الشهادة مع العز عىل احلياة مع الذل ،حتى فازوا
بلقاء اهلل سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبري.
وذكر الغيوري ،نبذة من حياة االمام احلسن (عليه السالم)
يف الفصل االول ،ان االمام بعد أمري املؤمنني (عليه السالم)
ابنه احلسن ابن سيدة نساء العاملني فاطمة بنت حممد سيد
املرسلني (صىل اهلل عليه وآله) ،كنيته أبو حممد ،ولد باملدينة
املنورة وفضائله ومناقبه عليه السالم ،انه سيد شاب أهل
اجلنة  ،وأحد اخلمسة الذين باهل هبم النبي نصارى نجران،
وأحد أصحاب الكساء ،وأحد االثني عرش الذين فرض

اهلل طاعتهم عىل العباد،وهو احد املطهرين من الرجس يف
الكتاب  ،واحد الذين ال يضل من متسك هبام ،وهو رحيانة
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) وحبيبه الذي حيبه ويدعو
اهلل أن حيب من حيبه ،مبين ًا االيات النازلة يف شأنه (عليه
السالم) حيث نزلت آيات كثرية يف شأن أهل البيت (عليه
السالم) منهم السبط احلسن إبن عيل صلوات اهلل عليه:
منها آية التطهري وهي التي ترصح بعصمتهم وطهارهتم
املعنوية ،ومنها آي��ة املباهلة التي ت��دل عىل أن احلسن
واحلسني ابنا رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ،ومنها آية
املودة يف القربى التي تدل عىل وجوب حمبتهم واالعتصام
هبم ،ولقد خص الرسول األعظم حفيديه احلسن واحلسني
بأوصاف تنبئ عن عظيم منزلتهام لديه منها :رحيانتاه من
الدنيا ورحيانتاه من هذه االمة وخري أهل االرض بعد النبي
وأبيهام وأمهام (عليهم السالم) وسيدا شباب أهل اجلنة،
وإمامان قاما أو قعدا ومن عرة أهل البيت التي ال تفرق
عن القرآن اىل يوم القيامة ،ولن تضل امة متسكت هبام،
منوها اىل مكارم أخالقه وعبادته ،إذ ينقل عن االمام جعفر
بن حممد الصادق عن ابيه عن جده (عليهم السالم) :أن
«احلسن بن عيل بن أيب طالب كان أعبد الناس يف زمانه،
وأزهدهم وأفضلهم وكان إذا حج حج ماشي ًا وربام مشى
حافي ًا ،وكان اذا فرغ من الفجر مل يتكلم حتى تطلع الشمس
وان زح��زح ،ولقد عرف االم��ام احلسن (عليه السالم)
بعظيم حلمه ،وأدل دليل عىل ذلك هو حتمله لتوابع صلحه
مع معاوية الذي نازع علي ًا حقه وتسلق من خالل ذلك اىل
منصب احلكم بالباطل ،وحتمل (عليه السالم) بعد الصلح
أشد انواع التأنيب من خرية أصحابه».
وتضمن الفصل الثاين ،الشبهات حول االمام احلسن (عليه
السالم) ،رجل حلمه يرجح عىل اجلبال ّ
أن وزن هبا بشهادة
أعدائه ،ورجل يراه املرتىض امري املؤمنني عليه السالم
(عز وجل) بسمو مكانته
بعض ًا منه ،بل كله ،رجل أشاد اهلل ّ
يف كتابه الكريم يف آية املودة واملباهلة والتطهري ،وكثري ًا ما
شحنت كتب التاريخ بتحاليل ملواقف ال واقع هلا ألصقت
باالمام السبط الزكي احلسن عليه السالم من دون تورع.

وأشار السيد جمتبى الغيوري يف الفصل الثالث ملوضوع
صلح االمام احلسن (عليه السالم) ،فقد كان من أشد ما
لقيه أئمة أهل البيت (عليهم السالم) من هذه االمة بعد
رس��ول اهلل ( صىل اهلل عليه وآل��ه) لقى به احلسن (عليه
السالم) حمن ًا يضيق هبا الوسع ال قوة الحد عليها اال باهلل
(عزوجل)  ،لكنه صرب واحتسب وخرج منها ظافر ًا بام
يبتغيه من النصح هلل تعاىل ولكتابه عز وجل ولرسوله
وخلاصة املسلمني وعامتهم.
بينام تناول يف الفصل الرابع تراث االمام احلسن (عليه
السالم) ،مبين ًا أنه (عليه السالم) خ ّلف تراث ًا فكري ًا وعلمي ًا
ن��ري ًا من خ��الل ما قدمه من نصوص لالمة االسالمية
عىل شكل خطب او وصايا او احتججات او رسائل او
أحاديث وصلتنا يف ف��روع املعرفة املختلفة ،مما يكشف
عن تنوع اهتاممات االمام احلسن (عليه السالم) وسعة
علمه واحاطته بمتطلبات املرحلة التي كانت تعيشها االمة
املسلمة يف عرصه املحفوف بالفتن والدواهي التي قل فيها
من كان يعي طبيعة املرحلة ومتطلباهتا إال ان يكون حمفوف ًا
برعاية اهلل وتسديده ،نستعرض صور ًا من اهتاممات االمام
العلمية ،ونلتقط شيئ ًا من املفاهيم والقيم املثىل التي ظهرت
عىل لسانه وعرب عنها ببليغ بيانه ،أو جتلت يف تربيته يف
رحاب القرآن الكريم ،قال (عليه السالم) ان حقيقة القرآن
ورسالته وأهدافه وفضله وكيفية االرتواء من معينه الثر ،ان
هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور ،فان التفكري
حياة قلب البصري ،كام يمي املستنري يف الظلامت بالنور.
اخلالصة  :لقد كان االمام احلسن عليه السالم بني االحياء
ثقي ً
ال عن معاوية وعقبة يف طريق وصول ولده يزيد اىل
السلطة من بعده فأخذ يعد العدة للتخلص منه ففكر
واطال التفكري واستعرض أساليب الغدر والفتك التي
كان يستعملها يف سبيل جمده وملكه ،فلم جيد أشد فتك ًا
وأخف مؤؤنة من العسل املسموم الذي جربه أكثر من
مرة مع خصومه ومناوئيه ،لقد جربه مع مالك االشر وهو
يف طريقه اىل مرص والي ًا عليها من قبل اإلمام عيل (عليه
السم بالعسل وخت ّلص منه.
السالم) فدّ َ
س إليه ّ
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اآراوؤهـــــــــم

تعليم
إلكتروني في زمن الكورونا
يمكن اعتبار التعليم االلكروين عىل انه حمطة من حمطات
التطور التكنلوجي ويمكن تعريف التعليم اإللكروين
عىل انه نظام يقدم عرب احلاسوب وشبكاته ،حمتوى رقميا
متعدد الوسائط (نصوص مكتوبة ،رسومات ،صور ثابتة
أو متحركة ،لقطات فيديو) بحيث تتكامل هذه الوسائط مع
بعضها البعض لتحقيق أهداف تعليمية حمددة.
ويف ظل «أزمة كورونا» التي يعيشها العامل ،توجهت غالبية
املؤسسات التعليمية نحو التعليم اإللكروين كبديل أنسب
لضامن استمرار العملية التعليمية فبعد انتشار الوباء اضطرت
العديد من امل��دارس واجلامعات واملؤسسات التعليمية
إلغ��الق أبواهبا تقليال من فرص انتشار امل��رض ولضامن
استمرار العملية التعليمية تم التوجه اىل التعليم االلكروين
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زهراء مظهر نبات

كبديل للتعليم العادي لذلك تسابقت الرشكات واملؤسسات
التي تقدم خدمات تعليمية وتربوية اىل وضع امكانياهتا
للربويني لالستفادة من براجمها وتطبيقاهتا االلكرونية
املجانية يف دعم التعليم يف حاالت الطوارئ.
المنصات المستخدمة في التعليم االلكتروني

Google classroom -1
يعد احد املنصات التعليمية املجانية التي قدمتها رشكة
 Googleللمؤسسات التعليمية ويعد يف الوقت احلايل
احد املنصات التعليمية املستخدمة يف اجلامعات واملدارس
العراقية وأثبتت املنصة جدارهتا حيث يتيح نظام Google
 Classroomإمكانية فرض الواجبات عىل الطالب،

ليقوم الطالب بحل الواجب وإرساله إىل األستاذ بطريقة
إلكرونية مع إمكانية التصحيح املبارش .ويدعم العديد
من الطرق لرصد الدرجات للطالب بطريقة إلكرونية
بحتة يستطيع املعلم ان يتواصل مع الطلبة بان يضع إعالن ًا
للطالب يف املنصة حول أي أمر يريده ومن املمكن أرشفة
الدروس إذا انتهى وقت مادة أو منهج معني يف هناية العام
أو الفصل الداريس يستطيع املعلم أرشفة هذه املادة مع مجيع
امللفات والتعليقات والدرجات ،بحيث ختتفي هذه املادة عن
الظهور يف الصفحة الرئيسية للوحة التعلم الرئيسية وتظهر يف
قسم األرشفة.
ال جديد ًا يف ثواين قلي ً
يمكن للمعلم أن ينشئ فص ً
ال ،ثم يقوم
النظام بتوليد رمز صغري يتكون من األحرف واألرقام ،ليقوم
بنرشه إىل الطالب ليستخدموه للدخول يف الفصل بإدخاهلم
هذا الرمز بوقت قصري جدا .

2ـ من�شة Edmodo -

منصة للتواصل بني الطالب واملعلمني وأولياء األم��ور،
بحيث يستطيع املعلم التواصل مع الطالب وإدارة الفصل

بطريقة كاملة ،مع إمكانية ويل األم��ر للدخول واملتابعة
https://www.edmodo.com

3ـ من�شة Moodle -

يعرف بأنه أحد أنظمة إدارة التعلم اإللكروين صمم عىل
أسس تعليمية ليساعد أستاذ املقرر عىل توفري بيئة تعليمية
إلكرونية وإمكانية إنشاء وتصميم موقع خاص به بكل يرس
وسهولة ويمكن التسجيل عرب الرابط:
. https://moodle.org
وتوجد العديد من املنصات االلكرونية لكن هذه املنصات
هي االكثر استخدام ًا يف الوقت احلايل عىل الرغم من الفوائد
الكثرية للتعليم اإللكروين إال أن له بعض السلبيات بسبب
اعتامده بشكل تام عىل التكنولوجيا ،عىل الرغم من َّ
أن التعليم
متاح للجميع ،إال ّ
أن الكثري من األشخاص قد ال
اإللكروين ٌ
ٍ
اتصال داعمة للتعلم
يتو ّفر لدهيم أجهزة الكمبيوتر أو شبكة
عرب اإلنرنت يسبب العزلة ،بسبب تعامل الطالب مع أجهزة
الكمبيوتر بد ً
ال عن التواصل مع ّ
الطالب اآلخرين والتناقش
معهم وتبادل اخلربات ،مما ُيشعرهم بالوحدة واالنعزال.
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�سخــــــــــــــو�ص

م�شى على رحيله (� 40شنة) ،اإل اأنّنا ميكن
نعده �شاعر ًا خم�شرم ًا (ح ّي ًا) بق�شائده
اأن ّ
الولئية الق ّيمة ،حيث قراأ له الرواديد
احل�شينيون من اجليل ال�شابق واجليل
ُ
تطوف املجال�س
احلايل ،ول تزال ق�شائده
احل�شينية املباركة ،والتي مل تقت�شر
على مدينته النجف بل ُتقراأُ يف كل املدن
ً
ً
�شعلة من
حاملة
والق�شبات العراقية،
الوعي والثقافة وتخليد ذكرى اأهل البيت
(عليهم ال�شالم) وما ّ
حل عليهم من م�شائب
عظمى ..اأنّهُ ال�شاعر احل�شيني الراحل
الق�شاب (رحمه اهلل تعاىل)
ال�شيخ هادي ّ
الذي ُ
نقف �شريع ًا عند حمطات مهمة من
حياته و�شعره.

