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تتعدد أوج�� � ُ�ه الجريم�� ��ة وأمكنتها في ه�� ��ذا العصر،
ُ
ولك�� ��ن تبقى ذات األيادي وراء كل المآس�� ��ي مرة هنا
في العراق ،ومرة أخرى في لبنان أو اليمن أو س�� ��وريا
وغيرها من بالد المسلمين خاصة ،ويذهب ضحيتها
عش�� ��رات اآلالف من الناس األبرياء ،وخسائر كبيرة
جدًا باألموال والممتلكات الخاص�� ��ة والعامة ،ودائمًا
يق�� ��ف خلف كل هذه الجرائم والمآس�� ��ي اإلنس�� ��انية
أحفاد الشيطان الرجيم وأذنابهم بالرغم من التركيز
دائمًا على حرمة الدماء واألموال؛ إال إن أول المآسي
تحدث بسفك الدماء البريئة ،وإهدار األموال الطائلة
بإش�� ��اعة الدمار في البلدان كما ح�� ��دث في التفجير
الهائل األخير في لبنان.
هناك عوامل باتت مؤثّرة في حسم نتيجة الصراعات
بين األط�� ��راف المتنازعة منها الحرب اإلعالمية التي
تش� � �ّنها قوى الضاللة على أصحاب الحق ،وهي حرب
أشد فتكًا من القنابل والطائرات والدبابات بالقيام
ربما ّ
بالجريم�� ��ة ومحاول�� ��ة إلصاقه�� ��ا زورًا وبهتان� � �ًا بجهة
معين�� ��ة عجزت تلك القوى الش�� ��يطانية عن مواجهتها
وجهًا لوجه بأساليب الحرب التقليدية ..ببث الدعايات
المغرضة ضدها ومحاولة قلب الحقائق ،لتكوين رأي
عام مناهض.
الش�� ��ك إنه أس�� ��لوب ب�� ��ات معروفًا يتم من خالله ش�� ��ن
هجمة اعالمية مباشرة بعد الجريمة المروعة من قبل
قوى الش�� ��ر العالمية وبجيوش الكترونية مجندة لهذا
الغرض لتش�� ��ويش الرؤية وحج�� ��ب الحقائق وتلويثها
باألباطي�� ��ل ف�� ��ي أذهان الن�� ��اس ..بح�� ��رب ناعمة ،فمن
خاللها يمكن خلق تصور خاطئ عند الناس البس�� ��طاء
معرضون لمثل
بأن الحق باطل والباطل حق ،وكلنا ّ
هذا االبتالء.
رئيس التحرير
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مسيرة نموذجية لمنتسبي
العتبتين المقدستين في كربالء
احياء لذكرى عيد الغدير
ً

نظمت االمانتان العامتان للعتبتني احلسينية والعباسية
املقدستني مسرية نموذجية للمبايعة يف يوم الغدير االغر
اتسمت بالتباعد االجتامعي ومراعاة االجراءات الصحية.
وش��ارك منتسبو العتبتني املقدستني يتقدمهم السادة اخلدم
يف املسرية احلسينية مبايعني االمام احلسني (عليه السالم) يف
ذكرى يوم الغدير االغر وحمتفيني بحلول الذكرى اخلالدة.
وقال رئيس قسم حفظ النظام يف العتبة احلسينية املقدسة احلاج
(فاضل عوز) «بمناسبة عيد اهلل األكرب (عيد الغدير) تم اقامة
احتفالية نموذجية األوىل من نوعها من قبل األمانتني العامتني
للعتبتني املقدستني احلسينية والعباسية ،متثلت بانطالق مسرية
حسينية نموذجية ملنتسبي العتبتني املقدستني حيمل فيها
املشاركون الورود ويراعون االجراءات الصحية التي اوصت
هبا املرجعية الدينية العليا وخلية االزم��ة من خالل حتقيق
التباعد االجتامعي وارتداء الكاممات والكفوف».
وأض���اف أن «ه��ذه االحتفالية وهب��ذه الطريقة ج��زء من
التحضريات التي سيتم العمل هبا يف حمرم احلرام إلحياء ذكرى
استشهاد االمام احلسني (عليه السالم) واهل بيته االطهار
(عليهم السالم)».
جملة االحرار اال�سبوعية
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سفير هنغاريا في العراق يثني على
مراكز الشفاء في مختلف المحافظات
استقبل سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف الصحن
احلسيني الرشيف سفري مجهورية هنغاريا يف العراق والوفد
املرافق له من املتخصصني يف النظم الصحية وصناعة سيارات
االسعاف وخرباء يف جملل االدوية.
وقال رئيس هيئة الصحة يف العتبة احلسينية املقدسة الدكتور
(ستار الساعدي)« :تم عقد اجتامع فني بحضور األستاذ جواد
رشيف املستشار العلمي وهيأة الصحة والتعليم الطبي ،ومتت
مناقشة أفق التعاون بني العتبة املقدسة ومجهورية هنغاريا،
يف كيفية دعم القطاع الصحي يف العراق ،وتطوير األنظمة
الصحية».
وذكر الساعدي ،أن «سفري هنغاريا يف العراق أثنى كثريا عىل
جهود العتبة احلسينية املقدسة بإنشاء مراكز صحية يف خمتلف
املحافظات ،وكذلك تزويد املواطنني باملستلزمات الوقاية
واألدوية ودعم كادر خط الصد األول».

العتبة الحسينية المقدسة تفتتح تاسع
مراكز الشفاء لها في البصرة

افتتحت العتبة احلسينية املقدسة مركز الشفاء التاسع هلا يف
حمافظة البرصة الفيحاء يف ( )2020/ 8/ 7دعام جلهود وزارة
الصحة يف مواجهة خطر االصابة بفريوس (كورونا) ،ويعدُّ
املركز هذا تاسع املراكز التي افتتحتها العتبة احلسينية املقدسة
من سلسلة ( )22مركزا جاري العمل عىل اكامل املتبقي منها
وانجازها يف بقية املحافظات من جنوب العراق إىل شامله
ومن رشقه إىل غربه.
جدير بالذكر ان املركز جمهز بمنظومة اوكسجني مركزية
وبأحدث التقنيات ملواجهة الفريوس ،وهو بسعة رسيرية تبلغ
( )170رسيرا ،منها ( )100رسير للعناية املركزة ،ولتفاصيل
اكثر ستزودكم (االحرار) هبا يف عددها القادم.

دار القرآن تفتح باب المشاركة

(وطنية الشيعة والنعرة القومية)

في الدورات الصيفية الكترونيا

ندوة علمية تناقش دور الشيعة
في الثورات الوطنية

افتحت دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة املشاركة يف مرشوع
الدورات الصيفية هلذا العام عرب وسائل التواصل االجتامعي الذي تقيمه حتت
شعار( :ثمرة التغري تبدأ باملبادرة) ،نظر ًا للظروف الصحية يف ظل جائحة (
كورونا).
وقال مسؤول دار القرآن الكريم الشيخ (حسن املنصوري) ل� ( جملة االحرار):
«تقام الدورات القرآنية الصيفية بارشاف كوادر خمتصة من املعلمني واملعلامت
هذا العام للطلبة والطالبات الستثامر أيام العطلة الصيفية عرب وسائل التواصل
االجتامعي يف ظل جائحة (كورونا)» ،مبينا «سنعمل عىل توجيه الطلبة يف
البيوت نحو الرتبية القرآنية ووفق برنامج متكامل يشتمل عىل تطبيقات عملية
يف (تعليم التجويد ومبادئ حفظ القرآن الكريم مع مفاهيم أخالقية تربوية)».
وأضاف املنصوري« ،يتم ارسال مادة الدروس يف قناة خاصة من قبل كادر
متخصص يتابع شؤون الطلبة يومي ًا ،ويطالبهم بإنجاز الواجبات املطلوبة ،كام
تتخلل هذه الدورات إقامة مسابقة موحدة أسبوعي ًا يتم فيها اختبار مستوى
الطلبة يف الدروس املطروحة ومنح الطلبة امللتزمني واملواظبني عىل احلضور
متيز إلكرتونية»».
شهادات ّ
فيام بني املعلم (عيل هادي كاظم) ،إن هذه الدورات متاحة للبنني والبنات
من أعامر ( 9اىل  )15سنة ،واملشاركة مفتوحة امام اجلميع من داخل وخارج
العراق ،وتتضمن دروس ًا يف حفظ القرآن الكريم وأحكام التالوة واملفاهيم
القرآنية ،إضافة اىل دروس أخرى تشتمل عىل توجيهات أخالقية وتعاليم
الصالة ،مضيفا تم تقسيمها اىل جمموعتني تتضمن االوىل من عمر ( 9اىل )11
سنة يف حفظ اجلزء الثالثني ،وجمموعة ثانية من عمر ( 12اىل  )15سنة حلفظ
جزء تسعة وعرشين».
جدير بالذكر أن دار القرآن الكريم تقوم بجملة من األنشطة والفعاليات
املتنوعة هبدف نرش علوم القرآن الكريم يف أوساط املجتمع وهلا الكثري من
الفعاليات والنشاطات املحلية والدولية ،فض ً
قراء
ال عن اهتاممها بتخريج ّ
القرآن الكريم وحفظته.

عقدَ مركز كربالء للدراسات والبحوث ندوة
علمية (إلكرتونية) بعنوان (وطنية الشيعة
والنعرة القومية  -شيعة العراق أنموذج ًا)
ناقشت دور الشيعة يف ال��ث��ورات التحررية
الوطنية ومواقف القوميني منها.
وقال األستاذ عبد األمري القرييش ،مدير املركز:
أن «الندوة كانت تسلط الضوء عىل املواقف
املرشفة ألتباع املذهب الشيعي من الثورات
التحريرية ،وكذلك موقف القوميني العرب
منها ،كون أن موقف األخريين يتناىف مع مبدأ
الوطنية».
وت��اب��ع ،أن «م��ن ب��ني ال��ث��ورات التحررية يف
العراق هي ثورة العرشين اخلالدة التي أشعل
فتيلها وأفتى هبا اإلم��ام الراحل الشيخ حممد
تقي الشريازي (قدس رسه) حيث كانت من
مضامني ال��ن��دوة» ،موضحا «ان الندوة التي
انعقدت إلكرتوني ًا يف ظل انتشار جائحة كورونا
اخلطرية حارض فيها فضيلة الشيخ عبد الكريم
آل نجف ،وأدارها الدكتور حيدر الكربالئي يوم
اجلمعة املوافق السابع من شهر آب 2020م»،
مضيفا ان «الندوة ُبثت من داخل املركز عرب
برنامج ( )Free Conference Callالعاملي،
وكانت متاحة للجميع كام تم نرشها عىل قناة
املركز يف يتيوب».
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من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ
العراق الحديث
اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد
املهدي الكربالئي يف /6ذو القعدة1431/هـ املوافق
2010-10-15م:
اهيا االخوة واالخوات او ّد ان اتعرض يف هذه اخلطبة اىل األمور
التالية:
األمر األول:
تعلمون اهيا االخوة واالخوات قد مىض عىل انتهاء االنتخابات
اكثر من سبعة اشهر وما ت��زال احل��وارات جتري بني الكتل
السياسية للوصول اىل تفاهم مشرتك من اجل تشكيل احلكومة
املقبلة..
او ّد ان اتقدم هبذه التوصيات واملالحظات فيام يتعلق هبذا
املحور..
نأمله ونرجوه من االخوة يف الكتل السياسية ان تكون
الذي
ُ
اجتامعاهتم ولقاءاهتم داخل خيمة العراق يف داخل بلدهم ان
جيتمعوا ويتفامهوا ويتحاوروا وليس من الصحيح الذهاب
اىل دول اجل��وار للبحث عن ّ
حل ل��إرساع بتشكيل احلكومة
العراقية ،قد تم بحمد اهلل تعاىل انتخاب هذه الكتل خاصة املعنية
بتشكيل احلكومة من املواطنني العراقيني ومن األمر الصحيح
والالئق هبذه الكتل ان تكون هذه االجتامعات واللقاءات داخل
العراق لكي جيري احلوار والتفاهم بشأن اإلرساع بتشكيل هذه
احلكومة.
ثاني ًا  :هذا احلوار البد ان يكون مبني ًا وفق ا ُالسس واملبادئ
الدستورية وليس وفق االه��واء والرغبات لدى هذه الكتلة
او تلك ووفق الصالحيات التي ُجعلت للسلطات الثالث
الترشيعية والتنفيذية والقضائية من خالل الدستور ،هذا
الدستور كافح الشعب العراقي من اجل حتقيقه والبد ان يكون
هناك احرتام ووفاء ملبادئ و ُاسس هذا الدستور وان تكون
مبادئ هذا احلوار والتفاهم مبنية عىل هذه ا ُالس��س ،نعم لو
كانت هناك تعديالت ملواد هذا الدستور البد ان تكون هذه
التعديالت وفق اآلليات التي ُوضعت للدستور إلجراء هذه
جملة االحرار اال�سبوعية
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اعداد:حيدر عدنان

قر سيكون
التعديالت وحينئذ حينام جتري هذه التعديالت و ُت ّ
هناك حديث وكالم آخر ،أما اآلن وفق مبادئ الدستور البد
ان يكون احلوار والتفاهم مبني ًا عىل هذه االسس واملبادئ ووفق
الصالحيات التي وضعها الدستور للسلطات الثالث..
توجسا
ايض ًا كام تالحظون اهيا االخوة واالخ��وات ان هناك ّ
التوجس
وقلقا لدى البعض من الكتل السياسية لعل هذا
ّ
والقلق هو الذي يعيق اإلرساع بتشكيل احلكومة ،..لكن نحن
التوجس والقلق معيق ًا يف اإلرساع
الذي نأمله ان ال يبقى هذا
ّ
بتشكيل احلكومة..
الذي نقوله بشأن هذه القضية هذا التوجس والقلق موجود
خوف ان يكون هناك ّ
ٌ
حتكم وانفراد
عند بعض الكتل السياسية
انه سبق األداء الذي كان يف
بالسلطة ..نقول للجواب عن ذلك ُ
احلكومة السابقة هناك مالحظات ومؤرشات عليه لكن يمكن
التوجس والقلق واخلوف
ان تكون هناك ضامنات ُتزيل هذا
ّ
لدى بعض الكتل السياسية من خالل وضع نظام داخيل ملامرسة
جملس الوزراء وممارسة السلطة التنفيذية بالذات لصالحياهتا
انه ُترسم السياسة التنفيذية للحكومة القادمة ..ان يكون
وكيف ُ
هناك نظام داخيل ّ
يوضح بموجب مواده كيفية ممارسة السياسة
التنفيذية والصالحية التنفيذية للسلطة التنفيذية وهذا ممكن ان
ُيزيل بعض القلق..
لدينا من مجلة الضامنات تفعيل ال��دور الرقايب والترشيعي
ملجلس النواب ..مل يكن اداء جملس النواب يف هذين امليدانني
نحن الذي نأمله ان يكون الدور
ادا ًء ُمرضي ًا يف الفرتة السابقةُ ..
يامرسه جملس النواب للسياسية التنفيذية وممارسة
الرقايب الذي
ُ
الصالحيات للسلطة التنفيذية من قبل جملس النواب هذا جزء
من مهامه االساسية ان تكون هناك رقابة عىل هذه املامرسة
ممارسة الصالحيات وسري السياسة التنفيذية وهذا ايض ًا جزء
من الضامنات التي ُممكن ان ُتقدّ م وهذا الذي نأمله من جملس
النواب القادم ان يكون اكثر فاعلية واحسن ادا ًء يف ممارسة دوره
الرقايب والترشيعي.

