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ي�� ��وم الواقعة في العاش�� ��ر من المحرم لي�� ��س كبقية األيام
أو الوقائ�� ��ع واألحداث الحياتية األخ�� ��رى ،مهما بلغ حجمها
وأثرها على حياة اإلنس�� ��ان ،عاش�� ��وراء إنم�� ��ا عظمته تكمن
مر الزمن ،وتفاعله مع
في ّ
تجدده وتناميه المس�� ��تمر على ّ
متغيرات العصر ..ب�� ��ل إنه أحدث بعد وقوعه هزة عنيفة في
الوجدان اإلنساني ،وكان منعطفا كونيا على هذه األرض..
إذ اعتمد هذا المنعطف في صميمه باألساس على ديناميكية
اس�� ��تمرار صراع الخير والش�� ��ر ..ففي ظاهر األمر إن الشر
ق�� ��د انتصر مادي� � �ًا على الخير بمقتل اإلمام الحس�� ��ين وأهل
بيته وأصحابه عليهم السالم ،وفي الحقيقة إن الشر هو من
انهزم معنويًا وإلى األبد.
فف�� ��ي كل عص�� ��ر هن�� ��اك ظالم ،وف�� ��ي كل عص�� ��ر هناك
مظل�� ��وم ..يعني ل�� ��كل زمان هناك (يزيده) ول�� ��كل زمان هناك
ال�(حس�� ��ينيون) ،ب�� ��ل منذ قابيل الش�� ��ر وقتل�� ��ه ألخيه هابيل
الخير ..وآلخر الزمان ..لذلك فإن اس�� ��تذكار عاشوراء مازال
يقض مضاجع الطغاة أينم�� ��ا كانوا ،ألنه يفضح حقيقتهم
ّ
الشيطانية.
من دالئل عظمة يوم عاش�� ��وراء الحس�� ��ين عليه الس�� ��الم إنه
طياته جميع ش�� ��ؤون الحياة وما بعد الممات ،فقد
جمع في ّ
ش�� ��مل الرجل والمرأة ،الش�� ��يخ العج�� ��وز والطفل الرضيع،
الش�� ��اب والش�� ��ابة ،والصبي والصبية ،الحر والعبد وهكذا،
لكن طبعًا هناك تفاوت بين الناس بدرجة االستفادة من هذا
الدرس العاش�� ��ورائي ،وكل منا يأخذ حسب ِج ِّده ومثابرته
واجتهاده ،والفائز منا َم ْن ُيحدث عند دخوله في هذا الدرس
تغيرا جوهريا  ..بمعنى يخرج من درس عاشوراء ليس كما
ّ
يتغير نفس� � �يًا نحو األفض�� ��ل ،ويحاول
دخل ،بص�� ��ورة ّ
أدق ّ
اصالح نفس�� ��ه بعدم�� ��ا يراجعه�� ��ا ..يراجع صالت�� ��ه وعباداته
ومعامالته ،وس�� ��لوكه وتصرفاته على ضوء هذه الملحمة
اإللهية ،ليدرك مدى قربه أو بعده عن مبادئ عاشوراء .
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هاتف املجلة 07435000170
رئيس التحرير
طالب عباس الظاهر
مدير التحرير
حسين النعمة
هيأة التحرير
علي الشاهر
حيدر عاشور
حسين نصر

المراسلون
قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
حسنين الزكروطي
إبراهيم العويني

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان

التصوير
وحدة التصوير

عمليات كربالء تعقد مؤتمر ًا أمني ًا

دار القرآن الكريم تواصل دورة

موسع ًا لمناقشة خطة الزيارة األربعينية

(خ ُل ُقه القرآن)