الشاعر الحسيني الراحل هادي القصاب (رحمه اهلل)

موهبة �شعرية مب ّكرة تخ ّل ْ
دت
بني ال�شعراء الكبار
سري ٌة لشاعر استثنائي
هو املرحوم الشيخ هادي بن عبد بن هادي بن إسامعيل بن
بالقصاب نسبة إىل
إبراهيم العباجيي اخلفاجي ،واملشهور
ّ
مهنته ،من مشاهري الشعر الشعبي احلسيني ومن أدباء عرصه
يف العراق ،املولود يف مدينة النجف سنة ( 1340للهجرة)،
ه��ذه املدينة العلمية الشاعرة ،التي أنجبت واحتضنت
خرية العلامء ومراجع الدين العظام ،وكذلك أنجبت أبرز
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اإعداد /علي ال�شاهر

الشعراء العراقيني ،وكان ْ
أن برز فيها فقيدنا (القصاب) من
بني شعرائها عىل الرغم من أنه كان يف بداية شبابه بعيد ًا عن
أجواء الشعر والشعراء ،إال أنه امتلك موهبة الشعر وأصبح
ِ
مصاف الشعراء الكبار ،فكتب قصائد والئية يف حمبة أهل
يف
البيت (عليهم السالم) وكذلك اشتهر بقصائده السياسية
زامن القصاب (رمحه اهلل تعاىل) ما حدث
واالجتامعية ،حيث َ
يف العراق من انقالبات عسكرية وأحداث سياسية راسخة يف

ومعرب ًا ملا جيري
الذاكرة العراقية ،فجاءت قصائده انعكاس ًا
ّ
من أح��داث عىل الصعيد السيايس واالجتامعي ،فذاعت
قصائده يف كل مكان وهو ال ي��زال بعمر العرشين عام ًا
ونالت استحسان املتل ّقني ،وأخذ الرواديد احلسينيون من
اجليل السابق وحتى اجليل احلايل يتل ّقفون قصائده ويبثّوهنا
عرب املجالس احلسينية ،وكذلك يف كتابة (الر ّدات احلسينية)
التي تشابه ما يكتبه شعراء مدينة كربالء املقدسة من الشعر
الوالئي ذات احلس السيايس الناضج ،والوعي والوعظ
واالنتصار للمظلوم واملطالبة بحقوق الرعية ،حيث ختتزن
هذه الر ّدات إرث ًا ونقد ًا سياسي ًا واجتامعي ًا ،ومتثّل مادة هامة يف
شعرية الر ّدات احلسينية للمواكب احلسينية ،التي تستنهض
جاءت إلحقاق
فيها ثورة اإلمام احلسني (عليه السالم) التي
ْ
احلق وإع��الء كلمة اإلس��الم العليا ،وكذلك استمرارها
قض مضاجع ّ
الطبيعي حتى وقتنا احلايل يف ّ
احلكام وللقضاء
أمية
عىل احلكم الديكتاتوري املقيت ،الذي ّ
أسس له بنو ّ
وسار عليه ُ
احل ّكام َ
الظلمة.
أما بالنسبة لسرية حياته ،فهو شأنه شأن آخرين ممّن جايلهم
من أبناء مدينته أمثال (الشاعر الراحل عبود غفله � الشاعر
الراحل ياسني الكويف ،الشاعر الراحل عبد احلسني أبو شبع)
درس الشيخ القصاب يف كتاتيب النجف
وآخرين ،حيث
َ
ومدارسها الدينية املشهورة ،وت�ّ�رشب علومها وفكرها
وتارخيها ،والتي يمكن معرفتها من خالل قصائده التي
مجعها فيام بعد ولده (رضا) يف ديوان شعري ّ
سامه (ديوان
نعي عرة اهلادي) ،إال ّ
أن شهرهتا كام قلنا جاءت عرب تل ّقف
الرواديد احلسينيني هلا ،من بينهم كام استطعنا االطالع عليه
(الرادود احلسيني الراحل ياسني الرميثي ،الرواديد احلسيني
الراحل عباس الكويف ،الرادود احلسيني مال عليوي املطريي،
والرادود احلسيني الراحل جاسم النويني ،الرادود احلسيني
مال جواد ،الرادود احلسيني املال باسم الكربالئي ،الرادود
احلسيني أبو نور الربيعي النجفي ،ال��رادود احلسيني املال
جليل الكربالئي ،الرادود احلسيني عيل الثرواين ،الرادود
احلسيني الشاعر عيل الرميثي) وآخرون ممّن ّ
تعذر الوقوف
عندهم.

قصائد شعرية خالدة
وكتب الشاعر القصاب (رمحه اهلل) قصائد شعرية باللغة
العربية الفصحى واللغة الشعبية ،إال أن األخرية هي األبرز
حمببة وقريبة من ذائقة املتل ّقني ،فض ً
ال عن قصائده فيام
كوهنا ّ
امللمع الذي يمزج بني الفصيح والشعبي،
يسمى بالشعر ّ
وقد نظم الشاعر القصاب يف األوزان واألط��وار الشعرية
كافة ..واشتهر بالقصائد الفنية ،فقد نظم يف هذا املجال يف
عام  1951بيت موال إذا قرأته ال يتحرك لسانك وآخر إذا
قرأته التتحرك شفتاك ،وقصائد بدون حرف األلف وقصائد
حروفها من دون نقط ،وشعر األلغاز والتاريخ واملناسبات
وشعر الديالب.

الشاعر الشيخ هادي القصاب مع الرادود
الحسيني عباس الكوفي (رحمهما اهلل)
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الشيخ القصاب ..ظاهرة شعرية متفردة
ومن أبرز قصائده القريبة للذائقة والراسخة يف ذاكرتنا،
هي قصيدة (أدور عليك يبن امي وال واحد يدليني) التي
أبدع بقراءهتا الرادود احلسيني ياسني الرميثي (رمحه اهلل)..
ويقول فيها:
أدور عليك يبن امي وال واحد يدليني
عاد أنته بضعيف الصوت يامظلوم حاجيني
جيتك من قلب مكسور أنه أختك املهضومة
جيت بروح هلفانه أدور عليك باحلومه
جيتك خويه حاجيني أعليك أمك املظلومة
وين بيا كر مطروح جسمك هم بعد يب روح
يبن أمي صدك مذبوح وين ايل ينظر حلايل
ويم جسمك يوديني..
ومن قصائده اخلالدة أيض ًا:
تسلم
من الدنيه تنجه تريد من اخلطر
اتريدْ ّ
ْ
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مهتم
آنه اد ّليك عله واحد بالنوايب بيك ْ
إلزم
اليمه احلسني اعصتم بيه ودوم ْ
هذا ابو ّ
لتخدعك آراء وفكر جم واحد هبذا البرشْ
تسم ْم
شاف األفاعي بالنظر وبس وصل يمه ّ
ومن قصائده املشهورة ب� َ
(الكعدة) والتي نظمها يف ستينيات
القرن املايض يقول:
اليوم وين ال���وعي اليوم
خل نعرف اهبذا الدهر
يامص��لح ايفيد البرش
وين ال��وعي اليوم
****
ندّ عي انگول احنه عدنه املصلح األكرب حممدْ
هيه ه��اي اوبيها ّ
كل انسان يشهدْ
واحلقيقه ّ
وحدْ
وحد واحنه ّ
لچن صار اليوم دين اهلادي ّ

كلمن ل��زم جبهه اوأثر
وأصبحنه بامواج اخلطر  -وراعي السفينه البالبحر
(امللمع) يقول فيها:
ومن قصائده
ّ
قد حان يوم امللتقى مع البواتر
إن كنت موتور ًا فقم ّ
لكل واتر
حتى متى هذا اجلفا  -يافرج اهلل يافرج اهلل
***
أيام حتسبلك بگت شيعتك
ماتدري يمته اويا وكت طلعتك
هم شايف اوسامع مثل غيبتك
اهلل واكرب من هظم فرگتك
صابر
الناس يف ظلم العدى وأنت
ْ
حائر
والدين يشكو أمل ًا وأنت ْ

أليس للدين شفا  -يافرج اهلل يافرج اهلل
كام قام الشاعر الشيخ هادي القصاب بتخميس البيتني
كم
حب ُ
املشهورين لإلمام الشافعي (يا آل بيت رسول اهلل ّ
ِ
� ٌ
الشأن
عظيم
كفاكم من
فرض من اهللِ يف القرآن أنزله //
ِ
ُ
ّكم – من ملِ يصلِ عليكم ال صال َة ُله) ..فكتب القصاب:
أن ُ
قريب إىل اهلل مشفوعا ًبقربكم
وقد سموت إىل أوج العىل بكم
كام إىل اهلل حبا ًيف قل�وبكم
ياآل بيت رس��ول اهلل حبكم
ٌ
فرض من اهلل يف القرآن أنزله
****
رعاية اخللق واإلصالح شأنكم
بمن�كم
وقد مننتم عل�ى الدنيا ّ
فإن جنى جاحدٌ يف جحد فضلكم
كفاكم من عظيم الش�أن أنكم
من مل ِّ
يصل عليكم ال صالة ُله
ٌ
رحيل موجع
ُتويف الشاعر احلسيني هادي القصاب (رمحه اهلل تعاىل)
سنة ( 1401للهجرة) إث��ر م��رض عضال ،وأقيم له
تشييع مهيب من قبل أهايل النجف الكرام ،حيث و ّدعوا
القصاب إىل مثواه األخري ،قرب املقام
شاعرهم املبدع
ّ
(عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف)
املشهور لإلمام املهدي ّ
مدينة النجف األرشف.

الرحمة والرضوان لفقيدنا القصاب ،الذي نذر
قريحته وشعره إلحياء سيرة ومصائب أهل
البيت (عليهم السالم) مع خيرة من الشعراء
والرواديد الحسينيين المخلصين.
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ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

