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محتويات العدد

 الكوادُر الفنيُة والهندس���يُة تواصل 
إنجاز  مش���روع مستشفى الشيخ 

أحمد الوائلي وسط كربالء

ازدواجيُة في المعايير.. 

حصى الكلى والعالج التغذوي 

العتبة الحسينية تعقد ندوات إلكترونية 
 حول جائحة كورونا

 المسرح الحسيني حلم لم يسبقنا إليه أحد 

الشاعر والمسرحي رضا الخفاجي:

سوق باب الساللمة..
من أقدم األسواق الشعبية  وسبق تأسيسه 

صفحتنا على الفيسبوك: مجلة االحرارالحكم الملكي
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االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

مثَلما تعّودنا في انجاز جميع مشاريع العتبة الحسينية 
المقدس������ة؛ اس������تجابتها لمجمل ش������روط، ولعل في 
مقدمة هذه الش������روط هي تقديم الخدمة اإلنس������انية 
العاجلة للمواطنين قبل كل ش������يء، مع تماشي هذا 
المشروع أو ذاك مع روح العصر بخرائط إنشائه وفق 
أحدث التصاميم وآخر المستجدات العلمية والتقنية 
والتكنلوجية، خدمة للعراق وللعراقيين.. ناهيك عن 
أهمية االستجابة الس������ريعة في كل مشروع للحاجة 

الملّحة لما يقدمه من خدمات واإلغاثة للناس.
ولنأخذ مشروع افتتاح مراكز الشفاء مؤخرًا - على 
س������بيل المثال ال الحصر– لمعالج������ة المصابين بوباء 
كورون������ا، وتغطيته������ا لرقعة جغرافي������ة امتدت على 
مساحة واس������عة من البلد من شماله الى جنوبه، نعم 
فليس أمرًا هينًا ما قامت به العتبة المقدسة وبالتزامن 
مع تفش������ي الوباء السريع، وإنش������اءها ل�)16( مركزا 
للش������فاء في ظرف أقل من ستة أشهر، ومازال العمل 
جاريًا في المش������روع الفتتاح مراكز أخر لسدِّ حاجة 
البلد، وسواء المنجز من هذه المراكز أو تلك التي 
مازالت على قيد اإلنجاز، أو تلك المس������تقبلية ضمن 

التخطيط.. ستكون مجّهزة بأحدث المعدات. 
إذن، ف������إن الحدي������ث هن������ا دار عن جان������ب واحد فقط 
ضم������ن نش������اطات كثي������رة ومتنوعة اضطلع������ت بها 
العتبة المقدس������ة ونالت اعجاب بل ودهش������ة اآلخرين 
وه������و مختّص بالجان������ب الصحي في مس������اندة جهود 
وزارة الصحة، وهناك مش������اريع عديدة كالعمرانية 
والتربوية والعس������كرية والثقافية والخدمية وغيرها 
مازال العمل فيها مستمرًا وإن يكن بوتيرة أبطأ بسبب 
خطورة جائحة كورونا، وهنا نستطيع أن نستخلص 
من تجربة العتبة الحس������ينية المقدس������ة درسًا مفاده: 
متى م������ا توفرت اإلرادة المخلص������ة واأليدي األمينة؛ 

كان باإلمكان صنع المستقبل الزاهر للعراق.     
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إطالق  عن  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  االعللالم  قسم  أعلن 
مشريًا  الدولية،  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  صوت  إذاعة 
احلجة  ذي  شهر  من  االول  يف  اثريها  انطلق  اإلذاعللة  أن  اىل 

)1441هل( عرب املوقع الرسمي للعتبة احلسينية املقدسة.
الرسمي،  للموقع  حديث  يف  شرب  عيل  القسم  رئيس  وقال 
)عليه  احلسني  اإلمللام  صوت  اذاعللة  افتتاح  تم  اهلل  »بحمد 
اذاعة  وهي  احلجة،  ذي  شهر  من  االول  يف  الدولية  السالم( 
دولية تبث اثريها عرب خدمة )االنرتنت( اىل كافة دول العامل«.

وأضاف أن »منهاج االذاعة يتضمن احياء ذكر اإلمام احلسني 
وفكرية،  واجتامعية  ثقافية  متنوعة  برامج  عرب  السالم(  )عليه 

وكذلك بث املراثي اخلاصة بآل البيت )عليهم السالم(«.
من جهته، قال مدير اإلذاعة حسن الفتال، إن »اذاعة صوت 
اإلمام احلسني )عليه السالم( الدولية ستكون صدى لصوت 
احلسني )عليه السالم( املدّوي الذي اطلقه لدمغ الباطل بقوة 
احلق وسنسعى جاهدين لبيان مضامني ومفاهيم هنضة اإلمام 

احلسني )عليه السالم(«.
احلسيني  الرتاث  عىل  سيصب  اإلذاعللة  »منهاج  أن  وأضاف 
احلسينية  واملجالس  املحارضات  سيتضمن  حيث  العظيم 
واملراثي واالناشيد التي جتسد املواقف البطولية لإلمام احلسني 
احلسينية  النهضة  تضمنته  ما  وكل  واصحابه  السالم(  )عليه 

املباركة«.

إطالق إذاعة صوت اإلمام 

الحسين )عليه السالم( الدولية

تخصيص قوات أمنية لحماية 
جميع المنافذ الحدودية

إطالق مشروع الدورات القرآنية 

الصيفية في العتبة الحسينية

امنية  قوات  بتخصيص  املشرتكة،  العمليات  قيادة  رشعت 
املخصصة تكون  االمنية  القوة  أن حجم  مبينة  املنافذ،  جلميع 

حسب طبيعة كل منفذ.
بناًء »عىل توجيهات رئيس جملس  القيادة يف بيان هلا:  وقالت 
احلدودية  املنافذ  املسلحة ملسك  للقوات  العام  القائد  الوزراء 
وظواهر  التجاوزات  ومكافحة  فيها  القانون  وانفاذ  كافة 
الفساد واهدار  املال العام، رشعت قيادة العمليات املشرتكة 
بتخصيص قوات امنية جلميع املنافذ«، مبينًة أن »حجم القوة 
تم  حيث  منفذ،  كل  طبيعة  حسب  يكون  املخصصة  االمنية 
اجليش  قطعات  عىل  كافة  للمنافذ  احلامية  مسؤولية  حتديد 

العراقي«.

مرشوع  املقدسة  للعتبة  التابعة  الكريم  القرآن  دار  أطلقت 
التواصل  وسائل  عرب  وذلللك  العام  هلذا  الصيفية  الللدورات 

اإلجتامعي نظرًا للظروف الصحية الراهنة.
ان  السيالوي:  صفاء  الللدار  يف  اإلعللالم  مركز  مسؤول  وقال 
 )15 اىل   9( أعامر  من  والبنات  للبنني  متاحة  الللدورات  »هذه 
مبينًا  العراق«،  خارج  من  وكذلك  املحافظات،  وجلميع  سنة 
ان »الدورات تتضمن دروسًا يف حفظ القرآن الكريم وأحكام 
التالوة واملفاهيم القرآنية، إضافة اىل دروس أخرى تشتمل عىل 
مادة  ارسال  »يتم  وتابع  الصالة«.  وتعاليم  أخالقية  توجيهات 
يتابع شؤون  قبل كادر متخّصص  قناة خاصة من  الدروس يف 

الطلبة يوميًا«.
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كوادر العتبة الحسينية تغيث العتبة الحسينية تواصل العمل

المصابين بكورونا..

تأمين )بالزما الدم( للمصابين 
في النجف االشرف

التابعة  والفنية  اهلندسية  الكوادر  تواصل 
العتبة احلسينية  اهلندسية يف  املشاريع  لقسم 
الشفاء  مركز  بمرشوع  العمل  املقدسة، 
الكندي  )مستشفى  يف  بغداد  بمحافظة 
يف  الصحة  وزارة  جهود  لدعم  الللعللام( 

مواجهة تفيش جائحة )كورونا(.
رضا  حسني  املهندس  القسم  رئيس  وقال 
والفنية  اهلندسية  »الللكللوادر  إن  مهدي: 
تواصل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة 
حمافظة  يف   )11( الشفاء  مركز  تنفيذ  اعامل 
ضمن  له  املخصصة  االرض  داخل  بغداد 
لدعم  وذلللك  الللعللام  الكندي  مستشفى 
القطاع الصحي وزيادة السعة الرسيرية يف 
يف  االصابات  اعداد  ارتفاع  بعد  املحافظة 
جتري  »االعللامل  أن  مبينا  العراق«،  عموم 
اآلن ضمن املرحلة االوىل وقد بلغت نسبة 

اإلنجاز )٪20(«.
تبلغ  للمركز  الرسيرية  »السعة  أن  وأضاف 
)125( رسيرًا، وينفذ عىل ارض مساحتها 
)2000( مرت مربع، وسيكون بنظام الغرف 
تدخل  باجهزة  جتهيزه  وسيتم  املنفصلة، 
للعراق الول مرة واخلاصة بالتنفس ومنها 
الذي  املحمول،  او  املتنقل  التنفس  جهاز 
خطرة  حالتهم  تكون  ممن  املصابني  يساعد 
التنفس  اجهزة  رفع  يتعذر  ممن  خصوصا 

عنهم عند التنقل«.
وأوضح أن » العمل جيري بوترية متسارعة 
املؤمل  ومن  وقت،  بأرسع  املركز  إلنجاز 

انجازه خالل مدة تقدر بشهر«.

مبادرهتا  املقدسة  احلسينية  العتبة  كوادر  تواصل 
بتجهيز املستشفيات بل)بالزما الدم( من املتعافني 

من جائحة )كورونا(.
وقال مسؤول الشعبة الشيخ فاهم اإلبراهيمي: 
والتعليم  التبليغ  شعبة  مبّلغي  من  »وفللدًا  ان 
العتبة  يف  الدينية  الشؤون  لقسم  التابعة  الديني 
احلسينية املقدسة زاَر مستشفى الصدر التعليمي 
يف حمافظة النجف األرشف، هبدف االتفاق عىل 
وضع خطة لتجهيز املستشفى بامدة بالزما الدم 
أصيبوا  الذين  املتعافني  من  سحبها  يتم  التي 

سابقًا بفريوس )كورونا(«.
البرصة  حمافظة  يف  قامت  »الشعبة  أّن  وأضاف 
وبالتعاون مع دائرة صحة املحافظة بتوفري هذه 
عدد  أّن  مبينًا  املتربعني،  حث  خالل  من  املادة 

املترّبعني جتاوز الل)80( مترّبعًا«.
جمموعة  ضمن  يأيت  الربنامج  »هذا  أّن  وأوضح 
األزمة  بداية  منذ  الشعبة  تقّدمها  التي  الربامج 
كتوزيع السالت الغذائية واألموال عىل الفقراء 
والللزيللارات  احلظر،  من  املترّضرين  والكسبة 
وتشجيع  معنوياهتم  لرفع  للمرىض  املتكّررة 

الكوادر الصحية«.

السعة السريرية 
للمركز تبلغ )125( 
سريرًا، وينفذ على 

ارض مساحتها 
)2000( متر مربع، 

وسيكون بنظام 
الغرف المنفصلة..

 بمركز الشفاء )11( بمستشفى 
الكندي في بغداد 
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ 

العراق الحديث

اود ان ابني لألخوة واالخوات األمرين التاليني : 

االمر االول : 
فيام يتعلق بتظاهرات املواطنني التي خرجت يف بعض حمافظات 
العراق تطالب بتحسني خدمات الكهرباء بعد ان ترّدى حال هذه 

اخلدمة اىل مستوًى مل يعد يتحملُه املواطنون..
وأوّد ان ابنّي ان مقصودنا مما سأذكرُه من نقاط يف هذا األمر االول 
ليس هناك أي هدف من ورائه ، ليس هناك هدف من التحريض 
او ان هناك أهدافا سياسية بل اوّد من االخوة املسؤولني ان ُابنّي 
املواطنني مجيعًا يف  املنرب منرب اجلمعة هو منرب صوت  ان هذا  هلم 
كافة أنحاء العراق، الصوت الذي تنطلق منُه مهومهم ومعاناهتم 
وآالمهم، الصوت الذي ننقل منُه تطلعات املواطنني، املنرب الذي 
تنطلق منُه التوجيهات واإلرشادات من املرجعية الدينية العليا بام 
البلد وهذا الشعب بجميع فئاته ورشائحه  يصُب يف صالح هذا 
سأذكره  ما  اىل  التعّرض  من  املقصود  فإن  لذلك  االجتامعية.. 
كدرس  احلدث  هذا  من  واالستفادة  واإلرشللاد  التوجيه  هو  إنام 
األساسية  امللفات  مع  التعامل  كيفية  املسؤولني يف  جلميع  وعربة 

للمواطنني.. وهذا أمر مهم.. 
هذا  اىل  بالنسبة  االخرى  تلو  الواحدة  النقاط  اىل  اتعرض  واآلن 

احلدث:
وعربة  درسًا  ونتائجه   احلدث  هذا  من  نتخذ  ان  علينا  بّينت  كام 
جلميع املسؤولني املعنيني بامللفات األساسية، هناك ثالثة ملفات 
اساسية نحن نأمل من مجيع املسؤولني املعنيني ان يتعاملوا معها 
امللف  املواطنني،  مطالب  وحيققوا  ي  واجلللدّ الكايف  باالهتامم 
االول: ملف اخلدمات االساسية التي هي حق جلميع املواطنني 
الصحيح  من  وليس  وثانوية  تكميلية  حاجات  هي  وليست 
انشغال املسؤولني والكتل السياسية بالتجاذبات فيام بينهم وطرح 

الكافية  العناية  من  حصتها  تأخذ  وال  االساسية  اخلدمات  هذه 
واالهتامم اجلّدي حلّلها.

امللف الثاين: ملف احلقوق هناك حقوق اساسية خمتلفة ال تتعلق 
بالقدر  هبا  املسؤولني  اهتامم  من  البد  اخرى  حقوق  باخلدمات، 
هذه  بدراسة  للمواطنني  الوعد  يعطى  وان  ودراستها  الكايف 

امللفات وبذل كل اجلهود إلجياد حّل هلا..
لذلك حينام احتدث عن قضية هذا احلدث من التظاهرات وحينام 
ذلك  من  نتخذ  ان  مقصودي  هو  انام  بتفاصيل  اليِه  سأتعرض 
درسًا وعربة يف كيفية تعامل املسؤولني مع هذه امللفات االساسية 

التعامل املستقبيل فلنأخذ من املايض درسًا وعربة..