عقدت قيادة عمليات كربالء بالتعاون مع العتبة احلسينية
املقدسة املؤمتر األمني املوسع اخل��اص بزيارة األربعني
بحضور العديد من القيادات األمنية ملناقشة خطة زيارة
األربعني املليونية.
وقال رئيس اركان اجليش (الفريق الركن عبد االمري يار اهلل)
خالل املؤمتر« :اطلعنا عىل اخلطة االمنية اخلاصة بالزيارة
وموكد ًا دعمه جلميع االحتياجات اللوجستية النجاح زيارة
اربعينية االم��ام احلسني (عليه السالم) ،مشيد ًا بالتعاون
والتنسيق بني خمتلف التشكيالت والصنوف العسكرية
واالمنية».
من جهتة اوضح قائد عمليات كربالء اللواء الركن عيل
اهلاشمي خالل املؤمتر« :إن خطة هذا العام حمكمة ومتكاملة
وذات تنسيق وتعاون ع� ٍ
�ال بني صنوف القوات االمنية
املختلفة وطريان اجليش واحلشد الشعبي ،وسنعمل بروح
الفريق الواحد إلنجاح الزيارة».
وأضاف أن «املحافظة ستقسم اىل أربعة حماور تتمثل باملحور
الشاميل واملحور اجلنويب واملحور الغريب واملحور الرشقي
بغية تسهيل عملية تطبيق اخلطة التي ستبدأ يف األول من
شهر صفر وتنتهي يف ال� 21منه ،حيث ستدخل القوات
األضافية مع حلول شهر صفر لتشرتك بخطة الزيارة».
جملة االحرار اال�سبوعية
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يواصل املركز النسوي التابع لدار القرآن الكريم يف العتبة
احلسينية املقدسة إقامة «دورة ُخ ُلقه القرآن» التي تم إطالقها
عرب الفضاء االفرتايض بحضور ( )1500مشاركة من داخل
العراق والعديد من الدول.
وقالت مسؤول املركز النسوي (أمل املطوري) أن «هذه
الدورة تتضمن دروس ًا يف التدبر ،مع دروس من عاشوراء،
ودروس أخ��رى مستفادة من اآلي��ات القرآنية ،وقواعد
أخالقية يتم من خالهلا عرض أحاديث للنبي (صىل اهلل عليه
واله وسلم) واألئمة األطهار (عليهم السالم)».
وأضافت املطوري ،الدورة شملت دروسا خمتلفة تقدمها
معلامت حافظات للقرآن الكريم ،مبينة تم تنظيم الدورة من
قبل مؤسسة بصائر القرآنية النسوية».

ممثل الصحة العالمية يشيد بجهود
العتبة الحسينية في مواجهة كورونا

التقى ممثل منظمة الصحة العاملية الدكتور ادهم إسامعيل باملتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي يف الصحن احلسيني الرشيف ،ومتت مناقشة اخر
املستجدات واحلمالت التوعية للحد من انتشار وباء كورونا.
وقال الدكتور ادهم إسامعيل « :نشكر جهود العتبة احلسينية
املقدسة للدعم الكبري يف مواجهة فريوس كورونا وتوفري مراكز
الشفاء زي��ادة ع��دد االرسة يف خمتلف حمافظات العراق التي
سامهت كثريا يف ختفيض عدد املصابني بكورونا .وأضاف ،ان
منظمة الصحة العاملية يف العراق ستقيم محلة توعوية كربى تثقيفية
بمحافظة كربالء يف االسبوع االخري من شهر ايلول اجلاري من
اجل زيادة وعي املواطنني لتقليل انتشار وباء كورونا الذي جتاوز
عدد ضحاياه اكثر من ثالثني مليون نسمة حول العامل.

العتبة الحسينية المقدسة تستجيب
لنداء معتصمي ذوي الشهداء
والجرحى في بغداد

زار وفد من لدن العتبة احلسينية املقدسة مقر اعتصام ذوي الشهداء
واجلرحى من القوات االمنية واحلشد الشعبي املقدس والعمليات
االرهابية قرب دائرة التقاعد العراقية يف منطقة الشواكة يف حمافظة
بغداد ،وتأيت هذه الزيارة تلبية ملناشدات كثرية تقدم هبا املعتصمون اىل
املرجعية الدينية العليا وممثلها يف كربالء عرب مواقع التواصل االجتامعي
للمطالبة بحقوقهم املسلوبة.
وقال امحد رضا اخلفاجي ممثال عن الوفد« :ان الزيارة جاءت بنا ًء عىل
توجيه ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي للحضور اىل مقر اعتصام ذوي الشهداء واجلرحى من
القوات االمنية واحلشد الشعبي املقدسة وشهداء وجرحى العمليات

االرهابية يف مقر اعتصامهم امام دائرة التقاعد لالستامع اىل مطالبهم
التي تقدموا هبا بام خيص امتيازاهتم املالية التي اقرها الدستور والقانون
العراقي».

موكدا عىل «ان الوفد استمع اىل مجيع املطالبات وستقدم اىل ممثل
املرجعية يف كربالء لالطالع عليها».