ِ وآ ِ
ل أحـــــمــــدَ قـــــصّــــة
بـــــيــــنَ الـــســـمـــوم
الـــقـــلــــوب بـــكـــاوؤُهــــا و�شــــرو ُرهــــــا
لـــــكــــــم
ُ
ُ
َ
فــــــــي حــز ِنــكــــم ل �شـــ ْعـــــدَ يـــطـــــرقُ خــفــقـنـــا
وجـــفــو ُنــنــــا ُخـــلـــقـــــتْ لــــدمــــــ ِع ُمــ�شــا ِبــكــــم
ُ
ـــبـــرهــــا
واإذا الـــقـــوافـــــي قـــــــــــد َب
ـــكـــاكـــــم ِح ُ
ـــــــت الـــعـــيـــــونُ اإذا بـــــــــــدا
اأتـــــكـــــــونُ اآمـــــ َن ِ
لــــقـــلـــــب قــــــــــــد روا ُه َمــعــيــنُــكــــم
اأنّــــــــــــى
ٍ
ٌ
ــــالــــــة
ــــراحــــكــــــم �شــــ ّي
ــــــن
ْــــر َح ْ
ِ
وج ُ
اأنْ يـــــف َ
وقـــــــــد
ـــــة
فــــرحـــــتْ
ْ
فـــيـــكــــونُ مــــثـــــل اأمــــ ّي ٍ
ِ
لـــ ِبـــ�شــــتْ �شــمــا َتــتـهـــا واأرخــــــــــتْ هُ ــــزءهـــــا
الـــــكـــــــونُ يــــبـــكـــــي قــــطـــ َبـــــه واإمـــــا َمـــــــه
َ
بـــــقــــــر الـــعـــلــــو َم كـــنـــو َزهــــا
ذاك الـــــــــــذي
َ
الــ�شــمــ�ــس الـــتـــــي �شــطــعــــتْ فــــــــال
الـــبــاقــــر
ُ
ُ
ُ
أحــــــمـــــــد
وارث ا
الـــمـــعـــطـــــاء
الــــــزاهــــــــدُ
ٍ
ُ
َ
َّ
ــبـطـــل
ـــ�شــــم ُم
َمـــــــن كـــــــان ُيــ�شــ ِكـــتُ كـــــــل خ
ٍ
ٍ
َ
الــكــبـيـــر مــقــا ُمــــه
الــطــفــــوف ،هــــــــو
�شـــهِـــــدَ
ُ
َ
َ
أوجـــــهــــــا
الــم
عـــــــــــرف
لــــكـــنّـــــه
ــ�شــيــبـــة ا َ
ُ
ـــنــيــــه َبـــقــيــــتْ كــــربـــــال
وكــــــــــذاك كـــــــــلُّ َب
ِ
َ�شـــ ُعــفــــتْ اأمــــ ّي ُ
تــاجــهــــا
أواخــــــــر
ـــــة فـــــــــي ا
ِ
ِ
اإذ َ
ّاك بـــــــــــانَ مـــــــــــن الـــبـــحـــــا ِر كـــنـــو ُزهــــا
حـــيـــنـــئــــذ تــــــبـــــــدّ ى بــــــــــــد ُره
والــــلــــيـــــل
ٍ
ُ
َّ
أمـــرهـــــم
ظــــــــل
و�شــمــو ُمــهـــم قــــــــد
تـــرق ُ
ـــــب ا َ
قـــــ�ش ٌ
ــــــة
بـــــيــــــن الـــ�شـــمـــــو ِم وا ِآل اأحـــــمــــــدَ
ّ
إمـــــــــام وفــــــــي الــ�شــهــــاد ِة رتـــبـــــةٌ
َ
رحـــــــــل ال
ُ
َ
ــــم الــهــــدى
عــلــيـــك
تـــاأ�شــــى
الـــــــروح يـــــــا عـــ َل َ
ُ
ـــــــع تـــرفـــ ُعـــــه الـــــبــــــراء ُة لـــلـــ ُعـــلــى
والـــــد ْم ُ
وكـــمـــا ُلــهــــا لـــــعـــــــنُ الــــطـــغـــــا ِة مـــــوؤ َّبــــــدً ا
هــــــــــذي
قـــــــــواف لـــلــرثــــاء قـــــــــد اقـــتــفــــتْ
ٍ
َ
�شــــــــادة
الــ�شــفــاعـــة اإثْـــرهـــــا مــــــــن
نــــرجـــــو
ٍ
َ
تــ�شــتـحـيـــل قـــبــو ُرنــــا
ولــــــــــدى الــــــــــردى اأن
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ومـــنــكــــم نـــو ُرهـــــا
ولــــكـــــم،
بــــكـــــم
تـــحــيــــا
ْ
ْ
ْ
ـــــطــــــلُّ زهــــو ُرهــــــا
اأو ِمـــــــــــن روابـــيـــنـــــا ُت ِ
لــلــخــطــــوب ثـــغــو ُرهــــا
وثـــغـــو ُرنــــا هــــــــــي
ِ
ـــ�شــرهــــا و�شــطــو ُرهــــا
ُ
فــ�شــلـوعـنـــا هـــــــــي ِج ُ
مـــنــهــــا الـــ�شـــــرو ُر وحــز ُنــكــــم مــنــظـو ُرهـــا؟!
َ
ُ
عــبــيـرهـــا
فــــــا�ــس فـــيـــــه
وريـــا�شــكــــم قــــــــد
ُ
زفــيــرهــــا !
و�شــــدو ُركـــــم مــــثـــــل الـــجــمــــا ِر
ُ
َ
الــنــبـــي قــ�شــو ُرهـــا
رقـــ�شــــتْ عـــلــــى حـــــــزنِ
ِّ
و�شــفــيــرهـــا !
بــــلــــــ َغ الــــمــــــدى تــ�شـفـيـقُـهـــا
ُ
وال ُ
أمـــيـــرهـــــا
غــــــــــــاب مــــنـــا ُرهـــــا وا
أر�ــس
َ
ُ
غــزيــرهـــا
فـــجـــــرى عـــلــــى ُك
ـــتــــب الـــزمــــانِ
ِ
ُ
هــجــيــرهـــا
تـــخـــبــــو ول يـــــــــوؤذي الـــعــيــــونَ
ُ
ُ
َّ
نــظــيــرهـــا
قــــــــــل
أو�شــــــــــاف
والـــكـــامــــل ال
ِ
ُ
نـــمــيــرهــــا
الـــ�شـــقــيــــم
ّـــــــة ُيــــ�شـــفـــــي
بـــــاأدل ٍ
َ
ُ
�شــغــيــرهــــا
ــمــــر فــــهــــــو
ولـــكـــربـــــال بــالــ ُع ِ
ُ
�شــعــيـرهـــا
لـــــــــم يــنــطــفـــئْ بــحــ�شــــا الإمــــــــا ِم
ُ
وهــــديــــرهـــــا
بـــ�شــلــوعــهــــم
اأرزاوؤُهــــــــــــــا
ِ
ُ
فـــتـــحــــررتْ
الـــجــنــــانِ عـــطــو ُرهــــا
بــــربــــــا
ِ
ُ
ّ
حـــيــــن بـــــــانَ مـــــــن الــ ِقــفـــا ِر قــ�شــو ُرهـــا
فـــــــي
ِ
وال ُ
وكـــبــيــرهــــا
�شـــغــيــرهــــا
أر�ــس بــــــــــــانَ
ُ
ُ
مــ�شــيـرهـــا
ـــــد الإمــــــــا ِم
لـــيــكــــونَ فــــــــي
جـــ�ش ِ
َ
ُ
هـــم يـــكـــــونُ ُحــ�شــو ُرهــــا !
عــــنـــــدَ احــتــ�شـا ِر ُ
جــــديــــرهــــــا
ويـــــزيــــدُ هــــــا اأنّ الإمـــــــــــــــا َم
ُ
والــــــــــروح اإ ْذ تــــاأ�شــــــى يــــكـــــونُ عـــبــو ُرهــــا
ُ
ـــثــيــرهــــا
الــــــــــــولء فـــلــلــدمــــو ِع ُم
اأ ّمــــــــــــا
ُ
ُ
ُ
ودلــــيــــــل ِعـــ�شـــيــــانِ الـــثـــغــــو ِر فـــتـــو ُرهــــا
حــــــــــزنَ الــــفــــــوؤا ِد حـــرو ُفـــهــــا وبـــحــو ُرهــــا
لــلــ�شــفــاعـــة اأهـــ ُلـــهــــا و�شــــدو ُرهــــــا
هـــــــــــم
ِ
ُ
ً
مـــالئـــكــــة الـــ�شــمــــاءِ تــــزو ُرهـــــا
رو�شــــــــــا،

ل ِ
تق
آن لي باالعتراف أنك معي وإن لم ن ْ
َ

اآنَ يل يا �شيدي اأنْ اأعرتف اإن عط�شي يدلني ،فاأ�شرجت نف�شي
كالتمني ،اأح�شك قريبا مني كنب�س قلبي ،كظل اجلفن لعيني
وا�شغي لنورك وان�شج منه �شجادة النتظار على عتبة الأمل،
علي
واأ�شغي بح�شرتك ،واأحلم ان يتحقق مــرادي ويطوف ّ
�شياءك متوهجا ،مي�شح اآثامي ُيبلَّ ُل روحــيُ ،يفك مغاليق
�شري َ
ونــوايَ  ،بني روحي و َفتنتها..
ا�شراري النائمة بني ّ
والت َفتُ واأنا هائم يف مالذ النور ،فاجاأتني عطاياك ،وختمت
الرحيل اىل ا�شل الدين ا�شكر النعم ،ما اأجمل هذا ال�شرور
املُ�شيء!..
اآن يل يا �شيدي اأنْ اأعرتف ،كلما اغفلت وابتعد نداء العقيدة
يوقظني من جديد يزلزل الروح ،ي�شيح بي ..انك ابن هذه
كوكب من �شذى و ِمدا ْد ،منها ي�شع المل،
الر�س ،انها كربالء
ٌ
وفيها نور فخر الكائنات.
اآن يل مولي اأنْ اأعرتف ،ما زا َلت بي اأوجاع وهموم وا�شياء

اأحـ ُ
ُ
تناوئ ما�شي
ـاول ان اأراهــا ،مل يبق يل ما ار ُه غري ُلغة
اأخذين على حني غفلة اىل الهوام�س واملتون ،فمذْ فارقتك مل
أجد زمنا اأعود اليه ،مل اأعرف كربالء اأجمل من كربالئك،
ا ْ
يقولون كل ار�ــس هي كربالء ،ول هناك كربالء اأغلى من
كربالئك .وما من هدى �ش َع يف العامل ال وكانت كربالء هي
منبعه .ا�شطفتني احلياة عا�شقا ،ثم اأو�شلتني اليك ،او�شم
على قلبي بالولية وعلى قدمي بالثبات ،اغرقني ب�شجن
يبارك يل اأيامي واأخرجني من كوكب املا�شي ،واأنا مدين لك
بعد ان انقذتني من اأوهامي...
ْتق ،لنك
اآنَ يل يا �شيدي ،بالعرتاف اأنــك معي واإن مل نل ِ
اعطيت زائريك وحمبيك وعا�شقيك اليقنيْ ،فاب�شروك يف
برزخ الوجع واجلــزع وبني البكاء ،فكانت هديتهم الميان
واطمئنان القلب وهــدوء البال .ال�شالم على تاج العارفني
و�شيد املخلدين من ال�شهداء وال�شديقني.
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أرضُكَ