– خصوصًا االخوة املسؤولني- ان يدرسوا االسباب  1- علينا 
ودراسة  الكيفية  التظاهر هبذه  اىل  املواطنني  دفعت  التي  احلقيقية 
احلدث دراسة موضوعية منطقية ومعرفة االسباب احلقيقية التي 

دعت املواطنني اىل اللجوء هلذا االسلوب...
يتخذوا  مل  املسؤولني  بللان  املواطنني  لللدى  شعورعام  فهناك   
يتعلق  ما  خصوصًا  معاناهتم  لرفع  واجلاّدة  الكافية  االجللراءات 
باخلدمات االساسية كخدمات الكهرباء والبطاقة التموينية ومها 
 – املواطنون  طالب  وقد  االساسية  املواطنني  حاجات  اهم  من 
سابقًا – وكذلك من خالل خطب اجلمعة ولعدة مرات برضورة 
املعاناة  هذه  من  جزء  لرفع  واحللول  اجلدية  االجللراءات  اختاذ 
ولكن املواطن مل جيد اّي استجابة وزاد من هذا الشعور انشغال 
الكتل السياسية بالتجاذبات فيام بينها من اجل تشكيل احلكومة 
وطول فرتة االنتظار لتحقيق ذلك وكذلك ما هو حاصل من هذه 

التجاذبات يف السنني السابقة ..
جتاه  حقوق  من  عليهم  ما  كّل  اّدوا  قد  اهنم  املواطنون  يرى   -2
العملية السياسية يقولون قدمنا التضحيات قدمنا ما هو مطلوب 
بصورة  االنتخابات  يف  واملشاركة  السياسية  للعملية  بالنسبة  منا 
واسعة وهذا احلق الذي علينا جتاه بلدنا والعملية السياسية والكتل 
ان  واملعنيني  السياسية  الكتل  من  واملطلوب  اديناه  قد  السياسية 
يردوا احلق ألبناء الشعب العراقي خاصة وأهم خدمة هي خدمة 
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ُن�شرت يف جملة االحرار العدد )236( 
اخلمي�س 25/رجب/1431هـ املوافق 8/متوز/2010م

الكهرباء.. 
3- ومما زاد الطني بّلة ان املواطنني يرون الكثري من املسؤولني 
ال يشعرون بحجم املعاناة بسبب فقدان هذه اخلدمة فكثري من 
املسؤولني متنعمون بخدمات الكهرباء وغريها متوفرة هلم وال 
بصورة  املواطن  هبا  يمر  التي  املعاناة  وقساوة  بحجم  يشعرون 
بحجم  املسؤولني  ُيشِعر  ان  التظاهر  خالل  من  فللأراد  دائمة 

معاناته وعدم حتّمله.
الدولة  مقرات  عىل  التجاوز  عدم  برضورة  نشعر  كنا  وان   -4
ولكن املواطن حينام يكون يف ثورة غضب بسبب تراكم معاناته 
ال بد ان نتفّهم ما حيصل منه ونحاول ان هندئ من روع املواطنني 

بالتحرك اجلدي والرسيع لرفع هذه املعاناة ..
5- ان هذا امللف يعني مجيع املسؤولني، ليس من الصحيح ان 
ُنحّمل جهة واحدة يف احلكومة مسؤولية النقص يف خدمة ما بل 
اجلميع يشرتكون يف املسؤولية حتى السلطة الترشيعية ايضًا هلا 
دور إذا ما حصل تلكؤ او نقص او تقصري يف خدمة ما.. اجلميع 

يتحمل املسؤولية..
خدمة  لكم  بّينت  كام  خصوصًا  االزمة  هذه  نحّل  ان  اردنا  اذا 
الكهرباء أهم خدمة تتعلق بحياة املواطنني.. اذا اردنا ان نحل 
يتحملون  املعنيون  املسؤولون  يتحمل  اجلميع  امللفات..  بقية 
املسؤولية.. ليس حال ً صحيحًا ان نضع التقصري يف خانة جهة 
املسؤولون  او   التنفيذية  السلطة  كان  سواء  اجلميع  بل  واحدة 
جملس  يف  املعنية  اللجان  ايضًا  وكذلك  االزمللة  هبذه  املعنيون 
الكبار  املسؤولني  بعض  احيانًا  املسؤولية..،  تتحمل  النواب 
لكن  املشكلة  ان نحل هذه   ً مثال  ُنريد  نحن  يقولون  الدولة  يف 
من  إشكاالت  او  القانونية  ربام  االشكاالت  من  بكثري  نواجه 
كتل سياسية هلا اهداف معينة ُتعيقنا حتى ال نتمكن من حتقيق 
املطلوبة  اخلدمة  ننجز  ان  اجل  من  العمل  وهذا  الوسيلة  هذه 

ألبناء الشعب.. لذلك اذا اردنا ان نضع حاًل صحيحًا ونصل 
اىل النتيجة املطلوبة واملرجوة البد ان يتحمل كل من هو معني 
هبذه االزمة او غريها يتحمل املسؤولية والبد ان ُتضع النقاط 
عىل احلروف وُيبني ان هذه املجموعة من املسؤولني سواء كان 
املسؤولية وعليهم  يتحملون  الترشيعية  او  التنفيذية  السلطة  يف 
مجيعًا ان يؤدوا ما هو عليهم من مسؤولية جتاه بلدهم وشعبهم..

االمر الثاين :
كام تعلمون مّر عىل اجراء االنتخابات النيابية قرابة اربعة اشهر 
من  السياسية  الكتل  انتهاء  الصرب  بفارغ  ينتظرون  واملواطنون 
حواراهتا للتوصل اىل تفامهات ورؤى مشرتكة من اجل تشكيل 
احلكومة املرتقبة.. وقد ناشدنا سابقًا – وملرات كثرية– برضورة 
للوصول  السياسية  الكتل  تفامهات بني  اىل  بالوصول  االرساع 
والوطني...  الدستوري  الطلب  هذا  حتّقق  مشرتكة  رؤى  اىل 
والبد هلذه الكتل ان تدرك حراجة املوقف السيايس الذي يمر به 
البلد مع هذا التأخري والذي يرتتب عليه الكثري من التداعيات 

السلبية عىل مصالح الشعب..
املصالح  تقتضيه  ما  وفق  تعمل  ان  السياسية  الكتل  من  ونأمل 

الوطنية واالنتامء هلذا الوطن اجلريح والشعب املظلوم ..
كام نود أن نؤّكد عىل رضورة مراعاة املعايري املهنية والوطنية يف 
عن  واالبتعاد  املعايري  هذه  اعتامد  وان  املقبلة  احلكومة  تشكيل 
الذي  ) احلزبية والفئوية والطائفية ( هو  الضيقة  املحاصصات 
يعترب االساس لنجاح احلكومة املقبلة وزرع الثقة لدى املواطن 
بالعملية السياسية واملفتاح الستقرار البلد وتطوره وازدهاره ..
وهذه املعايري هي الكفاءة والنزاهة والشعور باملسؤولية وحب 
تقديم اخلدمة واختاذ موقع املسؤولية موقع تكليف ال ترشيف 
واملكاسب  االمللتلليللازات  من  املزيد  عىل  للحصول  وفرصة 

الشخصية..
جملة االحرار اال�سبوعية
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السؤال : هل العقيقة واجبة؟ وما هي أحكامها ورشوطها ؟
اجلواب: 1- تستحب العقيقة عن املولود ذكرا كان أو أنثى 
، وأن تكون يف اليوم السابع ، وان تأخر لعذر أو لغريعذرمل 
يسقط ، بل لومل يعق عن الصبي حتى بلغ وكربعق عن نفسه 
، بل لو مل يعق عن نفسه يف حياته فال بأس أن يعق عنه وبعد 

موته.
2- ويعترب أن تكون من أحد االنعام الثالثة : الغنم – ضأنا 
التصدق  عنها  جيزي  وال  واالبللل.  والبقر   – معزا  أو  كان 

بثمنها نعم جيزي عنها االضحية.
بعض  ويف   ، سمينة  العقيقة  تكون  أن  ويستحب   -3

االخبار:)أن خريها أسمنها(.
قيل: ويستحب أن جتتمع فيها رشوط األ ضحية من كوهنا 
سنني  مخس  من  أقل  سنها  كون  وعدم  العيوب  من  سليمة 
كاملة يف االبل وأقل من سنتني يف البقر و املعز ، وأقل من 
بعض  ويف   ، ذلك  يثبت  مل  ولكن   ، الضان  يف  أشهر  سبعة 
جيزئ  األضحية  بمنزلة  ليست  حلم  شاة  هي  االخبار:)انام 

فيها كل يشء(.
4- ينبغي تقطيع العقيقة من غري كرس عظامها.

5- يستحب أن ختص القابلة منها بالربع وأن تكون حصتها 
حلام  العقيقة  تفريق  وجيوز   ، والللورك  الرجل  عىل  مشتملة 
من  مجاعة  عليها  ويدعى  تطبخ  أن  جيللوز  كام  ومطبوخا. 
املؤمنني ، واالفضل أن يكون عددهم عرشة فام زاد يأكلون 

منها ويدعون للولد.
٦- يكره أن ياكل منها االب أو أحد ممن يعوله وال سيام االم 

بل االحوط استحبابا هلا الرتك.
السؤال : ماهي أحكام العقيقة ؟

اجلواب : تستحب العقيقة عن املولود وينبغي تقطيعها من 
غري كرٍس لعظامها وجيوز تفريق حلمها ، كام جيوز أن تطبخ 

وُيدعى عليها مجاعة من املؤمنني .
ويكره أن يأكل منها األب أو أحد ممن يعوله وال سيام األم 

بل األحوط استحبابًا الرتك .

ان  ام  السابع  اللليللوم  قبل  العقيقة  تصح  هللل   : الللسللؤال 
االستحباب يبدًا باليوم السابع ؟

اجلواب : تصح قبله واالفضل يف اليوم السابع .

السؤال : هل جيوز لالوالد االكل من عقيقة االم واالب؟
اجلواب : يكره ان ياكل منها االب او احد ممن يعوله والسيام 

االم .

السؤال : هل جيوز ان يأكل من العقيقة االخوات وأوالدهم؟ 
لوفاة  بالعقيقة  تكفلت  من  هي  االخوات  احدى  كانت  اذا 

االبوين ؟
اجلواب : جيوز عىل كراهة بالنسبة اىل من يعوله املعق .

السؤال : هل جيب مجع عظام العقيقة ودفنها ؟
اجلواب : ال جيب .
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اإعداد: حممد حمزة جرب
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إحياء  الرشيف(  رسه  )قدس  الطويس  الشيخ  استطاَع 
عىل  شارفت  واّلتي  الّشيعة  ألئّمة  االستنباطّية  الّطريقة 
الركود  من  حالة  أحدثت  بعد  تللاّم،  بشكل  تنسى  أن 
الّشيخ  استعمل  فقد  اإلخبارية..  النزعة  وترسخت 
كقوله:  الفقهّية،  القواعد  لبيان  )أصل(  كلمة  الّطويّس 
»فإذا شّك يف حجر هل هو طاهر أم ال بنى عىل الّطهارة 

ألهّنا األصل«. 
ومن بعده كان البن إدريس سعي حثيث إلحياء الّطريقة 
االستنباطّية ألهل البيت )عليهم السالم( يف فقه الّشيعة، 
واستعمل مصطلح )أصول املذهب( للقواعد الفقهّية، 
ال  املشرتي  أّن  مذهبنا،  أصول  يقتضيه  »والللذي  مثل: 

يلزمه قيمة الولد وال عرش قيمة اجلارية«.

1 ل العلم بطرق اثبات صدور الرواية والدخيل فيه علم 
الرجال وعلم احلديث بام له من الشؤون كمعرفة الكتب 
الرواية املرسومة باإلطالع عىل دواعي الوضع  ومعرفة 
املختلفة ومتييز االصح عن  الُنسخ  وأساليبه... ومعرفة 
املصنفني  وكالم  احلديث  متن  بني  الواقع  واخللط  غريه 

ونحو ذلك.
العامة  القوانني  بتشخيص  النص  من  املللراد  فهم  ل   2
للمحاورة وخصوص طريقة األئمة )عليهم السالم( يف 
ومتابعة  االدبية  والعلوم  االصول  ولعلم  االحكام  بيان 
تطورات اللغة ، وكذا االطالع عىل اقوال من عارصهم 

من فقهاء العامة تأثري يف ذلك.
3 ل استقامة النظر يف مرحلة تفريع الفروع عىل االصول.
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مقومات االأعلمية

كل مورد تكون املصلحة املرتتبة عىل ترك التقية 
املقدس  الشارع  يرىض  ال  مما  فعلها,  من  أعظم 
برتكها أو يستقل العقل يف احلكم بحفظها. ومن 

هذه املوارد:
* ال جيوز التقية يف فساد الدين إذا استلزم ذلك, 
وتقوية  الشعائر,  وحمو  اإلسالم  أركان  وتزلزل 
الكفر, وكل ما يكون حفظه أهم يف نظر الشارع 
مما  واألعللراض  واألمللوال  النفوس  حفظ  من 
بلغ  ما  بلغ  ولو  عنها  والدفاع  اجلهاد  هلا  يرشع 
ويكون تشخيص هذا األمر من قبل املجتهدين 
الفقهاء, وكثري من الروايات تدل عىل ذلك ننقل 
قال  قال:  الثاميل  محزة  أبو  رواه  ما  منها  واحدة 
إىل  السالم   عليه  الصادق   اهلل  عبد  أبو  اإلمام 
أن قال: )وأيم اهلل لو دعيتم لتنرصونا لقلتم ال 
نفعل إنام نتقي! ولكانت التقية أحب إليكم من 
احتاج  ما  القائم  قام  قد  آبائكم وأمهاتكم، ولو 
منكم  كثري  يف  وألقام  ذلك  عن  مساءلتكم  إىل 
حد النفاق(.. وداللته عىل لزوم ترك التقية فيام 
إذا وقع الدين يف اخلطر واستنصار اإلمام  عليه 
السالم  غري خفية عىل أحد, فإذا قام القائم عجل 
ادعى  من  كل  عىل  املنافق  حد  أقللام  فرجه  اهلل 
لزوم التقية, فالتقية يف هذا املورد ومثله من أشد 

املحرمات وأوكدها.
التقية  بلغت  فللإذا  الدماء,  يف  التقية  جتوز  ال   *
الدم فالواجب رفضها وعدم اخلوض فيها, ألن 
املؤمنني تتكافأ دماؤهم, وإنام جعلت التقية حلقن 
الدماء وحفظ النفوس فإذا بلغت الدم فال معنى 
أمر  لو  كام  للغرض  ناقضة  وكانت  لترشيعها 
لقتله  يقتله  مل  ولو  املؤمن  بقتل  اجلائر  السلطان 

فال جيوز قتل املؤمن تقية حتى ال يقتل.