ُن�شرت يف جملة االحرار العدد ()251
اخلمي�س /12ذو القعدة1431/هـ املوافق 2010/10/21م

االمر الثاين :
حقيقة هناك انطباع سلبي لدى اغلب ابناء الشعب العراقي
فيام يتع ّلق هبذا البطء يف تشكيل احلكومة ا ُملرتقبة ويشعر
كذلك املواطن العراقي ان هناك الكثري من املامطلة والتسويف
نأمله نقول كفى
يف عملية اإلرساع بتشكيل احلكومة والذي
ُ
مماطلة وتسويف ًا يف مسألة االرساع بتشكيل هذه احلكومة
ا ُملرتقبة وانتم تعلمون اهيا االخوة واالخوات ان هذا التأخري
له الكثري من التداعيات والكثري من اإلرضار بمصالح الشعب
العراقي فهناك الكثري من مشاريع القوانني املعطلة واملهمة يف
حياة الشعب العراقي تنتظر املناقشة واحلوار واالقرار من قبل
جملس النواب  ...وهناك املوازنة االحتادية التي ينتظر ان ترفع
من جملس الوزراء والبد من حصول املصادقة عليها من جملس
النواب ...
كام ان الشعب العراقي بدأ يتذ ّمر ويسخط بسبب هذا التأخري
وما سيسببه من تداعيات  ..فمن جهة هناك حاجة إلقرار
قوانني مهمة من قبل جملس النواب اجلديد ومنها قانون النفط
والغاز والتعديالت الدستورية وقانون رواتب املتقاعدين وقد
ذكر املوقع الرسمي ملجلس النواب ان هناك ( )150مرشوع
قانون ّ
معطل حلد اآلن مل ينجح جملس النواب السابق إلقرارها
وبحاجة اىل ان تبحث يف جملس النواب القادم ..
االمر الثالث :
تقيم اداء
ان املرجعية الدينية العليا ليس من منهجها وعادهتا ان ّ
انه ليس
هذه الكتلة او تلك الكتلة السياسية اجيابا ً أو سلبا ً كام ُ
تقيم مسار او متبنيات هذه الكتلة او تلك بأن
من منهجها ان ّ
هذا املسار او متبنيات تلك الكتلة مقبولة او مرفوضة..
بل منهجها كام ترون اهيا االخوة واالخوات خالل السنوات
املاضية اهنا تقدّ م املشورة والنصيحة و ُتبدي ال��رأي للكتل
السياسية وق��ادة ُ
الكتل السياسية بام حيقق املصالح العليا

للشعب العراقي وتقدّ م املنهج السديد ألبناء الشعب العراقي
ويرصون صفوفهم وحيفظون وحدة
كيف حيفظون وحدهتم
ّ
هذا الشعب..
وكذلك التأشري اىل املسار اخلاطئ يف االداء السيايس بصورة
عامة اذا وج��دت ذل��ك يف عمل الكتل السياسية العراقية
تبني كيفية تصحيح هذا املسار
بصورة عامة ُت
وتبي ُنه ثم ّ
ّ
شخص ُه ّ
اخلاطئ...
ّ
ولعل بعض الكتل او بعض الشخصيات حينام تتصور او ُتبدي
ان هناك اشارات بأن هذه الكتلة يف مسارها او ُمتبنياهتا مقبولة
تصور ليس بصحيح ألن املنهج
ومرضية عند املرجعية فهذا
ٌ
الذي دأبت عليه املرجعية الدينية العليا انام هو ما ذكرناه وليس
هناك كالم رصيح وال إشارات وال إحياءات وال إيامءات من
املرجعية الدينية العليا ان هذه الكتلة او تلك مسارها ومتبنياهتا
ٌ
مريض ومقبول ..ليس األمر كذلك ،املرجعية الدينية
ومنهجها
تبني ما هو الصحيح وما هو الضامن
العليا بخيمتها انام هي ّ
ملصالح وحقوق الشعب العراقي بتاممه.
االمر الرابع :
بعض االخوة يطلبون اآلن من املرجعية الدينية العليا ان ُتصدر
بيان ًا حول ما يصدر من ترصفات او اق��وال غري مقبولة من
هذا الطرف او ذاك بام يؤدي اىل إثارة الفتنة الطائفية او اثارة
االحتقان الطائفي..
ان املرجعية الدينية تدعو ُعقالء القوم مجيع ًا ومن مجيع املذاهب
ٍ
طرف يسعى إلثارة الفتنة الطائفية،
االسالمية ان ُيلجموا أي
من املهم جد ًا بام حيقق مصالح املسلمني وحيفظ قوهتم ويشدّ
ويقرب بني ابناء
اوارصهم ان نسعى بكل امر حيفظ هذه الوحدة ّ
در بيان من املرجعية الدينية العليا
اال ّمة االسالمية وسبق ان َص َ
هبذا الصدد يف /14حمرم1428/ه� املوافق 2007/2/3م
(فلرياجع هبذا الشأن).
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فقـــــــه وعقائد

اإعداد :حممد حمزة جرب

ا�شتفتاء حول اإقامة مرا�شم عزاء االمام احل�شني a

يف �شهر حمرم احلرام عام  1442هـ

إن هناك العديد من األساليب التي يمكن إتّباعها يف
التعبري عن احلزن واألسى يف هذه املناسبة األليمة ،واظهار
ّ
(صىل اهلل عليه وآله) وأهل
املواساة مع النبي املصطفى
بيته األطهار يف تلك املصيبة الكربى التي ح ّلت باإلسالم
واملسلمني .ومن ذلك:
 � 1االكثار من ّ
بث املجالس احلسينية النافعة عىل اهلواء
مبارشة عرب املحطات التلفزيونية وتطبيقات االنرتنيت،
وينبغي للمراكز واملؤسسات الدينية والثقافية أن تنسق
مع اخلطباء اجليدين والرواديد ا ُملجيدين هبذا الصدد وأن
ّ
وحتث املؤمنني عىل االستامع اليهم والتفاعل معهم
حتشد
وهم يف أماكن سكنهم أو ما بحكمها.
 � 2عقد املجالس البيتية يف اوق��ات معينة من الليل أو
النهار ،يقترص احلضور فيها عىل افراد العائلة واملخالطني
معهم ،ويستمع فيها اىل بعض املجالس احلسينية النافعة
ولو من خالل ما ّ
يبث مبارشة عىل بعض القنوات الفضائية
أو عرب تطبيقات االنرتنيت .وأما املجالس العامة فال بد
من أن يلتزم فيها بالضوابط الصحية التزام ًا صارم ًا ،بأن
يراعى فيها التباعد االجتامعي بني احلارضين واستخدام
الكاممات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار وباء
كورونا ،مع االقتصار يف عدد احلضور عىل ما تسمح به
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اجلهات املعنية ،وهو مما خيتلف بحسب املوارد من حيث
عقدها يف االماكن املفتوحة أو املغلقة ومن حيث اختالف
البلدان بالنظر اىل مدى انتشار الوباء فيها.
 � 3نرش املظاهر العاشورائية عىل نطاق واسع من خالل رفع
األعالم والالفتات السود يف الساحات والشوارع واالزقة
ونحوها من االماكن العامة مع مراعاة عدم التجاوز عىل
حرمة االمالك اخلاصة أو غريها وعدم التخلف عن رعاية
القوانني النافذة يف البلد .وينبغي أن تشتمل عىل مقاطع من
كلامت االمام احلسني (عليه السالم) يف هنضته االصالحية
العظيمة وما قيل يف فاجعة الطف من روائع الشعر والنثر.
وأما االطعمة التي يتعارف توزيعها هبذه املناسبة فال بد من
أن تراعى الرشوط الصحية الالزمة يف إعدادها وتوزيعها
ولو اقتىض ذلك االقتصار عىل بعض االطعمة اجلافة
وايصاهلا اىل مساكن املؤمنني تفادي ًا حلصول االزدحام عند
تقسيمها.
و ّفق اهلل اجلميع إلحياء هذه املناسبة املهمة واقامة عزاء
سيد شباب أهل اجلنة (صلوات اهلل وسالمه عليه) بام
تسمح به الظروف الراهنة ،إنه و ّيل التوفيق.
 /9ذو احلجة1441/ه�
مكتب السيد السيستاين (دام ظ ّله) � النجف األرشف

احلديث ..م�شدر للت�شريع
يصبح احلديث الرشيف صاحل ًا ألن يكون مصدر ًا من مصادر
الترشيع عند الشيعة اإلمامية بعد مروره باملراحل التالية:
 .1تقييم رواة احلديث بصورة دقيقة ال تقبل التسامح لتشخيص
و تعيني هوية الراوي بصورة كاملة ،و ذلك عىل أسس علمية و
قواعد مرسومة يف علم خاص هبذا األمر يسمى بعلم الرجال،
وباالستعانة هبذا العلم يتعرف العلامء عىل حال الراوي من
حيث الوثاقة وعدمها ،فيقررون قبول روايته أو رفضها.
 .2تقييم كافة األح��ادي��ث املروية عن املعصومني (عليهم
السالم) من حيث متن احلديث و طبقته لتمييز األحاديث
َّ
الصحيحة عن السقيمة ،و يتم هذا التدقيق و التقييم عىل أسس
علمية رصينة و قواعد مدونة يف علم خاص هبذا األمر يسمى
بعلم الدراية.
 .3ختضع الرواية للمناقشة يف حجيتها يف علم األصول.
 .4تأخذ الرواية طريقها إىل استنباط احلكم الرشعي منها يف
علم الفقه وبعد ثبوت حجية الرواية و صالحيتها لالستدالل
هبا يعتمدها الفقيه مصدر ًا ترشيعي ًا يفيد منه احلكم املطلوب.

من هم األبدال؟
والع َّباد ،واألولياء
مج ُع َبدَ ْل َو َب ِديل ،وهم ُّ
األبدالْ َ :
الزهادُ ،
املخلصون ّهلل.
و يف علم الرجالُ ،يعترب َعدُّ الراوي من األبدال َمدح ًا من
الدرجة العليا يصل إىل درجة التوثيق  ،فمث ً
ال نجدُ َّ
أن الشيخ
الزكية) لدى ذكره حلجر بن عدي
الطويس ( قدَّ س اهلل نفسه َّ
الكندي ،يقول :و كان من األبدال.
ويقول العالمة ُ
الطرحيي :األبدال قوم من الصاحلني ال ختلو
الدنيا منهم ،إذا مات واحد أبدل اهلل مكانه آخر.
ويف القاموس :األب��دال ق��وم يقيم اهلل هبم األرض وهم
سبعون ،أربعون بالشام وثالثون بغريها ،ال يموت أحدهم
إال قام مقامه آخر من سائر الناس.

الفرق بيـن القواعد
والنظريات
تضبط القواعد الفقهية وجتمع الفروع
واجلزئيات ،ويعتمد عليها الفقيه يف معرفة
األحكام الرشعية .أما النظريات الفقهية
فهي دساتري ومفاهيم كربى تشكل نظام ًا
متكام ً
ال يف جانب كبري من جوانب احلياة
والترشيع وان كل نظرية تشمل جمموعة
من القواعد الفقهية ،كام ان النظرية تقوم
عىل أرك��ان ورشوط ومقومات أساسية،
وكثري ًا ما ختلو من بيان األحكام الفقهية.
لذا النظرية يف مصطلح العرف احلديث
تعني القاعدة الكربى التي موضوعها
كيل حتته موضوعات متشاهبة يف األركان
وال��رشوط واألحكام العامة ،وإن لكل
موضوع أركان ًا ورشوط � ًا خاصة ،ومتتاز
عن القاعدة الفقهية بأهنا حتتاج يف تكوينها
إىل أركان ورشوط وأحكام بحيث تشمل
جانب ًا كبري ًا من الفقه وتصلح أساس ًا له.
أما القواعد فال يوجد هلا أركان ورشوط،
وتنطوي ع��ىل ع��دد كبري م��ن األح��ك��ام
الفقهية والفروع واملسائل.
مثال القواعد الفقهية (العربة يف العقود
املقاصد واملعاين ال األلفاظ واملباين) التي
تفرس صيغة العقد وموضوعه لتحديد
اآلثار املرتتبة عليه.
ومثال النظريات الفقهية (نظرية العقد)
التي تتناول مجيع العقود الرشعية يف خمتلف
أحكامها وأطرافها من التعريف واألركان
وال���رشوط واآلث���ار ،وم��وق��ع العقد بني
مصادر االلتزام األخرى.
واحلاصل ان القواعد الفقهية هي الوسط
بني املسائل والنظريات.
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العطاء احل�سيني

بعد افتتاح العتبة الحسينية المقدسة مركز الشفاء في ديالى

المصابون بفيروس كورونا يعيشون
فرحة العيد المبارك
تقرير :ح�شنني الزكروطي /ت�شوير :ح�شنني ال�شر�شاحي

افتتحت العتبة الحسينية المقدسة مركز الشفاء الثامن في محافظة ديالى في اول ايام عيد
االضحى المبارك ضمن سلسلة مراكز الشفاء التي انشأتها في المحافظات العراقية ،لعالج
المصابين بفيروس كورونا ،ودعما لقطاع الصحة العراقية ،وبحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور
حسن التميمي افتتح السيد نائب األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة االستاذ حسن رشيد
العبايجي المركز الثامن في مستشفى بعقوبة التعليمي بمحافظة ديالى وكان برفقته رئيس
حفظ النظام في العتبة المقدسة الحاج فاضل عوز ورئيس المشاريع الهندسية في العتبة
المقدسة المهندس حسين رضا مهدي ومرافقون آخرون لهم.
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نائب األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة :النهوض بالبلد وشعبه المظلوم يحتاج الى تكاتف وتالحم
وتآزر من جميع ابنائه ومؤسساته ،وان هذه البذرة التي تغرسها العتبة الحسينية المقدسة من إنجاز المراكز
الصحية بمواصفات متميزة ماهي اال رسالة تؤكد وجود طاقات عراقية قادرة على النهوض بالبلد...
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وحتدث ملجلة (االح��رار) وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن
التميمي:
يمر العامل بأرسه من تفيش فريوس كورونا التي
«نحن نمر كام ُّ
اصابت اكثر من ( )17مليون شخص عىل مستوى العامل ،مع
اكثر من ( )٦00الف حالة وفاة يف خمتلف الدول ،وهذه اجلائحة
تتطلب تضافر اجلهود يف سبيل توفري مجيع اإلمكانات ودعم
جهود وزارة الصحة ودوائر الصحة يف باقي املحافظات» ،وتابع
«كام يعلم اجلميع منذ أكثر من ثالثة أشهر نتيجة لعدم التزام أغلب
املواطنني بالتعليامت الصحية واالرشادات من قبل وزارة الصحة
زاد عدد االصابات وعدد الوفيات يف العراق وملواجهة هذا االمر
كان للمرجعية الدينية العليا املتمثلة بسامحة املرجع االعىل السيد
عيل احلسيني السيستاين (دام ظله) والعتبات املقدسة دور كبري
لدعم جهود وزارة الصحة ومعاجلة املصابني».

مضيفا «كان لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة الدور االكرب
بدعم وزارة الصحة بإنشاء ما يقارب ال� ( )20مركزا صحيا
يف العاصمة بغداد واغلب املحافظات العراقية ،وقسم منها تم
انجازه واالخر قيد االنجاز ،وضمن سلسلة هذه املراكز تم افتتاح
مركز الشفاء الثامن يف حمافظة دياىل بعدما تم افتتاح مراكز عدة يف
واسط وميسان وذي قار وغريها ،ممن املؤمل افتتاح مراكز اخرى
يف البرصة وبغداد واملوصل واالنبار» ،مبينا «ان مركز الشفاء
الثامن يعدُّ من املراكز املتميزة من حيث املواصفات اهلندسية
واخلدمات الطبية الذي تم انجازه من قبل املالكات اهلندسية يف
العتبة احلسينية املقدسة بوقت قيايس».
جملة االحرار اال�سبوعية
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«البد لنا من خالل افتتاح مركز الشفاء الثامن ان نستذكر
التضحيات اجلليلة لشهداء ال��ع��راق االب���رار الذين ج��ادوا
بأنفسهم دفاعا عن سيادة العراق وارضه وحرماته ومقدساته
والشكر والتقدير والعرفان مقدم اىل رج��ال ونساء اجليش
االبيض املرابطني يف خطوط الصد االول ملواجهة جائحة
كورونا كام نتقدم بخالص الشكر والتقدير جلميع الكوادر
الصحية واهلندسية والفنية الذين سامهوا بإنجاز هذا الرصح
الطبي الكبري يف حمافظة دياىل احلبيبة اذا تؤكد العتبات املقدسة
السيام احلسينية منها باهنا ستكون السد املنيع للدفاع عن ابناء
العراق بجميع أطيافه من الشامل اىل اجلنوب اذا ما تعرضوا اىل
املحن والشدائد وستقف دائام اىل جنبهم كام كان عهدها سابقا
بالدفاع عنهم مقتدية بتوجيهات االب الروحي سامحة السيد
عيل احلسيني السيستاين (دام ظله)».
موضحا «ان العتبة احلسينية املقدسة بجميع امكاناهتا ستكون

جملة (االحرار) جتولت قبل افتتاح املركز بني الضيوف
الذين حرضوا حفل االفتتاح وكان منهم جماميع من
اهايل دياىل الكرام ممن عربوا بردود فعل كبرية عن
بالغ سعادهتم نتيجة إنجاز هذا املركز كام تقدموا
بالشكر والتقدير اىل االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة وعىل رأسهم سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي ،وهم عىل ثقة تامة بان هذا املركز سيسهم
بمعاجلة املصابني بفريوس كورونا وسيكون بمثابة
انتقالة نوعية لألهايل الكرام».
وعن ذلك قال االستاذ (حسن رشيد العباجيي):

سخية لتلبية اي نداء من قبل ابنائها يف كل زمان ومكان بالرغم من
التحديات والصعوبات ،وان النهوض هبذا البلد وشعبه املظلوم
حيتاج اىل تكاتف وتالحم وتآزر من مجيع ابنائه ومؤسساته وان
هذه البذرة التي تغرسها االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
من إنجاز املراكز الصحية بمواصفات متميزة ما هي اال رسالة
تؤكد عىل وجود طاقات عراقية قادرة عىل النهوض بالبلد اذا
ما توفرت هلا الرعاية والدعم والعمل الصحيح ،وستكون هذه
البذرة شجرة مثمرة اصلها ثابت وفرعها يف السامء».
ومن جانبه اشار املرشف العام عىل القطاع الصحي يف العتبة
احلسينية املقدسة الدكتور ستار الساعدي اىل تفاصيل مهمة
13
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وزير الصحة :كان لألمانة العامة
للعتبة الحسينية المقدسة
الدور االكبر بدعم وزارة الصحة
بإنشاء ما يقارب الـ( )٢٠مركزا
صحيا في العاصمة بغداد
وزير ال�شحة والبيئة د .ح�شن التميمي

واغلب المحافظات العراقية،
منها منجز وما هو قيد
االنجاز ،ومركز الشفاء الثامن
يعدُّ من المراكز المتميزة من
حيث المواصفات الهندسية
والخدمات الطبية...