لم تغرُب يا سيّدي
شعر :أحمد النجم

هـ ّ
ــــــــــال زرعــــــــــــــــتَ
الــــــقــــــمــــــح يف �ـــــشـــــفـــــة الــــــــرى
َ
ـــــد الـــــــــــــورى فـــــمـــــن الـــــــرى
و ُد ِفــــــــــنــــــــــتَ يف كــــــبـ ِ
ــــــــــد اخلـــــــاليـــــــا  ..اإ ّنــــنــــــــــــــا
يـــــــا �ــــــشــــــابــــــر ًا حـ َّ
ـــــجــــــلــــــت دمــــــــانــــــــا اأن تــــــــكــــــــونَ ُمـــــ�ـــــشـــــالـ ً
ــــة
َخـ ِ
ــــر اإنـــــــتـــــــظـــــــا ُر َك يف الـــــهـــــواجـــــ�ـ ِــــس عــــــرب ًة
َعـــــ�ـ َــــشـ َ
ــــــــشـ َ
ــــــــك مــــنــــرب ًا
َو َرمـــــــــــــــتْ �ــــــشــــــمــــــاو َؤك عـــــنـــــدَ راأ�ـ ِ
اأنـــــــــــا قـــــــد فـــــــقـ ُ
َ
ــــــــراق كــــاأنــــنــــا
ــــــدت اأخـــــــــــي الـــــــــعـ
الــــ�ــــشــــرى
ـــــــــــــح الــــــــعــــــــراقُ فــــــنــــــا ِد عـــــبـــــا�ـ َــــس
ُذ ِبـ
َ
ُ
جــــراحــــنــــا
ــــم بـــــا
أنـــــقـــــا�ـــــس الــــــــوفــــــــاءِ
ِ
َ
َطـــــ ّعـــــــــــــ ْ
مـــــ�ـــــشـــــر ٌج
ـــــه
هــــــــــذا الــــــــــعــــــــــراقُ بــــــاأ�ــــــشــــــغــــــريـ ِ
ّ
ــــــر َك َنـــــــــــــــقّ رحـــــــلـ َ
ــــــة ِفـــهـــمـــنـــا
لـــــــــــــــــ ّونْ بـــــــ َنـــــــحـ ِ
َ
ـــــه يـــحـــتـــ�ـــشـــنُ الــــــــــروؤى
واأخـ
ــــــــــــــوك دونَ يــــــديـ ِ
يـــــــا ايــــــهــــــا املــــــــاأ�ــــــــشــــــــا ُة �ــــــشــــــ ّم َ
ــــــدت الـــــ�ـ ُــــشـــــرى
وحتـــــــــــــــــــــدّ َد الـــــــــــــــ َقـــــــــــــــدرانِ حــــــتــــــى اإ ّنــــــــنــــــــا
اإ�ـــــشـــــ ُتـــــنـــــ�ـ ِــــشـ َ
ـــج
ــــخ الـــــفـــــلـــــمـــــانِ والـــــــــــــــد ُم نــــا�ــــشـ ٌ
ـــــاب اأد ُمــــــــ ِعــــــــنــــــــا فـــكـــم
ــــح لـــــنـــــا بــــــعــــــتـ ِ
فـــــا�ـــــشـــــمـ ْ
ولــــــكــــــم عـــــلـــــى نـ
ـــــــــــاي الـــــــــدمـــــــــاءِ تــــراقــــ�ــــشــــتْ
ِ
ـــــمــــــذ مـــتـــى
وطــــــنــــــي هـــــنـــــا َوطـــــــــــــنُ الإمـــــــــــــــــا ِم فـ ُ
َ
ومــــــتــــــى اأُ ِّحـ
ـــــة يـــــــومـــــــ ًا بـــــــــاأنْ
ـــــــــــــــــل ِلــــــ�ـ ُـــــشــــــرفـ ٍ
ــــحـ َ
ـــــر ًة
ُعـــــــــــــــذر ًا �ـــــشـــــريـ ُ
ــــك يف الــــــقــــــلـ ِ
ـــــوب فــــــمـ ّ
ُ
عـــــراقـــــنـــــا
ــــــــــــر ِق الآهـ
َفـــــــــــــالأعـ
ـــــــــــــــــــات كـــــــــــــانَ
ِ
ُ
ُ
يــــعــــيــــ�ــــس عـــــلـــــى الـ ُ
ـــــــــــذرى
يـــــــا اأو ًل بـــــــلـــــــد ًا
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ــــــــر َك والـــــــــــــــرى َقــــــــــــــدريــــنــــا
ور�ـــــــشـــــــمـــــــتَ نـــــــــحـ َ
ومــــــــــن الــــــ�ــــــشــــــمــــــاءِ مـــــــعـــــــ ًا خــــــــرجــــــــتَ الــــيــــنــــا
ـــــراحــــــنــــــا دونَ الــــــــــدمــــــــــاءِ اأتــــيــــنـــــــــــــــــــا
بــــــجـ
ِ
ــــــح ُ َ
َ
جلـــــيـــــنـــــا
فــــتــــعــــلــــقــــت حـ
ـــــــــــــول الـــــــ�ـــــــشـــــــريـ ِ
ُ
رب َك َعـــيـــنـــــــــــا
فـــــتـــــحـــــ ّولـــــت َورقـ
ــــــــــــــــــات �ـ َ
ـــــــــشــــــــــ ِ
وعـــــــلـــــــى فــــــــــــــــــوؤا ِد املـــــــــــــــاءِ والــــــــــــــــــــدَ ِم د َيـــــنـــــا
ـــــــه اأخــــــويــــــنــــــا
ذبـ
ــــــــــــــح الــــــــــــعــــــــــــراقُ بـــــــحـــــــ ّب ِ
َ
ـــــــــــراق مبـــــــــا عــــــلــــــيـ َ
َ
ـــــك بـــكـــيـــنـــا
َيــــــ�ــــــشــــــق الــــــــــــعـ
أنـــــــ�ـــــــشـــــــر عـــــلـــــى اآهـــــــا ِتـــــــنـــــــا اأَ َملَــــيــــــــــــــنــــــــــــــا
وا
ْ
حـــــ�ـــــشـــــني واأيـــــــنـــــــا
فـــــمـــــتـــــى ُذ ِبــــــــــحــــــــــتَ اأيـــــــــــــا
ُ
اأمـــــــــــــــا الـــــــ�ـــــــشـــــــيـ ُ
ــــــوف فـــــــــاأنـــــــــ ُهـــــــــنَّ اأبـــــيـــــنـــــا
ــــاب َيـــديـــنـــــــــــا
لـــــ ُنـــــعـــــيـــــدَ مـ ْ
ــــــــن خــــــلــــــلِ الـــــ�ـــــشـــــبـ ِ
فـــــــتـــــــحـــــــد َد الـــــــــزمـــــــــنـــــــــانِ مـــــــــن َز َمــــــنــــــيــــــنــــــا
َقــــــــــ َتـ َ
ـــــــــل املـــــــمـــــــثـ ُ
ــــــل نــــــفــــــ�ـ ُـــــشــــــهُ اأبـــــويـــــنـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــس ِكـــلـــيـــنـــــــــــا
حـــــتـــــى راأى اجلــــــمــــــهــــــو ُر راأ�ـ َ
األـــــــــقـــــــــتْ لــــــنــــــا عــــــتــــــبــــــ ًا وكـــــــــــم األــــقــــيــــنـــــــــــــــــــا
اأعــــــــــنــــــــــاقُ اأ�ـــــــشـ ُ
ـــــــــــم غـــ ّنـــيـــنـــــــــــــــا
ــــــرنـــــــا وكـ
ــــــطـ ِ
ْ
مـــــوطـــــنُـــــنـــــا هـــــنـــــا َو َطــــنــــيــــنـــــــــــــــــــا
قـــــــد �ـــــــشـــــــا َر
ِ
ـــــح هــــويــــنــــا
متــــ�ــــشــــي عـــــلـــــى جـــــ�ـــــشـ ِ
ــــد الــــــ�ــــــشــــــريـ ِ
ــــــريـــــــنـــــــا
ــــــــــاء ومـ
جــــــــــــــــرتْ الـــــــــــدمـ
ــــــــــــــــــر ًة اأجـ َ
َ
ُ
ّ
و ِلـ ّ
ـــــة يف ُ
ـــــن كــــــنــــــتَ ُحـــ�ـــشـــيـــنـــا
ـــــرقـــــــــــــــ ٍ
احلــــــ�ــــــشـ ِ
ُ
ــــــــــــــوت عـــلـــيـــنـــا
حــــــتــــــى نــــــــــــرى ُعــــــــنُــــــــقــــــــ ًا ميـ

فمُ

علي الشاهر

الجراحات

َّ
الفرا�شات فـ َ
املدينة ،يــذرو يف
ـوق �شد ِر
رف ُجـ ْنـ ُـح
ِ
ِ
ُ
والكربالءات
النفو�س والأج�شا ِد ُك ْح َل ال�شال ْم..
ِ
ْ
الليل ..فيا
ال�شباح على
اأعلنتْ ثور َة
عرائ�س املدنِ
َ
ِ
ُ
طفل
أ�شماعنا بال�شد ِو والغناءِ  ..فلقدْ و ِلدَ
اأطربنَ ا َ
�شوءها النا�ش َع
امل�شر ِ
ات ،وتفتّحتْ زهر ُة ال ِ
أفق ناثر ًة َ
ّ
العمل اأ ّيها
ـوم جديد ..فـاإىل
ِ
على الــوجــو ِه ..اإ ّنــهُ يـ ٌ
ْ
املدينة..
الرائعونَ  ..هل ّموا نقطف مع ًا ورد َة
ُ
�شوب
الع�شق ترتى
قوافل
وهاهي
كربالء ..اأناختْ
ِ
َ
ْ
باب املدينة ..ال�شمو ُع من
الليل ظ ّلتْ
ِ
برح ِلها عندَ ِ
ْ
بالوافدين..
ـرحــب
�شاهر ًة حتى
ْ
ال�شباح كيما تـ ِّ
ِ
هم َ
ُ
والدروب
رملة ال َت َع ْب..
النوار�س
ُ
ُ
تلتقط عن اأقدا ِم ْ
ُ
ري ..مــرحــبـ ًا باأح ّب ِتها
تهلهل مــن
ِ
�شوقها يف املــ�ــش ـ ِ
ْ
الرائعنيَْ ..مرحب ًا بالقادح َ
للمدينة..
ال�شوق
هب
ِ
ني َل َ
تعي�س الآنَ ا َ
ُ
املدينة ال ُ
ُ
آهلة باملح ّب َ
حلظات
أجمل
ني
ِ
الغرا ْم ..تــو ّز ُع حلوى بها ِئها وجما ِلها على الكونْ ..
والقباب الولْهى
أن�س �شمر َتها وانثيا َلها املا ِت ْع..
ُ
فيا ُ
بع�شق �ش ّي ِدها تر ّد ُد حكْم َتها عن احليا ِة ..ل �شعاد َة ا ّإل
ِ
بال�شلوات ..ول مزيدَ من الأ�شى والذهولْ  ..قنطر ُة
ِ
ُ
تلتقف التائبنيَ ..فتوبوا
عط�شها
�شفاف
ال�شبح نح َو
ِ
ِ
ِ
ْ
كم
ر
أعما
ا
و
امكم
ي
ا
أ
ر
ط
ع
وانروا
ها..
ت
ب
مبح
هلل
ِّ
اإىل ا ِ
ِ ْ
ِ َ ّ ْ
عندها..
ُ
ال�شوء فيها َّ
حيث يو ِرقُ
�شباح..
كل
املدينة..
عندَ
ِ
ُ
ٍ
أفــراح ب َ
ني ال�شطو ْر ،وتت ِّ�ش ُع عيونُ ال�شماءِ
تو َلدُ ال ُ
ُ
املخلوقة من
وتوه َج خدّ يها ..هذ ِه
ب�شر جما َلها،
ّ
ل ُت َ
النهر
�شوءٍ وماءٍ وعناقيدْ  ..هذي املليكة ..فيا اأ ّيها
ُ
بجرف
تي ّم ْم
اتُ ..خ ْذ
ِ
ِ
حمف ًال لل ُق ّرب ِ
أقم َ ْ
ا�شتياق ْك ..وا ْ
ّ
فيهم ُع ْر َ�س
املتوقدينَ َف َرح ًا ..واأقـ ْـم
ال�شبية
بيد
ِ
ِ
ْ
النهر الطاعنُ بال َع َط ْ�س ..ر ّو قل َب َك من
ال
ِ
أمنيات ..اأ ّيها ُ
ُ
الن�شوب..
يعرف
ومتاعها الال
�شل�شبيل انت�شا ِرها..
ِ
ِ
ْ
ت�شرئب لهُ اأعناقُ الغيو ْم..
وعناوين انهما ِرها الذي
ُّ
اأ ّيتها ُ
مت�ش ِك
اخلطى ر ّددي
َ
طال�شم درو ِبها ..كي ل ّ
ُ
ري نح َو ج ّن ِتها� ..شتكون َ
ني
عرات ال�شن ِ
ني ..وا�شلي ال�ش َ
هلل من املفلحنيْ..
وا ِ
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�سل�سلة ا الإ جنا ز ا ت
قسم السياحة الدينية

خدمات نقل متنوعة هدفها راحة الزائر الكريم
اإعداد � :شياء الأ�شدي  /خ�شري ف�شاله
يعدُّ قسم السياحة الدينية واحد ًا من األقسام المهمة والفعالة في العتبة الحسينية المقدسة التي لها أثر كبير
في خدمة الزائر الوافد الى محافظة كربالء المقدسة والمغادر منها الى بقية المحافظات العراقية متجه ًا صوب
المراقد والمزارات المقدسة من خالل برنامج الرحالت الذي يعدّه القسم سنوي ًا لخدمة الزائر الكريم ،فض ً
ال عن الرحالت
التي ينظمّها الى المراقد والمزارات في خارج العراق ومنها سوريا ،وايران ،والديار المقدسة في الحجاز.
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* مع ازدياد اعداد توافد الزائرين صوب كربالء املقدسة إلداء
مراسيم الزيارة واحيا ًء للمناسبات الدينية كانت إحدى املشاكل
التي يعاين منها الزائر الكريم هي أزمة النقل إضافة إىل قلة تواجد
اآلليات يف مناطق القطع خصوص ًا ،ذلك لغلق الطرق ابان
الزيارات املليونية ملسافات طويلة عن مركز كربالء املقدسة،
وإيامن ًا من األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بخدمة الزائر
الكريم وتذليال للمشاكل والصعوبات التي تعرض الزائرين
تبلورت فكرة إنشاء قسم السياحة الدينية حسب توجيهات
سامحة املتويل الرشعي (دام عزه) والسيد األمني العام (دامت
بركاته) يف سنة  1430ه�  2009 -م» .
برنامج القسم الداخيل..