موارد تحرّم فيها التقية

أصول المذهب

اإعداد: حممد حمزة جرب



aسفيرُ الحسين 
نورا كا�شد العبودي
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بعد أن حط الظالم يف حجر بيوت أهل الكوفة، ومكث 
عندما  أهلها...وباألخص  بعض  نفوس  داخل  الرش 

حدد أبن زياد اجلائزة العظمى!
درهم،  آالف  عرشة  فله  عقيل  بن  بمسلم  أتللاين  )من 
يوم  كل  يف  وله  معاوية،  بن  يزيد  من  الرفيعة  واملنزلة 

حاجة مقضية(...!
راح صدى هذه الكلامت يغزو أزقة املدينة ويعلو ليتالطم 

الناس فيام بينهم كأمواج بحر القرار له!
نقود تكفي لغرس اجلوع يف عقول البعض ومترد احلقد 

والضالل دواخلهم!
الغضب  والطمع  والللوجللوم  اخلللوف  حللرسات  وبللني 

والرضا! تبزغ شمس منتظرة!
سيدة ملتحفة بالصمت تلوك الصرب حنظال!

تنتظر عند باب بيتها ذلك الذي يعمل رشطيا يف جيش 
ابن زياد!

أشد  عاق(،  )ولد  عنواهنا  معركة  طبول  قلبها  يف  ُيقرع 
رضواة من تلك التي ستجري!

حتى متطر سحابة أفكارها بسيول من اجلمر وهي ترى 
الكوفة غارقة بالتفكري، كيف ستحصل عىل اجلائزة؟

يتعاىل حزهنا عىل آل النبي )صىل اهلل عليه وآله(...
بيتها  تدخل  أن  وكللادت  ولدها  انتظار  مّلت  أن  وبعد 

ملحت قمرا شع نوره من ظالم الزقاق!
يسري ببطئ شديد قد أهنكه التعب والعطش ... برش من 

نور!
القى عليها السالم وطلب منها ماء ليرشب ... جلبت له 

املاء والدهشه تنثر بلؤلؤها عىل مالمح السيدة النبيلة ..
سألته عىل استحياء من أنت سيدي وهل لك حاجة؟

وقف )عليه السالم(، متحريا ال تطاوعه نفسه أن يطلب 
منها اإلذن بالدخول وال يعرف مكانًا آخر ينرصف له، 
فأزقة املدينة مليئة بحرس السلطة، وأصحابه املخلصون 
زج هبم يف السجون، وعامة الناس قد متكن منهم اخلوف 
أو أغراهم املال فنقضوا بيعتهم، وقعدوا عن نرصة احلق 

.. وصموا آذاهنم عن سامع صوت احلقيقة ..
فيه  أبيت  مكانا  وأريد   ... عقيل  بن  مسلم  أنا  أجاب: 

حتى الفجر..
منه  وأعتذرت  حلاله  وأملًا  حرسًة  وجهها  املرأة  صكت 

وتنحت ليدخل!
ليتبارك البيت بدخول نسل اآلل املطهر.

جاءت له بالعشاء فوجدته مستغرقًا يف الصالة... تركت 
العشاء وخرجت لتجد أبنها قد عاد.

إىل  حضوره  فيها  كرهت  التي  األوىل  املرة  هذه  كانت 
البيت وودت لو أنه لو مل حيرض.. أو ال حيرض أبدًا، ومن 
شدة أضطراهبا وخوفها عىل مسلم )عليه السالم( الحظ 

األبن أن أمه ختفي رسا!
ما  بعد  بالرس  له  باحت  حتى  بالكالم  يستدرجها  أخذ 

أخذت عليه موثقا بأنه لن يفِش الرس ملخلوق!
مل تعلم السيدة اجلليلة )طوعة(، أهنا كانت تأوي ثعبانًا يف 
بيتها طيلة هذه السنني.. ابنها الرشير الذي غرس سمه 

يف قلبها وقتل فرحتها بإيواء سفري احلسني ..
رسًا   ليفيش  الصباح  طلوع  ينتظر  مجر  عىل  االبللن  فنام 
أقسم  أن ال يفشيه، وهي أرادت أن تغفو عىل أمل نجاة 
مسلم )عليه السالم(، ذلك الرضغام الذي مل يغمض له 

جفن وقىض ليله بالعبادة والتهجد ...
اما الشيطان فلم يكتم رًسا فام إن الحت تباشري الفجر 
وصياح  اخليل  جلبة  وطوعة  مسلم  سمع  حتى  األوىل 

الفرسان عند الباب!
عىل  للقبص   .. السيدة  بيت  طّوقوا  رجاًل  سبعني  كانوا 
مسلم )عليه السالم(، لكنه واجههم وأستطاع أن يغلبهم 
السالم(، وهي مذهولة  هكذا رأت طوعة مسلاًم )عليه 
السالم(،  )عليهام  عيل؟  أم  حقا  مسلم  هو  أ  إليه  تنظر 
باب  هو  أم  الفقار  ذو  وسيف  وباهبا  خيرب  معركة  أهي 
بيتي؟ كان رجال ال يأبه املوت، حتى اهنى مهمة الرجال 

السبعني األشداء وحده بسيف واحد ورضبة قاضية..
واحد  رجل  مع  معركة  خلوض  اإلمللدادات  طلب  كان 
رعبا  ُجن  الذي  زياد  ابن  قلب  يف  اخلطر  ناقوس  يدق 
البن  يرتك  مل  األشعث  ابن  ولكن  رشطته،  قائد  وعّنف 
زياد قوله: )رجل واحد(، دون رد ليذكره بأنه مل يرسله 
إىل رجل عادي، بل أرسله إىل رجل حممدي علوي باسل 

..

األمان الغادر والنظرة الشيطانية مل يقلال من عزمه اهلامم 
فكانت طوعة ترى .. ملحمة يرسمها هذا الفارس لتطرز 
هي أحداثها يف خميلتها إىل األبد.. كان ينتفض رغم كثرة 
اجلراح التي أصيب هبا جسده كام ينتفض الضيغم مدافًعا 
وحمارًبا .. وكانت طوعة تذكره بأجماد عمه.. وبعد حرب 
ضارية أنجلت الغربة كي تلمح طوعة ذلك اجلبل األشم 
وهو مغطى بالدماء، دنت نحوه لتسمع وهو يويص أن 

أبعثوا ألخي احلسني )عليه السالم( بأن قد ُغدر بنا.. 
انتهت وشاية الولد العاق الغادر بمسلم )عليه السالم(، 
الرشيف،  عنقه  رضب  وقد  اإلمللارة،  قرص  فوق  وهو 

وألقي بجسده من فوق سطح القرص.
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 الكوادرُ الفنيُة والهندسيُة تواصل إنجاز 
مشروع مستشفى الشيخ أحمد الوائلي وسط كربالء

بعد اأن حتّققت ن�شبة اجناز تتجاوز الـ)92%( كمرحلة اأوىل...

باح
ل�ش
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بإشرافِ قسِم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة تواصل الكوادر الفنية والهندسية 
في شركات )تورفار( و)اسباج( التركية وشركة )االسراء العراقية( اعمالها إلنجاز مشروع مستشفى 

الشيخ الدكتور احمد الوائلي بكربالء في منطقة االسكان وبنسب انجاز متقدمة تصل الى )%92( 
للمرحلة االولى و60% للمرحلة الثانية، أكد ذلك المهندس )ميثم صالح مهدي( المشرف عن 

المشروع من قبل قسم المشاريع، مضيفًا ان المشروع يتألف من ثالثة مبانٍ ويضاف اليه مبنى 
مستشفى امراض الدم توزعت مراحل العمل فيه الى ثالث مراحل:
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مراحل االنجاز يف املستشفى
)2( رقم  واملبنى   )1 رقم)  املبنى  انشاء  هي  االوىل  املرحلة 
وكانت  التايل  النحو  عىل  فيه  اخلدمات  اشرتكت  والللذي 
مربع  مرت   )  700 الرئييس)  املبنى  من  االول  املبنى  مساحة 
له  واالريض  اللللرسداب  ضمنها  من  طوابق   )8( بواقع 
وسيحتوي عىل صيدلية وغرف للكادر التمرييض واالطباء 
واالشعة والسونار وغرف اخرى لطوارئ النساء والرجال 
وغرف للكونرتول واملراقبة ) الكامريات( وأخرى لغسيل 
فيام  ايضًا،  واحلسابات  واالستعالمات  واالدارة  اجلثث 
للرقود وواحدة من  الطابق االول من )12(غرفة  سيتألف 
سيحتوي  الثاين  الطابق  اما  املركزي،  واملخترب   )vip( نوع 
موزعة  عيادات   )٦( بواقع  االستشارية  العيادات  عىل 

للرقود  غرف  اىل  باإلضافة  للنساء   ) و)3  للرجال   )3 اىل) 
.»)vip( وواحدة ايضًا من نوع )وعددها) 12

قاعات  عىل  سيحتوي  الثالث  الطابق  »ان  بالقول:  وتابع 
للنساء  و2  للرجال  منها   2 قاعات  اربع  بواقع  االنعاش 
وغرف رقود 12 وواحدة )vip( والطابق الرابع له سيكون 
غرفة   12 بواقع  للرقود  وغرف  املستشفى  إلدارة  خمصصا 
والسادس  اخلامس  الطابقان  اما   ،  )vip( واحللدة  ايضًا 
سيحتويان عىل 4صاالت للعمليات وقاعة لإلفاقة وغرف 
اخلدج وغرف الوالدة الطبيعية يف اخلامس منه واربع صاالت 
للعمليات وقاعة لإلفاقة وقاعتني لإلنعاش وقاعات التعقيم 

فيام سيحتوي الطابق السابع عىل غرف للعزل واالنعاش«.
غرف  عىل  سيحتويان  والتاسع  الثامن  الطابقني  »ان  مبينًا: 

بإشرافِ قسِم المشاريع الهندسية في العتبة 
الحسيبكربالء في منطقة االسكان وبنسب 

انجاز متقدمة تصل الى يتألف من ثالثة مبانٍ 
ويضاف اليه مبنى مستشفى امراض الدم
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للرقود بواقع )5 غرف( من نوع عادي وواحدة )vip( يف 
الثامن من املبنى وعىل غرف للرقود عدد vip( 3( و2 من 
نوع عادي للطابق التاسع واما البناية الثانية التي اشرتكت 
325م2  مساحتها  فستكون  االول  املبنى  مع  خدماهتا 

بواقع  )11( طابقًا من ضمنها الرسداب واالريض«. 
واوضح مهدي: »ان املرحلة الثانية كانت خمصصة للبناية 
الثالثة والتي بلغت مساحتها 735م2 بواقع 11 طابقا من 
للطابق  وظائفها  وتوزعت  واالريض  الللرسداب  ضمنها 
للرنني  االول  وللطابق  وخدماهتا  املفراس  قاعة  االريض 
الطابق  باستثناء  املبنى  من  تبقى  وما  االشعة  وقاعات 
الرابع ستكون خمصصة لغرف الرقود والرابع منها سيكون 

مطبخًا مركزيًا«.
املواصفات  مجيع  فيه  طّبقت  املللرشوع  »ان  اىل:  مشريًا 

املطلوبة من وزارة الصحة وتم االلتزام هبا وهذا االمر قد 
سّبب نوعًا ما بتأخري يف االنجاز حيث ان بعض املواد يتم 
يستغرق  االمر  اخرى وهذا  اوربا ومناشئ  استريادها من 
مستشفى  يف  ان  حيث  اإلجلللراءات  إلكللامل  طويلة  فللرتة 

الوائيل هناك مواصفات عالية«.
بناية العيادات الطيبة خمصصة 

ملركز امراض الدم وزرع النخاع
عليوي  الكريم  )عبد  املهندس  حتدث  متصل  سياق  يف 
حسن(  املرشف عىل بناية العيادات الطبية )مركز امراض 
الدم( وزرع النخاع من قبل قسم املشاريع اهلندسية قائاًل: 
الدم(  امللراض  )مركز  الطبية  العيادات  بناية  مساحة  ان 
وزرع النخاع الكلية  ٦700 مرت مربع وستكون بواقع 10 
واستعالمات  صيدلية  من  هلا  الطابق  وسيحتوي  طوابق 

المهندس ميثم صالح مهدي
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وكافترييا وخدمات ميكانيكية اما الطابق االول فسيكون 
الثاين سيكون  والطابق  ادارية  عبارة عن غرف وقاعات 
 micro( خمتربا ألقسام فحص االنسجة ونخاع العظم و
للثالث  سيكونان  والرابع  الثالث  والطابقان   )bcr

عيادات استشارية عدد 14 وللرابع سيكون غرفا ادارية 
وقاعة دراسية وغرف رقود مرىض عدد )9(.

والسابع  والسادس  اخلامس  الطوابق  عن  له  سؤالنا  ويف 
اجاب  هلا  الوظائف  ستكون  مللاذا  والتاسع  والثامن 
ستكون  التاسع  اىل  اخلامس  من  الطوابق  قائاًل:  حسن 
اخلامس  الطابق  وسيكون  الدم  امراض  ملركز  خمصصة  
عددها  والتي  الصغرى  العمليات  لصاالت  خمصصا 
كيميائية  معاجلة  وصللاالت   5 عللدد  فحص  وغللرف   2
الطابق  اما  عدد 2 وغرف رقود مرىض عزل تام عدد 3 

السادس فسيحتوي  عىل غرف رقود مرىض عناية مرّكزة 
سيحتوي  فيام   3 عدد  تام  عزل  غرف  اىل  اضافة   8 عدد 
الطابق السابع عىل غرف لرقود املرىض عددها  15 غرفة 
والطابق الثامن  سيحتوي عىل غرف لرقود املرىض ايضًا 
وعددها 14 اضافة اىل خمترب النيرتوجني اضافة اىل الطابق 
 15 وعددها  للرقود  غرف  عىل  سيحتوي  الذي  التاسع 

ايضًا.
يعد  اهلل(،  )رمحه  الوائيل  أمحد  الشيخ  مستشفى  أن  يذكر 
العتبة  تنجزها  التي  الطبية  املستشفيات واملراكز  من أكرب 
العابدين  زين  اإلمللام  مستشفى  بعد  املقدسة  احلسينية 
)عليه السالم(، والسفري، حيث يتم تشييده عىل مساحة 
مدينة  وسط  االسكان  حي  يف  ويقع  )1150م2(،  تبلغ 

كربالء املقدسة.