اال�شتاذ ح�شن ر�شيد العبايجي

الدكتور �شتار ال�شاعدي

املهند�س ح�شني ر�شا مهدي
جملة االحرار اال�سبوعية
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خاصة باملركز فقال:
«بتوجيه مبارش من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي وحتت خيمة املرجعية العليا الرشيدة تم افتتاح مركز
الشفاء الثامن يف حمافظة دياىل وبسعة ( )80رسيرا الذي يعد جزءا من مراكز
الشفاء التي تم إنجازها ومن املؤمل أن تنجز مستقبال والبالغ عددها ()20
مركزا بسعة ( )2000رسير ».
موضحا «ان اهل��دف الرئيس من انشاء املراكز الطبية هو التكامل مع
مؤسسات الدولة وغريها وتقديم خدمة جليلة اىل أبناء الشعب العراقي
العزيز السيام يف ظل تفيش جائحة كورونا ،مبينا ان املرجعية الرشيدة
كام وقفت مع الشعب العراقي يف حربه وانتصاره عىل عصابات داعش
االرهابية تقف اليوم معهم ليتجاوزوا أزمة جائحة كورونا».
منوها عام وفرته االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة من خدمات يف هذا
املضامر فقال« :لقد وفرت الكثري ألبناء املحافظات املختلفة ومنها االجهزة
الطبية وباقي املستلزمات االخرى فضال عن بعض املكافآت املالية والدعم
املعنوي».
وعن انجاز املركز وعامرته حتدث ملجلة (االحرار) رئيس قسم املشاريع

اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة املهندس حسني رضا الضغط النفيس عىل املريض وزيادة رسعة الشفاء بزيادة
مهدي فقال:
املعنويات واملناعة ،وقد جهز املركز بجميع املستلزمات
«قامت الكوادر اهلندسية والفنية يف العتبة املقدسة بتصميم الطبية بالتعاون مع دائرة صحة حمافظة دياىل».
وتنفيذ وارشاف املركز الثامن ضمن سلسلة مراكز الشفاء
التي أنشأهتا العتبة احلسينية املقدسة وقدمتها جمانا لألهايل
يف خمتلف املحافظات ملكافحة جائحة كورونا والتغلب
عليه ،واستغرقت م��دة إن��ج��ازه ( )30يوما بمساحة
( )1350مرتا مربعا بسعة ( )80رسرسا ،كان من ضمنها
( )8أرسة للعناية املركزة فضال عن ( )8ارسة خاصة
بفرق استشارية وفحص وصيدلية واشعة وسونار ،وان
هذا املركز يمتاز بعدة مميزات من ضمنها وجود منظومة
اوكسجني مركزية مهمة جدا حلياة املريض وحيتوي عىل
منظومة هتوية وتربيد تعمل بالضغط السالب التي تويص
هبا منظمة الصحة والعاملية ودوائر الصحة والتي بدورها
تقلل من فرص انتقال العدوى بني املصابني والكوادر
الطبية والتمريضية وكذلك اضافة ملسات معامرية مجيلة
ورده��ات متعددة للرجال والنساء واالطفال بتقليل
15

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar Weekly

ل�سنة  2020م

العطاء احل�سيني

ّ
خالل لقائه وفد املجل�س الوطني لقبائل وع�شائر املو�شل..

الشيخُ الكربالئيُّ يوافقُ على انشاء مركزين
للشفاء بأيمن وأيسر الموصل
تقرير� /شياء االأ�شدي -ت�شوير /ح�شنني ال�شر�شاحي

أكدَ المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربالئي الموافقة على
بناء مركزين للشفاء في الجانبين االيمن واأليسر دعم ًا ألهالي المدينة وإسناد ًا للكوادر الصحية
هناك لمواجهة وباء فيروس (كورونا) .يأتي ذلك خالل استقبال سماحته وفد المجلس الوطني
لقبائل وعشائر محافظة نينوى في مكتبهِ الخاص داخل الصحن الحسيني الشريف .واستعرض الوفد
خالل اللقاء الوضع الذي تعيشه محافظة الموصل ،مثمنين دور المرجعية الدينية العليا تجاه أهالي
الموصل ،كما بيّن الوفد الوضع الذي تعيشه المحافظة في ظل جائحة كورونا مع وجود نقص حاد
بالمستشفيات والمراكز الصحية.
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وقال الشيخ (صالح سليم اخلالدي) رئيس املجلس :كان
لنا رشف الزيارة لسيدنا االمام احلسني (عليه السالم)،
وهو املنا املنشود الذي كنا نتمناه منذ فرتة طويلة وهذه
ال��زي��ارة امليمونة التي بوركنا هبا بلقاء سامحة الشيخ
اجلليل (عبد املهدي الكربالئي) ،وقدّ منا باسم املجلس
الوطني لقبائل وعشائر نينوى احتياجات مدينة املوصل
ومنها بناء مستشفيات ملواجهة وباء فريوس (كورونا) يف
اجلانبني االيمن وااليرس ..وسامحة الشيخ ّلبى نداء أهايل
املوصل مشكور ًا ،وأكد الشيخ أن مدينة املوصل تعد ثاين
اكرب املحافظات العراقية ،وأشار سامحته اىل أمهية تقديم
الدعم والعون للمدينة ملواجهة هذا الوباء ،منوه ًا اىل ان
املستشفيات ستبقى بعد انتهاء هذا الوباء لتخدم الكوادر
الصحية يف املحافظة..
وبني اخلالدي أن الوفد قدّ م طلب ًا اخر ًا لدعم اهايل نينوى
بالسالت الغذائية واملواد االنسانية واحلاجات املادية التي
حتتاجها املدينة وخصوص ًا مناطق املوصل القديمة التي
تفتقر اىل ابسط قواعد اخلدمة االنسانية وقد ّلبى سامحة
الشيخ الكربالئي الطلب .فيام تباحث الوفد مع الكربالئي
رفع الفائدة عن القرض العقاري الذي يمنح للمواطن
العراقي لكون املواطنني يف نينوى عازفني عن استالم
حمرما ويعد من الربى ،فيام ناشد
القرض العقاري لكونه ّ
الوفد سامحته حول مفاحتة رئاسة الوزراء ووزارة املالية
برفع هذه الفائدة املقررة وجعلها عىل شكل رسوم ختدم
أهايل حمافظة املوصل كي يتمكنوا من بناء دورهم وحمالهتم
عل ًام بأن املرصف العقاري يمتلك قدرة مالية جيدة ولكن
حمرما
املواطن ع��ازف عن استالم تلك القروض كونه ّ
ويعدها رب��ى ،وهب��ذا نخدم كل جهد خيدم هذه املدينة
العزيزة التي جئنا من اجلها لنقدّ م رأينا ومقرتحات اهلنا
يف حمافظة.
تنس أهايل املوصل ايام التحرير
**ان املرجعية الدينية مل َ
ولن تنساهم يف هذا الظرف الصعب احلايل
من جهته حتدث الشيخ (عامد القرة غويل) مسؤول قاطع
لواء عيل االكرب (عليه السالم) قائ ً
ال :بتوجيه من سامحة
الشيخ الكربالئي كان ملجاهدي اللواء زي��ارة اىل مدينة
وجهها أه��ايل املوصل اىل العتبة
املوصل ،بعد استغاثة ّ
احلسينية املقدسة ومكتب سامحة السيد عيل احلسيني

السيستاين(دام ظله) بتقديم يد العون هلم يف ظل الظروف
وجه
الصعبة التي متر هبا البالد.مبينا  ،ان لواء عيل االكرب ّ
كوادره بالتوجه اىل املوصل والتنسيق مع االخوة االطباء
تم التعرف
والصيادلة واالساتذة اجلامعيني يف نينوى ،فيام ّ
عىل وجهاء املنطقة واالخ��وة وطرحوا عدة امور ابرزها
بأن متد يد العون واملساعدة اىل اهايل املوصل ،وتذليل
االحتياجات الفعلية والواقعية للمدينة التي تعاين من
تلكؤ يف املشاريع اخلدمية .والن العتبة احلسينية املقدسة
سباقة يف خدمة املؤمنني فقد طلب منها تويل املشاريع
اخلدمية ومساعدة املدينة يف ظل هذا الظرف الراهن ،وهذه
اخلدمات تكون اىل جانب بناء مركزين صحيني ،واللذين
متت املوافقة عىل ذلك .مؤكد ًا ان هناك دعوات من قبل
الوفد الزائر بتقديم سالت غذائية اكثر اىل مدينة املوصل
ك��ون هناك العمل متوقفا وباخلصوص اه��ايل سنجار
بعثوا بطلب اىل مكتب املرجعية الدينية العليا واىل سامحة
املتويل الرشعي الشيخ الكربالئي يتضمن :ان املرجعية
مل تنساهم ايام التحرير ومن املؤكد اهنا لن تنساهم هبذا
الظرف الصعب احلايل وطلبات اخرى كانت من خالل
سامحة الشيخ يف قضية الدعم إلعامر اجلسور املهدمة من
ايام (داعش) االرهايب وقضية اعامرها ألهنا تؤ ّثر عىل سري
احلركة واملركبات كذلك البيوت املهدمة للعوائل هناك
بحاجة اىل ترميم.
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بعد ح�شوله على �شهادة االيزو العاملية...

معمل نسيم الوارث لتصنيع اجهزة التبريد
ينتج ( )1٢٠الف جهاز سنويا
تقرير :اإبراهيم حميد العويني

بأيدٍ عراقية ماهرة من
مهندسين وفنيين وكوادر
متخصصة شرع معمل نسيم
الوارث ألجهزة التبريد الواقع
على طريق كربالء – النجف
بإنتاج ( )1٢٠الف جهاز تبريد
سنويا ،وبكفاءة عالية
مالئمة لدرجات الحرارة
في البلد الحبيب ،ولكفاءة
التصنيع ساهمت العتبة
الحسينية المقدسة بتزويد
المستشفيات ومراكز الشفاء
الخاصة بمرضى كورونا التي
انشأتها في المحافظات
العراقية لراحة المرضى.
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املهند�س �شفاء علي ح�شني

ان معمل الوارث ألجهزة التبريد ساهم في تزويد المستشفيات ومراكز الشفاء
الخاصة بمرضى كورونا التي انشأتها العتبة الحسينية المقدسة في مدينة
كربالء والمحافظات االخرى».
و ُيعدُّ مرشوع معمل نسيم الوارث لتصنيع اجهزة التربيد التابع للعتبة
احلسينية املقدسة من املشاريع الرائدة يف العراق التي عمدت العتبة
املقدسة عىل انشائها بعد اغراق السوق املحلية باألجهزة املستوردة
باهظة االثامن وكذلك تشجيعا للمنتج الوطني.
وق��ال مسؤول شعبة التربيد يف العتبة احلسينية املقدسة املهندس
(صفاء عيل حسني)« :ان املرشوع تأسس يف عام  2017بتوجيه من
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي».
واضاف «ان الشعبة بدأت بدراسة جدوى متكاملة من الناحية الفنية
والبيئية واالقتصادية ويف خمتلف االجتاهات بعد ان حصل املرشوع
عىل مجيع املوافقات الرسمية احلكومية وتم تأسيس رشكة نسيم
الوارث للتجارة والصناعات واالستثامرات اهلندسية التابعة للعتبة
احلسينية املقدسة».
19
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وبني ان املصنع وضع حمددات اساسية قبل اخلوض بالعمل
حيث تم مراعاة الظروف اجلوية واملناخ ومالءمته لالجواء
العراقية كذلك مراعاة مشاكل ارتفاع وانخفاض التيار
الكهربائي مع كفاءة التربيد وبأقل كلفة».
واوض��ح ان معمل ال��وارث ألجهزة التربيد يعد االول من
نوعه يف العراق لعدم وجود مرشوع اخر مماثل له حتى الوقت
احلارض ،مؤكدا ان املرشوع ال هيدف اىل حتقيق االرباح وانام
الغرض منه تقديم خدمة جمتمعية بالدرجة االوىل وتشغيل
االيدي العاملة والكوادر اهلندسية التي حتمل مهارات متنوعة
واستثامر الطاقات وتوجيهها بالشكل الصحيح وايضا احلفاظ
عىل العملة الصعبة واحياء نواة الصناعة العراقية».
وتابع حديثه «ان معمل ال��وارث ألجهزة التربيد ساهم يف
تزويد املستشفيات ومراكز الشفاء اخلاصة بمرىض كورونا التي
انشأهتا العتبة احلسينية املقدسة يف مدينة كربالء واملحافظات
االخرى».
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واكد «ان اكثر من ( )500جهاز تربيد زودنا هبا هذه املراكز والزلنا مستمرين بالعمل
يف املراكز االخرى التي تعمل عىل انشائها العتبة احلسينية للسيطرة عىل جائحة كورونا».
من جهته ذكر املدير املفوض لرشكة نسيم الوارث للتربيد املهندس (عيل فزاع) ملجلة
(االحرار)« :ان الرشكة اثبتت نجاحها الكبري يف السوق العراقية حيث تعد الرقم واحد
من حيث اجلودة والنوعية».
واضاف «ان هدف الرشكة االسايس هو تصنيع اجهزة ملنتج وطني ذي مواصفات عالية
وتشغيل االيدي العاملة ،مبينا «ان الرشكة حصلت عىل شهادة (االيزو) من رشكات
عاملية ،وهناك تعاون مع عدة رشكات عاملية منها رشكة (هاير) الصينية ورشكة (بري
فريتاس) الفرنسية ورشكات اوربية اخرى».
واشار اىل ان «املصنع ينتج ( )120الف جهاز بالسنة والذي يرتاوح معدل االنتاج
اليومي ( )450جهازا باليوم الواحد ،مؤكدا ان مجيع هذه االجهزة يتم تسويقها للسوق
املحلية وزيادة الطلب عليها من قبل املواطنني».

21

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar Weekly

ل�سنة  2020م

حد يقة ا لكــــتب

التربية عند أئمة أهل البيت (عليهم السالم)
دراسة فلسفية تحليلية
قراءة :ح�شني ن�شر

ّإن أهـــل البيـــت (عليهم الســـالم) هم
معـــدن النبـــوة ،وأعـــالم الهـــدى ،وأهل
قبس
البالغـــة والفصاحة ،وحديثهم هو
ٌ
ٌ
مـــن نور الـــكالم اإللهـــي ،وإضـــاءة من
ٌ
وشـــعلة ّ
وضاءة
النبوي،
هدي المنطق
ّ
تتعدد مسارات
في ســـبيل هداية ا ُالّمةّ ،
إشـــعاعها لتشـــمل نواحـــي الفكـــر
ّ
وتغطي جوانب الحياة كافة،
والعقيدة ،
ً
حثيثة في ســـبيل
وقـــد بذلـــوا جهـــودًا
تصحيـــح جوانـــب اإلنحـــراف الطارئة في
حيـــاة األمة المختلفة ،وإصالح ما فســـد
جدهم
من ُأمور المسلمين بعد رحيل ّ
المصطفى (صلـــى اهلل عليـــه وآله) ما
َ
ذلـــك ســـبيالً ،فوقفوا
اســـتطاعوا إلـــى
بوجه التيـــارات المنحرفـــة ،ودافعوا عن
معالـــم الديـــن الحنيـــف ،ينفـــون عنـــه
تحريف المغاليـــن ،وانتحال المبطلين،
وتأويل الجاهلين ،إلى قيام يوم الدين.