* بعد تأسيس القسم اخذت ادارته عىل عاتقها وضع برنامج
يومي من خالل تسيري رحالت يومية لزيارة العتبات واملزارات
املقدسة يف داخل العراق وبأسعار مدعومة عن طريق توفري
باصات حديثة لغرض نقل الزائرين ،من ضمن خطة القسم
اليومية وكانت تشمل مراقد ومزارات حمافظة النجف األرشف
(االم��ام عيل بن ايب طالب (عليه السالم) ،السيد مسلم بن
عقيل (عليه السالم) ومسجد السهلة املعظم) ،وكذلك رحلة
يومية اىل مزار اوالد مسلم وزيارة الكاظمني (عليهام السالم)
اضافة اىل مزار الصحايب اجلليل سلامن املحمدي (رضوان اهلل
عليه) وزيارة السيد حممد (عليه السالم) بقضاء بلد واالمامني
العسكريني (عليهام السالم) يف سامراء فض ً
ال عن رحلة اىل زيارة
33

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar Weekly

ل�سنة  2020م

القاسم إبن اإلمام الكاظم (عليه السالم) واحلمزة (رضوان اهلل
عليه) يف حمافظة بابل.
* فيام خصصت ادارة القسم يوم االربعاء من كل اسبوع لتسيري
رحالت اىل مزار العلوية رشيفة بنت االم��ام احلسن (عليهام
السالم) وم��زار البكر بن عيل (عليه السالم) وزي��د بن عيل
الشهيد (عليه السالم) اما يوما االثنني واجلمعة فكان خمصصا
لزيارة احلر وقطارة االمام عيل (عليه اسالم).
* إن قسم السياحة الدينية كان منذ بدايته حيرص عىل توفري
ان��واع خمتلفة من السيارات وبأسعار مدعومة لغرض نقل
الزائرين الكرام من املنافذ احل��دودي��ة (سفوان ،الشالجمة،
الشيب ،زرباطية) ومن مطاري بغداد الدويل والنجف االرشف
الدويل وحسب رغبتهم يف اختيار نوع الباص( :باص  50راكب ًا
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 كوسر  28راكب ًا  -هايسا  14راكب ًا – ستاركس  11راكب ًا -مجيس  7راكب ًا – كرنفال  7ركاب – توكسن  4ركاب  -سرياتو
 4ركاب).
* للقسم تعاون كبري مع اجلهات االمنية احلكومية لغرض
تسهيل مرور سيارات العتبة املقدسة يف نقاط التفتيش الداخلية
واخلارجية مما يؤدي اىل تقديم افضل اخلدمات للزائر ليصل اىل
اقرب نقطة ألداء زيارة العتبات املقدسة واملزارات الرشيفة».
برنامج القسم الدويل ..
* للقسم خطة وبرنامج آخر وهو تسيري رحالت دولية اىل الديار
املقدسة يف احلجاز ألداء مناسك العمرة وزيارة مرقد الرسول
حممد (صىل اهلل عليه واله وسلم) وائمة البقيع (عليهم السالم)
واملزارات الرشيفة وفق برنامج كامل اخلدمات من حيث النقل

بباصات حديثة جد َا والنقل بواسطة طائرة اخلطوط اجلوية
العراقية والسكن يف فنادق ذات خدمات عالية وقريبة من
احلرم املكي الرشيف واملسجد النبوي الرشيف ،فض ً
ال عن
تقديم ثالث وجبات طعام يومي ًا ويرافق هذه الرحالت كادر
اداري متخصص بإدارة احلمالت وتقديم اخلدمات اىل ضيوف
الرمحن ومرشد ديني من فضالء احلوزة العلمية الرشيفة لغرض
تزويد املعتمرين وايصال املعلومة بصورة صحيحة وان عدد
الرحالت التي يتم تسيريها اكثر من عرشين رحلة سنوي ًا
وبواقع ( )3000معتمر.
* الرحالت الدولية تشمل ايض ًا زيارة مرقد السيدة زينب
(عليها السالم) والسيدة رقية (عليها السالم) يف سوريا وفق
برنامج كامل اخلدمات من حيث النقل بباصات حديثة جد َا

والنقل بواسطة طائرة اخلطوط السورية ويكون السكن يف
فنادق درجة اوىل وقريبة من مرقد السيدة زينب (عليها السالم)
مع تقديم ثالث وجبات طعام يومي ًا ويرافق هذه الرحالت كادر
اداري متخصص بإدارة احلمالت وتقديم اخلدمات ويتم تسيري
اكثر من ( )30رحلة سنوي ًا بواقع ( )1400زائر ويضاف اىل
هذه الرحالت زيارة مرقد االمام الرضا (عليه السالم) ومرقد
السيدة فاطمة املعصومة (عليها السالم) يف ايران وفق برنامج
كامل اخلدمات من حيث النقل بباصات حديثة جد َا والنقل
بواسطة طائرة اخلطوط اجلوية العراقية ،فض ً
ال عن تعزيز احلملة
بكادر اداري متخصص والسكن بأفضل انواع الفنادق وبنظام
ثالث وجبات لليوم الواحد علام ان عدد تسيري الرحالت بلغ
اكثر من ( )20رحلة سنوي ًا بواقع ( )1200زائر سنوي ًا».
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مفــــــــاهـيم

الكرامة
ليس لإلنسان اال كرامته ،فهي ما تجعله يعتزّ
بنفسه ويعرف قيمتها ،وتم ّثل الكرامة الوتد
الذي يتكئ عليه بقية القيم و المفاهيم
اإلنسانية اذ بسقوطها تسقط البقية ،فقد
تستطيع ان تعيش من دون تحقيق النجاح او
السعادة او غيرها من الكثير اال انك لن تستطيع
العيش بدون كرامة ،كونها تُمثل اعتبار ًا للذات
اإلنسانية ،وبحفظها فانك تحفظ نفسك.
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بقلم :عالء ال�شاهر

معنى الكرامة
هي حقّ الفرد يف أن تكون له قيمة وأن ُحيرم لذاته ،وأن
ٍ
بطريقة أخالقية ،وتعني ان قيمة االنسان فوق ُك ّل
ُيعامل
القيم وهي ما ُمتثّل احرام املرء لنفسه ،وعدم تصاغرها
ام��ام اآلخ��ري��ن ،وان نراها يف سعي االنسان إلثبات
وأحقيته بكسب اح��رام القايص وال��داين من
جدارته
ّ
ٍ
كنتيجة حتمية لترصفاته الراكزة
افراد املجتمع ،وتكون
والباعثة عىل فرض االح��رام التسامها (الترصفات)
باألخالق الرفيعة والسامية ،وتعدّ احدى اهم األشياء
للروح البرشية .
فوائد الكرامة
ان امتالك االنسان العاقل للعقل الواعي الذي يتسم
باجلدية بالتفكري والعمل ،جيلب له املزيد من الكرامة التي
تعمل عىل متجيده بني اقرانه او قد تعدو ذلك عىل مستوى
جمتمعه او ُأ ّمته ،وقد ّاكدت املبادئ اإلسالمية عىل كرامة
االنسان حيث جعلت من التقوى كمعيا ٍر اسايس لكرامة
االنسان ّ
بغض النظر عن جنسه او عرقه ،وهي قد شملت
ٍ
بأحد معني كام ّبينه تعاىل يف
ختتص
مجيع بني البرش ومل
ّ
كرمنا بني آدم) (االرساء.)70/
ُحمكم كتابه العزيز (ولقد ّ
ان أحد اهم فوائد الكرامة هو ما تبعثه من ٍ
ثقة بالنفس
اإلنسانية اذ اهنا جتعل من الفرد مؤمن ًا بقدرته عىل القيام
باألشياء التي ينشدها ،فنرى اهنا تبعث دوم ًا فيه الطاقة
اإلجيابية والدافعية الالزمة إلدراك النجاح وان مل يتحقق.
ولنا ان نلتمس الكرامة بأفضل فوائدها عند استشعار
الناس للذة ما يأكلون من عرق جبينهم وبطريقة فطرية
يمتلكها اجلميع ،اذ ال يمكن ان جتد هذه اللذة عندهم
اذا كانوا يأكلون مما يأتيهم بدون تعب او ُيساق هلم عن
طريق آخر.
تأصيل الكرامة في النفس اإلنسانية
ال بدّ من العمل اجلاد عىل تأصيل مفهوم الكرامة لدى
الفرد وخصوص ًا يف أوقات البالء ،اذ اهنا هي التي حتدد
ترصفاتنا التي تكون حمكومة ب��رشوط معينة ال ينبغي
لإلنسان ان يتنازل عنها اذا ما اختلفت مع رغباته او
ع��ادات املجتمع ،فعندما نرى موقف ًا او ترصف ًا ما ال
ترتضيه انفسنا فإننا نبادر للرفض من غري شعور ارادي

ان امتالك االنسان العاقل للعقل الواعي الذي
يتسم بالجدية بالتفكير والعمل ،يجلب له
المزيد من الكرامة التي تعمل على تمجيده
بين اقرانه او قد تعدو ذلك على مستوى
مجتمعه او ُأمّته ،وأكدت المبادئ اإلسالمية
على كرامة اإلنسان حيث جعلت من التقوى
كمعيار أساسي لكرامة اإلنسان..
وهو ما ُيعزز ان للكرامة مكانتها التي احتلتها فهي اعىل
من إرادة االنسان اذ اهنا تعدّ كأم ٍر ال جيب املساس به،
ّ
التمكن يف حياة االنسان
فهي تعمل عىل تدعيم مقومات
والتقرب اىل اهلل تعاىل حيث
ليستطيع مواجهة صعاهبا
ّ
يقول االمام عيل (عليه السالم)(:اكرم نفسك ما اعانتك
يف طاعة اهلل).
االمام الحسين (عليه السالم) راعي الكرامة
نتمعن يف كلامت االم��ام احلسني (عليه السالم)
لنا ان ّ
التي نجدها ُت ّ
ركز يف حتصيل احلقوق الكاملة لإلنسان
وذلك بعدّ ها حمور ًا لكرامته ،اذ انه عليه السالم مل ُيقم
بنهضته اخلالدة إ ّال سعي ًا منه حلفظ كرامة االنسان التي
سعى يف سلبها بنو امية حتت غطاء الدين اإلسالمي
احلنيف الذي مل ولن يرتيض هلذه الفئة بان تسعى لعيش
االنسان املسلم حتت وطأة الذل واهل��وان ،فلنا ان نرى
يف النهضة اإلصالحية لإلمام عليه السالم كمية الركيز
عىل حفظ وصيانة الكرامة اإلنسانية وجعلها كمبدأ ال
يتبني احد ال��دروس اخلالدة من
يقبل املساومة ،حيث ّ
هذه املدرسة ان االمام احلسني(عليه السالم) قد ّ
فضل
املوت بع ٍز عىل ان حييا بذل وهو يقول( :اال وان الدعي
ابن الدعي قد ركز بني اثنتني بني السلة والذلة وهيهات
منا الذلة) فاختار طريق الشهادة الذي خ ّلده عىل مر
األجيال والعصور ،فهيمن عىل الوجدان احلي ألحرار
العامل ورسم بشهادته الطريقة املثىل للحفاظ عىل الكرامة
اإلنسانية التي وهبها اهلل تعاىل لإلنسان فكان راعي ًا
للكرامة االنسانية.
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السعيد (كريم عبد الزهرة النصراوي)
الشهيد
روح
ِ
ِ
الى ِ