المشروع طبّقت فيه جميع المواصفات المطلوبة من وزارة 
الصحة وتم االلتزام بها وهذا االمر قد سبّب نوعًا ما بتأخير 

في االنجاز حيث ان بعض المواد يتم استيرادها من اوربا 
ومناشئ اخرى..
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عقد مركز إحياء التراث الثقافي والديني 
التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية 

في العتبة الحسينية المقدسة سلسلة من 
الندوات الكترونية بالتعاون مع اساتذة 
باحثين من مختلف الجامعات العراقية، 

تضمنت عدّة محاور تتعلق بوباء كورونا 
منها محور تعريف الحجر لغة واصطالحًا 

وكذلك التطرق الى فتاوى العلماء 
بخصوص الحجر المنزلي. 

العتبة الحسينية تعقد ندوات إلكترونية 
حول جائحة كورونا

مب�شاركة اأ�شاتذة وباحثني من خمتلف اجلامعات العراقية..

وقال )احسان خضري عباس( مسؤول املركز: »نظرًا للظروف 
أقام  كورونا  جائحة  جراء  العزيز  بلدنا  هبا  يمر  التي  الراهنة 
واسعة  بمشاركة  االلكرتونية  الندوات  من  سلسلة  املركز 
تم  العلمي والديني، حيث  الشأن  املختصني يف  الباحثني  من 
كربالء  مدينة  جامعة  مع  بالتعاون  الكرتونية  ندوة  اول  عقد 
عىل  وأثره  )الوباء  بعنوان  االسالمية  العلوم  كلية   – املقدسة 
يف  حارض  انموذجًا(،  كربالء   – الدينية  واملدارس  احلوزات 
الندوة االستاذ املساعد الدكتور )محيد جاسم الغرايب( استاذ 
الرشيعة والفقه يف جامعة كربالء تناول يف الندوة عّدة حماور 
املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  واحلللوزات  املللدارس  تاريخ  منها 
اضافة اىل التسلسل الزمني لألوبئة التي أصابت العراق ومنها 

املدينة املقدسة«. 

االأحرار/ اإبراهيم حميد العويني 
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احلجر املنزيل يف احلكم الرشعي
بالتعاون  كانت  الثانية  اإللكرتونية  »الندوة  اما  وأضاف 
بعنوان  االسالمية  العلوم  كلية  كربالء  جامعة  مع  ايضًا 
)احلجر املنزيل يف زمن االوبئة – دراسة يف احلكم الرشعي 
الدكتور  االستاذ  الندوة  يف  حارض  العلامء(  فتاوى  لفقه 
يف  وأصوله  الفقه  قسم  رئيس  الطائي(  عبود  )حسني 
الباحثني  اجلامعة اضافة اىل مشاركة جمموعة متميزة من 
ان  مبينًا  الللعللراق«،  حمافظات  خمتلف  من  والباحثات 
»الندوة تضمنت عّدة حماور منها حمور تعريف احلجر لغة 
واصطالحًا وكذلك التطرق اىل فتاوى العلامء بخصوص 
)تاريخ  بعنوان  الثالثة  الندوة  كانت  فيام  املنزيل.  احلجر 
االسالمي  الباحث  فيها  حارض  املقدسة(  كربالء  حوزة 
السيد )عبد الستار اجلابري( من مدينة النجف االرشف، 
تناول فيها التسلسل الزمني للحوزات يف العراق يف كل 
من حمافظة كربالء والنجف وسامراء والكاظمية واحللة 

ومن ثم مراحل نشوء احلوزة يف كربالء املقدسة«. 
وأشار عباس اىل ان »املركز يقوم بنشاطات  ثقافية توثيقية 
من خالل اعادة اصدارات ثقافية قديمة وطباعتها بحلة 
بعنوان  كتاب  املركز  اصلللدارات  أخللر  فكانت  جيدة 

)حتقيق خمطوطة كتاب تبيان االصول للسيد نظام الدين 
الثالث عرش  القرن  املازندراين احلائري( وهو من اعالم 
املعروف بصاحب  القزويني  ابراهيم  السيد  ومن تالميذ 
ونفيسة  فريدة  نسخة  عىل  احلصول  تم  حيث  الضوابط، 
جملدات  ثالثة  تبلغ  التي  االصللول  تبيان  خمطوطة  من 
ثامنية  اىل  تصل  ان  والتحقيق  التنضيد  بعد  املتوقع  ومن 
عرش جملد وهي من الكتب االصولية املهمة حيث رشع 
استاذه  كتاب  رشح  اىل  املللازنللدراين  الدين  نظام  السيد 
وافيًا  رشحًا  االصول  ضوابط  القزويني  ابراهيم  السيد 
وجمزيًا بشهادة اغلب اساتذة احلوزة والعلامء واحلمد هلل 
الطباعة  طور  يف  وحاليًا  منه  والثاين  االول  اجلزء  صدر 
)نواظر  كتاب  اصدار  اىل  اضافة  والرابع.  الثالث  اجلزء 
الوقوف( للشيخ حممد بن عيل قاسم آل كشكول احلائري 
بجزءين«.  حسني  السيد  حتقيق  من  رجايل  كتاب  وهو 
منوها اىل ان »هناك كتبا قيد الطبع واالنجاز منها كتاب 
الباحث  لألستاذ  عنها(  ُالّفت  التي  والُكتب  )كربالء 
بأهم  تعريف  كتاب  واملؤرخ )سعيد رشيد زميزم( وهو 
التي  اجلامعية  والرسائل  واملطبوعة  املخطوطة  الكتب 

تضمنت عن كربالء املقدسة«.

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

17
ل�سنة 2020 م



المركزُ الثامنُ الذي تنشئهُ العتبة الحسينية 
لمعالجة المصابين بـ )كورونا(

مركز ال�شفاء مبحافظة الديوانية..

برعايةِ المُتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة 
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي تنّفذ كوادر 

العتبة المقدسة مركز الشفاء الثامن للعناية 
والطوارئ في محافظة الديوانية، وذلك بهدف دعم 
جهود وزارة الصحة لمُواجهة خطر جائحة )ُكورونا(، 

وتوفير الخدمات الطبية ألبناء المحافظة.

االحرار/ اإبراهيم حميد العويني – ت�شوير/ حممد القرعاوي
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وقال رئيس قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة 
املهندس )حسني رضا مهدي(: إن الكوادر الفنية واهلندسية 
املرجعية  ممثل  الكربالئي(  )الشيخ  توجيهات  عىل  وبناء 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية 
تواصل اعامهلا ليال وهنارا إلنجاز املركز بأرسع وقت. مبينًا 
سيكون  املركز  وأن  النهائية،  شبه  باملراحل  حاليا  العمل  أن 

بطاقة استيعابية تبلغ )٦0( رسيرًا، كام إنه مصمم 
وفقا للمواصفات الفنية واجلاملية لرياعي اجلانب 

النفيس لدى املريض.
)حسني  املرشوع  عىل  املقيم  املهندس  اوضح  فيام 
للعتبة  التابع  اهلندسية  املشاريع  قسم  من  عالء( 
احلسينية املقدسة، ان املركز يتم انشاؤه عىل مساحة 
)1250( مرتًا موزعة عىل ثالث ردهات للرجال 
والنساء واألطفال، اضافة اىل )75( رسيرًا لرقود 
عدد  فحص  اجهزة  املركز  يتضمن  كام  املللرىض، 
اسرتاحة  وغللرف  املخترب،  ألشعة  وغرفا  اثنني 
لألطباء اضافة اىل ثالث جماميع صحية وحدائق يف 
وسط املركز. مضيفًا ان املركز حيتوي عىل منظومة 
اجهزة ذكية من كامريات وأجهزة مراقبة ومنظومة 
اوكسجني  منظومة  اىل  اضافة  وتلفزيون  انرتنيت 
اربع  عىل  مستمر  العمل  ان  مللؤكللدًا   متكاملة، 
وعرشين ساعة بواقع ثالث شفتات باليوم، مشريا 
اىل ان النسبة الكلية لإلنجاز قاربت عىل )٦0٪(. 

الزاميل(  حمسن  )صباح  الدكتور  أشار  جهته  من 
هذا  إنشار  إىل  التعليمي  الديوانية  مستشفى  مدير 
ان  قللال:  حيث  كورونا  بمرىض  اخلللاص  املركز 
ختفيف  يف  كبري  بشكل  سيساهم  املركز  افتتاح 
الزخم احلاصل يف ردهات العزل اخلاصة بمرىض 
ضمن  بللنللاؤه  تللم  املللركللز  ان  موضحًا  كللورونللا، 
املناسب  املكان  واختيار  العام  الديوانية  مستشفى 

بعد  حتى  منه  االستفادة  يمكن  كام  املراجعني  عن  بعيدًا 
االنتهاء من ازمة كورونا.

ويذكر ان جهود العتبة احلسينية املقدسة يف انشاء مثل هكذا 
يضاف  كبري  انجاز  هو  الصحة  وزارة  لدعم  رسيعة  مراكز 
اخلدمة  تقديم  عليها يف  التي عملت  االنجازات  اىل سلسلة 

للمواطن العراقي. 

م. حسين عالء: المركز يتم انشاؤه على مساحة 
)1250( مترًا موزعة على ثالث ردهات للرجال والنساء 

واألطفال، اضافة الى )75( سريرًا لرقود المرضى..
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هبذِه السطور يبدأ العالمة الدكتور حممد حسني الصغري مقدمة 
ولذلك  اآلخر(،  الوجه  من  ل  السالم  عليها  ل  )الزهراء  كتابه 
يمكن عّد هذا الكتاب من الكتب التي تزداُن باملعرفة واجلامل 
والرقي، لسببني عظيمني، أوهلام أن احلديث سيكون مستغرقًا 
عن بضعة النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( السيدة الزهراء 
البتول )عليها السالم( وهو أمجل األحاديث وأهباها.. ثّم أّن 
بالقّراء  جدير  املتفّتحة  والعقلية  النابغة  هذا  الصغري  املؤلَف 

الوقوف عنده والتفيؤ بظالِل معرفته وثقافته.
العالمة الصغري ركز يف كتابه عىل املستوى اإلنساين املثايل لدى 
السيدة الزهراء )عليها السالم(، وعرض إىل الكيان الذايت هلا 
يف  وجهودها  جهادها  عند  املستطاع  قدر  ووقف  تكوينًا.. 
سبيل الدين اجلديد، وإعالء كلمة اهلل يف األرض، وحقق يف 

نضاهلا من أجل تثبيت مبدأ الوالية اإلهلية يف اآلفاق، وحتّدث 
احلثيث،  اخلطايب  إبالغها  يف  واإلرصار  الثبات  مظاهر  عن 
وذهب إىل القول بأهّنا تتصّدى للمعارضة سلميًا.. وتكثيفها 

إعالميًا.. وسريورهتا تارخييًا، وإثارهتا إسالميًا.
كام وعرض لظالمة السيدة الزهراء )عليها السالم( بشفافية 
خالصة، وصّور أبعادها بروح موضوعية، وأكد عىل قضّيتها 
املركزية يف اإلمامة بنزاهة تامة مواقف وحتلياًل وأسبابًا ونتائج.

من  جمموعة  تبعها  فصول  ثالثة  إىل  كتابه  املؤلف  وقّسم 
الذكرى  صاحبة  رحللاب  يف  الصغري  كتبها  التي  القصائد 
يف  )الزهراء  بعنوان  األول  الفصل  وكان  السالم(،  )عليها 
والرس  الزهراء  األوىل،  )النشأة  عىل  واشتمل  الرسالة(  ظل 
املستودع، الزهراء أم أبيها، الزهراء والتكامل الذايت، الزهراء 

اإعداد: علي ال�شاهر

وقفة مع كتاب
 )الزهراء من الوجه اآلخر(

تتفّيأ الس���يدة الزهراء )عليها الس���الم( 
ظ���اًل وارفًا مدي���دًا في التاري���خ الحضاري 
لإلسالم.. ينبئ  عن كيانها المتميز في 
حياة أهل بيت النبوة )عليهم السالم(، 
ويتح���دث ع���ن بصماتها اإلنس���انية في 
الحقل النضالي الرفيع، ويكش���ف عن 
القابليات الضخمة التي تتمّتع بها دون 
النساء.. ويش���ير إلى الخصائص العليا 
الت���ي ُحبيت به���ا بامتياز، فقد نش���أت 
في ظل الرس���الة.. وترعرع���ت بمهبط 
الوحي.. ونهلت من معين أبيها )صلى 
اهلل علي���ه وآله( الذي ال ينض���ُب، فكانت 
النم���وذج األرق���ى في الكم���ال الذاتي، 
وكّل ثناء مهما تعالى فدون منزلتها، 
وكل أثٍر مهما انتش���ر ف���دون عطائها، 
وكل بيان صدر عنها مرتبٌط بعصمتها 

التكوينية.
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بعنوان  الثاين  الفصل  كان  فيام  الزهراء(،  مكانة  واملباهلة، 
)انفتاح  عىل  واشتمل  األحلللداث(  خضّم  يف  )الللزهللراء 
تقييم  النبوي،  املسجد  يف  الزهراء  خطبة  الزهراء،  السيدة 
خطبة الزهراء، فدك واإلرث وسهم ذوي القربى، دعوى 
مالية،  الزهراء رسالية ال  الزهراء، دعوى  الزهراء، صدق 
الثالث  الفصل  محل  فيام  اإلهلية(  الوالية  ومنصب  الزهراء 
عن  احلديث  واشتمل  املعارضة(  تتصّدر  )الزهراء  عنوان 
الزهراء،  تأثري  الزهراء،  غضب  الزهراء،  السيدة  )بيت 
عيادة  يف  واألنللصللار  املهاجرين  نساء  الللزهللراء،  إرصار 
الزهراء، صدى خطبة الزهراء يف النساء، اعتزال الزهراء، 
الزهراء بني املرض والشهادة(، وألّننا ال نستطيع الوقوف 
عىل مجيع ما جاء يف هذا الكتاب القّيم بل نطلق دعوة للقراء 
األعزاء لتصفحه واالستغراق بني سطوره، ونكتفي باملرور 
املستودع(،  والرّس  )الزهراء  وهو  هام  عنوان  عىل  الرسيع 
الزهراء )عليها  السيدة  يعّظم  الصغري كيف  العالمة  فنجد 
باعتبار  املؤثل،  املجد  من  املتديل  بالفرع  فيصفها  السالم( 
بمنزلة  وآللله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسللول  من  منزلتها  أن 
الروح من اجلسد وقلبه النابض باألصالة، وفكره الصادع 
بالرسالة، إن نطقت أفرغت عن منطقه العذب، وإن مشت 
بالغته  جارت  خطبت  وإن  الرشيق،  قوامه  كريم  حكت 
غزيرة  علم  عن  حتّدرت  ُسئلت  وإن  العرب،  أفصح  وهو 
القول  مجيل  بدا  حتدثت  وإن  اإلهلي،  الوحي  شجرة  غذته 
عز  وإن  الللرصاح  باحلق  ُتصّدع  اخلطاب  نزاهة  وجتلت 
السالم(  )عليها  عنها  الشّيق  الرسد  هبذا  ويستمر  قائله«، 
وال يلبث إال ويتذكر ما كابدته من اآلالم والعربات التي 
خنقت أنفاسها والزفرات التي حبست آهاهتا، واصفًا ذلك 
أطاريح  يف  الزهراء  كابدته  الذي  املعاكس  املرير  بالوجه 
العرص الطائشة، ويف قبالته الوجه اآلخر للزهراء يف شعلة 
إنسانية متوهجة تقرؤها سافرة يف صفحة غراء من املايض 
العريق بألق النبوة، وتستافها باقة معطارًا من عبري اإلمامة 

وشذا اإليامن.
السالم(  )عليها  للزهراء  اآلخر  الوجه  من  اللمح  وهذا 
قد  »نجدها  املؤلف..  يقول  كام  آخر  وجهًا  له  أضفنا  فإذا 
األمة  إحياء  يف  السالم(  )عليه  عليًا  املؤمنني  أمري  شاركت 
وخلق األجيال، ونحسبها قد شاطرت احلسن واحلسني يف 
التخطيط والثورة.. ونلمسها قد مّهدت السبيل أمام عقيلة 

بني هاشم يف اإلقدام العظيم«.