القيم (الرتبية عند أهل البيت � عليهم السالم �
ويف كتاهبا ّ
دراسة فلسفية حتليلية) ،حتدّ ثت املؤلفة (مها نادر الغرايب)
النبوة (عليهم السالم) ،واقف ًة
عن القيم العليا عند أهل بيت ّ
عىل فلسفة الرتبية عندهم وأسسها ومضامينها الواسعة.
وتناولت يف الفصل االول موضوع (الرتبية يف القرآن
والسنة النبوية الرشيفة) وه��ي مصدر الرتبية
الكريم
ُ
االسالمية ،وحرص الرسول الكريم (صىل اهلل عليه وعىل
آله) ومعه املسلمون أال خيتلط بغريه من املصادر األخرى،
ويدعو القرآن الكريم من ضمن ما يدعو إليه إىل تقوى اهلل
تعاىل وإىل الصدق والتسامح والصرب والعدل والتواضع
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والتضحية واملحبة وينهى عن أكل مال اليتيم والظلم
والكذب والنفاق وشهادة الزور ،وتوجد يف القرآن الكريم
الكثري من االيات القرآنية التي تؤكد ذلك ،فالقرآن هو
املنزل عىل خاتم النبيني حممد بن عبد اهلل
الوحي اإلهلي ّ
ومعنى وأسلوب ًا واملكتوب يف
(صىل اهلل عليه واله) لفظ ًا
ً
املصاحف واملنقول عنه بالتواتر ،وهو سند االسالم احلي
ومعجزته اخلالدة التي حتدث وال زالت عنه بالتواتر.
ثم تقف املؤلفة عىل أساليب الرتبية يف القرآن الكريم،
(العقلية ،اإليامنية ،اإلنسان ومسؤوليته يف القرآن الكريم،
النفسية) ،مبين ًة أقسام النفس يف القرآن الكريم (النفس

اال ّمارة بالسوء ،اللوامة ،املطمئنة) وتضمن ايض ًا وسائل
الرتبية يف القران الكريم الرتبية ب�(القدرة ،األمثال أو
التشابه ،املوعظة ،القصة) مشري ًة إىل ّ
أن القرآن الكريم نزل
للتأ ّثري يف النفوس وما من يشء أشدّ أثر ًا عىل النفوس من
الرتبية بالقصة لذا اعتمد القرآن إيراد املوعظة بنحو القصة،
ألن القصة تعطي دلي ً
وذلك ّ
حسي ًا ملموس ًا ملن يسمعها
ال
ّ
واهلدف من القصص القرآنية هو إيصال النور واهلداية اىل
تتميز بقوهتا وتأثريها وإمكانية اإلفادة
العقول والقلوب ّ
منها وادراكها وايصال أهدافها.
لقد اعتنى أهل البيت (عليهم السالم) بتعليم أصحاهبم
وتالمذهتم وتوجيههم الوجهة الصحيحة لتجسيد العقيدة
واألخ��الق واألح��ك��ام واملفاهيم اإلسالمية سلوك ًا يف
واقع احلياة ،وبناء اإلنسان املسلم وتربيته عىل وفق كتاب
اهلل وس ّنة رسوله (صىل اهلل عليه وآله) إلجياد شخصيات
إسالمية حتمل منار اهلداية والدعوة إىل اإلسالم فتشع عىل
اآلخرين العلم والعمل ،وتقودهم نحو اإللتزام ،لتكوين
بمهمة التغيري واإلصالح
تيار إسالمي يف املجتمع ،والقيام ّ
االجتامعي.
وكان األئمة (عليهم السالم) يعيشونه يف حياهتم ،هو
حماولة القضاء عىل اإلنحراف املوجود يف جتربة املجتمع
اإلسالمي ،وإرجاعها إىل وضعها الطبيعي ،وذلك بإعداد
طويل املدى ،وهتيئته للظروف املوضوعية التي تتناسب
متجسد ًة يف سلوكهم
وتتفق مع ذلك ،ونشاهد هذه احلقيقة
ّ
وأخالقهم (عليهم السالم) كام نشاهد هذا االهتامم واإلجتاه
واضح ًا يف وصاياهم وتربيتهم لتالمذهتم وأصحاهبم.
وذكرت املؤلفة يف الفصل الثاين السلوك اإلنساين وأثر
الرتبية فيه ،وأن السلوك هو السرية واملذهب واالجتاه،
فنقول حسن السلوك أو سيئ السلوك وهو االستجابة
الكلية التي يبدهيا الكائن احلي إزاء أي موقف يواجهه،
والسلوك هو االنشطة مجيعه ًا من االقاويل واالفعال التي
يقوم هبا الكائن احلي حيوان ًا كان أو إنسان ًا خالل تفاعله
مع البيئة من أجل التكيف ،والتكيف يقصد به املالءمة
او املواءمة بني الكائن احلي وبيئته من اجل اشباع دوافعه
وغرائزه وحاجاته وبعبارة اخرى فالسلوك االنساين هو
كل ما يصدر عن الفرد من استجابات خمتلفة إزاء موقف
واجهه أو مشكلة حيلها ،أو خطر يشهده أو قرار أو مرشوع

خيطط له ويقصد باالستجابة كل يش حيلها.
وتضمن الفصل الثالث ،احلديث بشكل مفصل عن مدرسة
ّ
آل الببت (عليهم السالم) يف الرتبية ،،مبين ًة أن االنسان ال
يمكن ْ
أن يبلغ من النضوج العلمي أو التقدّ م االجتامعي
من دون ان تتوفر له الرتبية الواعية اهلادفة إىل تكوينه،
وتنمية وعيه ،وبناء شخصيتهّ ،
فإن الرتبية مل تعد بجميع
ّ
املخططات والشؤون لون ًا من ألوان الرتف ،أو
ما هلا من
ظاهرة من الظواهر الكاملية التي يمكن االستغناء عنها،
وانام هي رضورية من رضورات احلياة ،ويف الرتبية علينا
والسنة النبوية ،وهم أئمة
ان نقوم بالرجوع اىل عدل القرآن ُ
اهلدى من أهل بيت النبوة (عليهم السالم) ّ
فإن أحاديثهم
وإرشاداهتم ووصاياهم وسريهتم العملية كفيلة بتحديد
معامل متكاملة وشاملة ملنهج تربوي يصلح أن يكون مرجع ًا
للعلامء والباحثني واملختصني مجيعهم بشؤون الرتبية وعلم
النفس عىل اختالف متبنياهتم العقائدية والفكرية.
اخلالصة ،ان مدرسة أهل البيت (عليهم السالم) يف الرتبية
وسنة نبيه (صىل اهلل عليه
تعتمد يف االس��اس كتاب اهلل ُ
وآله) وهو ثاين مصدر للرتبية بعد القرآن الكريم بكون
النبي (صىل اهلل عليه وآله) مفرس ًا للذكر احلكيم وأسوة
حسنة يقتدى هبا ،كانت من الوسائل املهمة يف الرتبية
للفرد واملجتمع هي القدوة واالسوة احلسنة ،فأهل البيت
(عليهم السالم) هم االسوة احلسنة والقدوة الصاحلة يف
االستقامة وسعة الصدر وحسن اخللق ،وان التوجيهات
واخلطب وامل��واع��ظ والقصص حتتاج اىل جانب العلم
أسلوب ًا أدبي َا لتكون أكثر تأثري ًا يف نفوس السامعني وأشد
ثبوت ًا يف أذهاهنم ،تبدأ الرتبية عن أهل البيت (عليهم
السالم) من حلظة اختيار (الزوجة االم) أي أن لألم دور ًا
كبري ًا ومه ًام يف الرتبية ودور ًا مؤثر ًا يف تغيري سلوك األبناء
وتعديله فهي أشد وأخطر من دور االب��اء أو دور أفراد
العائلة واملجتمع ،وقد إهتم االس��الم بالوراثة ،وسبق
النظريات الغربية يف علم الوراثة بقرون عديد واهلدف منها
هو تأثرياهتا االجيابية يف التكوين السليم لالنسان ،وأقام
أهل البيت (عليهم السالم) نظام االرسة عىل أسس سليمة
تتفق مع حاجيات الناس وسلوكهم؛ فاالسالم يسعى اىل
جعل االرسة املسلمة قدوة حسنة وطيبة تتوفر فيها عنارص
القيادة الرشيدة.
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�سخــــــــــــــو�ص

�شن َع اخلطيب احل�شيني ف�شيلة ال�شيخ
مرت�شى ال�شاهرودي (حفظه اهلل)
ً
ً
م�شتقلة بذاتها يف جمال
مدر�شة
احل�شيني،
اخلطابة احل�شينية واملنرب
ّ
عد يف االأ�شا�س من اأوىل الو�شائل
الذي ُي ُّ
االإعالمية ذات اخلطاب املبا�شر مع
اجلمهور يف احل�شارة االإ�شالمية ،فال�شيخ
ُ
ميتلك من اأدوات اخلطابة
ال�شاهرودي
ما جعلتهُ يكون يف م�شاف اخلطباء
البارزين يف العراق والعامل ،يتقنُ َ
كيف
يقد ُم معلوما ِته اإىل املتل ّقنيَُ ،
منذ الدخول
ّ
يف ا�شتهالل خطابه وحتى اأن ّ
تهل دموع
ال�شامعني و�شدى اأنني �شدورهم.

الخطيب الحسيني الشيخ مرتضى الشاهرودي..

ٌ
�شرية من العطاء من كربالء اإىل العامل
اإعداد /علي ال�شاهر
و ُيعدُّ الشيخ الشاهرودي من بني أبرز اخلطباء احلسينيني الذين
واظبوا عىل تطوير قدراهتم اخلطابية ،وله مجهوره الواسع يف
ٍ
شجي
صوت
العراق والعامل العريب وحتى عاملي ًا ،صاحب
ٍّ
ّ
تسحر
املوشحات الشعرية التي
إبداعه يف تالوة
ويكمن
ُ
ُ
ُ
القلوب وتشدّ اآلذان لسامعها ..وال يعتمدُ مطلق ًا عىل جتييش
العاطفة بالدرجة األوىل يف ذكر مصائب أهل البيت (عليهم
واسع ٍ
السالم)ْ ،
ُ
ولغة
ينطلق بقلب مطمئن وخزين معريف
بل
ٍ
ّثرة ل ُيقدّ َم خطاب ًا يعتمد عىل املعلومة الدينية والثقافية ليضعها
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عىل طبق من ٍ
أنه
ذهب أمام السامعني ،لذا ّأول ما كتبنا عنهُ ..
صنع لوحده مدرس ًة مستقل ًة يف اخلطابة.
سري ٌة بدؤها كربالء
هو (الشيخ مرتىض ابن العالمة الشيخ حسني ابن الفقيه
الكبري الشيخ عيل الشاهرودي) ،املولود يف مدينة كربالء
احلجة  13٦5ه�) ذكرى عيد اهلل
املقدسة بتاريخ ( 18ذي ّ
األكرب (يوم الغدير األغ��ر) واملوافق ل� ( 12ترشين الثاين
 ،)194٦وكان والده (الشيخ حسني) أحد رجال الدين يف

مدينة كربالء وكان وكي ً
ال عيني ًا للمرجع الشيخ أيب احلسن
األصفهاين (قدّ س رسه) ،ومنتدب ًا عنه لدى اجلهات الرسمية
يف العراق ،وجده هو (الشيخ عيل الشاهرودي) الذي كان
من فقهاء كربالء املقدّ سة وإمام صالة اجلامعة يف الصحن
احلسيني الرشيف ،وعائلته املباركة اشتهر فيها كثري من
ّ
الشخصيات الدينية واخلطابية ،كيف ال وهم أبناء هذه
املدينة العظيمة التي أنجبت خرية اخلطباء املنربيني ورجال
العلم واجلهاد.
ٌ
فضل كبري عىل سرية وحياة
ولقد كان للمدينة املقدسة
وتعليم الشيخ الشاهرودي ،وكام جرى سابق ًا فقد تع ّلم
الشاهرودي السور القرآنية يف طفولته ،ثم بعد ذلك دخل
يف املدارس النظامية (الرسمية) ح ّتى أكملها ليامرس بعدها
حيث َ
التعليم ،ولك ّنه مل يبقَ فيها إال لسنتنيُ ،
قراره احلازم
اختذ َ
بالتوجه إىل الدراسة احلوزوية ،كام كان أبوه وجده وعائلته
ّ
الدينية ،فدرس املقدّ مات يف مدرسة العالمة الكبري الشيخ
ثم دروس الفقه واألصول
جعفر الرشتي (قدّ س رسه)ّ ،
عند عمه الشيخ حممد الشاهرودي ،وكذلك درس عند
لتضطره
السيد حممد احلسيني الشريازي (أعىل اهلل مقامه)،
ّ
وأرص
الظروف بعد ذلك باهلجرة إىل إيران عام ( 1973م)
ّ
درس عىل ِ
يد الشيخ أيب
عىل إكامل دروسه احلوزوية ،حيث َ
الفضل اخلونساري.
اخلطابة احلسينية
ِ
ِ
لسريته اخلطابية ،فقد كانت بدايته مع شيخ
بالنسبة
أما
اخلطباء احلسينيني مهدي املازندارين (رمحه اهلل) الذي وضع
مؤلفات عديدة يف جمال اخلطابة ،مثل (معايل السبطني)
و(شجرة طوبى) ،وكذلك درس عندَ اخلطيبني صادق
الواعظ وحممد كاظم القزويني والشيخ عبد الزهراء الكعبي
(رمحهم اهلل) ،فض ً
ال عن املرحوم الشيخ هادي الكربالئي
(رمحه اهلل) ،الذي تأثر به كثري ًا وبمنهجه باخلطابة احلسينية،
بل ويعدّ ه كثريون الوارث األول له يف جمال اخلطابة املنربية.
وابتدأ الشيخ مرتىض الشاهرودي اخلطابة من كربالء قبل
أكثر ثالثني عام ًا تقريب ًا ،ثم دعي إىل اخلليج العريب ،بدء ًا من
خطب عىل منرب (حسينية
الكويت يف سنة ( )19٦8حيث
َ

هبشت) الكويتية ،ومن ثم إىل البحرين عام ( ،)19٦9متنق ً
ال
بني حسينياهتا ..خطيب ًا المع ًا ال ُجيارى ،وبعد ذلك إىل إيران
حيث قرأ يف أغلب مدهنا وقراها ،ليلمع اسمه عاملي ًا ،حيث
قرأ يف عدد من الواليات االمريكية والدول األوربية ،وقد
أسلم عىل يديه عدد كبري من الناس يف كوريا اجلنوبية وهونغ
كونغ ،وله شعبيته ومكانته يف باكستان واهلند وسوريا
ولبنان وم��رص ودول ش��امل أفريقيا ويف بلدة كولون يف
هونغ كونغ صىل باملسلمني هناك يف مسجد كولون الكبري،
وتضم املكتبة احلسينية للتسجيالت املسموعة واملرئية حق ً
ال
كبري ًا من أرشطة شيخنا الشاهرودي ،وتوزّ عت وانترشت
تسجيالت قراءاته عند مريديه وعشاق صوته يف خمتلف
ِ
لسامعه
حين
األقطار واألمصار ،وأصبح له مجهور
واسع ُّ
ٌ
ِ
ألنينه وهو يستذكر مصائب آل البيت (عليهم السالم)
ويئن
ُّ
وما جرى عليهم وعىل السبط الشهيد أيب عبد اهلل احلسني
نسمعه وهو يقرأ قصيد َة
(عليه السالم) عىل رمضاء كربالء،
ُ
ٍ
بحرقة عىل أيب
الشاعر حسون العبد اهلل التي يبكي فيها
الفضل العباس (عليه السالم) ..وكأن ُّه يرثي روحه أيض ًا
لفراقه عن كربالء:

٠٠
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أنفق الخطيب الشاهرودي سنواته الطوال في سبيل خدمة المنبر الحسيني ،حتى
استوى له ما أراد لنفسه من نضج وسعة اطالع ،وسافر الى بعض البلدان األسالمية
من أجل مهمة الخطابة ،وعقدت له فيها مجالس عامرة ،ال سيما في المواسم
والمناسبات الدينية ،متميزا باسلوبه الخطابي في النصاعة والوضوح والرصانة.
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ِ
ٍ
يا راحلنيَ
حمب
والفؤاد َمع ًا ** رفق ًا
بصربي
بقلب ٍّ
ْ
ِ
ناحلِ
البدن
ظللت يف ربعكم أبكي ل ُب ِ
كم ** كام بكنيَ
محامات
ٌ
ُ
عد ُ
عىل ِف ِ
نن
أشم الثرى شوق ًا وآون ًة ** أدعو فال أحد ًا بالرد
طور ًا ُّ
ُ
يسعفني
ِ
ودع ** َ
دع َ
عنك البكا َء
ذكر
الغانيات ْ
يا سعدُ ْ
عنك َ
ِ
ِ
والدمن
االطالل
عىل
بخطب جرى يف كربال َء عىل * ِ
ٍ
النبي و ُن ِح
واسمع
ْ
آل ّ
ِ
والعلن
بالرس
ِّ
ُ
وكتب عن الشيخ الشاهرودي أنه «من الشخصيات
املبدعة املجيدة يف ح��دود االختصاص وامل��امرس��ة،
واشتهر بأسلوبه الثاكل ،وعرف بف ّن ِه النائح ،وبرز
ب��أط��واره وطرائقه املشجية ،فقد وهبه اهلل حنجر ًة
تصدح شجا ًء وحزن ًا ،وصوت ًا يقطر ر ّقة وعذوبة ،إذا
صدح بصوته أخذ بمجامع القلوب وإذا ترنّم بأطواره
كاد يذهب باألبصار ،كل ذلك فض ً
ال عن مواعظه
املؤثرة وجرأته املنربية وشخصيته الوقورة ،ومكانته
االجتامعية ،واتزانه ورزانته يف سلوكه وأخالقه»،
وبالتأكيد ّ
حممد وآله (عليه وعليهم
أن من ترشّ ب َّ
حب ّ

أفضل الصالة والسالم) ومىض عىل هنجهم وعمل
ُ
سيكون خري الناس عل ًام وفن ًا وأدب ًا،
بأخالقهم وسريهتم
وهو شأو خدمة اإلمام احلسني (عليه السالم) يف ِّ
كل
ٍ
مكان وزمان.
ومما زا َد من حظوة ومكانة الشيخ الشاهرودي (حفظه
اهلل) ،أنه أنفق سنوات عمره املبارك يف خدمة املنرب
احلسيني ،حتى استوى له ما أراد لنفسه من نضج وسعة
اطالع ،وسافر اىل بعض البلدان األسالمية من أجل
مهمة اخلطابة ،وعقدت له فيها جمالس عامرة ،السيام
َ
اتصف به من إباء
يف املواسم واملناسبات الدينية« ،ملا
وج��رأة وبسالة وحظ واف��ر من الفصاحة وانسكاب
املعاين الرقيقة ،اضافة اىل سجاياه احلميدة وصفاء
رسيرته» ،أض� ْ
�ف إىل ذلك أنه صاحب عاطفة مجيلة
حميا ُه دائ ًام ابتسام ُته الرقيقة.
ومشاعر رائعة ،تز ّين ّ
ِ
أنه عندما يرتقي
وكان من
عادات الشيخ الشاهروديُ ،
املنرب احلسيني أو يدعو بأحد األدعية املباركة ألئمة أهل
البيت (عليهم السالم) فهو يلهج دائ ًام بذكر العراق
بالنرص عىل أعدائهمّ ،
ِ
مذكر ًا دائ ًام
والعراقيني ويدعو هلم
برضورة املواظبة عىل زيارة مرقد اإلمام احلسني (عليه
السالم).
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االدبـــــــــــيـــــــــــة