القائد الشبح الذي أرعب الدواعش

حيدر عاشور
لم تشعرْه شهادته الجامعية بقيمته الحقيقية بالحياة ،كان يعتقد ان الحياة غير مثيرة أيضا ،قد يحياها
البعض ممن ينذرون انفسهم لواقع البقاء فقط بعد سنيّ الموت المجاني والضغوط الزيتونية التي مألت
محرقة القادسية بالشباب والشيوخ واألطفال والنساء .مع ذلك كان ما يفعله يختلف عن أقرانهِ ،رغم صغر
سنه وهو يشاهد هذا الظلم على مرأى البصر ،فال بد من مخرج يجعله يرى نفسه بوضوح أكبر بعد نيل
شهادة البكالوريوس -ادارة واقتصاد – جامعة بغداد.
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كان «كريم عبد الزهرة عبد اهلل النرصاوي» يبحث عن
نفسه بدافع هائل وقوي وخفي ليقرب من السامء ،فااللتزام
مشبع باإليامن املحمدي ال
العقائدي حيتاج اىل رجل قلبه ّ
غري .فهي وجوده بوعي بني احلشود املؤمنة ّ
فتغذى بعمق
من الرسالة املهدوية ليستعدّ لالنطالق نحو اه��داف ال
تصورها وال يمكن ألحد ان حيلم هباّ ،
فوظف علنا
يمكن ّ
كل طاقات وضغوطات املايض العسكرية واملدنية ليكون
مع ّلام وقائد استثنائيا يف صنع الرجال االبطال ،وهم يذودون
ب��رشف عن مقدسات املذهب والعقيدة ،ليغرس فيهم
الفكر اجلهادي الكفائي الذي نادى به املع ّلم الكبري للعامل
االسالمي االمام السيستاين (دام ظله الرشيف) يف التحجيم
والقضاء عىل (دواعش) االرهاب التكفريي ،اجلراثيم التي
هنشت باجلسد العراقي عىل حني غفلة من الزمن .كان يعمد
فكريت اجلهاد
اىل توجيه املجاهدين اثناء تدريبهم ان يتقبلوا
َ
والشهادة قبل التفكري بأجماد القتال ،قائال:
ان من يذهب دفاعا عن االرض والعرض واملقدسات ،كاملو كان جياهد بني يدي االمام احلسني(عليه السالم) .هذا
االيامن باهلل واحلسني كان يزرعه بثقة عالية يف قلوب كل من

اشتاق «النرصاوي» اىل رؤية والدته قبل خوض املعركة،
فهي مل تفارق خميلته ال بوجهها وال بدعائها الدائم ،فقد
عاش يف كنفها ورعايتها يتيم االب الذي فقده يف معركة
الظلم الصدامي ..كان لقاؤه هبا يشهد الكثري من رسوم
يقبل يدها
الفراق األبدي ..فقد نعت ونحبت باكية وهو ّ
للوداع االخري الذي البد منه ،ويضع بني يدهيا خواصه التي
ال يعرفها سواه ،ووصيته وأمنياته ،فهو سيغادر اىل االبدية
حيجا معا بيت اهلل
دون ان حيقق مرادها يف زواج��ه ،ومل ّ
احلرام .فلم تبق غري الشهادة وهي احللم االوفر حظا ملرضاة
اهلل  .وقد اقسم هلا أهنا ستحج بيت اهلل احلرام حتى لو كتب
عند اهلل شهيد ًا ،وسيحقق أمنيتها بأن يتزوج من حور العني
اللويت وعد اهلل املؤمنني هبا يوم ال ينفع مال وال بنون.
قاد املعلم «النرصاوي» معارك طاحنة وهو حيتضن قرابة
مخسامئة جماهد من شباب التكليف اجلهادي الكفائي من
السنة املتدربني عىل يديه .فكانت بحق معركة
االخ��وة ُّ
رضوسا شهدت مواقف بطولية ّ
قل نظريها بني املعارك،
فحرر مناطق  -شامل سامراء -وأ ّمن
فح ّقق النرص املبنيّ ،
من نفسه من القدر الذي اختاره اهلل
عوائلها ،لكنه مل ّ
يؤ ْ

الشهادة هي الحلم االوفر حظ ًا لمرضاة اهلل تعالى
ِ
حوله من جنود املرجعية البواسل الذين كتبوا عىل انفسهم
إما العراق واملقدسات ساملني أو الشهادة يف سبيلهام ال حل
وسط وال هتاون يف أمر املرجعية الدينية العليا..
مضيعا للوقت وال بعيد ًا عن معركة
يكن بطبعه
وألنه مل ْ
ّ
يدرب ويقاتل ،فقد ُعرف بالقائد الصموت
الرشف فهو ّ
الذي مل جيد للكالم سوى احلديث املقتضب عن التدريب
والسواتر وحتقيق النرص عىل (داعش) ،فقد شاع صيته بني
االبطال باملقاتل (الشبح) الذي اصاب الدواعش بالرعب
وهو ُينفذ اصعب العمليات اجلهادية يف عقر مواقع العدو
التكفريي ،و َينفذ من املوت بأعجوبة ،رغم متنياته بالشهادة
بكل نرص حققه مع جماهدي لوائه احلشدي.
وحني جاء اليوم الكبري ،وبعد ارشاف��ه عىل اخر معسكر
للتدريب لشباب ان ُتهكت قراهم وأعراضهم عىل يد
التكفرييني ،استعدادا لتحرير مناطقهم -البو عجيل والعلم
والدور. -

ليكون شهيدا بعد ان متكنت منه عبوة ناسفة صباح / 11
اذار  2015 /قرب احد املنازل املهجورة وهو يتفقد أخوته
املجاهدين بعد ملحمة التطهري للمنازل والشوارع من بقايا
اجلرذان املنهزمة أمام نريان احلق والعقيدة  .صعدت روحه
اىل عليائِها مطمئنة راضية فقد رسم هذا القائد الصامت
اسس احلب والتواضع بني املجاهدين ،وعمق جذور عشق
االرض والوطن واملقدسات يف قلوهبم حمققا بذلك نرصا
أبديا  -حب الناس ،وحب كل من عرفه وعمل معه .ولكن
احلب الفطري لالم ال يشبهه حب مطلق ًا فبعد ان زف عريس ًا
شهيد ًا مرضج ًا بدماء الوالية الطاهرة ،جاء نداء اهلل وحققت
االم رغبتها يف حج بيت اهلل احلرام وهي حتمل صورته عىل
قلبها وكأنه يطوف معها فصوهتا يشبه صوته وصورته نسخة
من ضياء وجه االم .فكان حج ًا م��ربور ًا وشهادة ميمونة
مكتوبتني عند اهلل ،بحرب صرب االم ودم فلذة كبدها.
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ا�رسة وجمتمع

بعد اأن فر�س عليها اأمر التباعد الجتماعي عن ال�شارع واملجتمع...

األسرة تتحدى وباء كورونا
باالحتراز الوقائي
يعمل غالب ًا اإلعالم السلبي بمختلف وسائطه؛ المقروء والمسموع والمرئي ،ومعها وسائل التواصل
االجتماعي على شبكة اإلنترنت ،بما جلبته من سلبيات ،كلها مؤثرات أخذت تلقي بثقلها على األسرة،
فأصبحت األسرة في مواجهة حقيقية مع سيل من التحديات التي لحقت بمنظومة القيم والعادات
والتقاليد مما زاد من المشكالت األسرية؛ كالتفكك األسري خصوص ًا بعد أن تقلص دور األسرة الكبيرة
«الممتد» والتي يعيش في كنفها األجداد واألبناء واألحفاد تحت سقف واحد ،وأخذت «األسرة
النواة» الصغيرة ،تحل محلها ،مما جعل اغلب األسر ال تعرف بعضها البعض ،وال يلتقي أفرادها إال
على عجل في بعض المناسبات ..ثم يمضي كل في سبيله ومن ثم أصبحنا ال نعرف المناسبات الخاصة
وال نجيد فن االحتفاالت المنزلية كجماعة وأسرة!..
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ع��ن ه��ذا ق��ال حيدر ع��يل (اب��و
ع��ب��اس) فنان يف ع��امل امل��راي��ا :
يسيطر ف���ريوس ك��ورون��ا عىل
األخبار ،وكام هو احل��ال دائام،
يسأل األط��ف��ال أسئلة مبارشة
وصعبة كهذه حول ما سيحدث.
يف حني أن خطر تعرض األطفال
حيدر علي
لإلصابة بالفريوس يبدو ضئيال،
فإن منشورات وسائل التواصل االجتامعي املليئة باملوت
والشائعات ،يمكن أن تثري الذعر .قصص املوت ،ونقص
الغذاء املحتمل وإغالق املدارس ،وتداول عبارات مثل احتامل
التحول إىل وباء ،يمكن أن تزيد من الشعور بالقلق .فأرى
من الرضوري التحدث مع الطفل حول األشياء التي يمكنه
التحكم فيها ،مثل التخلص من املناديل والنظافة الشخصية،
بد ًال من األشياء التي ال يستطيعون التحكم فيها يف حني أن
اآلباء لدهيم خربة طويلة يف رشح التهديدات العاملية  -احلرب
واإلرهاب وتغري املناخ  -فإن األطفال ما قبل املراهقة ما زالوا
يطورون قدرهتم عىل تقييم املخاطر .لذلك من املهم معرفة
مستوى قلقهم بشأن فريوس كورونا.