األعباء  من  األكرب  الثقل  محلت  فقد  آخر..  وجه  هناك  ثم 
إىل جنب أمري املؤمنني )عليه السالم( حيث زّلت األقدام 

وناءت الكواهل وتعثرت اخلطى.
وهناك من الوجوه ما مل نقْف عىل كنه معرفته.. ومما مل يصل 
إلينا نبأه.. ما يدرينا بحقيقة تلك احلقيقة الكربى.. وأمامنا 
رسمدي  وهو  السالم(  )عليها  الزهراء  يف  املستودع  الرس 
بعض  ورد عن  فقد  املنال..  الداللة، صعب  أبدّي  املغزى 
العارفني القول: )اللهم إين أسألك بالزهراء وأبيها، وبعلها 
وآل  حممد  عىل  تصيل  أن  فيها..  املستودع  والللرّس  وبنيها، 
حممد، وأن تفعل يب ما أنت أهله، وال تفعل يب ما أنا أهله(.
فيا هلا من حمطة حرجة مذهلة، قد تقف دوهنا األلباب حائرة 
واألفكار متطّلعة، خصوصية ال يعتمد أمامها التحليل وال 
التعليل، هو هو رس العظمة يف تلك الذات القدسية، وهنا 
ختشع العقول واألبصار، وربام تبقى أعنة التأمل والتفكري 

الدقيق قارصًة.
الرس  الللرس؟  هذا  حقيقة  وما  الللرس؟  هذا  يكمن  أين  أما 
بساحتها  ومستودع  السالم(  )عليها  الزهراء  لدى  كان 
نجهل  كثرية  مصاديق  ولذلك  اخلاص،  وعاملها  الفسيحة 
بعضها ونعرف اآلخر.. ولعّل من أبرز املصاديق هلذا الرس 
واألئمة  واحلسني  باحلسن  املتمثلة  املباركة  ذريتها  الرفيع 
املصطلح  هذا  يتعداهم  وال  السالم(،  )عليهم  املعصومني 
والتناسل،  التكاثر  يف  سواهم  يشمل  وال  املسلمني،  عند 
األزمنة،  وتطاول  تداول  مع  باملاليني  تعد  فذريتها  وإال 
عىل  شكل  أدنى  دون  جار  التأكيد  بل  األجيال،  وتعاقب 
القادة منهم إىل اهلل، والدعاة إىل سبيله خاصة دون العموم، 
منطوق  هو  وهذا  حرصًا،  عرش  األربعة  املعصومون  وهم 
إىل  املتبادر  هو  وهذا  وسندًا،  متنًا  الصحيحة  الروايات 
وتلميحًا  ترصحيًا  بيته  وأهل  النبي  روايات  كل  يف  الذهن 
إال  املوقع  يقسم يف هذا  فال  املقال،  أحوال  إشارة بحسب 
مصداق  وذلك  فيهم..  إال  إليه  الوسيلة  تبتغى  وال  هبم.. 
َواْبَتُغوا   َ اهللهَّ ُقوا  اتهَّ آَمُنوا  ِذيَن  الهَّ ا  َ َأيهُّ )َيا  الكريمة:  لآلية  جيل 
ُكْم ُتْفِلُحوَن( )املائدة:  إَِلْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا يِف َسبِيِلِه َلَعلهَّ

.)35
إنم خالصة الكون وعصارة خماض العامل، وال يقسم عليه 
إال بمن تنّزه عن العيوب والذنوب، وجتاوز مرحلة اخلطأ 
يشكل  مما  املستقيم،  النهج  عىل  الثابتة  خطاه  يف  والزلل 

مفهوم العصمة.

اإعداد: علي ال�شاهر
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الشــاعر والمســرحي 
رضا الخفاجي:

امل�شرح احل�شيني بداأ كممار�شات عفوية 
�شعبية �شوارعية تفتقر اإىل مقومات 

العمل امل�شرحي االحرتايف، حتى و�شل 
اليوم اإىل جتربته اجلادة برعاية العتبة 

احل�شينية املقد�شة وجهود ال�شاعر 
وامل�شرحي الرائد – ر�شا اخلفاجي- الذي 
حدثنا عن �شوؤونه و�شجونه يف �شياق هذا 

احلوار:  

حوار: نغم امل�شلماين

امل�شرح احل�شيني 
حلم مل ي�شبقنا 

اإليه اأحد
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ـ متى كانت والدة املرسح احلسيني؟
يف عام 2009م قدمنا مرشوعنا الريادي )املرسح احلسيني( 
املقدسة،  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  من  مطلق  بدعم 
2010م  عام  ويف  بالئي،  الكر  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
احلسني(  )صوت  احلسينية  املرسحية  أعاملنا  باكورة  قدمنا 
خشبة  عىل  هندو  مهدي  املبدع  الفنان  وإخراج  تأليفنا  من 
الكربالئي  الشيخ  سامحة  أوعللز  ثم  امللللدريس،  النشاط 
جملة  وإصلللدار  احلسيني(،  املللرسح  )وحللدة  باستحداث 
انطلق  وهبذا  إلينا،  مسؤولياهتا  وأناط  احلسيني(،  )املرسح 
املرسح احلسيني وحتقق حلمنا ومرشوعنا الريادي الذي مل 

يسبقنا إليه أحد.
ـ ما السبيل للوصول باملرسح احلسيني إىل العاملية؟

لقد دخلنا العاملية فعال من خالل ما قام به الربوفيسور حيدر 
املوسوي أستاذ األدب االنكليزي املقارن يف جامعة بابل من 
جهود مشكورة لرتمجة أغلب أعاملنا املرسحية باإلضافة إىل 

دراسات نقدية مناسبة هلا عالقة باملرسح احلسيني إىل اللغة 
الدكتور  قام  201٦م  عام  ويف  جملدات،  وبثالثة  االنكليزية 
أجمد سعيد نقوي مدير املعهد الشيعي العاملي يف لندن وهو 
أيضًا أستاذ يف جامعة )أدنربة( يف بريطانيا، برتمجة مرسحيتنا 
بالنسبة  أما  ثانية،  ترمجة  الرياحي(  احلر  )صوت  الشعرية 
لداخل العراق فإن العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه 
إىل  املنتمية  والشعرية  املرسحية  االنجازات  عن  كتبت  قد 

الفكر احلسيني اخلالق.
ـ جسدت املرأة أدوارًا مهمًة يف مرسح التأريخ واحلياة املعارصة 

لكن دورها عىل اخلشبة يكاد يكون هامشيًا.. ما السبب؟
الفنية  باجلوانب  املسامهة  فإن  حمافظ  إسالمي  جمتمع  أننا  بام 
وتواجه  احلساسية  البالغة  األمور  من  تعترب  النساء  قبل  من 
النسائي  العنرص  مشاركة  فإن  ذلك  ومع  كثرية،  صعوبات 
يف العمل املرسحي تعترب جادة ونوعية ومؤثرة حيث برزت 
يف  حضورها  أكللدت  التي  النسوية  العنارص  من  العديد 
املهرجانات العراقية والدولية وحصدت اجلوائز، وحتى يف 
كربالء ملا هلا من خصوصية سامهت خالهلا املرأة يف احلركة 
ويف  ل  اإلنساين  الرسايل  ل  اجلاد  املرسح  يف  خاصة  املرسحية 

املرسح احلسيني بشكل خاص.
ـ أين نجد الطفل يف املرسح احلسيني؟

أنا أعتقد أن الكتابة ملرسح الطفل ما زالت متواضعة والبد 
من خمتصني مبدعني يف هذا املجال ألن أطفال اليوم هم قادة 
أن تكون صحيحة وأقدامنا  املستقبل؛ ولكن البد خلطواتنا 
راسخة إلحداث النقالت النوعية املطلوبة، وجتدر اإلشارة 
بفعاليات  الطفل  ومرسح  الطفولة  رعاية  قسم  مسامهة  إىل 

وعروض مهمة ونأمل املزيد منه يف املستقبل القريب.
الطفولة،  مرسح  يميز  ما  أهم  واإليقاع  احلركة  يف  البهجة  ـ 
كيف يمكن عرض تراجيديا الطف الستثارة مشاعر الطفل؟
بسيطة  لغة  توفر  مللن  البللد  املللرسحللي  النص  صعيد  عللىل 
ومفردات سهلة لكنها غنية يف معانيها أي أن يكتب النص 

لقد دخلنا العالمية فعال من خالل ما قام به 
البروفيسور حيدر الموسوي أستاذ األدب االنكليزي 

المقارن في جامعة بابل من جهود مشكورة 
لترجمة أغلب أعمالنا المسرحية باإلضافة إلى 

دراسات نقدية مناسبة لها عالقة بالمسرح 
الحسيني إلى اللغة االنكليزية وبثالثة مجلدات..
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توفر  من  البد  الفني  اجلانب  ويف  املمتنع  السهل  بأسلوب 
التي  التقنية  اآلليات  كافة  فيه  تتوفر  متطور  عرصي  مرسح 
تساهم يف تقديم العرض املرسحي ليكون مؤثرا ومتوفرا عىل 
املتعة واإلثارة إضافة إىل اجلانب اجلاميل فوسائل اإليضاح يف 
الديكور هلا أمهية بالغة يف إيصال أهداف العمل املراد تقديمه 
إىل األطفال لكي يساعد عىل حتفيز عقوهلم وغرس املبادئ 

والقيم السامية يف تفاصيل حياهتم اليومية.
التكوين  عوامل  من  عاماًل  ويشكل  بالرتبية  املرسح  ُيعنى  ـ 
املؤسسات  عن  غيابه  سبب  فام  الشخصية،  وبناء  النفيس 

الرتبوية؟
الوعي  نمو  يف  حاساًم  عاماًل  تعد  الثقافية  الفعاليات  إن 
العراقي  املجتمع  كان  فعندما  الشعوب،  لدى  الفكري 
املدرسية  املرسحية  الفرق  من  العديد  هناك  كانت  مستقرًا 
به  نمرهُّ  ما  للدولة، ولكن  التابعة  الفرق  إىل  واألهلية إضافة 
أثَر بصورة واضحة يف تأخر  الوقت احلارض من أزمات  يف 

الكثري من املجاالت ومنها املرسح.
ـ التمثيل لعب يف صيغته العليا واملرسح عند الطفل انعكاس 
أفعاله  وقائع  يف  االنفعايل  ألدائه  ومتظهر  الواقعية  لترصفاته 

وردودها.. هل يعكس املرسح احلسيني هذه الفكرة؟  
كتاب  توفر  من  بد  وال  الصعبة  املهامت  من  للطفل  الكتابة 
األسلوب  وتقديم  األطللفللال  عقول  حماكاة  عىل  قللادريللن 
وهذه  الفكري  ومستواهم  قلوهبم  إىل  واألقللرب  األفضل 
املهمة تقع بالدرجة األوىل عىل الكاتب املرسحي املتخصص 
يف الكتابة لألطفال وهو عملة نادرة. ألن مرسح الطفل ال 
يعتمد عىل حركة املمثلني عىل خشبة املرسح وحواراهتم فقط 
من  للطفل  املرسحي  العرض  مكمالت  وجود  من  فالبد 
صور وبوسرتات وأفالم سينامئية ومؤثرات متعددة تساهم 

يف تقريب أفكار الكاتب إىل ذهنية الطفل.
التي  الرياحي  احلر  صوت  مرسحية  يف  ذلك  عىل  ومثال 
جتاوبوا  األوالد  ولكن  للكبار  كانت   1998 عام  قدمناها 
معها وأحبوا أناشيدها وحفظوها ألسلوهبا السهل والواضح 
وخرج أكثرهم من القاعة وهم يرددون: »لتكون احلر البد 

لصوتك أن يعلو، أن يرفض ألوان القهر«.
ـ املرسح مرآة ا لشعوب العاكسة حلضارهتا ومتدهنا.. 

ما الذي عكسه املرسح الكربالئي عرب جتربته؟
من األقوال املشهورة: أعطني مرسحا أعطك شعبا مثقفا.. 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

24
ل�سنة 2020 م



وازدهللار  تقدم  يف  املرسحي  الفعل  أمهية  تتضح  وهنا 
الشعوب، لقد كان العراق منذ آالف السنني الرائد األول 
عىل  مثال  خري  كلكامش  وملحمة  اإلنسانية  للحضارة 

ذلك.
السنني  إىل عرشات  متتد  فيها  فاحلركة  املقدسة  كربالء  أما 
وتعترب من املدن الرائدة يف املرسح حيث أنتجت عرشات 
حركة  يف  البارز  الدور  هلم  كان  الذين  والفنانني  الكّتاب 
»البقال  بفن  قديام  كربالء  واشتهرت  العراقية،  الثقافة 

اخلاصة  املناسبات  يف  ينفذ  كان  مرسحي  فن  وهو  بازي« 
العتبتني  أما اآلن وبدعم  الكربالئية،  البيوتات  ويف بعض 
تطورت  املعارص«  احلسيني  »املرسح  ملرشوعنا  املقدستني 
احلركة املرسحية تطورا كميا ونوعيا حيث قدمت األعامل 
واملهرجانات  الفعاليات  ضمن  مستمرة  بصورة  املرسحية 
السنوية التي تقيمها العتبتان وما زالت املسرية يف تصاعد 

ملحوظ.
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ًة َفَلوال نَفرَ من  قرآٌن كريمٌ يصدح: )وَمَا َكاَن المؤمنوَن لينفرُوا َكافَّ

هوا في الدِّيِن وَلينذِرُوا َقومَهم ِإَذا  ُكلِّ فرَقةٍ منهم َطائَفٌة ليتَفقَّ

رَجعوا ِإَليِهم َلعلَّهُم يحَذرُوَن(.