��ن
ل����ق����اء
ُ ال���ب���ح���ري� ِ
مـــــهـــــمـــــا اأتـــــــــيـــــــــتُ عــــــــن الـــــــبـــــــحـــــــا ِر فـــــانـــــهُ
وكـــــــاأنـــــــنـــــــي طـــــــفـ ٌ
ــــــب بــــاحلــــ�ــــشــــى
ــــــل يــــــقــــــ ّل ُ
يــــــهــــــوى احلــــــــديـ َ
ـــــــث عـــــــن االأحــــــــبــــــــة طــــاملــــا
مــــــــــاذا عــــ�ــــشــــاين اأنْ اأقـــــــــــول �ـــــشـــــوى الــــــذي
هــــــــــــــــذانِ حمـــــــبـــــــوبـــــــايَ ِمـــــــــــن ذكــــــراهــــــمــــــا
مـــــولـــــد
ُولـــــــــــــــدا لــــبــــعــــ�ــــشــــهــــمــــا كــــــاأعــــــظــــــم
ٍ
ــــــــــــزف وثـــــــالـ ٌ
َ
ُّ
ــــــث
ــــــر تـ
�ـــــش
ـــــمـــــ�ـــــس اىل قـــــــمـ ٍ
ٌ
فــــــــــــاإذا �ــــشــــمــــعــــتَ
بــــه
فـــــخـــــري مــــــا �ــــشــــمــــعــــتْ ِ
ُ
واذا نـــــــظـ َ
ــــر
ــــــرت فــــــــاأنــــــــتَ اأ�ــــــشــــــعــــــدُ نـــــاظـ ٍ
اأتــــــــــلــــــــــو ُذ بـــــالـــــكـــــتـــــمـــــان حـــــــيـ ُ
ــــــث نـــــــوالـــــــهُ
ُ
كــــــنــــــتُ
ابــــــتــــــعــــــدت حمــــــــــــــــاذر ًا فــــــــــــــاإذا بـــهـــا
فـــــتـــــمـــــايـــــلـــــتْ طـــــــربـــــــ ًا روؤو�ــــــــــــــــس مــــراكــــبــــي
فــــــعــــــزمــــــتُ ان اغـــــــــــزو و َلــــــ�ــــــشــــــتُ مــــــوؤهــــــ ًال
ٌ
ــــــــارة
جـــــمـــــعـــــت طـــــريـــــقـــــهـــــمـــــا يــــــــــــدٌ جـــــــــ ّبـ
بـــــــــحـــــــــران ميـــــــــتـــــــــدان لـــــيـــــ�ـــــس عـــلـــيـــهـــمـــا
فـــــتـــــعـــــهـــــدت ان ال ُيــــــــــــــرى بــــ�ــــشــــواهــــمــــا
ــــة َحـــــــ ّلـــــــت ومـــــــــا انـــــ�ـــــشـــــرمـــــت كـــمـــا
يف لـــــيـــــلـ ٍ
ــــــــــدث
ــــــــــري ُحمـ
و�ــــــشــــــحــــــائــــــف االأيـــــــــــــــــــام خـ
ٍ
ُ
ـــــــس بـــــــــــاأعـــــــــــراف الـــــنـــــخـــــيـــــل ُمـــــعـــــلـ ٌ
ُعــــــــ�ـ ٌّ
ــــق
لــــيــــقــــيــــم عــــــر�ــــــشــــــ ًا كــــالــــ�ــــشــــنــــابــــل بــــهــــجــــة ً
ــــــــــازل لـــيـــلـــة
ــــــــد املـــــــــــنـ
ِ
مــــــــا َمـــــــــــــ َّر يف َخـــــــــ َلـ ِ
ـــز
يــــتــــلــــو املــــــعــــــاجــــــز مــــــعــــــجــــــز ًا عـــــــن ُمــــعــــجـ ٍ
هـــــــــــــذا يـــــــــبـــــــــاركـــــــــهُ وذك ُيــــــغــــــيـ ُ
ـــــظــــــهُ
يـــــالـــــيـــــلـــــة رفـــــــــــــــ َع احلــــــكــــــيــــــم �ـــــشـــــتـــــارهـــــا
فــــتــــنــــا�ــــشـ َ
الــــ�ــــشــــجــــر الــــــكــــــرمي حمـــا�ـــشـــنـــ ًا
ـــل
ُ
ُ
الــــــطــــــرقــــــات لــــــــــونَ نــــثــــارهــــا
تـــــركـــــت عــــلــــى
وتــــــــــعــــــــــدّ دت تـــــــلـ َ
ــــــك الــــــبــــــحــــــار مـــــنـــــافـــــذ ًا
َ
َ
َ
تـــلـــد
ـــــــــــدت ومل
ـــــــــــــك قــــــد ولـ
ـــــــــال اإ ّنـ
مــــــن قـ
ْ
ـــــد ُث الــــقــــبــــ�ـ ُـــس الــــلــــطــــيـ ُ
ـــف حـــرائـــقـــا
قـــــد يــــــحـ ِ
ٌ
زالزل
ـــــات
ومــــــــــن الــــــلــــــيــــــايل الــــــ�ــــــشــــــاكــــــنـ ِ
ٌ
ــــة
وزالزل زرعـــــــــــــــت غـــــــ�ـــــــشـــــــونَ حمـــــبـ ٍ
ــــــنــــــة اأ�ـ َــــــــشـــــــــ َّر بــــعــــو ِدتــــهــــا
ـــــــــــــــــر َّب فــــــا ِت
و ّلـ
ٍ
ُ
هَ ــــــــــــ َّز اجلـــــــــمـ ُ
ــــــــال فـــــــــــوؤا َدهـــــــــــا فـــتـــفـــتـــحـــتْ
ــــب
ـــــــب ،كـــــوكـ ٌ
وتـــــعـــــاقـــــبـــــت فــــيــــهــــا الــــــــكــــــــواكـ ُ
ـــم الـــــ ُكـــــوى
ــــر االأ�ـــــــــشـــــــــواء مــــقــــتــــحـ ُ
ُمـــــتـــــنـــــاثـ ُ
مل َيــــــــبـ َ
ــــه اأمـــــــامـــــــه
ـــــــق ِحــــــ�ــــــشــــــنٌ يـــــ ّتـــــقـــــيـ ِ
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ــــــــــــــاح
ــــــع مـــــــــا مـــــلـــــكـــــت يــــــــــــدي اإملـ
وجـــــــمـــــــيـ ُ
ُ
ـــــاح
ــــب االأ�ــــــشــــــبـ ُ
وعــــــلــــــى الـــــ�ـــــشـــــواطـــــئ تـــــلـــــعـ ُ
ــــــاح
اأغــــــــــــــــــــــرا ُه قـــــــلـ ٌ
ــــــب بـــــــالـــــــهـــــــوى َنـــــــ�ـ ّــــــشـ ُ
ـــــاح
فـــــــيـ ِ
ــــــه لـــــبـــــعـــــ�ـ ِــــس �ـــــشـــــبـــــابـــــتـــــي ايــــــ�ــــــشـ ُ
جـــــــــراح
ـــــــــــــــراح وال تـــــــنـــــــا ُم
ُتــــ�ــــشــــفــــى اجلـ
ُ
ُ
أرواح
ــــــجـــــــتْ بـ ِ
�ـ َــــــشـ َ
ـــــــــه االأبـــــــــــــــــــــدانُ واال ُ
ــــــــــزاح
ـــــــــــــج مـــــــــن االجـــــــــــــــــالل لــــــيــــــ�ـ َـــــس يـ
وهـ
ٌ
ُ
ــــــــراح
وحـــــــ�ـ ُــــــشـــــــهُ املِـــــــــ ْمـ
اأذنُ الــــ�ــــشــــمــــيــــع ِ
ُ
واذا احـــــــرفـــــــت فـــــمـــــا عـــــلـــــيـ َ
ـــــاح
ــــك ُجــــــنـ ُ
ـــــــــم و�ـــــشـــــمـــــتُ الــــعــــا�ــــشــــقــــ َ
ـــــاح..؟
وهـ ٌ
ني �ــــــشــــــيـ ُ
تــــ�ــــشــــعــــى اإ َّ
ــــــــــــــــــداح
يل وتـــــنـــــثـــــنـــــي االأقـ
ُ
ــــــمــــــاح
وخـــــ�ـــــشـــــيـــــتُ ان ُيــــــــغــــــــري بــــــهــــــنَّ ُج
ُ
ــــــاح
وجـــــــــــه الــــــــ ُع
ــــــــبــــــــاب وهــــــــكــــــــذا املُـــــــلـــــــتـ ُ
ِ
ــــــــــاح
ــــــاء ريـ
ُ
مل ُتــــــثــــــ ِنــــــهــــــا َعـــــــــ ّمـــــــــا تـــــــ�ـــــــشـ ُ
ـــــاح
ــــــاب اأو ُميـ
ُّ
يـــــعـــــلـــــو �ـــــــشـــــــحـ ٌ
ــــــــــــــد جــــــنـ ُ
ـــــــاح
�ـــــشـــــقـــــف الـ
ـــــــم جنـ ُ
ُ
ــــــــــوجـــــــــــود وال ُيــــــــتـ ُّ
ــــــــــــــــــــراح
ـــــر ُم االأحــــــــــــــــــــــــزانُ واالأفـ
ُ
تــــــتــــــ�ــــــشـ ّ
اأنْ �ــــــشـ َ
ـــاح
ـــــوف ُيــــــ�ــــــشــــــرقُ بــــــعــــــدَ هــــــنَّ �ــــشــــبـ ُ
ـــــــاح
مــــــــــا مــــــــ�ـ َّـــــــشــــــــهُ بــــــــــــــــانٍ وال َمــــــــ�ـ ّـــــــشـ ُ
ــــــاح
فـــــــيـ ِ
ــــــه الأر�ـ ِ
ــــــــــــــــــس الــــــــقــــــــادمــــــــات ِلـــــــقـ ُ
ــــاح
اإ ّال ا�ـــــــــــشـ
ــــــــــاء بــــــعــــــقــــــرهــــــا مـــــ�ـــــشـــــبـ ُ
َ
ُ
اح
فـــــتـــــكـــــاثـــــر الـــــــــــــــــــــــــراوونَ
ـــــــــر ُ
والـــــــــ�ـــــــــش ّ
َ
ـــــــــــاح
وذك لــــــ�ــــــشــــــانــــــهُ ذبـ
َحــــــــ�ــــــــشــــــــد َا
ُ
ــــــــــاح
ــــــــــــــــــــــــاب املـــــــــنـــــــــى َمـــــــــــ ّنـ
وهـ
واهلل ّ
ُ
ُ
َ
اأغــــــ�ــــــشــــــانــــــهُ
ــــــمــــــاح
ــــــوت ِط
فــــــــــــوق الـــــــبـــــــيـ ِ
ُ
ــــــــاح
ـــــري االأمــــــــــ�ــــــــــشـ
ـــــــــاء واالأ�ـــــــــشـــــــــبـ ُ
ُ
فــــــتــــــغـ ّ
قـــــــــــد يـــــــغـــــــرق الـــــ�ـــــشـــــ ّبـــــاح
بـــــخـــــ�ـــــشـــــ ِّمـــــهـــــا
ْ
ـــاح
اأحـــــــــــــــد ًا ومــــــــــــــــــــاوؤُ َك راكـــــــــــــدٌ �ـ َـــشــــحــــ�ــــشـ ُ
ــــــاح
جتــــــــــتـ
ـــــــــاح يف االآفــــــــــــــــــــــاق مــــــــــا جتـــــــتـ ُ
ُ
متــــــ�ــــــشــــــي �ــــــــشــــــــيـ ٌ
ـــــــــــــــاح
ـــــــوف حتــــــتــــــهــــــا ورمـ
ُ
اح
يــــــ�ــــــشــــــدو عـــــلـــــيـــــهـــــا
طـــــــــائـــــــــر �ـــــــــشـــــــــدّ ُ
ٌ
ـــــاح
ُ
ــــــرهـــــــا الــــــ ّلــــــفـ ُ
وقــــــــــــع الـــــ�ـــــشـــــنـــــني وهـــــــجـ ُ
الــــــتــــــفــــــاح
اأزهـــــــــــــــا ُرهـــــــــــــــا وتــــــ�ــــــشــــــاقــــــط
ُ
ــــــــاح
ــــــع كـــــــــوكـ ٌ
ميـــــ�ـــــشـــــي ويـــــــطـــــــلـ ُ
ــــــــب و�ـ ّــــــــشـ ُ
ولـــــــــــــــــهُ لـــــــــكـ ّ
ـــــاح
ــــــــل ُخــــــــــــــزانـ
ٍ
ـــــــــــــة مــــــفــــــتـ ُ
ـــــــالح
ــــــاقـــــــه االإ�ــــــــشـ
ــــــــن اأعـــــــمـ ِ
ويـــــجـــــيـــــ�ـ ُــــس مـ ْ
ُ

َ
لمسة نور واخطف قلبي نحو ضيائك
أَعرني
أترقب خطواتك وال�شوء اق�شر وخطواتي اإليك اقل..
�ش َيدي ،ا ُ
واعرف انني يف مدينتك اأكون ال�شمت الأ�شاهي ما اأنفت نظرتي،
ولي�س يف و�شعي اأن اأر�شل ب�شري اأبعد فقابليتي توقفت عند حدود
وحتجر ل�شاين
معرفتك حتى اأر�شيت يف مر�شى اأبوابك عا�شق ًا،
ّ
أق�س عليك ما يفي�س يف �شدري ،واأنا
بهواك ،وال �شاأن يل غ َري ان ا ّ
اأن�شت اأمام حمرابك الأ�شمعك ،واأتق ّلب ،واأنه�س ،واأعيد عليك كل
يوم ما جرى يل من �شدة اأهــوال الدنيا ،واأنــا بعيد عنك �شنوات
طواال.
�شيدي ،عجزت اأن اأخـ ّ
ـط بقلمي اأوجــاعــي وروحــي انتزعت كل
ت�شب اأملها اأنهر ًا متدفقة بال توقف وال ت�شتعري الفرح
اأوجاعها وهي ّ
ويف�شر
اإال لتكمل حزنها يف عمق غور القلب ال يعلمها اإال هو وحده ّ
عظمة ال�شجن الذي تر�شله للنف�س التواقة ل�شماع كل ما يقال عن
عظمتك يا غريب الغرباء..عجزت ان ّ
اخط بقلمي كل ما �شنعته
على اأر�س كربالئك ،وبداأت (اأهلو�س) يف غايات احلد�س واكتب
احلــروف من جممرة االأ�شرار ،واأ�شابعي تت�شارع ،وتندب حظها