اللتزام باإتباع الإجـــراءات الوقائية الالزمة يف
حالت ال�شرورة

أما (نجم عبد اهلادي منيس الكاظم ) فقالُ :ي ّ
فضل عىل أي
شخص يعاين من أعراض تشبه اإلصابة باألنفلونزا (مثل
السعال واحلمى وسيالن األنف أو العطس) إلغاء أي خطط
للزيارة االرسي��ة يف هذه الفرة،
الن الشخص احلامل لفريوس
كورونا تراه سلي ًام وال تبدو عليه
أع���راض امل���رض ،وذل��ك طول
ف��رة حضانة ال��ف��ريوس والتي
تبلغ  14يوم ًا .وألن��ه ال يمكن
التنبؤ بمن حيمل الفريوس ومن
نم عبد الهادي
ال حيمله ،وبسبب إمكانية نقل
العدوى لآلخرين حتى مع عدم ظهور أعراض املرض عىل
حامل الفريوس ،فينصح بتجنب التواجد يف األماكن املزدمحة
ق��در اإلم��ك��ان ،وم��ن خ��الل عميل كمفتش يف ب��اب ال��رأس
الرشيف للصحن احلسيني الرشيف أراقب عن كثب الزائرين
الن كوادرنا قد تدربت عىل بعض النصائح الطبية من خلية
االزمة من أجل محاية انفسنا واآلخرين من العدوى بفريوس
كورونا .اجلميع اصبح لديه ثقافة صحية ويعلم عندما يعطس
أو يسعل أي الشخص املصاب دون أن يكون مرتدي ًا أي قناع،
خيرج الفريوس عرب القطرات أو ال��رذاذ املتطاير وينترش يف

املكان املحيط به ،من مقاعد أو طاوالت وغريها من األسطح.
وعندما يلمس شخص آخر هذه األشياء ثم يالمس عينيه أو
أنفه أو فمه ،فإنه يصاب بالعدوى من خالل هذه الوسائط،
حيث يمكن أن يظل فريوس كورونا نشطا ملدة  48ساعة عىل
األسطح .أما الوقاية االحرازية عند زيارة بني والدي أجعلها
يف ذروهتا وأديم استعامهلا مع كافة افراد عائلتي.
وقالت (أحالم عباس العبيدي) معلمه حوزوية وربة بيت:
إن تداعيات الظروف احلالية تضع األرس أمام اختبار حقيقي،
يقيسون به مدى صالبة عالقاهتم ،ومدى نجاحهم يف تكوين
أرسة متامسكة ذات قيم أخالقية متميزة ،وتكشف هلم نقاط
الضعف التي ينبغي هلم معاجلتها يف العالقات املتنوعة داخل
إطار األرسة الواحدة .إن تكاتف األرس يف هذه األزمة رضورة
كربى للمجتمعات ،ليكون الفرد بني أرسته يف أمان ،ويشعر
أنه بينهم يف حضن دافئ ،واألرقى من ذلك أن تستغل األرسة
هذه الفرة خللق مزيد من التقارب والتعاطف بني أفرادها،
واالرتفاع بمستوى القيم اإلنسانية الرامحية يف نفوسهم،
رسخه القرآن الكريم يف قوله تعاىل} :وال تلمزوا
اهتدا ًء بام َّ
ِ
أنفسكم{ ،أي :ال َيع ْب بعضكم بعضا ،فاألرسة التي هي منشأ
املودة والرمحة أوىل بالتحيل هبذا املبدأ القرآين الراقي .وأن ال
تنسى األرسة أن تتحدى وباء كورونا بالدعاء املستمر املسبوق
باالحراز الوقائي.

الأ�شرة واحة الأمان وال�شتقرار وال�شعادة لأفرادها

فيام أكد (أمحد القريي) مصور فوتوغرايف ورب ارسة :أن
وباء كوفيد  19املستجد ٍ
معد يف صفوف العائالت أكثر مرتني
من األمراض املامثلة مثل (فريوس
سارس) هو مرض تنفيس فريويس،
وحسب الدراسات العاملية التي
تنرشها املواقع االلكرونية والتي
توكد موجوده حتى يف مياه الرصف
الصحي .يف ظل انتشار فريوس
ك��ورون��ا جل��أت ال��دول إىل تطبيق
مبدأ التباعد اجلسدي لتقليل فرص
اأحمد القري�شي
انتشار الوباء ،وترتب عىل ذلك بقاء
أفراد األرسة معا يف املنزل لفرات طويلة ،الن األرسة يفرض
هبا أن تكون واحة األمان واالستقرار والسعادة ألفرادها ،وأن
تكون العالقات فيها مؤسسة عىل املودة واملحبة والعطف
والشفقة ،وأن حيرص فيها كل فرد عىل سعادة اآلخر ،سواء يف
إطار العالقة الزوجية ،أو يف عالقة اآلباء بأبنائهم ،والعكس،
أو يف عالقة اإلخوة بني بعضهم وبعض.

41

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar Weekly

ل�سنة  2020م

تــــــــراث كـــــربالء

شارع السدرة..
وعالقته بشجرة السدرة
القريبة من المرقد الحسيني
الأحرار /قا�شم عبد الهادي  -ت�شوير /قا�شم العميدي
في هذا العدد ومن خالل صفحة
(من تراث كربالء) نسلط الضوء على
احد اهم شوارع المدينة اال وهو
شارع السدرة الذي يقع بالقرب من
الصحن الحسيني المقدس مرورا
بمقام صاحب الزمان (عليه السالم)،
حيث سمي بهذا االسم نسبة الى
ثالث شجرات من نوع السدرة كانت
في السابق متواجدة فيه ولها
مكارم ومعاجز سنتطرق لها في
هذا التقرير الذي التقينا من خالله
بالمواطن الحاج علي عبد الحسين
ابو العرب السالمي أحد أقدم سكنة
الشارع الذي بين لنا تاريخه فض ً
ال عن
الكثير من االحداث التي شهدته
كما يلي:
تمّ تأسيس شارع السدرة الذي
يقع بالقرب من الصحن الحسيني
المقدس ابان الحكم الملكي على
العراق ،ففي السابق كان يبدأ من
باب سدرة االمام الحسين (عليه
السالم) مرورا بحسينية تاج بهو
وهو شارع ضيق اشبه بـ (الدربونة)
انتهاء بعكد شهيب الذي هو عبارة
عن تقاطع يفصل الشارع ويربطه
بسوق باب الساللمة المجاور لشارع
السدرة.
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ويبلغ طول شارع السدرة يف الوقت احلايل ما يقارب ال�
 1000مر او اكثر ابتداء من صحن االمام احلسني (عليه
السالم) انتهاء بمقام االمام املهدي (عج) ،وانه يفصل بني
منطقتي باب السالملة وباب الطاق ،وشهد شارع السدرة
ع��دد ًا كبري ًا من مراحل البناء واملعامر من خالل املحال
والفنادق الكبرية بام يف ذلك االس��واق املرتبطة به وبذلك
توسع يف عام  1968او  1969من عرض يقارب مخسة
امتار اىل عرضه احلايل الذي يصل اىل ما يقارب ال�  15مرا.
سمي شارع السدرة هبذا االسم نسبة اىل ثالث شجرات
من نوع السدرة االوىل التي كانت تقع بداية شارع السدرة
وحتديدا يف ديوان الشهرستاين سابقا (فندق السالم حاليا)
والثانية كان موقعها يف بداية الشارع ايضا والثالثة يف منطقة
باب الطاق بالقرب من طاق الزعفران حاليا ،وكانت
الشجرات الثالث تقطر دم ًا يف يوم العارش من حمرم
احل��رام عالمة منها للحزن عىل سيد الشهداء (عليه
السالم).
يضم شارع السدرة سابقا جامع ًا يسمى بجامع (باب
الرأس) الذي كان خيرج منه تشابيه راس االمام احلسني
(عليه السالم) يف العارش من شهر حمرم احلرام ،وكذلك
حسينية تاج هبو اهلندية وديوان ال ثابت وديوان الرشدي
وكذلك احلوزة املهدية التابعة اىل االمام اخلوئي (قدس
رسه) وكذلك جامع الشيخ خلف وجامع الشهيد االول
حممد مكي العاميل اللبناين وحسينية ابو طحني ،فضال
عن مدرسة اكاديمية تسمى مدرسة خدجية الكربى
االبتدائية واملتوسطة معا والتي تقع يف نفس مكان فندق
السالم حاليا ومحام مشهور مقسم يف اليوم الواحد اىل
قسمني االول للرجال والثاين للنساء.
حيتوي شارع السدرة عىل تكية باب الطاق بعد انتقاهلا
من شارع صاحب الزمان وبمرور الزمن تم تأسيس
عدد من اهليآت احلسينية ومنها هيأة صاحب الزمان التي
يراسها ال��رادود حممد القندرجي وعباس الكهوجي
ورسول بستاجيي ،واهليآت االخرى التي يراسها (رضا
ابو السبزي) و(هاشم ابو السبزي) ،وحتتضن تلك
التكيات واهليآت جمالس العزاء احلسيني واحياء ذكر
اهل البيت (عليه السالم) من افراح واح��زان بشكل
عام.
وان ابرز البيوتات القديمة التي سكنت وال تزال يف
شارع السدرة هي بيت ال ثابت وبيت جلوخان وبيت
الشهرستاين وبيت السادة ال طعمة وبيت السادة ال فائز،
فضال عىل عدد من الشخصيات التي نشأت وترعرعت
يف شارع السدرة منها مسؤول منظمة العمل االسالمي

املرحوم الشيخ االسدي والسيد حسني الشهرستاين والسيد
سلامن آل طعمة.
يتفرع من شارع السدرة عدة فروع ثانوية مقسمة عىل اجلهتني
اليمنى واليرسى ،فعىل اجلهة اليمنى تواليا يكون فرع سوق
الفحامة الذي حيتوي عىل (احلوزة املهدية ،خان الفحامة،
ديوان الرشدي) وكذلك فرع سوق شارع صاحب الزمان
وبعده فرع صغري مطلع يف هنايته عىل سوق باب السالملة
وفرع اجلية االول الذي يقع فيه مقام عىل االصغر (عليه
السالم) وفرع اجلية الثاين القريب منه والذي يقع فيه مقام
عيل االكرب (عليه السالم) وبعد ذلك فرع اجلاجني الذي
يقطع شارع السدرة من اجلهتني اليمنى واليرسى وفرع باب
السالملة
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حصى الكلى والعالج التغذوي ()2-1
زيادة المتناول من البروتين الحيواني يزيد من طرح
الكالسيوم واألوكساالت في البول
الأحرار/قا�شم عبد الهادي
تعد الحصى الكلوية من أكثر المشاكل الصحية المسببة لأللم ،حيث تختلف المسببات باختالف نوع
الحصى المتشكلة ،ويمكن أن تتشكل في أي جزء من الجهاز البولي سواء في (الكليتين ،الحالبين،
المثانة واإلحليل) ،ولمعرفة المزيد عن المرض التقينا الدكتورة من دولة سوريا الشقيقة محار عماد
الدين زيود اخصائية التغذية والتي بينت ما يأتي:
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أنواع حىص الكلية
تعد حصيات الكالسيوم أكثر األنواع انتشار ًا حسب التوزع التايل
(أوكساالت الكالسيوم بنسبة  ،% 60أوكساالت الكالسيوم
وفوسفات الكالسيوم بنسبة  ،% 10فوسفات الكالسيوم
بنسبة  ،)% 10يليها من حيث االنتشار حصيات محض البول
بنسبة  ،% 10-5ثم حصيات سروفايت بنسبة مشاهبة وأخري ًا
السيستني بنسبة  % 1فقط.
يعد انخفاض حجم البول املسبب الرئييس للحصيات الكلوية
لذا فإن زيادة الوارد من املاء يعد العالج األساس للحصيات
عىل اختالف أنواعها ،وفيام ييل انواع التداخل الغذائي املناسب
للحصيات حسب النوع.
أو ً
ال :حصيات الكالسيوم :تؤثر العديد من العوامل سلب ًا أو
إجياب ًا عىل تشكل حصيات الكالسيوم ومنها.
 �1الكالسيوم:
 توجد عالقة عكسية بني زيادة الوارد الغذائي من الكالسيوموزيادة خطر اإلصابة بحصيات الكالسيوم.
 لالستفادة من املكمالت الغذائية للكالسيوم بشكل مشابهجيب أن يتزامن تناوهلا مع الوجبة الطعامية كي يرتبط الكالسيوم
مع األوكساالت يف األمعاء ويمنع امتصاصها.
 ثبت أن تناول  1200ملغ من الكالسيوم يومي ًا مع اتباع محيةفقرية بالربوتني احليواين وامللح أكثر فعالية من تقييد الكالسيوم
إىل  400ملغ يومي ًا وحذف مصادر األوكساالت هبدف احلد
من تكرار اإلصابة بحصيات أوكساالت الكالسيوم.
 �2األوكساالت:
 ال يتم استقالب األوكساالت يف اجلسم ما جيعل الكلية هيالعضو األساس املسؤول عن الطرح.
 جيب أخذ عامل اإلتاحة احليوية لألوكساالت بعني االعتبارقبل تقييد تناول املصادر الغنية باألوكساالت.
 أه��م األطعمة ال��واج��ب تقييدها وال��ت��ي تزيد م��ن طرحاألوك��س��االت يف البول هي (ال��راون��د ،السبانخ ،الفراولة،
الشوكوال ،نخالة القمح ومنتجات القمح الكاملة ،املكرسات
مثل اللوز والفستق أو الفول السوداين ،الشمندر ،الشاي بنوعيه
األخرض واألمحر).
 جيب أن يتزامن تناول األوكساالت مع الكالسيوم حيث يرتبطكل  150ملغ من الكالسيوم مع  100ملغ من األوكساالت يف
األمعاء.
 عند اتباع محية فقرية بالكالسيوم حتوي تقريب  200ملغ فقطتزيد نسبة امتصاص األوكساالت إىل  % 17مقارنة مع نسبة
 % 2،6املالحظة عند اتباع محية حتوي  1200ملغ كالسيوم.