المرجعيُة الدينيُة 
كلمة الناحية المقدسة

ح�شني فرحان
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الرشيف  بالتوقيع  وختتمه  أمرها  تصدر  املقدسة  الناحية 
املبارك )وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا 
فأهنم حجتي عليكم وأنا حجة اهلل(، وتاريخ مرّشف ملرجعية 
مباركة محلت أمانة حفظ الدين واملذهب، يستهدفها حاقد 
القداسة فيها دون مباالة  إزالتها  عن مرتبة رّتبتها يد  يريد 
)عليهم  البيت  أهل  أزالت  التي  كاألمة  ملعونا  يكون  بأن 
السالم( عن مراتبهم، وساوهتم بمن جرت نعمتهم عليه، 
مدهلامت  أهلها  ألبست  التي  األوىل  اجلاهلية  بغرور  مغرت 
البالية  بثقافته  املتشدق  بالظن والوهم ذلك  ثياهبا، فينخدع 
ويتخذ الشيطان قرينا ذلك الرويبضة، فال يلتفت الوعل إىل 
أن قرنه لن يدم اجلبل، وحيسب أن مقااًل يكتب بال وعي 
وال ورع وال صدق سيصمد أمام احلق احلقيق، وأن ثرثرته  

ستطرب القوم أو أنه سريى طحني جعجعته.  
من  كان  »من  السالم(:  )عليه  العسكري  االمام  عن  ورد 
مطيعا  هلواه،  خمالفا  لدينه،  حافظا  لنفسه،  صائنا  الفقهاء 
ألمر مواله، فللعوام أن يقلدوه( وقد قلدنا مرجعيتنا وهي 
الصائنة لنفسها احلافظة لدينها املخالفة هلواها... فإن رضك 
اتباعها فاشتغل بنفسك واكّفها مؤونة اجلري وراء الرساب 

حتسبه ماًء حتى إذا أتيته مل جتده شيئًا.
بمرجعيتنا  اعتقادنا  رسوخ  يف  البالغة  باحلجج  اكتفينا  وإذ   
أشباه  من  أصنافًا  عجائبه  من  الدهر  أرانا  ومقامها،  العليا 
الرجال وعقول ربات احلجال تنهال كل يوم عىل مقدساتنا 
بالتشويه والتسقيط واالهتام زورًا وهبتانًا، بني كاتب بكفه 
الكذب  يقتات عىل  القيامة رسوره وآخر  يرى يف  شيئا  ال 
ت لديه أحبولة  ويلقي بأحبولة )الوطنية( البالية بعد أن ركهَّ
بالشبع  عهد  حديث  متحزب  ومن  تقادمها..  من  الدين 
عداوة  أشباح  عموما  املقدسات  يف  فرأى  ترفه  منظر  هاله 
يقتلعه  قد  مرعبا  كيانا  العليا  املرجعية  ويف  وجللوده،  هتدد 
من جذوره يف أية حلظة، ومن ناصبي ما يزال حيلم بمملكة  

أخرى لألعراب.
وما يزال »الباسل املغوار«!! يثرثر بانتظار صفعة »محزة«.. 
التي  كتلك  لشقشقة علوية جديدة  الظاملني  وينصت ككل 
هدرت ثم قرت يفتضح فيها أمر القوم من أوهلم آلخرهم 
.. شقشقة لكل زمان حيثام وجد الظلم والظاملني، وصوت 
ت عيَلّ الدواهي خُماطبَتك، إيّن ألستصغُر  زينبي: )ولئن َجرهَّ
ال  حيث  توبيخك(  واستكرب  َتقريعك،  وأسَتعظُم  َقْدَرك، 

أحد من هذه االصناف يستحق االشارة إليه وسنغدق عليه 
باستصغار القدر واستعظام التقريع.

رد  يف  وسعا  يدخر  لن  هبا  وآمللن  املرجعية  اتبع  من  وأن 
بنحو  بمقامها  املحدقة  االخطار  ودفللع  عنها  الشبهات 
يتناسب وحجم اإلساءة - وإن كانت التهمة جاهزة - يف 
جيوشا  للمرجعية  أن  يدعون  حني  النكرات  بعض  عقول 
إلكرتونية وهذا أمر مضحك حقا حيث جتد من ينكر وجود 

نارص حقيقي واضح يمأل اجلبهات بإشارة منها!.
قديم  حنني  عىل:  يشتمل  هناك  وحسيسًا  هنا  مهسًا  نسمع 
هتم  باألنساب..  طعن  زائللفللة..  وطنية  هللالللك..  حلللزب 
ودعايات  التقليد..  لرتك  دعوة  الدينية..  املؤسسة  بفساد 
األباطيل عىل شكل  تكتب هذه  أن  وننصح  أخرى،  بائسة 
البدع  أهل  أسامع  عىل  »الراب«  فرق  تنشدها  بالية  قصيدة 
هذه  كل  يناسب  ابتدعوه  الللذي  فللالللراب  واالفلللرتاءات 
املذهب  وأنصار  التقليد  أهل  وليرتكوا  الشاذة  احلركات 
واحلصن  الورى  وكهف  الذكر  أهل  بذكر  يرتنمون  احلق 
القمي  بابويه  وابللن  العيايش  عىل  ويللرتمحللون  احلصني، 
والسيد  املفيد  والشيخ  اجلنيد  وابن  العامين  عقيل  ايب  وابن 
الشريازي  باملريزا  ويفتخرون  الطويس،  والشيخ  املرتىض 
ويعلنون  والسبزواري،  واخلوئي  واحلكيم  واالصفهاين 
علوم  من  وينهلون  السيستاين،  لإلمام  وطاعتهم  والءهم 
املرجعيات  هذه  طريق  عن  عليهم  اهلل  صلوات  حممد  آل 

املباركة.
اِر  النهَّ َعىَل  َأِجد  َأْو  بَِقَبٍس  ْنَها  مِّ آتِيُكم  َعيلِّ  لهَّ َناًرا  آَنْسُت  )إيِنِّ 
املقدسة..  الناحية  أنوار  من  نور  العليا  املرجعية  ُهللًدى(.. 
احلصني..  واحلصن  الللورى  كهف  إرادة  العليا  املرجعية 
الزهد  كان  علوية  خصال  وتقوى..  وشجاعة  وحلم  علم 
يف طليعتها، )وان املرجع يسكن يف بيت اوقف عىل عنوان: 
فيه  بيت، فسكنت  ليس يل  )وانا عامل  بيت«   له  ليس  »عامل 
ال املك شيئا وال اريد شيئا كل ما اقوم به ألجلكم ألجل 
الشيعة ومصاحلكم (، هكذا تكلم املرجع األعىل، وما تزال 
بعض الضامئر تعلن له وملقامه العداء، ال عن ضمري يف لغة 
أو  اتصاله  العرب  غاب واسترت أو ظهر  نتحدث  وال يف 
ضمري   يف  نظرة  هي  ولكن  البحث،  يف  نخوض  انفصاله 
لنهاها  النفس لو أدركت حظًا وافرًا  ميت نيس صاحبه أن 

عن فعل القبيح هناها، اال أهنا أنفس سلبت التوفيق.
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بقلم: عالء ال�شاهر أقوى أمل
عنوان المقال هو حديث لإلمام علي )عليه السالم( 

اختصرَ مفهوم )الثقة( و)الثقة باهلل تعالى(، فالثقة 
هي من المفاهيم السامية للحياة المزدهرة والتي 

يجب ان يحرص االنسان على تنميتها في المجتمع الن 
شيوعها يضمن لإلنسان مزيدًا من التفاؤل واالطمئنان و 
القدرة على تحقيق األهداف المرجوة، واالهم من ذلك 
كله هو تقييمه لألشخاص والعالقات المجتمعية بصورة 

صحيحة وفقًا لما تربّى عليه وتعّلمه، اذ انها قد تعيد 
ترتيب مواقع البعض في حياتك.

الثقة باهلل 
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معنى الثقة

الثقة تعني يف اللغة االئتامن وتعّرف الثقة يف العالقات بني 
حقيقة  أو  بمصداقية  والراسخ  القوي  اإليامن  بأهنا  الناس 
شخص ما، الثقة مصطلح يصعب حتديده ألنه يبدو شيئًا 
ال يمكن مالحظته إال عند افتقاده، والثقة يف واقعها تعني 
من  تأيت  وهي  وصدقه،  اليشء  بصحة  املتكررة  القناعة 
من  وتنعدم  وتذهب  وصدقه،  اليشء  صحة  ثبوت  تكرار 
الثقة  ذلك  يف  سواء  وصدقه،  صحته  عدم  ثبوت  تكرار 

بشخص ما أم مجاعة أم قيادة أم مبدأ.
حدود الثقة

ختتلف حدود الثقة بحسب الشخص او املوقف الذي نمر 
بإزائه فاذا كان الشخص موضع ثقة كاملة فإننا نستطيع بان 
نسمح له بالقيام ببعض األفعال حتى وان مل تكن مكتملة 
التي اكتسبها الشخص املوثوق به  الثقة  املعامل نتيجة هلذه  
الطرفني وبالتايل  للثقة بني  تعزيزًا  السامح  يّولد هذا  حيث 
النفس  يف  السمة  هذه  وتأصيل  جتديد  عىل  سيعمل  فانه 
املوثوق  اإلنسانية، وبخالف ذلك عندما يكون الشخص 
وعدم  احلسابات  نعيد  جيعلنا  الثقة  بإيالء  جدير  غري  به 

جتديد الثقة به مستقباًل.
أنواع الثقة

غريك،  من  اكثر  ذاتك  حقيقة  تدرك  ان  هي  بالنفس  الثقة 
باالطمئنان،  فتشعر  وامكاناتك  واهدافك  بنفسك  فتؤمن 
بالطاقة  البرشية  النفس  ملللء  عىل  بللدوره  يعمل  الللذي  
وادراك  وتقبل  النجاح  طعم  لتذوق  الالزمة   اإلجيابية 
وهي  األمور  رؤية  عند  باملوضوعية  واالتصاف  احلقائق 
تعتمد  ومجيعها  وحمددة  مطلقة  الثقة  من  نوعني  اىل  تقسم 
عىل التوكل عىل اهلل تعاىل لتحقيق ما يصبو اليه كل انسان 
باهلل  )الثقة  السالم(:  )عليه  عيل  اإلمللام  لقول  ومصداقًا 

حصن ال يتحصن فيه إال مؤمن أمني(.   
الثقة باآلخرين وفيها تقاس درجة الثقة بني طرفني او اكثر 
باآلخر  اذ تعد كمقياسًا إليامن ونزاهة وصدق كل طرف 
كلام  الثقة  بمنح  وجديرًا  كفوًء  االخر  الطرف  كان  وكلام 

ازداد االحسان والصدق والسعادة يف التعامل مع االخرين 
حيث تتصاعد القيمة السلوكية هلذه املفاهيم عند الفرد كلام 
ازدادت الثقة بني الطرفني وتظهر هذه االثار بصورة جلية 
بان  اذا ما استطاع من االقتناع  العقلية للمجتمع  البنية  يف 

رخاءه يف سيادة الثقة بني افراده.    
آثار الثقة عند االمام الحسين )عليه السالم(

يستشعر  ان  تعاىل  اهلل  لنيل رضا  يسعى  انسان  لكل  ينبغي 
احلسني)عليه  االمام  اجلها  من  بذل  التي  األهللداف  آثار 
)عليه  احلسني  االمللام  استيقن  فعندما  نفسه   السالم( 
سارع  األمة  ضمري  احياء  عىل  سيعمل  موته  بان  السالم( 
هنضته  اعتلت  اذ  والفداء،   بالتضحية  ربه  نداء  تلبية  اىل 
املباركة قمم املالحم احلقة ملا كان يملكه عليه السالم من 
اذ اهنا كانت متثل  ثقة مطلقة بان اهلل تعاىل سيؤيده بنرصه 
امتدادًا طبيعيًا لنهج الرسول االكرم عليه وعىل آله افضل 
املبدأ  يف  للصدق  رمللزًا  منها  فجعلت  والسالم  الصالة 
الناجع  للسالح  مثال  خري  الثورة  هذه  فكانت  والعقيدة، 
لثقة  واملفسدين،  الفساد  بوجه  يقف  ان  يستطيع  الللذي 
لكل  الناس وصالحها  من  للعامة  الثورة  بشمولية  االمام 
واخلضوع  وااليللامن  الثقة  عىل  بنيت  اهنا  حيث  الشعوب 
ألمر اهلل تعاىل وقدره بقوله عليه السالم وسط غبار املعركة 
) اللهم انت ثقتي يف كل كرب( ليجسد لنا علو املرتبة التي 
وقوة  اجلأش  رباطة  عن  ينم  اهلي  توفيق  و  بفضل  حققها 

العزم.

الثقة بالنفس هي ان تدرك حقيقة ذاتك 
اكثر من غيرك، فتؤمن بنفسك واهدافك 

وامكاناتك فتشعر باالطمئنان، الذي  يعمل 
بدوره على ملء النفس البشرية بالطاقة 

اإليجابية الالزمة لتذوق طعم النجاح..
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القناص األسطورة

الى روِح الشهيِد )علي جياد عبيد( أبو تحسين الصالحي 

لم تتّكوْن لديّ الكثير من التفاصيل ألصفه ألن العالم وصفه بالقناص األسطورة،وقد خصص له في 
موقع)ميلتري نيوز( أشهر موقع عسكري في العالم بتخصيص قسم خاص به،ونشرت عشرات التقارير 

والفيديوهات عنه.ربطتُ بين اطراف حكايات قدرته على قنص قناصي)الدواعش(واألصوات المتوافقة مع 
عشقه المميت لبندقية القنص وصرخات التفاؤل وتنهدات العقيدة وحب الوالية وإطاعة المرجعية الدينية 

العليا في النجف األشرف تمتزج جميعها وتتسارع حماساته في جندلة ما يمكن جندلته من )داعش( وقادته.