ح�����ي�����درع�����اش�����ور

الرديء كيف ال يكون لها ن�شيب وافر يف قربك وتكتب ع�شق الروح
فيها لك.
�شيدي ،تو�شعت اآالمي و�شيف الدهر يقاي�شني يف بهجتي ،واملوت
االأ�شود ميدّ اأظافره يف عنقي وهو يدنو ملحاربتك جلهله بقدرتك
،فتعطل زماين وبداأ قلبي ق�شة ع�شق اأ�شطورية وعانقت اآهاتي
�شوء قناديل �شريحك ،وا�شت�شلمت لك بكل جوانحي ،وبداأت رحلة
الت�ش ّرع ب�شمت من يديَّ اىل نور جدثك الطاهر ،فتحت العينني
أكحل ناظري بهاالت م�شهدك املقد�س ،واأغلق ُتهما الأبكي بكاء
لكي ا ّ
الفاقدين على م�شاهد ،ففجيعتك الرهيبة قرب موعدها واإن مل
ترحل عن القلب والعقل وال�شمري.
�شيدي ،هكذا تفتحت عيناي !..وحت�ش�شت حوا�شي وهي تنتف�س
حلظة ذكر ا�شمك ،فاأم�شي على نهجك ،فال قيمة للخ�شب امام
الذهب ولكن عندما تو�شك على الغرق �شتم�شك باخل�شب وترك
الذهب ،كال�شالة حتت قبتك ،جناة من النار والطريق اىل جنان
رب العاملني...
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قـت ُ
الـط ِّ
َ
الـنـواصب ْ
ـف فــي دمِ ـنـا
ـل
ــم
َه ُّ
ِ
ال��ع��راق ال�ح�ب�ي�ب)
(ت��ض�ام�ن�ًا م����ع
ِ
ـرب
هــــــــلِ الـــــــعـــــــراقُ الـــــــــــذي دانـــــــــــتْ لــــــــه الـــــعــــ ُ
هـــــــــــل الــــــــعـــــراقُ الـــــــــــذي قــــــــد اأ�ــشـــــعـــــلــتْ يــــــــد ُه
لــــــــهـــــفـــــي عــــــــلـــــيــــ َ
ـب مـــــنـــــفـــــطـ ٌـر
ـك ،واإنّ الــــــــقـــــلــــ َ
فــــــــلـــــيـــــ�ــس ُيــــــــخـــــ� َــشــــ ُـب فــــــــجــــ ٌـر كــــــــــ َّـل طـــــالـــــعــــ ٍـة
تـــــبـــــرح َ
ــك مــــــــن زمـــــــ ٍـن
مـــــخـــــالـ ُـب الـــــقـــــتــلِ لــــــــم
ْ
بــقــنـبـلـة
فــــــــــــــكــــــــــــــلُّ قــــــــنــــــــبــــــــلــــ ٍـة تــــــــــــــقـــــــــــوى
ٍ
َ
قـــــيـــــل :نـــــــهـــــ َ
ــراك اأمـــــ�ــشـــــى ثـــــالـــــث لـهـما
لـــــــــــو
فــــــــيــــ َ
ــر ،اأمــــــــيــــ ُـر الـــــنـــــحــلِ  ،مـــــرقـــــدُ ه
ـك االأمـــــــــــيـــــ ُ
فــــــــيــــ َ
ــاء الـــــكـــــونِ اأجـــــمـــ ـ ُعــهُ
ـك الـــــحـــــ�ــشـــ ـنيُ ،اإبـــــــــــــ ُ
فــــــــيــــ َ
ـوطــــ ُئــهــم
ـاء الـــــمـــــجــــ ِـد مــــ ِ
ـك الــــــــذيـــــن �ــشــــــــمــــ ُ
االأكــــــــبـــــــ ُـر الــــــــفــــــــذُّ  ،والــــــــعـــــبـــــا�ـ ُـس واحــــــــدُ هــــــــا
فــــــــيــــ َ
ـك الـــــــــــجـــــــوادانِ  ،مــــــــا لـــــلـــــفــقـ ِـر فــــــــي بـــــلــــ ٍـد،
ــــــــس نـــــاحــيـ ٌـة،
والـــــــعـــــــ�ـــشـــكـــريـــانِ  .هـــــــل فـــــــي االأر�ـ ِ
اأكــــــــــــــــــــلُّ هــــــــــــــــــــذا ،وال يـــــــــــحــــــــا ُر حــــــــائـــــــ ُـرنـــــا
َ
إلــــــــيــــــــك مـــــــــــعـــــــــــذر ًة ،فـــــالـــــحـــــزنُ يـــــ�ــشـــــهــــ ُـرين
ا
َ
ـــــــر ٍب؟
األــــ�ــــشــــتَ اأعـ
ــــــــرق َمـــــن يف االأر�ـ ِ
ـــــــــس مــــن َعـ َ
ــدم ،ال اأ�ـــشـــــ َ
ـــــهــم
والـــــــحـــــــال هــــــــم خـــــــــ ٌ
ــل فـــــي د ِم ْ
هـــــــــــم قـــــــــــد تــــــــــــــوا َر ْوا ولـــــكــــ ْـن نـــــــــــا ُر ِحـــــقــــ ِـد ِهـ ُـم
بــــــــلــــــــدَ الــــــــقـــــوافـــــي ،لــــــــقـــــد اأبـــــكـــــيـــــتَ قـافـيـتي
ـرقـــــ� ُــشـــــهُ
ــراح ُتــــ ِ
فــــــــيــــــــه الــــــــمـــــواجــــ ُـع ال االأفـــــــــــــ ُ
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ــب؟!
هــــــــو الـــــــعـــــــراقُ الـــــــــــذي مــــــــا عـــــــاد ُيـــــــر َتـــهـ ُ
الـــــــرقـــيُ � ،ـــشـــــــحـــا ُه الـــــــيـــو َم يــنــحــجـ ُـب؟!
� ُــشـــــحــى
ِّ
لــــــــمــــــــا يـــــ�ــشـــــيـــ ـ ُبــــ َ
ُ
والــــــــدمـــــعـــــات تـــــنـــــ�ــشـــــكـ ُـب
ـك،
ا ّإال واأر� ُـــشـــــــــــــــــــــ َ
ري َتــــــــخـــــتـــــ� ِــشــــ ُـب
ــك بـــــالـــــتـــــفـــــجـــ ـ ِ
ري والــــــ ـ َكـــــــ ِـذ ُب
يـــــــــــزيــــــــدُ ِحــــــــدّ َتــــــــهـــــا الـــــتـــــقـــــ�ــشــــ ُ
فـــــتـــــيــــ ُلـــــهــا الــــــــغـــــد ُر ،والـــــــــــغـــــــدّ ا ُر ُمـــــحـــــتــــ ِـجـ ُـب !
ــب؟!
مــــــــن الـــــــدمـــــــاءِ  .فـــــهـــــل فــــــــي قـــــو ِلـــــنــا َعـــــــجـ ُ
آفـــــــــــاق يـــــنـــــ�ــشــكـ ُـب
اأحـــــــــــــــرى بـــــ�ــشـــــهــــ ِـد َك فــــــــي اال
ِ
هــــــــنـــــــ َ
ـاك ُيــــــــنـــــ� َــشــــ ُـب ،واالأحـــــــــــــــرا ُر َتـــــنـــــتـــــ� ِــشـ ُـب
ــب
َمــــــــن هـــــــانَ عـــــنــدَ
ً
ثـــــــرى ُووروا بـــــ ِ
ــه الـــــــذهَ ـ ُ
ــب
والـــــقـــــا�ــشــــ ُـم الـــــطـــــهـ ُـر واالأنـــــــ�ـــشـــــــا ُر والـــــن ُ
ُّـــــج ُ
فــــــــيــــــــه الـــــــــــجـــــــــــوادانِ ال يــــــــنـــــفــــ ُّ
ـك يـــــلـــــتـــــهــــ ُـب؟!
فـــــيـــــهــا الــــــــذي فـــــيــــ َ
ــل ،وتـــــنــقــلـ ُـب؟!
ـك مــــــــن ِثـــــــ ْقـــــ ٍ
ِلــــــــمـــــا يـــــ�ــشـــــي ـ ُبـ َ
ـرب؟!
ـك ،واالأفـــــــــكـــــــــا ُر تـــــ�ــشـــــطـ ُ
لـــــــــــــــــوال ُه قـــــافـــــيـــــتـــــي مــــــــــــــا كــــــــــــــان تـــــنـــــكـــــتــــ ُـب
َ
ـــــرب!
ــب َمـــــــن يف الــــوجـ ِ
ــــم َعـ ُ
وذاك ُيـــــــغـــ� ِـــشـ ُ
ـــه هـ ْ
ــب؟!
ــحـــ ُكـ ُ
ــم الـــــــ ُّلـــ َعـ ُ
لـــــيــ�ــشــوا �ــشـــــوى ُلـــــــ َعـ ٍ
ــب .هـــــل َتـــــ ْ
د ّلــــــــــــــتْ عـــــلـــــيـــــهـــــم ،كــــــــمــــــــا لـــــلــــ َـحـــ ـ ّيـ ِـة الـــــــ َّـذ َنــــ ُـب
ِاعـــــــــــذ ْر َعـــــرو�ــشـــــي اإذا قـــــد �ـــشـــــــا َبـــهُ الـــــ َّ
ــر ُب
ــطـ َ
ُ
ــرب !
ري
ـــ�ـــس مذبوح ًا" ويـــ�ـــشـــطـ ُ
"والـط ُ
يـــرق ُ

زمر َد
بوحنا
قالئد من ّ
َ
َ
علي الشاهر

ات نقا ِئ ِك َ
وقف العا�شقونَ وتلوا ِ�ش ْف َر الب�شري ْة ..وخلقنا من
باب جم ّر ِ
هُ نا على ِ
الكربالءات َّ
ني
نبي ..فانربى
ِ
الفجر موؤ ّذن ًا فيهم( ..كربال ..ق ّر ُة ع ِ
كل ٍ
ُ
ع�شق ّ
ب�شالم اآمننيْ)..
الناظرينْ  ..فادخلوها
ٍ
ني عنْ عيو ِننا َ
ْ
ودخ ْلنا ..خالع َ
القاحلة ..فتجيئنَ
املناجل و�شطو ِتها
زيف
ِ
أنت ُ�ش ً
نبلة مطمئن ّْة ..تقرئ َ
والغب�س
اللذيذ
الفرح
تي�ش َر من ِ�شو ِر
ِ
ا ِ
ِ
ني علينا ما ّ
ِ
َّ
أ�شمائك
أرواحنا با
ذكرناك..
ان�شل احلزنُ لقلو ِبنا
البار ْد ..فك ّلما
ِ
ِ
وتتهجدُ ا ُ
ّ
ال�شوئ ّي ْة..
الكلمات ٌ
ُ
ُّ
املدينة العاطر ُة بد ِم
ميتة اإذا ما بزغتْ حرو ُف ِك بينها ..اأ ّيتها
كل
ِ
ُ
فجر
بغيث الــوالد ْة ..من ربي ِع قرابي ِن ِك
ال�شهاد ْة..
واملدينة املاطر ُة ِ
ُ
ي�شطع ُ
ٌ
ٌ
النب ّو ْ
ادعاءات
حقيقة ال
أنت..
ات ..ومنْ
تتفج ُر عيونُ احليا ْة ..هكذا ا ِ
ِ
معانيك ّ
ْ
ادلهم الكونُ
فكنت
وعب�س الزمانُ علينا..
فذكرناك نور ًا بعدما
رتو�س..
وال
ِ
ِ
َّ
َ
ا ً
آية للخلو ْد
َ
ُ
كنت عرو�ش َتها
ال�شم�س عنْ عينيها
تغ�شل
ريثما
اجلميلة ..وكاأنَّ
النعا�سِ ..
َ
ُ
حمط ٌ
ثقل َ
ات ُت ُ
غريب هنا ..ال ّ
ْ
كاهل
�شاعرية ..ال
بلحظة
مير
ٌ
ٍ
َ
ال�شباح بكما ُّ
عليكُّ ..
�شاخ�شهُ الوحيدُ ُّ
الدرب ح َ
كل
أنت
فكل �شوءٍ ينادي ِ
إليك ..ا ِ
ني ي�ش ُري ا ِ
ُ
ِ
املدن املُ
روحهُ بور ِد �شال ِت ِك..
عطر يف قواري ِر ِ
ِ
بفوح االأماين ُختمتْ ُ
ٍ
تخمات ِ
وكربي ..واأريحينا..
فا�شعدي ملنائ ِر
الروح ّ
ِ
اهلل اأكرب ُ
ُ
َ
الكون ح َ
تبارك اإلهُ
لك ا�شم ًا �شرمد ّياُ ..ن�شار ُكها
اهلل اأكرب...
ِ
ني اختا َر ِ
فتن�شج االأبجد ّي ُ
ني لو دعوا َّ
دروب املح ّب َ
واحد منّا
كل
ات
أ�شماءنا
ٍ
ُ
ُ
ا َ
واملعاجم يف ِ
يديك ..فتعر ُفنا
�شاء اأج�شا ُمنا منْ
ِ
يو َم احل�ش ِر كربالئيا ..ا ُّأي فو ٍز كب ٍري اأنْ ُت َ
ُ
ُ
واملالئكة
حوا�شنا..
بك ..واجلنانُ بثغ ِر ِك املتف ّت ِح كالور ِد اجلوريِّ من
ِ
املكانات ِ
النابت َ
وجوهنا ط َ
ني انتما ِئ ِك لهُ ..
الرب يف
أريج ِك
ِ
ِ
حتت جلو ِدنا ويقراأُ ُّ
با ِ
َ
ُ
املدينة اأح�شنَ وا َّ
العذب ُفرات ًا
تبارك ماو ِؤك
أجل العناوينْ ..
فتباركت اأيتها
ِ
ُ
َ
ْ
والدمع والثاأ ُر َ
تبارك احلزنُ
ولوحة
ال�شادقة
ن�ش ِب حر ّي ِت ِك
لل�شاربنيْ..
ِ
ُ
حتت ْ
َ
ُ
تبارك معنى الدماءِ
ني وق�شيد ُتهُ االأخري ْة..
تباركت
ت�شحيا ِت ِك..
ِ
ملهمة احل�ش ِ
احلب لو تط ّر ْ
زت ثيا ُبهُ
ب�شوع ِك الع ِب ْق..
على عر�شا ِتك..
ٌ
ِ
وعظيم هو ُّ
َ
ها نحنُ نعلنُ فو َزنا مبح ّب ِت ِك ..والــرباء َة منْ ِّ
ال�شكينة يف
ت�شافح
يد مل
كل ٍ
ِ
لعينيك..
الدرب
�شبيل واأخطاأ
قل ِب ِك ..مل
َ
عابر ٍ
ِ
الوج َع يف ِ
ِ
تعرف َ
روح ِك ك ّلما م َّر ُ
يعرف اهللُ
ُ
ني احلقيقي َ
نحنُ العا�شق َ
وذهب..
بوحنا قالئدَ من زم ّر َد
ني
نرجم َ
ُ
ْ
بك.
كم نحنُ مغرمونَ ِ
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مفــــــــاهـيم

صلة الرحم
بقلم :عالء ال�شاهر

من األمور التي وُضِعت على رأس األولويات للتعاليم ّ
الحقة التي
أوصانا لاللتزام والعمل بها ديننا اإلسالمي القويم ،اذ ان صلة الرحم
تعمل على تنقية القلوب المتحابة مع بعضها البعض ،لتكون مدخ ً
ال
الرتفاع أسهم بقية المفاهيم لدى االنسان من قبيل الكرم والمودة
والوفاء والمحبة ،وهي ما تقود نحو خلق مجتمع قوي و متماسك.
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معنى صلة الرحم
من املفاهيم األساسية التي ّاكد عليها الدين اإلسالمي
ويقصد به عدم القطيعة بني األقارب واحلث عىل زيارهتم،
ويعرفها البعض(الصلة) بالوصل وهو ضد القطع ،وصلة
ّ
الرشعي ُتطلق عىل من جتمع بينهم
االصطالح
يف
الرحم
ّ
القرابة ،ويكون الوصل باملعاملة احلسنى لألرحام وبكل
ّبر واحسان لضامن نيل مرضاة اهلل تعاىل اذ قال جل وعال
(و ات َُّقوا َّ َ
اهلل ا َّ ِل��ذي َتسا َء ُل َ
ون بِ ِه َو
يف حمكم كتابه املجيد َ
َْ
حام)النساء.1/
األ ْر َ
أهمية صلة الرحم

تشري االحاديث والروايات اىل أمهية صلة الرحم اذ ان
الوصل يقوي العالقة القائمة بني كل من يصل رمحه ،وهلا
من عظيم املكانة يف زيادة الرتابط بني االف��راد وحتصيل
املزيد من الرتاحم والتآلف ،وهي تعمل عىل منح الفرد
املزيد من الراحة النفسية والقوة واهليبة وكذا الرجاحة
يف العقل ،حيث تعدّ من املحاسن التي أمر هبا اهلل تعاىل
علو املكانة للعامل هبا مع من حييطون به
للحصول عىل ّ
من أهله او غريهم ،وقد ُجعلت كإحدى العالمات الدالة
عىل االيامن باهلل تعاىل حيث قال النبي االكرم حممد(صىل
باهللِ وال َيو ِم ِ
كان ُي ْؤ ِم ُن َّ
اهلل عليه وآله)َ ( :من َ
اآلخ ِر َف ْل ُي ْك ِر ْم
ِ
ِ
ِ
َّ
َض ْي َف ُه ،و َمن َ
مح ُه).
كان ُي ْؤ ِم ُن باهلل وال َيو ِم اآلخ ِر َف ْل َي ِص ْل َر َ
كيف تصل رحمك؟

ِ
بخلق روح
يزداد املجتمع رقي ًا بعاداته وتقاليده كلام التزم
الرتاحم والوصل فيام بني افراده ،وهو ما يتطلب السعي
احلثيث لتمتني بناء العالقات الروحية والعاطفية بني
ذوي الرحم ،اذ ال بد من ان يبادر الفرد بصلة رمحه وان
قوبل باإلساءة او عدم التفاعل من قبل الطرف االخر،
التكرب واالستعالء اذ ال يمكن عدّ امل��ال واجلاه
وت��رك
ّ
كمعيار للمفاضلة بني الناس بل ان صلة الرحم متثّل
اسلوب ًا حضاري ًا تفاضلي ًا لضامن نمو العالقات االجتامعية
املتوازنة ،والتي تعمل عىل خلق حالة من الرفعة والسمو
بني اف��راد املجتمع ،والعمل عىل تقريب املسافة بني
التدرع بال ُبعد املكاين لقطع هذه
االحبة واالقرباء وعدم
ّ
الصلة ،وكذا تزداد هذه الصلة ولو بإلقاء التحية والسالم
والتواصل عرب اهلاتف مث ً
ال وعدم جعل ُج ّل ّ
مهنا وتفكرينا

لقد رسم النبي األكرم واالئمة
المعصومين(عليهم السالم) أفضل الطرق
والوسائل لتعليمنا كيف نصل ارحامنا
والتعامل معهم بال ِبرّ والحُسنى لدرايتهم
بأن تنمية هذا المفهوم لدى عامة الناس
سيُحققّ ُ
لألمة الكثير من وحدتها وقوتها.