 فيتامني (ج) يؤثر عىل االصطناع الداخيل لألوكساالتكذلك فيتامني ب .6
 �3الربوتني احليواين :إن زيادة املتناول من الربوتني احليواين
تؤدي إىل زيادة طرح الكالسيوم واألوكساالت يف البول كذلك
األمر بالنسبة حلمض البول ،باملقابل تقلل من مستوى السرات
وتزيد من محوضة البول ما يزيد من خطر تشكل احلصيات
الكلوية لذا جيب احلد من تناوله.
 �4السرات:
 تعد السرات عامل مثبط لتشكل حصيات أوكساالت أوفوسفات الكالسيوم حيث تشكل معقد مع الكالسيوم ومتنع
زيادة نسبته يف البول.
  640ملغ أو أكثر هو مستوى السرات الطبيعي يف البول. جيب الركيز عىل تناول حصص كافية من الفاكهة يومي ًا. عصري الليموناضة املحرض بإضافة  120مل من عصريالليمون احلامض إىل  2لير من املاء ورشبه عىل مدار اليوم هو
أحد العالجات التغذوية النخفاض نسبة السرات وبالتايل
عالج حصيات أوكساالت الكالسيوم.
 �5املغنيزيوم:
ً
ً
 يلعب دورا م��ش��اهب�ا للكالسيوم م��ن حيث االرت��ب��اطباألوكساالت يف األمعاء ومنع امتصاصها.
 يرافق مع خفض خطر تشكل احلصيات الكلوية بنسبة تصلإىل .% 29
 جيب الركيز عىل مصادر املغنيزيوم الغذائية غري املحتوية عىلاألوكساالت مثل احلبوب والبذور.
 �6الصوديوم:
 يالحظ زي��ادة نسبة تشكل احلصيات الكلوية عند مرىضارتفاع الضغط الرشياين.
 يشرك الكالسيوم مع الصوديوم يف مواقع عود االمتصاصيف األنابيب الكلوية.
 كل زيادة مقدارها  60مليمول يف صوديوم البول تزيد نسبةكالسيوم البول بمقدار  1،63ضعف.
 جيب احلرص عىل عدم جتاوز  2300ملغ من الصوديوم. �7البوتاسيوم:
 يالحظ خفض نسبة تشكل احلصيات الكلوية مع زيادة الواردمن البوتاسيوم.
 ينصح مرىض احلصيات الكلوية وبشكل خاص حصياتالكالسيوم بزيادة الوارد من اخلضار والفاكهة يومي ًا مع الركيز
عىل األنواع املنخفضة من األوكساالت.
 �8الفيتامينات :مثل فيتامني (يس) وفيتامني (ب .)6
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واحــــــــــــة االحرار

( َو َج َع ْل َت ُه ُم
َّ
الذري َع َة ِا َل ْي َك)
يأتى معنى (الذريعة) يف اللغة بعدة ٍ
معان،
فقد تأيت بمعنى الوسيلة ،وبمعنى العذر،
وبمعنى احلجة ،وبمعنى ما يستر به،
وبمعنى السبب إىل اليء.
وأم��ا يف املعنى ف� ّ
�أن هذا املقطع حيمل يف
طياته أبحاث ًا كثرية كبحث الوسيلة اىل اهلل
وبحث الشفاعة ومراتب القرب وبحث
العصمة وغريها من االبحاث التي يمكن
أن يستفيد منها املتأمل يف الدعاء ويسلط
عليها الضوء ويبني ّ
أن ه��ذه آث��ار لتلك
املشارطة الكربى (بعد أن رشطت عليهم
الزهد يف درجات هذه الدنيا الدنية).
بعد أن وقفنا عىل املعنى للذريعة والوسيلة
فإذا رجعنا إىل أحاديث أهل البيت (عليهم
السالم) وادعيتهم نجدهم يستخدمون
الذريعة والوسيلة ت��ارة للخطاب مع
الذات اإلهلية وتارة للخطاب مع شؤون
ال��ذات اإلهلية وصفاهتا ،ونجد ذلك يف
دعاء اإلمام عيل السجاد (عليه السالم)
يف يوم عرفةَ :
((أل ّل ُه َّم إِ َّنك َأ َّيدْ َت دينَك يف
ُك ِّل َأوان بِإِمام َأ َق ْمت َُه َع َل ًام لِ ِع ِ
بادكَ ،و َمنار ًا
يف بِ ِ
الدكَ ،ب ْعدَ َأ ْن َو َص ْل َت َح ْب َل ُه بِ َح ْب ِلك،
َو َج َع ْلت َُه َّ
ريع َة إِىل ِر ْضوانِك.))..
الذ َ
فاإلمام السجاد (عليه السالم) يبني لنا
يف دعائه حيثية كون أهل البيت (عليهم
السالم) هم الذريعة والوسيلة ومفاتيح
األبواب وهم االمناء وهم (من أراد اهلل بدأ
بكم ومن وحده قبل عنكم) الن حبلهم
قد أوصل بحبل اهلل والن ما ترتب عىل
تلك املشارطة املطلقة؛ حيث كان زهدهم
بالدنيا مطلق ًا فكانت اآلثار التي جللهم اهلل
سبحانه وتعاىل هبا مطلقة.
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ال َكو�شرة

تصنع من (خوص) أي أوراق سعف النخيل ،يتم ص ّفها عىل شكل رشيط،
وبعدها تربط بخوصة (ورقة) رفيعة تتم خياطتها حسب الشكل املطلوب
مستطيل أو دائري ،وتستخدم َ
الكورصة (كام تعرف يف اجلنوب العراقي)
لكبس التمر  ،ويمتاز متر الكورصة بطعم طيب أفضل من كبس الكيس،
فيام تسمى يف حمافظات الوسط ب� (حالنة) نسبة لكثرة متر احللة (بابل).

معرفة اإمام
زماننا
يقول آية اهلل العظمى الشيخ الوحيد اخلراساين :هذا هو اإلمام صاحب
الزمان (صلوات اهلل عليه) الذي حتار فيه العقول كلام اقربت فراشاهتا
(و َما َت َش ُاء َ
ون
من وهج رساجه ،إن معرفته حتتاج إىل إذن رباين خاصَ :
إِال َأ ْن َي َشا َء ُ
اهلل َر ُّب ا ْل َع َاملِنيَ) (سورة التكوير ،) 29 :ولذا كان علينا أن
نطلب من اهلل تعاىل أن يعرفنا إياه عليه السالم( :اللهم عرفني نفسك،
فإنك إن مل تعرفني نفسك مل أعرف نبيك ،اللهم عرفني رسولك فإنك
إن مل تعرفني رسولك مل أعرف حجتك ،اللهم عرفني حجتك ،فإنك إن
مل تعرفني حجتك ضللت عن ديني) ،فلو كانت معرفته مسألة بسيطة ملا
احتاجت إىل هذا الترضع! بل هي من النعم التي حتتاج إىل رمحة وإذن
رباين خاص!

�شالة اجلماعة باإمامة
مرجع الطائفة الإمام
حم�شن احلكيم (قد�س
�شره) يف ال�شحن
الكاظمي املطهر ـ �شنة
1963

حكم اأمري املوؤمنني

* تفرغوا من مهوم الدنيا ما استطعتم فانه من اقبل عىل اهلل تعاىل بقلبه
جعل اهلل قلوب العباد منقادة اليه بالود والرمحة وكان اهلل اليه بكل خري
أرسع.
عود نفسك التصرب عىل املكروه فنعم اخللق الصرب.
* ّ
* إذا كنت يف ادبار واملوت يف اقبال فام أرسع امللتقى.
* كونوا لنا زينا والتكونوا علينا شينا وقولوا للناس حسناً.
* شيعة عيل هم الذين يؤثرون اخواهنم عىل انفسهم ولو كان هبم
خصاصة.
* من اصبح واالخرة مهه استغنى بغري مال واستأنس بغري اهل وعز
بغري عشرية.

الفتح املبني

صلح اإلمام احلسن (عليه السالم) مع معاوية اللعني ،بمعنى
مل يكن
ُ
املصاحلة واملهادنة ،بل َ
كان بتعبري علامئنا فتح ًا مبين ًا مشاهب ًا لصلح
احلديبية الذي تم بني النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله) ومرشكي
قريش (إنّا فتحنا لك فتح ًا مبين ًا).
حيث نجح اإلمام احلسن املجتبى (عليه السالم) من كشف وتعرية
بني أمية الذين كانوا يومهون الناس بأهنم عىل دين رسول اهلل (صىل
الصلح وخان العهد فقد ظهرت
اهلل عليه وآله) ،وملا نقض معاوية
َ
حقيقته وزيفه أمام الناس ،وكان تقدمة لثورة اإلمام احلسني (عليه
السالم) اخلالدة إلصالح دين جده رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).

اإكرام اليتيم
بي ّ
(صىل اهلل عليه وآله) ُحيسن إىل اليتامى
كان ال ّن ّ
وي ّربهم ويويص هبم ،وجاء يف حديث عن ابن أيب
جلوسا عند رسول اهلل ّ
(صىل اهلل عليه
أوىف قال :ك ّنا
ً
وأم
وآله) فأتاه غالم فقال :غالم يتيم وأخت يتيمة ّ
يل أرملة أطعمنا ممّا أطعمك اهلل ،أعطاك اهلل ممّا
عنده ح ّتى ترىض ،قال :ما أحسن ما قلت يا غالم،
اذهب يا بالل فأتنا بام كان عندنا ،فجاء بإحدى
وعرشين مترة فقال :سبع لك وسبع ألختك وسبع
أل ّمك ،فقام إليه معاذ بن جبل فمسح رأسه وقال:
جرب اهلل يتمك وجعلك خل ًفا من أبيك وكان من
أبناء املهاجرين.
ّ
فقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :رأيتك يا
معاذ وما صنعت ،قال رمحته ،قال :ال ييل منكم
ً
يتيام فيحسن واليته ويضع يده عىل رأسه إ ّال كتب
بكل شعرة حسنة ،وحمبي عنه ّ
اهلل له ّ
بكل شعرة
سيئة ،ورفع له ّ
بكل شعرة درجة.
ّ
وق��ال (ص� ّ�ىل اهلل عليه وآل��ه) :أن��ا وكافل اليتيم
ّ
وجل) ،وأشار
(عز
كها َت ْني يف اجل ّنة إذا اتّقى اهلل ّ
بالسبابة والوسطى.
ّ
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