حيدر عاشور
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فطلقات  عليه،  يسيطر  من  هناك  فليس  بالقنص  يبدأ  وحني 
واملطر  والريح  القمر  واختفاء  الشمس  مع  تتكيف  قناصته 
متوارية. كانت  مهام  نار  مجرة  كل  عىل  ثابت  باتزان  وتقيض 
تنمو  األلفة  من  ونوع  عجيب  رس  بندقيته  وبني  بينه  كان  لقد 
قضية  بمهارته  ويديه،ليصنع  اجلامدة  اآللة  بني  أحيانًا  وتظهر 
وحيسم موقفا مميتا.قليلون من الرجال يستطيعون ان يكونوا-
والرعب  اخلوف  يزرع  وُجد  حيثام  الصاحلي-ألنه  حتسني  أبا 
واملوت يف الدواعش،ويبّدد احلزن عن ابطال احلشد.حتى باتت 
اجسادهم  لتجعل  الدواعش  قنايص  أرواح  حترق  رصاصته 
قنص:ان  طلقة  كل  مع  هلم  يقول  احلياة،وكأنه  خارج  املتعفنة 
خمططاتكم لن متر كام تشاؤون سأجهضها بمكان والدهتا حتى 
وصل اىل مرحلٍة اليستطيع ان يمنع نفسه من أن يكون بطل 
املعركة ومفتاح انتصارها،فأّسس فصيل القناصني يف لواء عيل 
االكرب القتايل من جمموعة نرية من الشباب الطموح،ليزدادوا 

فيه قوة وإرصار لإلطفاء زيف)داعش(اإلجرامي.
املعارك،وفيها  يف  القنص  جتربة  خيوضون  وهم  ظالهلم  فكان 
يمروا من خطوط  ان  الداعشيني واخلونة  للجرذان  يمكن  ال 
سواتر ابطال احلشد،حني يكون قرينهم طلقة قناٍص صاحلي.
فقد اتقنوا مهنة القنص والتقاط العدو املسترت بمهارة.خييل ايّل 
أن الصاحلي يتاح له وهو يتجاوز سن الل) ٦4(عامًا ان يسفر 

الظروف واملتغريات،مسّلاًم  عن ذاتِه،حاماًل قناصته حتت كل 
طالب)عليه  ايب  بن  عيل  بوالية  وإيللامنلله  عقيدته  اىل  نفسه 
السالم(،متجاوزًا بروحِه القوية كل ما يعيقه،دون ان حييد عن 
ايامنِه وكأنه خيط قدره ومصريه بنفسه،ويسوقها لنيل الشهادة 
بجدارة بملء ارادته.كان كلام اقرتب موعد االستشهاد ويفّر 
صافية:أنا  ونربة  بصوٍت  يردد  مرة؛  كل  يف  وينجو  املوت  منه 
الشيب رأيس وحليتي،ولكن  الصاحلي قد خّضب  أبو حتسني 
الدينية والوطن للدفاع عن  املرجعية  سأبقى مقاتاًل يف خدمة 
قطرة  آخر  حتى  حّيًا  دمُت  واملقدسات،ما  واألرض  املذهب 
للناظر  تبدو  قد  غريبة  مالمح  حمياه  عىل  دمي.ترتسم  من 
املللراد  اهلللدف  اىل  ببرصه  يشخص  حللني  وجلللربوت  قسوة 
اليه. تتحدث  أن  بمجرد  طيبتها  تعلن  رسيرته  جندلته،لكن 

الذين  عدد  ان  احلزن  من  بنوع  احلياة،شعر  سيغادر  أنه  أيقن 
يتمناه. الذي  العدد  اىل  يصل  خللراف)داعللش(مل  من  قتلهم 

الصاحلي  االسطورة  ان  للعامل  حّدد  العسكري  املوقف  لكن 
بأن  نفسه  داعشيًا.راودُه االحساس  قد اصطاد)321(ارهابيًا 

وأوالده  احلسني  فأنصار  اهلل  اىل  املحببة  االيام  من  اليوم  هذا 
ذكر  يقاوم  الدامي.فلم  بطّفها  العاشورائية  املنازلة  أوج  يف 
عطش االمام وذبح األطفال. فسأل اهلل باكيًا بلوعة وجزع ان 
بالدموع  عيناه  الطف.فاضت  شهداء  بمصاف  شهيدًا  يكون 
وامنح  االنتظار  صومعة  من  ياإهلي  يردد:اخرجني  وهللو 
الشهادة،فاليوم  وجسدي  الللرسور  ونفيس  السعادة  روحي 
الطف. شباب  السالم(زين  االكرب)عليه  عيل  استشهاد  يوم 
الشديد.شعوٌر  باحلزن  روحلله  معه.فاضت  يللاريب  اجعلني 
بالدموع كل  املمتلئة  عيونه  قلبه، طافت  بالرحيل مأل  غريب 
ارجاء قضاء احلوجية،وهو قضاء يربط حمافظات صالح الدين 
لتعشّع  رأسه  يف  تواجدت  أشياء  وكركوك.وثمة  واملوصل 
الشهادة اىل صور االنبهار بعظمة  بجميع خالياه حمّولة فكرة 
الرحيل اىل الواحد االحد بشكل يليق بيوم عاشوراء.توّجس 
يف  عيناُه  احلسم.تدور  لساعة  واألمل  باالنتظار  املمتلئ  قلبه 
نحو  بكثافة  املعادية  الطلقات  وميض  سوى  الترى  حدقاهتا 
والرياء  الزيف  عن  بعيدًا  الروح  بصدق  كلامته  ساترُه.مهس 
والسامء  االرض  االخري.تأّمل  قتاله  األبطال:انه  من  معه  ملن 
قَبلها  بندقيته  اىل  والرصاص.التفت  بالدخان  ملّبدة  وجدها 
قوة  كنا  وأنللت  وحبيبتي.أنا  صديقتي  لوفائها،فقال:أنت 
حتجيم العنف االرهايب ألقزام)داعش(،وصوت رصاصك يا 

عزيزيت،صوت حق جاء من النجف االرشف لتصمت أمامه 
حب  عن  حيدثها  الظالمية.وهو  اخلفافيشية  االصللوات  كل 
وملجم  التكفرييني  االمام)السيستاين(قاهر  وإطاعة  الوالية 
عىل  املياه  شاخمة،جرفتها  باسقة  كنخلة  امللحدين.هوى  أفواه 
حني غفلة.التفت كنرس اشتدت عليه رضبات اخليانة والغدر 
يكون  بعينِه،كيف  املحال  معه هو  الذي حيدث  ان  يعلم  وهو 
قلبي  فريسة سهلة؟.ابتسم وجاء صوته ضعيفًا:خيفق  الصياد 
ضّل  قد  أظنه  وال  الطهور  االرض  نحو  ينساب  بدأ  ودمي 
من  سالسل  يولد  جسدي.فالشك  تغادر  والللروح  الطريق 
الوداع. حلظة  تتناسل  أوهامك  تدع  احلروف،فال  تقّيد  ذهب 

الدافئةمن  الدماء  سيل  يتحسس  وهو  جسده  يف  ثقاًل  شعر 
عليها  وغفت  عيناه  وامحللرت  متاما  شيبته  جرحِه،ختضبت 
صدرِه  مشجِب  عىل  يعّلقها  كأنه  قناصته  اجلفون،احتضن 
احلزين،وهو ال يعي هل علق مهومه أم بقايا سنّي عمرِه،حّرك 
يوم  مطمئنة  بارئها  اىل  روحه  وفاضت  الفضاء  فراغ  يف  يديه 

اجلمعة 29/ 2017/9.

سأبقى مقاتاًل في خدمة المرجعية والوطن والمذهب.. ما دمتُ حيًا!
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ازدواجيٌة في المعايير.. 
موروث تقسيم األدوار بين الرجل والمرأة 

في االسرة الواحدة
ربُّ األسرة أو البيت 

تحمل معاني التأسيس 
وإدارة الشؤون 

واإلشراف عليها. العبارة 
في تشبيه مدير شؤون 

البيت واألسرة بالرب 
تمنحه لغويا معنى 

السلطة المطلقة وأيضا 
القدرة على التسيير. 

لكن هذه العبارات 
والصفات تحمل معاني 

التقسيم، وفيها تقسيم 
ضمني للمهام واألدوار 
داخل البيت وبين أفراد 

األسرة وتحديدا بين 
الزوج والزوجة.

بقلم: �شماح عبادة
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املكلفة  أهنا  أي  البيت  سيدة  أو  البيت  ربة  املرأة  نقول 
من  البيت  يدير  من  فعال  وهي  البيت  شللؤون  بللإدارة 
حيث االهتامم بجميع شؤونه أو أغلبه، فهي من ينّظف 
والزوج  األبناء  برعاية  املكلفة  وهي  ويغسل  ويطبخ 
وبالسهر عىل توفري مجيع متطلباهتم، إذن هي ربة البيت.
رب  ثقافتنا  يف  نقول  وال  األرسة  رب  فهو  الزوج  أما 
البيت، أي أنه املرشف عىل إدارة شؤون األرسة وهو من 
يتخذ القرارات وهو من يكفل مصاريف األرسة وإن مل 
بتوفري مستحقات  املكلف  أغلب األرس وحده  يعد يف 
العائلة والبيت املادية، لكنه يف الوقت نفسه ويف أغلب 

احلاالت هو من يرشف عىل توزيع املصاريف.
واإلدارة،  بالتسيري  أرسنا  جل  يف  يكتفي  األرسة  رب 
البيت للزوجة.  التنفيذية وباقي أعامل  فيام توكل املهام 
نحن العرب تنطبذق عىل أرسنا فعال مقولة رب األرسة 
الذكورية ووعينا اجلامعي  ثقافتنا  البيت ولعله يف  وربة 
ما يربر هاتني الصفتني بحيث نوكل مهام البيت برمتها 
ونوكل  للزوجة  لللألرسة  ورعاية  أعللامل  من  فيها  بام 
مهام اإلرشاف واإلدارة واختاذ أغلب القرارات اهلامة 

للزوج.
الرجال  التمييز ويتبناه أغلب  قائم عىل  تقسيم األدوار 
عندما  فأحيانا  مللوروث،  وكأنه  وعي  بغري  واألزواج 
مسح  أو  األواين  أو  املالبس  غسل  الللزوج  من  يطلب 
برجولته  مساسا  هناك  وبأن  أهني  وكأنه  يشعر  البيت 
فيه  وال  مهينا  ذلك  يرى  ال  حني  يف  البيت،  يف  وهيبته 
املهام زوجته، هذا  أدنى جهد إضايف عندما تقوم هبذه 
إنه  ملاذا تزوجتها إذن، ليس يف ذلك منة منها  واجبها، 
دورها، وغريها من الردود والتعليقات التي تورد بشأن 

قيام الزوجة هبذه املهام.

وال  البيت  يف  للزوجة  موكلة  واملتعبة  اليدوية  األعامل 
يم إن كانت تعمل خارج البيت أيضا، املهم أن تقوم 
ذلك  يثري  وااّل  وجه  أحسن  عىل  البيت  يف  بواجباهتا 
متهمة  نفسها  جتد  وربللام  األرسة  رب  مع  اخلالفات 
هل  لكن  وأرستلله،  أرسهتا  قبل  من  وخمطئة  بالتقصري 
املرأة أكثر قوة بدنيا وأكثر قدرة عىل القيام بكل يشء من 
الرجل؟ ملاذا ال يساعدها وهو األقوى جسديا ويفتخر 
بذلك؟ ملاذا توكل إليه ضمنيا واجتامعيا وتقليديا أدوار 
اإلرشاف واختاذ القرارات وال يسمح إال يف ما قّل وندر 

بأن ُيطلب منه القيام بأعامل البيت؟
وبالرغم مما تبدو عليه جمتمعاتنا اليوم من تطور وانفتاح، 
وبالرغم من ادعاءات مواكبة العرص والعقلية العرصية 
أساليب  اعتامد  ادعاء  وكذلك  احلديث  العيش  ونمط 
الرجال  من  األعظم  السواد  أن  إال  حديثة،  تربوية 
ويعيش  لألدوار  التقسيم  هذا  عن  يتخلون  ال  واألرس 
أغلب األزواج يف جبة الرجل االول يف البيت وبالتايل 
التقليدي  التوزيع  نمطية  األفكار ونفس  نفس  يوّرثون 

لألدوار ألبنائهم.
املثقفني  الرجال  فئة  بينهم  من  أن  إىل  االنتباه  ويلفت 
واملثقفة  املتعلمة  النخبة  من  أنفسهم  يصنفون  والذين 
ونقاشات  ادعللاءات  وبني  بينهم  اهلللّوة  تللزداد  والذين 
عندما  خصوصا  احلياة  يف  احلداثي  واألسلوب  التطور 
جتدهم خارج البيت من منّظري حقوق املرأة واملساواة، 
بالعادات  متسكا  الناس  أكثر  هم  بيوهتم  يف  ولكن 
براحتهم.  األمللر  يتعلق  عندما  خصوصا  والتقاليد 
احلياة  يف  والسلوكيات  واآلراء  املعايري  يف  ازدواجية 
بذلك  اليومية تورث بدورها من جيل إىل آخر مقدمة 

صورة حقيقية ومثالية لثقافتنا وعالقاتنا االجتامعية.
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من أقدم األسواق الشعبية
 وسبق تأسيسه الحكم الملكي

سوق باب الساللمة..