بتنمية رابطة املال واملصالح الدنيوية وتقديمها عىل رابطة
الدم حيث ُ
(بروا
يذكر لنا االمام الصادق (عليه السالم)ّ :
بحسن السالم و ر ّد اجلواب).
بإخوانكم ولو ُ
صلة الرحم باب لدخول الجنة

لقد اهتم ديننا اإلسالمي أيام اهتامم باجلوانب وا ُالطر التي
تعمل عىل تدعيم املفاهيم واألفكار لضامن احلصول عىل
االنسجام والتنمية للمكانة االجتامعية لإنسان املؤمن
وحيث ان اطار االهتامم بصلة الرحم ُيعدّ بمثابة احللقة
األوىل لتمتني بقية ُ
األطر والعالقات بني عامة الناس ،فقد
رسم النبي االكرم واالئمة املعصومون (عليهم السالم)
أفضل الطرائق والوسائل لتعليمنا كيفية صلة الرحم
بالرب ُ
واحلسنى ملن يرتبط بنا برابطة الدم ايامن ًا
والتعامل ِ ّ
منهم بان تنمية هذا املفهوم لدى عامة الناس س ُيحققّ
لالمة الكثري من وحدهتا وقوهتاّ ،
ولعل ما ُيذكر من الفوائد
املتحققة بصلة الرحم هو بعدّ ها سبب ًا من أسباب دخول
اجلنة ،اذ شهدت الكثري من االحاديث والوصايا التشجيع
و التبشري لفاعليها بنيل االجر والثواب العظيم والتحريم
للقطيعة بشتى االشكال واالنواع حيث يروي الصحايب
أبو ذر (رضوان اهلل تعاىل عليه) انه قال« :سمعت رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يقول( :حا ّفتا الرصاط يوم القيامة
الو ُصول للرحم ،املؤدي لألمانة،
مر َ
الرحم واألمانة ،فإذا ّ
مر اخلائن لألمانة ال َق ُطوع للرحم ،مل
نفذ إىل اجلنة ،وإذا ّ
ينفعه معهام عمل ،وتك ّفأ به الرصاط يف النار) وغريه الكثري
من االحاديث التي ّ
حتث عىل ان يصل املرء رمحه ولو كانت
بمسرية سنة ولنا ان نكسب املوعظة من قول النبي حممد
(صىل اهلل عليه وآله)( :ال يدخل اجلنة قاطع رحم).
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الى روح الشهيد البطل (عبد األمير سالم رحيمة المالكي)

أسد الذهبية

حيدر عاشور
في هذا الوقتِ اجهشُ ،دعني أكمل يا ولدي حياتي بالبكاء .فقد فتحت باب ًا على مأساتي ،ونزل الحزن في
قلبي بين لون الرمادِ ولون الحِدادِ .ذات المسافة بين ربيعك العشرين عام ًا ونهر الحياة ،كالهما يمرّان في
منزلك ،وما زال أخوتك يحملون مالمح وجهك.هكذا ألصقت صورك على مخبأِ روحي،وتَسلقت أنت يا روحي
مع الشهداء .سأستذكر اآلن ما كان من صحوتك حين جاء النداء الكفائي من سيدك وسيدنا السيستاني بعد
أن هجر المتلونون الشعارات،والضمائر الوطنية شاخت ونامت.
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و(داع�����ش) احل��ق��رية ت��غ��وي امل��ي��ت��ة ع��ق��وهل��م وقلوهبم
باجلحيم،والعامل املمتلئ بالنواصب خيفون احلقيقة ويبيعوننا
علم العامل ما
الغم والوهم واملوت والدمار.لكن سيدنا َ
َّ
َ
ٍ
ينبغي هلم ان يتعلموه برجال يشبهونك،أوفياء للوطن
والعقيدة واملذهب.
ِ
مصباح ٍ
غرفة عرسك ،وأشعر بك
عال يتوهج وحده يف
ٌ
سعيدا يف ملكوت اهلل ،وأراك يف ذلك الضوء،لكن غيابك
جي��رح نفيس بكآبات ضخمة وطويلة وخينقني بحبال
أجلس جنب صورك أحدَّ ثك،وحتدثني ساعة
دمو ٍع.وأنا
ُ
خروجك متعجال لتختار التطوع يف القوات املسلحة
العراقية وأنت بعمر السبعة عرش ربيع ًا وانتظرت عام ًا
لقبولك ،وأنت تقاتل مع احلشد الشعبي بكل قوة شبابك.
ثم دخلت حومة التدريب القايس بدورات القوات اخلاصة
كأسد يزأر بشجاعة ملواجهة الدواعش،مردد ًا ِ
:كفن هو
هذا العراق وإمامي هو سيد عيل السيستاين وشهاديت هو
املساق.فكنت من االوائلِ
ما ملكته يدي حني نحرش يوم
َ
االبطال الذين خترجوا بجهوزية عالية القتال حتى لقبت
ب�(الكوماندو البرصاوي)بعد نيلك ثالث شهادات عليا
من قبل املرشفني يف عامل التدريب امليداين؛متنح حق القتال

ترحم االنسان .كان اهلم أثقل من أن تطيقه.كاملكوك تدور
بني جندلة الدواعش وإنقاذ ما يمكن انقاذه من الشهداء
واجل��رح��ى ،تسأل نفسك م��اذا لو كنت-كرندايزر -أو
رج ً
ال حديدي ًا ألقتل كل ما هو (داعش) وأباغتهم يف أي
مكان كي احرقهم فيه ولن يعودوا؟! .إال أن بعض احللم
الذي يالحق بقايا رأسك املخيال وتغلق صوت قلبك عن
ِ
أمنياته ،وتنكرس يف داخلك غضاضة االحالم باألحزان،
حيز حترش فيه نفسك لتعانق آهاتك،ال فسحة لألحالم
ال ّ
ان تتحقق من أجل حنني جمهول،وامرأة حتلم هبا زوجة.
وأنت يف أوج عواصف القتال ورعب املوت من حولك
هاتفتني قلت:انتظري يا أمي،مل يتبق إال القليل وندخل إىل
مدينة املوصل ،والنرص حليفنا،ومعنوياتنا عالية.واعلمي يا
حبيبتي أننا نواجه من احليوانات الدواعشية من ال حيسبون
عىل الرجال،يفرون من أمام قواتنا الذهبية بمالبس النساء
خشية من املوت الزؤام.
أجهز
كانت هذه كلامتك االخرية التي اسمعها منك ،وأن ّ
حللمك وحلمي ان تكون عريس ًا ،بط ً
ال مجع احللمني مع ًا،
حترير العراق وزوج��ة حتبها وحتبك.لكن كانت الشهادة
ّ
وحطمت
حل ًام تعشقه جاءت فرفعت من شأنك االخروي

كفني هو العراق وإمامي هو سيد علي السيستاني وشهادتي هي
ما ملكته يدي حين نحشر المساق
بتميز وجدارة بكافة األسلحة القتالية .وكنت بفخ ٍر أحد
ابطال قوات الفرقة الذهبية الثانية التابعة جلهاز مكافحة
اإلرهاب،وأدمنت الصرب والتج ّلد عىل الصعاب بالروح
والدم،والقدرة عىل مواجهة العنف الداعيش والقضاء عليه
وإجهاضه يف عقر تواجده ،فتحررت عىل يديك -الرمادي
وبيجي وجبال مكحول والقيارة وال��رشق��اط-وم��ررت
بمواقف عصيبة قد تكون فيها شهيد ًا،وأخفيت تفاصيلها
عني ،خشية أن امنعك من االلتحاق باملعارك .حتى استقر
فوجك يف مدينة– خ���ازر-رشق امل��وص��ل .وشجاعتك
وبطوالتك ارتفعت من عىل أف��واه املجاهدين وتناقلتها
االلسن بني كل صنوف اجليش واألمن واحلشد الشعبي حتى
لقبت ب�(أسد الذهبية) االصغر سن ًا واألكرب رجول ًة.نقلت
ّ
مآثرك فيديوهات صفحات مواقع التواصل االجتامعي
عىل خمتلف أنواعها ،وأنت تقاتل و ّ
مهك وطن وأنت تقاتل
و ّ
مهك انقاذ النساء من فجور اجلرذان النجسة وأنت تقاتل
و ّ
مهك انقاد جريح أو شهيد من اخوتك كي ال يكون بيد ال

رغباتك الدنيوية.فضوؤك العميق بزغ كالشمس يوم االثنني
  -201٦ / 10 / 31عىل مدينة برطلة رشق املوصل،اثناءحترير أهلها من جرذان اخلزي والعار الدويل(داعش)،وكان
عليك عبور املوت من أجل احلياة ،فتمثلت شجاعتك
يف انقاذ زميلك يف الذهبية ،وهو جيرجر بجروحه اثناء
انفجار منزل مفخخ.محلته عىل كتفيك بكل جسارة خترتق
املوت.فكنت كاألسد وأن��ت تعرب ضجيج الرصاص.
باغتك داعشيان افرتشت االرض لقتاهلم جندلت أحدهم
فر هارب ًا.ابتسمت ملعت أسنانك،ومحلت
وجرحت الثاين ّ
صاحبك،وأنت تناجي موالك احلسني وتتوسل بأم البنني
ان تسمح لك قوتك بإنقاذ صاحبك وبعدها فلتكن شهيد ًا.
بني عيون صديقك الغايف عىل كتفك نادتك الشهادة فنطقتها
مص ّلي ًا عىل نبيك االعظم وإمامك املذبوح بكربالء وانت
تتلقى رصاصة غدر بعنقك الرشيف .مل تشهد عرسك ،فقد
اقيمت مراسيمه يف ارجاء خور الزبري بالبرصة .كان عرس ًا
اقدس من ان يباح،رحلت عريس ًا شهيد ًا لرتبح اجلنان.
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ا�رسة وجمتمع

يعتقدُ علمُ النفس ان عناد الزوجة أسرع
وصفة لخراب البيوت !!

هـــــــــــــــــــــــــل
عنا ُدها دليل قوة اأم �شعف؟

بقلم /الباحثة االجتماعية  -هناء ها�شم

يترتبُ على صفة العناد اثار نفسية وتربوية
وانفعالية تختلف باختالف التربية االسرية
والعالقات الوالدية وأسلوب الثواب والعقاب
ومستوى الوعي الثقافي والفكري ودرجة النضج
واإلدراك ،ويعد العناد بين الزوجين من احدهما أو
كليهما أحد األسباب الرئيسية لتفاقم المشكالت
بينهما ٠ويعرّف العناد :هو التصلب في الرأي
والجمود وعدم المرونة ،أو التمسك بالرأي حتى
لو كان خاطئا او هو السلبية التي يبديها الشخص
اتجاه األوامر والنواهي واإلرشادات الموجهة
اليه من قبل االخرين وهو اإلصرار على الفعل الذي
يخالف األوامر.
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أنواع العناد االجيايب والسلبي
العناد اإلجيايب :ويتمثّل يف عناد اإلرادة والتصميم وهو اذا
استمر اإلنسان عىل فعل امر حممود ،وهذا النوع من العناد
نشجعه وندعمه كي تقوى إرادة اإلنسان يف الوصول
ّ
للنجاح.
العناد السلبي :يأخذ صورا خمتلفة نتيجة أسلوب وطريقة
الرتبية األرسي��ة فهناك عناد مفتقد للوعي واإلدراك
والنضج ،مثال عىل ذلك إرصار الزوجة عىل رشاء اشياء
كاملية ال داعي هلا وظروف زوجها املالية ال تسمح وحياول
ترص عىل طلباهتا دون وعي
اقناعها بشتى الطرائق ولكنها ّ
فتسبب له مشكالت عديدة
وادراك بظروف زوجها
ّ
وحتدث بينهام فجوة 0كام أن هناك من الزوجات من تعتقد
ان إرصارها عىل موقفها يدل عىل قوة شخصيتها ويزيد
من قيمتها ومكانتها عند زوجها فيح ّقق هلا ما تريد ،وهذا
اعتقاد خاطئ تقع به بعض الزوجات 0
اسباب العناد عند الزوجة
 -1ان عناد الزوجة قد يكون صفة تصل ج��ذوره اىل
مرحلة الطفولة نتيجة الرتبية اخلاطئة فالطفلة قد تتشبث
برأهيا فيبتسم الوالدان وينفذان ما تريد ثم يتطور االمر ان
َ
ليتحول بعد ذلك اىل أسلوب يومي يرافقها يف
تصبح شابة
زواجها ويمثل نوعا من التمرد.
 الشعور بالنقص يدفع الشخص اىل العناد.-3قد يكون هذا الشعور لدى املرأة قبل الزواج نتيجة
املعاملة داخل االرسة التي ال تتسم باالحرتام والتقدير
وبث الثقة بالنفس.
-4هناك عناد اكتسبته الزوجة من أسلوب العقاب القايس
الذي أوجدته ظروف الزواج من الزوج وأهله.
-5يكون العناد صورة من صور التعبري عن رفض الزوجة
لسلوك زوجها لعدم التوافق مع الزوج والشعور باختالف
الطباع وكذلك تعبري عن عدم انسجامها معه يف حياهتا
الزوجية 0
-٦هناك عناد اكتسبته الزوجة من اقتنائها وتشبهها بوالدهيا
ألهنام كانا يتعامالن هبذا األسلوب0
عالقة العناد بالطالق
ان اغلب اخلالفات الزوجية سببها العناد بني الزوجني

واملجادالت الساخنة التي تدور بينهام قد تؤدي أحيانا
متسك أحد الطرفني بموقف يوصل األمور إىل نقطة
اىل ّ
الال عودة وتكون نتيجة املحاورة عقيمة وال فائدة منها
بل وأكثر من ذلك فقد تتعقد األمور اذا ظل العناد سيد
املوقف وحيدث الصدام الذي غالبا ما يؤدي اىل الطالق.
وان العناد هو أسلوب خاطئ ألنه ال يفيد مع من ال
يعرفون تقدير واحرتام اآلخرين ويكون عند املرأة التي
تكون ضعيفة الثقة بنفسها ويتحول عندها إىل عادة غري
مقصودة العتقادها انه الطريق الوحيد ملواجهة استهزاء
ال��زوج بشخصيتها فبدال من حتسن األم��ور يبدأ الرجل
يف التمرد اكثر فاكثر والنتيجة قد تكون مأساوية واملوقف
العنيد قد يأيت بشكل آيل ألنه وسيلة الدفاع عن النفس
واألفكار .
ان العالقات البرشية مليئة باألخطاء واهلفوات خاصة
عندما يتعايش شخصان من بيئتني خمتلفتني حتت سقف
واحد كام بني األزواج والن العالقة بني الزوجني من اسمى
واقوی العالقات البرشية فيكون العناد من املشكالت التي
تؤدي بعض األحيان اىل الطالق 0فالعناد ال يو ّلد سوى
مزيد من اإلشكاالت فان اخطأ احد الزوجني فينبغي
االع��رتاف باخلطأ فغالبية الناس يساحمون من يعرتفون
بأخطائهم ،والن املودة من أهم األسس فال فرق فيمن
يبدا باالعتذار أو من هو املخطئ طاملا أن هناك حمبة ورغبة
يف استمرار احلياة الزوجية.
أن كثريا من الرجال يعدون االعتذار بعد اخلطأ تقليال
من الكرامة و القدر امام الزوجة وهذا خطأ الن أوجه و
اشكال االعتذار املختلفة كفيلة بتوفري الصفاء بني الزوجني
وال��رتايض من دون أن يشعر أحدمها عىل ما ينقص من
شانه وقدره او بانتصار الطرف االخر .فالعناد والتشبث
بالراي من أهم أسباب دمار وخراب البيوت فاالعتذار
هو افضل واق��رص الطرق للرتايض بني الزوجني  ،وما
من عيب يف ذلك اذا شعر احد الطرفني بانه اخطأ يف حق
االخر وسارع ليبادر باألسف عام بدر منه خاصة اذا كان
يف ترصفه إهانة أو تقليل من قدر اآلخر فكلمة (آسف) ال
تعني أن صاحبها ق ّلل من قدر نفسه أو قدّ م تنازال كبريا كام
أهنا ليست انتصارا للطرف األخر كام يعدها البعض.
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تــــــــراث كـــــربالء

سوق العالوي
انتشار (العلوات) كان سببَ التسمية
االأحرار /قا�شم عبد الهادي  -ت�شوير /ح�شنني ال�شر�شاحي
ُ
تعدُّ االسواق الكربالئية القديمة
من مظاهر العمران والحضارة ،وهي
الواجهة الحقيقية لتراث المدينة
القديمة ،حيث كانت بعيدة عن
االضطرابات والحوادث ،فقد تأسست
حينذاك أسواق عدة في مختلف
ارجائها واصبح تزدهر فيها بيع
البضائع والسلع التجارية ،فكان ّ
لكل
مح ّلة من ّ
محالتها سوق أو أكثر
يختص بضرب من الحرفيين ،ومن
الطبيعي أن يكون لكل نوع منهم
عصبة تجمع بينهم رابطة ترعى
مصالحهم وعقد يوحدهم ويبزغ
نجم احدهم فيظهر رئيس الصاغة
والعطارين ورئيس البقالين أو رئيس
التجار مث ً
ال.