احتفظت مدينة كربالء بعدد كبير 
من االسواق الشعبية الشهيرة التي 

تباع وتصنع فيها الصنائع القديمة 
المختلفة على الرغم من انتشار 

االدوات واآلالت )الميكانيكية( التي 
حلت محل اآلالت اليدوية، وهذه 

االسواق بطبيعة الحال تمون سكان 
المدينة عامة بما يحتاجونه من 

وسائل العيش والراحة من مأكل 
وملبس ومتطلبات الحياة االخرى، 

وتنحدر من هذه االسواق شخصيات 
تاريخية واجتماعية ودينية وباحثون 
اكاديميون على مستوى عال، وفي 
هذا العدد نسلط الضوء على واحد 

من أشهر االسواق الشعبية في 
مدينة كربالء المقدسة اال وهو 

سوق باب الساللمة الذي يقع بالقرب 
من المرقدين الحسيني والعباسي 
الشريفين، وتكون نهايته بالقرب 

من مقام االمام المهدي )عليه 
السالم( ويبلغ طوله بحدود )1000 

متر( تقريبًا.. ولمعرفة المزيد عن 
تفاصيله، إلتقينا بأحد اقدم رجاالت 

السوق وهو الحاج حمادة باقر 
محمد )ابو حكمت( والذي بين ما 

يأتي:

االأحرار/ قا�شم عبد الهادي - ت�شوير/ ح�شنني ال�شر�شاحي
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يبدأ السوق من منتصف شارع صاحب الزمان وينتهي بمقام 
تاريخ  تعاىل فرجه الرشيف(، وله  املهدي )عّجل اهلل  االمام 
وإرث عريقان عىل مستوى حمافظة كربالء املقدسة، حيث ان 
بداية تأسيسه تعود اىل ما قبل فرتة احلكم امللكي يف العراق، 

وكان عبارة عن فرع صغري نصفه مسقف باجلملونات.
ويضيف، يوجد يف السوق مزار خاص ملوقف االمام احلسني 
)عليه السالم( مع اللعني عمر بن سعد والذي يقصده عدد 
كبري من الزوار من داخل العراق وخارجه، ويرمز هذا املزار 
اىل املوقع الذي اجتمع فيه االمام احلسني )عليه السالم( مع 
عمر بن سعد للمفاوضة، واملقام هو عبارة عن شبه حانوت 
اىل سنة  تاريخ تشييده  املنازل، ويعود  خارج من جدار احد 
واملوافق  هجرية   1352 سنة  جتديده  وتم  هجرية   1113
هجرية   1378 عام  بناؤه  جدد  وبعدها  ميالدي   1934

واملوافق 1952 ميالدي. 
ويتابع بالقول، كان السوق يضم التكية اخلاصة بأهايل باب 
صاحب  شارع  اىل  انتقاهلا  قبل  تشكيلها  بداية  يف  السالملة 
الزمان، وجامع تقام فيه املناسبات الدينية والصالة اليومية 
فضال عن جامع اخر يسمى باسم )غريب طوس( تقام فيه 
السالم(  )عليهم  البيت  اهل  ذكر  واحياء  الدينية  املناسبات 
وكان  االمللور،  من  وغريها  كالفواتح  اخلاصة  واملناسبات 
باملعلامت  خاص  داخيل  قسم  عن  عبارة  السابق  يف  اجلامع 
)خان  يسمى  خللان  وهناك  كللربللالء،  حمافظة  يف  املقيامت 
العراقي  امللكي  ابان احلكم  الكبرية  املساحة  عصفور( ذات 

وكان البدو سابقا يستخدمونه لبيع امللح والتمر ايضًا.
يبلغ طول السوق ما يقارب الل 1000 مرت وحيتوي عىل حمال 
)اجلاي  واملقاهي  والبقالني  والقصابني  كالعطارين  خمتلفة 
خالل  ملحوظ  بشكل  املطاعم  فيه  انترشت  وكذلك  خانة( 
وشهد  واخلرازيات،  العطور  حمال  وايضا  احلارض  الوقت 
املعامري  بالتطور  اسوة  واسعة  وتطور  بناء  مراحل  السوق 

الذي شهدته احلياة بشكل عام.
ولسوق باب السالملة عدة تفرعات ثانوية وهي عىل اجلانب 
باب  اىل  هنايته  يف  يؤدي  السادة  بعكد  يسمى  فرع  االيمن 
سيدنا العباس )عليه السالم( وايضا فرع الربجة الذي يؤدي 
اىل منطقة باب بغداد وهناك فرع اخر يؤدي اىل منطقة باب 
ايضا وحيتوي عىل محام سيد سعيد وفرع اخر مرافق  بغداد 
الريايض وعىل  بغداد  باب  اىل خلف مركز شباب  يؤدي  له 
بعد 20 مرت تقريبا هناك فرع اخر يطلع عىل مركز الشباب 
ايضا ويؤدي بدوره اىل منطقة باب العلوة ويف هناية السوق 
املقابلة  اجلهة  ويف  صغري،  اخر  فرع  يوجد  اليمنى  جهة  عىل 
السالم(  )عليه  االكللرب  عيل  مقام  بفرع  يسمى  فرع  هناك 
والذي يؤدي اىل مقام عيل االكرب ومقام عيل االصغر )عليهام 
السالم( والذي يطل يف هنايته عىل شارع السدرة، وفرع اخر 

يسمى عكد شهيب او شارع بيت شهيب والذي يطلع عىل 
هبذا  وسمي  حتديدا،  السدرة  وشارع  السالملة  باب  منطقة 
شهيب  ابراهيم  الكبار  املنطقة  رجال  احد  اىل  نسبة  االسم 
االخري  خمرجه  يكون  السالملة  باب  بفرع  يسمى  اخر  وفرع 
عىل شارع السدرة ويف هناية السوق هناك فرع يؤدي اىل مقام 
صاحب الزمان )عليه السالم(، وبشكل عام فان سوق باب 
بغداد  باب  منطقتي  بني  وصل  حلقة  بمثابة  يكون  السالملة 

وباب السالملة.
يف  تسكن  كانت  التي  القديمة  والعشائر  البيوت  أهم  أما 
زيارة  الرشويف وال طعمة وبيت  بيت  تزال هي  السوق وال 
وايضا بيت اجلعفري بام فيهم رئيس الوزراء السابق ابراهيم 

اجلعفري الذي كان يسكن مع اهله يف السوق.

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

35
ل�سنة 2020 م



االأحرار/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(، 

وبينت الطبيبة السورية )محار عماد الدين زيود( أخصائية التغذية، الكثير عن المرض من خالل تعزيز الجزء االول 
الذي تم نشره االسبوع السابق بالجزء الثاني والذي بينت من خالله ما يأتي: 

حصى الكلى والعالج التغذوي )2-2(

زيادة المتناول من البروتين الحيواني يزيد من طرح
 الكالسيوم واألوكساالت في البول
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ثانيًا: حصيات محض البول:
* يعد محض البول الناتج النهائي الستقالب البيورينات.

الداخيل  االصطناع  الغذاء،  ثالثة:  البيورينات  مصادر   *
وتدرك أنسجة اجلسم.

الضغط  وارتفاع  السكري  الللداء  البدانة،  من  كل  تعد   *
الرشياين من أهم عوامل اخلطورة وبشكل أدق تعد مقاومة 

األنسولني عامال أساسيا يف تشكل حصيات محض البول.
* جيب احلد من مصادر البيورينات الغذائية وأمهها:

األمحر  اللحم  الدجاج،  مثل  الربوتينية بشكل عام  املصادر  ل 
والسمك.

إىل  باإلضافة  الرسدين  اهلرينغ،  سمك  الداخلية،  األعضاء  ل 
ومكعبات  اللحم  مرق  من  املصنوعة  اجلاهزة  احلساء  أنواع 

ماجي. 
ثالثًا: حصيات السيستني:

* يؤدي خلل جيني يف استقالب السيستني إىل زيادة طرحه 
يف البول.

* تؤدي زيادة محوضة البول إىل زيادة خطر تشكل هذا النوع 
من احلصيات بشكل مشابه حلصيات محض البول.

البول أعىل   PH العالجية املحافظة عىل  التداخالت  * أهم 
من 7.

* رضورة املحافظة عىل وارد سوائل بحدود 4 ليرت يوميًا.
* تقليل الصوديوم يرتافق مع خفض سيستني البول.

تقييد  أن  إال  السيستني  الصطناع  ركيزة  امليثيوناين  يعد   *
يثبت  مل  واحلليب  اللحم  البيض،  مثل  امليثيوناين  مصادر 

فعالية يف تقليل طرح السيستني.
من  ويزيد  السيستني  مع  البينسيالمني  مركب  يرتبط   *

حلوليته.  
رابعًا: حصيات سرتوفايت:

وفوسفات  املغنيزيوم  و  األملنيوم  فوسفات  من  ترتكب   *
الكالسيوم.

* تسمى حصيات الفوسفات الثالثية أو احلصيات اإلنتانية.

* النساء عرضة بشكل أكرب لإلصابة هبذا النوع من احلصيات.
بكرتيا  مثل  هلا  الرئييس  املسبب  البكرتيا  أنواع  بعض  تعد   *
األنواع  من  وغريها   Klebsiellaو  Pseudomonas

أوكسيد  ثنائي  ينتج  والللذي  اليورييز  أنزيم  عىل  احلاوية 
.PH الكربون واألمونيا ما يرفع من قيمة

واحلد  اليورييز  أنزيم  تثبيط  يستهدف  العالجي  التداخل   *
من اإلصابة بالتهابات اجلهاز البويل.
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ختاما للحديث يجب الحرص على تناول وارد وافي من الماء باإلضافة إلى شرب مغلي نبتة أو أكثر 

من النباتات التي ثبت دورها في زيادة إدرار البول وطرح السموم من الجسم مثل شراب شعر الذرة، 

البقدونس أو المعدنوس، جذر الهندباء والقريص باإلضافة إلى نصيحة جوهرية تكمن في عدم اتباع 

الحميات القاسية التي تعتبر أحد األسباب الكامنة خلف زيادة خطر تشّكل حصى الكلية بشكل عام.

النصيحة الطبية



هو املرحوم الشيخ هندي الشيخ حممد عيل الشيخ عبد الرضا الغراوي 
الالمعني،  ويعّد من اخلطباء احلسينيني  م،  املولود عام 1933  النجفي، 
وذا صوت حزين فريد يؤثر يف النفوس و كانت له جمالس حسينية داخل 
املقبور  البعث  قبل  اغتيال من  إىل حماوالت  العراق وخارجه، وتعرض 

ويف إحداها دّس له السم يف القهوة لكن مشيئة اهلل حفظته.
ناحية  منها  أماكن  لسنوات طويلة خطيبًا يف عدة  الغراوي  الشيخ   كان 
وكربالء  النجف  يف  وقرأ  الساموة  يف  الوركاء  وناحية  العامرة  يف  العزير 

وبغداد ومناطق عديدة أخرى، ومل يفارق املنرب حتى يف شيخوخته.

يضّم متحف اإلمام الرضا )عليه السالم( يف مدينة مشهد املقدسة، نسخة 
من القرآن الكريم منسوبة لإلمام عيل )عليه السالم(. 

عىل  آيات  وحتتوي  األسمر،  الورق  من  صفحة(   ٦9( من  مكّونة  النسخه 
عدة  من سورة هود إىل اآلية )110( من سورة الكهف.

الكتاب مغلف بجلد املاعز، وتم إهداؤه للشاه عباس األول الصفوي، وقد 
كتب وثيقة األهداء الفقيه الشيخ البهائي يف عام )1588 م(.

حمّبة 
اهلل تعاىل

عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول 
يكن  »مل  يقول:  وآله(  عليه  اهلل  )صىّل  اهلل 
الّتفّكر،  كثري  عبًدا  كان  ولكن  ا،  نبيًّ لقامن 
ومللّن  فأحّبه،  اهلل  أحللّب  اليقني،  حسن 
إذ  الّنهار،  نصف  نائاًم  كان  باحلكمة،  عليه 
جيعلك  أن  لك  هل  لقامن!  يا  نللداء:  جاءه 
الّناس  بني  حتكم  األرض،  يف  خليفة  اهلل 
ريّب  خرّيين  إن  الّصوت:  فأجاب  باحلّق؟ 
عزم  وإن  البالء،  أقبل  ومل  العافية،  قبلت 
عيَلهَّ فسمًعا وطاعة، فإيّن أعلم أّنه إن فعل 
يب ذلك أعانني وعصمني. فقالت املالئكة 

بصوت ال يراهم. 
املنازل  أشّد  احلكم  ألّن  قال:  لقامن؟  يا  مَل 
إن  مكان،  كّل  من  الّظلم  يغشاه  وآكدها، 
أخطأ  أخطأ  وإن  ينجو،  أن  فباحلرّي  ُوِقَي 
ذلياًل،  الّدنيا  يف  يكن  ومن  اجلّنة.  طريق 
يف  يكون  أن  من  خري  رشيًفا،  اآلخرة  ويف 
الّدنيا رشيًفا، ويف اآلخرة ذلياًل. ومن خيرت 
الّدنيا عىل اآلخرة، تفته الّدنيا، وال يصيب 

اآلخرة. 
فنام  منطقه،  حسن  من  املالئكة  فتعجّبت 
هبا.  يتكّلم  فانتبه  احلكمة،  فأعطي  نومة 
له  فقال   ،» بحكمته  داود  يللؤازر  كان  ثّم 
لقامن  يا  لك  طوبى  الّسالم(:  )عليه  داود 
البلوى.  عنك  ورصفت  احلكمة  أعطيت 
اشكر هلل  له  وقلنا  معناه.   ﴾ِ هلِلهَّ اْشُكْر  ﴿َأِن 
﴿َوَمن  احلكمة  من  أعطاك  ما  عىل  تعاىل 
يشكر  من  أي:  لَِنْفِسِه﴾  َيْشُكُر  اَم  َفإِنهَّ َيْشُكْر 
إّنام  فإّنه  عليه،  أنعم  من  ونعمة  اهلل،  نعمة 
يشكر لنفسه ألنهَّ ثواب شكره عائد عليه، 

ويستحّق مزيد الّنعمة، والّزيادة.

نفي�شة قراآنية

اخلطيب ال�شيخ 
هندي الغراوي
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ُعرف  املعدنية  املشغوالت  من  نوع  بإنتاج  املغولية  اهلند  اشتهرْت 
بيدار  ملدينة  نسبة  بيدار(  أو  )بيدري  أسلوب  وهو  زخرفته  بإسلوب 

بإقليم الدكن باهلند.
ويشبه هذا األسلوب يف الزخرفة أسلوب التكفيت )الرتصيع( املألوف 
يف الصناعات املعدنية يف العامل اإلسالمي إىل حد ما، إال أن الزخارف 
املكفتة يف أسلوب بدري تزخرف باحلز واحلفر فتضاف عنارص زخرفية 
جديدة إىل الزخارف األوىل املنفذة بأسلوب التكفيت وتصبح الزخارف 

بارزة ورائعة وقريبة من الطبيعة ذات رنوق ومجال ال مثيل له.

دخل رجل من الشام عىل اإلمام الصادق 
)عليه السالم( وكان أصحابه جيلسون من 
أو  )توّرط(  قد  الشامي  أن  ويبدو  حوله.. 
أساء التقدير حيث طلب مناظرة اإلمام.. 
وهو غري مدرك عىل ساحل أي بحٍر يقف. 
مناظرة  منه  وطلب  اإلمللام  إليه  فإلتفت 
تالميذه وقال له إن غلبتهم فقد غلبتني.. 
وأخذ أصحاب اإلمام يناظرونه واملسكني 
وعندما  يتكّلم..  وكيف  يقول  ما  اليدري 
املارص( أحد  املناظرة مع )قيس  اىل  وصل 
تالميذ اإلمام.. جلس له قيس واهنال عليه 
وكأنه  يتخاذل  الرجل  فأخذ  بالرباهني.. 
من  اإلمللام  ضحك  حتى  ريللشلله..  ينتف 
هذا املوقف، لكنه مع ذلك وعندما انتهت 
املارص  قيس  اىل  اإلمللام  التفت  املناظرة، 
الذكية  املغالطات  ونصحه بعدم استخدام 
أثناء احلوار.. ويف يومها قال اإلمام )عليه 
السالم( كلمته املشهورة )قليل احلق يكفي 

عن كثري الباطل(.

املغالطات الذكّية

كوكبة من علماء الدين 
يتو�شطهم الفقيه

 ال�شيد علي الداماد

م�شغوالت معدنية 
مبهرة

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly
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