ومن أبرز االسواق الشعبية في
محافظة كربالء المقدسة هو
(سوق العالوي) الذي تم انشاؤه
خالل االحتالل العثماني للعراق،
ولمعرفة المزيد عنه ،التقينا أحد
أقدم رجاالته وهو الحاج مؤيد
رشيد أبو دكة صاحب محال عطارة
في السوق الذي سكنه اجداده
منذ اكثر من ( 15٠عام ًا) حيث تحدث
قائال:
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«حسب املعلومات املتداولة فان سوق العالوي يعود تاريخ
تأسيسه إىل الفرتة املحصورة بني عامي (1830م � 1835م)
أي يف زمن العثامنيني عىل العراق ،وكان مركز اتصال ألبواب
كربالء اخلمسة منها (باب النجف ،باب الطاق وباب بغداد)،
وكل كل من يدخل إىل املدينة يمر عرب سوق العالوي».
نسبة التسمية
ُسمي بسوق العالوي لكثرة العلوات (أماكن بيع البضائع
باجلملة) التي كانوا يبيعون فيها احلبوب كالرز واحلنطة والشعري
وعلف احليوانات واملواد االخرى ،فمث ً
ال يف سوق العالوي
هناك علوة خاصة ببيت ابو دكة وعلوة بيت الشوك وعلوة بيت
حيدر او سعد حيدر حيث كان يسمون العلوة ِ
(سيف او خان
كبري) فمث ً
ال سوق املهدي (حاليا) كان علوة بيت ابو دكة يف
الوقت السابق.
بيوتات قديمة
ويبني أبو دكة :قبل ان تتحول املنطقة اىل سوق كان اكثرها بيوتاً
ألهايل كربالء القدامى ومنهم بيت ابو دكة وبيت الشوك وبيت
طعمة وبيت سعد قندي ومركز الشريازيني وبيت الكلكاوي
وبيوتات اخرى مجيعها متصلة بعكد شري فضة ،وكان يف السوق
ما يسمى بعكد الدجاج الذي جتلس فيه النساء لبيع الدجاج
وبيض العرب وهناك ايضا خان هتيمي.
عالقة السوق مع الرحالة
كان يقصدُ السوق البدو (الرحالة) يف الكثري من االحيان مع
حيوان البعري اخلاصة هبم حيث كانوا يوقفوهنا يف ساحة امليدان
أو يدخلون هبا لداخل السوق وجيلبون معهم امللح وطني خاوة
وأمور ا أخرى للبيع مع رشاء بعض املواد منه.
سوق امليدان
بالنسبة لسوق امليدان فإنه يقع يف املنطقة نفسها ويعود التأسيس
للتاريخ نفسه تقريب ًا ولكن سوق العالوي ُسمي هبذا االسم
لكثرة العلوات فيه ،ام��ا س��وق امل��ي��دان فهو يتصل بسوق
العالوي ،وكان سوق امليدان سابق ًا عبارة عن ساحة فيها تانكي
(خزان ماء) كبري ويكثر فيه البقالون والقصابون ،ومن البيوتات
املعروفة فيه هم بيت عوينات الذين كانوا يشتهرون بمحال
البقالية والقصابية.

شخصيات مهمة
ان أب��رز الشخصيات التي كانت تسكن السوق هم السادة
ملتقى هلم ،وكذلك بيت الكلكاوي
الشريازيون حيث كان يمثّل
َ
وبيت أبو دكة وبيت الشوك وبيت حيدر وبيت عوينات.
مراحل إعامر عديدة
ً
مرت عىل السوق عدة مراحل اعامر حيث كان سابقا ممر السوق
يغطى باألخشاب واالقمشة حلجب ضوء الشمس ،ثم يف
فرتة السبعينيات تم وضع غطاء اجلينكو (احلديد املغلون) ،ثم
التعمري الثاين حصل يف التسعينيات من القرن السابق حيث تم
بناء أرضيته بالشتايكر وتم تعمري واجهات السوق والسقف
اخلاص به ،وإن مرحلة التعمري االخرى كانت ألرضيته من قبل
إحدى الرشكات وكذلك السقف ،فانه تغري بمرور الزمن حيث
كثرت حمال بيع العباءات الرجالية والنسائية.
إحياء الشعائر احلسينية
خالل املناسبات الدينية وخصوص ًا أيام شهري حمرم احلرام
وصفر ،وحتديد ًا يوم عاشوراء وأربعينية اإلمام احلسني (عليه
السالم) كانت تأيت العزاءات عند بيت السيد الشريازي للتربك
وبعدها يكملون مراسيم العزاء ،ومن خالل السوق كان يمر
عزاء طويريج من امليدان واىل سوق العرب ومن ثم اىل املرقد
احلسيني الطاهر ،وكانت تقام العزاءات احلسينية إلحياء ذكر
أهل البيت (عليهم السالم) يف َ
عكد شري فضة التابع للسوق
والذي ُس ّمي هبذا االسم نسب ًة اىل مقام السيدة فضة ،وأيضا تقام
العزاءات يف جامع السجاد (عليه السالم) بسوق اخلفافني.
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(سرطان الرئة)..
أخطر األمراض التي تصيب اإلنسان بنسب شفاء قليلة!

االأحرار/قا�شم عبد الهادي

يُعدُّ مرض (سرطان الرئة) من السرطانات الشديدة والخطيرة التي تصيب االنسان وهي مرتبطة ارتباط ًا مباشر ًا
ً
وعادة ما يُكتشف هذا المرض في مراحل متأخرة لألسف بعد فقدان األمل بالشفاء التام ،حيث انه عند
بالتدخين،
ظهور االعراض يكون المرض قد وصل الى حالة متأخرة ،فيما يمكن الكشف المبكر عنهُ بمعالجة المريض ،لكن
على العموم فإن نسبة الشفاء من سرطان الرئة ضعيفة جد ًا حتى لو كان في مراحله األولى.
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وملعرفة املزيد عن هذا امل��رض اخلطريّ ،حت��دث الدكتور األعراض

كرار املوسوي اختصاص عالج االورام وام��راض الدم
ومدير مركز اإلمام احلسني (عليه السالم) لعالج االورام
الرسطانية يف كربالء املقدسة قائ ً
ال:

نسبة الشفاء

خري من العالج؛ ّ
ألن
بالنسبة لرسطان الرئة فالوقاية ٌ
عالجه صعب جد ًا ويف احسن مراكز العامل رسطان الرئة
يكون العالج جمرد إطالة عمر إال يف ح��االت ن��ادرة اذا
كان يف مراحله االوىل ،ويف بدايته ممن املكن اجراء عملية
جراحية نحصل من خالهلا عىل الشفاء التام ولكن هذه
احلاالت حمدودة وقليلة جد ًا ،وان نسبة الشفاء يف املراحل
االوىل قد تصل اىل ( ،)%50وبعدها تقل نسب الشفاء
حيث ترتاوح يف املراحل االخرى من (ّ ،)%25 - 20
وإن
أكثر حاالت الوفيات نتيجة الرسطان هي من رسطانات
الرئة ،مث ً
ال بالنسبة لرسطان الثدي فاألعداد تكون أكثر من
رسطان الرئة لكن نسبة الشفاء عالية جد ًا بينام رسطان الرئة
فاالعداد تكون أقل لكن الوفيات عالية جد ًا تصل اىل نسبة
(.)%95

املسببة للمرض
العوامل ّ

ان عوامل اخل��ط��ورة التي تسبب امل��رض هي التدخني
بالدرجة األوىل ،وبعض امللوثات يف معامل االسمنت
ومعامل املواد الكيميائية ،وهو يصيب الذكور اكثر من
االن��اث باعتبار املدخنني من الذكور اكثر من االن��اث،
وعادة يصيب االشخاص الذين جتاوزت أعامرهم (40
سنة) ،ونسبة املرض يف املدخنني اكثر من غري املدخنني،
فالتدخني سبب رئيس ألمراض رسطان الرئة لذلك فان
الدول الغربية وضعت قيود ًا قوية عىل التدخني استطاعوا
َ
تقليل نسبة التدخني وحتى من
من خالل ذلك فرضها
الناحية االقتصادية هذه الدول ّ
قل رصفها عىل رسطان
الرئة نتيجة لتقليل التدخني ،وبالتايل قللوا نسبة رسطان
الرئة واألمر انعكس اجيابي ًا عىل اقتصاد الدولة التي تتب ّنى
مرض الرسطان وترصف عالجه خاصة انه باهظ الثمن.

أهم أعراض املرض ،هي السعال والبلغم املصاحب
من ّ
للدم وضيق يف النفس وتعب وفقدان للوزن وأمل بالعظم او
تقيؤ نتيجة انتشار املرض يف اجلسم.
التشخيص
تتم طرائق التشخيص عن طريق اخ��ذ عينة ،ويظهر
واشعة الصدر
التشخيص من خالل الفحوصات املختربية
ّ
وعمل املفراس ،بعدها يتم التقييم ملرحلة املرض ولألسف
غالبية احلاالت ّ
تشخص يف احلالتني الثالثة والرابعة من
عمر امل��رض ،والتي تكون مرحلة متأخرة ،ومن خالل
التشخيص بدأنا نالحظ ان االصابات بمرض رسطان الرئة
اخذت تنترش بأعامر أصغر عىل العكس متاما واملعروف عنه
انه عادة يصيب األعامر الكبرية!.

العالج

يقسم املرض اىل أربع مراحل ٍّ
لكل منها عالج خاص،
ّ
وبالنسبة للمرحلتني االوىل والثانية فمن املمكن إجراء
َ
يكونون
اجلراحة واستئصال الورم ولألسف معظم املرىض
من كبار السن واملدخنني ووضعهم العام ال يسمح بإجراء
العملية وخضوعهم للتخدير العام ،وغالبية املرىض ال
حتملهم هلا ،فيكون
يمكن اجراء العملية هلم بسبب عدم ّ
العالج الكيميائي واالشعاعي هو البديل ،وان العالج
الكيمياوي هو العالج الوحيد ملرحلتي امل��رض الثالثة
والرابعة ،وكذلك فان العالج االشعاعي مفيد باملرحلة
الثالثة.

النصيحة الطبية

خري من العالج،
يف رسطان الرئة ،دائ ًام ما نؤكد أنّ الوقاي َة ٌ
ومن خالل ذلك ننصح دائم ًمام االبتعاد قدر اإلمكان عن
والتعرض للملوثات ،وكذلك
تدخني السجائر واألركيلة
ّ
تناول االكل الصحي واالكثار من الفاكهة واخلضار واالكل
النبايت والدجاج والسمك وممارسة الرياضة واحلفاظ عىل
الوزن الصحي املناسب.
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احلواريونَ
من هم؟
كان اليهود ينتظرون جميء عيسى املسيح
بعدما ّبرشهم به موسى (عليه السالم)
قبل أن يولدَ  ،وعندما ولد و ُب َ
عث فيهم
نبي ًا ،أعلن دعوته وأثبتها باألد ّلة الكافية،
تعرضت مصالح بني إرسائيل
وعندما ّ
�رصون
للخطر ،وقفوا ض��ده وأخ���ذوا ي� ّ
ع��ىل امل��ع��ارض��ة وال��ع��ص��ي��ان وامل��ع��ان��دة
واالنحراف ،فنادى فيهم :من أنصاري
اىل اهلل ،فاستجاب لندائه نفر قليل ،كانوا
مؤمنني وأطهار ًا سامهم القرآن الكريم
ب�(احلواريني) الذين لبوا نداء السيد املسيح
ووقفوا معه لنرش اهدافه ورشيعته املقدسة،
ورد يف قوله تعاىل من (سورة آل عمران:
َ
يسى ِم ْن ُه ُم ا ْل ُك ْف َر َق َ
ال
َ ( :)52ف َل َّام أ َح َّس ِع َ
ال ْ َ
َم ْن َأن َْصا ِري إِ َىل َّ
اهللِ َق َ
احل َوا ِر ُّي َ
ون َن ْح ُن
اهللِ آ َم َّنا بِ َّ
َأن َْص ُار َّ
اش َهدْ بِ َأ َّنا ُم ْس ِل ُم َ
اهللِ َو ْ
ون).
فقد أعلن احلواريون استعدادهم لتقديم
ك��ل ع��ون وم��س��اع��دة للمسيح وق��ال��وا:
نحن انصار اهلل آمنا باهلل ،مل يقولوا نحن
ان��ص��ارك ،بل قالوا  :نحن انصار اهلل،
ي��ري��دون ان يعربوا ع��ن منتهى ايامهنم
بالتوحيد ويؤكدوا اخالصهم ،وال يشم
منهم اي رائحة للرشك ،نحن انصار اهلل
ننرص دينه ونريدك ان تكون شاهد ًا علينا.
و(حواريون) مجع حوري من مادة (حور)
بمعنى الغسل والتبييض ،وقد تطلق عىل
اليشء األبيض ،لذلك يطلق العرب عىل
الطعام االبيض (احلواري) ،و (حور) مجع
حوراء وهي ذات البرشة البيضاء.
سبب تسمية تالميذ عيسى املسيح
أ ّم��ا
ُ
(عليه السالم) باحلواريني فقد ذكرت له
احتامالت كثرية منها :كانوا فض ً
ال عن
طهارة قلوهبم وصفاء أرواحهم ،كانوا
دائبي السعي يف تطهري الناس وتنوير
أفكارهم وغسلهم من أدران الذنوب.
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يعم االأطفال اأي�ش ًا!!
عذاب ّ

روى الصدوق عن جعفر بن حممد بن شاذان ،عن أبيه ،عن الفضل ،عن
حممد بن زياد ،عن أبان بن عثامن ،عن أبان بن تغلب ،عن عكرمة ،عن
رب إين نظرت يف مجيع أمورك
ابن عباس قال :أن النبي عزير ًا قال :يا ِّ
ُ
تسخط عىل
وإحكامها فعرفت عدلك بعقيل ،وبقي باب مل أعرفه ..إنك
فتعمهم بعذابك وفيهم األطفال.
أهل البلية ّ
فأمره اهلل تعاىل أن خيرج إىل الربية وكان احلر شديد ًا ،فرأى شجرة فاستظل
َ
فدلك االرض برجله فقتل من النمل
هبا ونام ،فجاءت نملة فقرصت رجله
كثري ًا ،فعرف أنه مثل ُرضب ،فقيل له :يا ُعزير إن القوم إذا استحقوا عذايب
قدّ رت نزوله عند انقضاء آجال االطفال فامتوا أولئك بآجاهلم وهلك
هؤالء بعذايب.

ا ُ
أهل
ال�شعادة
َ
اإليامن باهلل (تعاىل) من
يقول آية اهلل الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي :ان
ٌ
ورشط يف قبول أعامل اإلنسان .ويف
أساس كا ّفة القيم
وجهة نظر اإلسالم
ُ
املقابلّ ،
فإن الكفر باهلل والتكذيب بآياته أساس ما يعارض القيم ،وهذا من
رضورات اإلسالم.
فعندما نتحدّ ث حول عظمة ورشف اإليامن ،قد يصاب من ّ
يظن أنه مؤمن
يظن أنه ليس يف زمرة الكفار وأنه
بالغرور .وعىل أثر وساوس الشيطان ّ
من أهل النجاة والسعادة ،ألنّه مؤمن باهلل تعاىل .وعىل هذا املنوال ،عندما
القيمة األخرى :التقوى والتواضع والشكر.
يتط ّلع اإلنسان إىل الصفات ّ

العامل املحقق الكبري
اآية اهلل ال�شيخ اأقا بزرك
الطهراين (ت  1389هـ)

اأطعمة مفيدة

حتارب االلتهابات وتعزّ ز املناعة
يف ظل انتشار جائحة كورونا اخلطرية ،ونجاح األشخاص من ذوي
املناعة القوية عىل مقاومته ،يفيد العديد من خرباء التغذية أن النظام
الغذائي الغني باألطعمة املضادة لاللتهابات يمكنه أن يمنح اجلسم
العديد من العنارص الرضورية له ،ويمكنه أن يق ّلل من خطر اإلصابة
بالعديد من األمراض املزمنة.
األطباء عادة ما ينصحون يف هذه احلالة املرضية بتناول نوع معني من
األدوية املضادة لاللتهاب ،بينام يفضل الكثريون االعتامد عىل النظام
الغذائي الغني باألطعمة الصحية واملفيدة والتي متتاز أيض ًا بخصائص
مضادة لاللتهابات ،ويمكن من خالهلا درء اإلصابة بالعديد من
أمراض مثل أمراض السكري والقلب والتهاب املفاصل وغريها.
أما النظام الغذائي الصحيح فيجب أن يضم:
* احلبوب الكاملة :مثل دقيق الشوفان واألرز واحلبوب غري املكررة،
فهي صحية وغنية باأللياف التي تساعد اجلسم عىل مقاومة االلتهاب.
غنية باأللياف وبمضادات األكسدة أيض ًا.
* الفاصولياءّ :
غنية جد ًا بالدهون الصحية والعنارص الغذائية
*
ّ
املكرسات :فهي ّ
املفيدة للجسم.
* األسامك :حيث حتتوي عىل الكثري من األمحاض الدهنية (أوميجا )3
املحاربة لإلتهابات.
* الكركم :حيتوي عىل مركب الكركمني ،وهو مركب له تأثريات فعالة
مضادة لاللتهابات يف اجلسم.

املراأ ُة ريحانة
يؤكد اإلمام عيل (عليه السالم) ان وظيفة
املرأة هي يف ممارسة االعامل املناسبة هلا،
وم��ن اجلها ان��ج��اب اوالده���ا ورع��اي��ة
ارسهتا ،فهي مل ختلق لتحمل املسؤوليات
الشائكة واالعامل التي ترض بانوثتها بل
خلقت لتظل وردة مجيلة ورحيانة عطرة.
فقال يف وصيته البنه اإلمام احلسن (عليهام
السالم)« :وال متلك امل��رأة من أمرها ما
ج��اوز نفسها ،فان امل��رأة رحيانة وليست
بقهرمانة» ،ويف هذا إرف��اق كبري باملرأة
يتناسب مع رقتها وأنوثتها وال يزيدها
أعبا ًء فوق أعبائها.
ثم يقول (عليه السالم)« :وال تعد بكرامتها
نفسها ،وال تطمعها يف ان تشفع لغريهتا»
اي ال جتاوز با كرامها نفسها ،فتكرم غريهتا
بشفاعتها .وكل ذلك مبني عىل طبيعة املرأة
يف االنسياق وراء عاطفتها وجتاوز حدود
حقها اذا س ّلم هلا العنان .وان تشفع املرأة
للولد بشكل متكرر منساقة وراء عاطفة
االمومة ييسء اىل تربيته.
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