المركز التخصصي للصم يقيم
مجلسا حسينيا اللكتروني ًا

اق���ام م��رك��ز االم���ام احل��س��ني (عليه ال��س��الم)
التخصيص للصم التابع لقسم النشاطات العامة
يف العتبة احلسينية املقدسة حمارضة دينية خاصة
بذوي االعاقة السمعية بتقنية البث املبارش عىل
مواقع التواصل االجتامعي وذلك تطبيقا ملبدأ
التباعد وتنفيذا للتوصيات الصحية والطبية
للمرجعية الرشيدة ملنع انتشار فايروس كورونا
املستجد بني الصم وعوائلهم.
وق��ال مدير املركز وخبري لغة االش��ارة باسم
العطواين ل� ( جملة االح��رار) :ان املركز مستمر
بٕاقامة املجالس احلسينية والنشاطات املنوعة
مع مراعاة الظروف احلرجة التي يمر هبا البلد
ورضورة نرش قضية الطف اخلالدة ملحبي ال
البيت االطهار عليهم السالم خصوصا البناء فٔية
الصم وتوعيتهم بشكل متواصل بخطورة الوباء
املنترش ،مضيفا ان املركز يعمل بشكل متواصل
بكافة ك��وادره يف كربالء املقدسة واملحافظات
االخرى عىل ادامة نقل املجالس واخلطبة الدينية
واالجتامعية والثقافية بتقنية البث املبارش بشكل
ممنهج.
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من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ
العراق الحديث
اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف /23ربيع الآخر1441/هـ املوافق 2019/12/20م :
هّأيا األخوة واألخوات
نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سامحة السيد (دام ظ هّله)
يف النجف األرشف:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ال يزال البلد يعيش أوضاع ًا صعبة ومقلقة ،حيث تستمر
فٔيات خمتلفة من املواطنني يف املشاركة يف التظاهرات
واالعتصامات السلمية املطالبة باإلصالح ،يف حني يتعرض
بعض الفاعلني فيها لالغتيال واخلطف والتهديد ،ويف املقابل
جترب العديد من الدوائر احلكومية واملؤسسات التعليمية عىل
غلق أبواهبا من دون رضورة تدعو اىل ذل��ك ،وتتعرض
ممتلكات بعض املواطنني للحرق والتخريب ،ويشتكي
ومترد البعض عىل القوانني
الكثريون من ضعف هيبة الدولة هّ
والضوابط املنظمة للحياة العامة يف البلد بال رادع أو مانع.
وق��د أرشن��ا يف خطبة سابقة اىل ان الشعب هو مصدر
السلطات ومنه تستمد رشعيتها � كام ينص عليه الدستور
� وعىل ذلك ف� هّ
�ٕان أق��رب الطرائق وأسلمها للخروج من
األزمة الراهنة وتفادي الذهاب اىل املجهول أو الفوىض
أو االقتتال الداخيل � ال سمح اهلل تعاىل � هو الرجوع اىل
الشعب بٕاجراء انتخابات مبكرة ،بعد ترشيع قانون منصف
هلا ،وتشكيل مفوضية مستقلة إلجرائها ،ووضع آلية مراقبة
فاعلة عىل مجيع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية
االنتخابية.
ولكن املالحظ تعرقل إقرار قانون االنتخابات اىل اليوم
جملة االحرار اال�سبوعية
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وتفاقم اخلالف بشأن بعض مواده الرئيسة ،وهنا نؤكد مرة
أخرى عىل رضورة االرساع يف إقراره وأن يكون منسج ًام
يقرهبم من ممثليهم ،ويرعى حرمة
مع تطلعات الناخبني ،هّ
أصواهتم وال يسمح بااللتفاف عليها .هّ
إن اقرار قانون ال
يكون هبذه الصفة لن يساعد عىل جتاوز األزمة احلالية.
تم إق��رار قانون االنتخابات عىل الوجه املقبول يأيت
واذا هّ
الدور للنخب الفكرية والكفاءات الوطنية الراغبة يف العمل
السيايس لتنظم صفوفها وتعد براجمها للنهوض بالبلد هّ
وحل
مشاكله املتفاقمة يف إطار خطط عملية مدروسة ،لكي تكون
عىل إستعداد لعرضها عىل الناخبني يف أوان االنتخابات،
ويتم التثقيف عىل التنافس فيها ال عىل أساس االنتامءات
املناطقية او العشائرية أو املذهبية للمرشحني بل بالنظر اىل
ما يتصفون به من كفاءة ومؤهالت وما لديم من برامج
قابلة للتطبيق للعبور بالبلد اىل مستقبل أفضل ،عىل أمل
أن يقوم جملس النواب القادم واحلكومة املنبثقة منه بالدور
املطلوب منهام يف إجراء اإلصالحات الرضورية للخالص
من تبعات الفساد واملحاصصة وغياب العدالة االجتامعية
يف املدة السابقة.
وختام ًا نأمل أن ال يتأخر تشكيل احلكومة اجلديدة طوي ً
ال،
التي ال بد من أن تكون حكومة غري جدلية ،تستجيب
الستحقاقات املرحلة الراهنة ،وتتمكن من إستعادة هيبة
الدولة وهتدئة األوض��اع ،وإج��راء االنتخابات القادمة يف
أجواء مطمٔينة بعيدة عن التأثريات اجلانبية للامل او السالح
غري القانوين وعن التدخالت اخلارجية.

اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد ()730
اخلمي�س /29ربيع الثاين1441/هـ املوافق 2019/12/26م

اإليضاح في رُقيّ األرواح
قبسات من محاضرات ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة العالمة
الشيخ عبد المهدي الكربالئي
يف حديث نبوي رشيف «ان َ
مثل املؤمن كمثل النحلة ان صاحبته
نفعك وان جالسته نفعك وان شاورته نفعك وكل شأنه منافع
وهكذا النِحلة كل شأهنا منافع» ،يف هذ احلديث العديد من
التأمالت ِ
والعرب.
وجممل معاين هذه العرب هو التأكيد عىل املؤمن بان ال تكون دائرة
اهتاممه وتفكريه ومهه يف نفسه فقط ..بل املؤمن واملتقي احلقيقي
هو ال��ذي تكون دائ��رة اهتاممه وتفكريه ومهومه يف نفسه ويف
االخرين من حوله ايضا ...حياول أن ينفعهم ويكون مصدر خري
وبركة.
تأملوا يف تشبيه النبي (صىل اهلل عليه وآله) هبذه احلرشة الصغرية
(النحلة) وكيف ان اهلل تعاىل اودع فيها الكثري من املنافع والطيبات
لكي نتأمل يف عظمة خلقه وقدرته وكيف ان املؤمن احلقيقي
يكون شبيها هبا.
وه��ذه احل��رشة مطعمها طيب ال تاخذ اكلها ومطعمها من
القاذورات وتتغدى عىل االزه��ار ،ايض ًا ما تنتجه طيب وهو
العسل وفيه منافع كثرية ،ويف سبيل ذلك تدأب يف العمل ليال ً
وهنار ًا من اجل بناء اخللية للجميعُ ،تب العمل اجلامعي ال ُتب

ضحي بنفسها من اجل االخرين ،ال تنتظر
العمل الفرديُ ،ت هّ
مكسب ًا ومنصب ًا وماال ً بل هي تعمل دائ ًام من اجل االخرين.
والنبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) هبذا التشبيه يريد ان يقول
للمؤمن اجعل مأخذ غذائك من مصادر طيبة وانفاقك فليكن
طيبا وحاول ان تب العمل اجلامعي ال العمل الفردي ،وتعاون
مع االخرين من اجل ان تبني لنفسك وهلم بل ضحي بنفسك من
اجل اخلري لآلخرين ،وليكن ايضا نتاجك العلمي املعريف املادي
نتاجا طيبا ليس فيه ايذاء.
واملؤمن احلقيقي حينام جتالسه ال تسمع منه الغيبة والنميمة
والكذب والطعن يف االخرين بل تسمع منه الكالم الطيب النافع
سواء أكان يف الدنيا او االخرة ،وان شاورته فٕان وجدَ يف نفسه
القدرة عىل ان ُيعطي املشورة الصحيحة والنافعة اعطاك املشورة
صاحبته ُصحبة يف سفر او غريه يكون ايض ًا
والنصيحة ،وايض ًا ان َ
مصدر نفع ،وهكذا يف احلديث الرشيف يقول( :كل ِ
شأنه منافع)
شبه النبي (صىل اهلل عليه وآله) املؤمن يف مجيع شؤونه
لذلك هّ
بالنحلة وهكذا ينبغي ان يكون املؤمن مصدر خري ،وال يكون
مصدر ًا ومنبع ًا للرش واالذى..
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فقـــــــه وعقائد

اإعداد :حممد حمزة جرب

النظرة املحرمة
السؤال  :ما املقصود بالقول املأثور (النظرة االوىل لك اجلواب  :التلذذ والشهوة يراد هبام التلذذ اجلنيس الشهوي
والثانية عليك)؟ وهل جتوز إطالة النظرة االوىل اىل املرأة  ،ال مطلق التلذذ  ،ولو التلذذ هّ
اجلبيل للبرش احلاصل من
والتمعن هبا بحجة أهنا ال زالت نظرة أوىل جائزة كام يدَّ عي النظر اىل املناظر اجلميلة  ،واملراد بالريبة خوف االفتنان
والوقوع يف احلرام .
البعض ؟
اجلواب  :الظاهر أن املقصود بالقول املذكور هو التفريق
بني النظرتني من حيث كون األوىل اتفاقية عابرة فتكون السؤال  :ما هو حد اللذة املحرمة ؟
برئية وال يقصد هبا التلذذ الشه ِوي  ،بخالف الثانية فٕاهنا اجلواب  :أدنى حدِّ ها  -إن أريد باحلد املرتبة  -هو أول
تكون مقصودة وهادفة طبع َا فتقرتن بنوع من التلذذ  ،درجة من اإلحساس اجلنيس .
وبذلك تكون ضارة  ،ومن هنا ورد يف بعض النصوص
عن أيب عبد اهلل الصادق (عليه السالم) أنه قال «النظرة السؤال  :ما هي حدود النظرة الرشعية للرجل بالنسبة إىل
بعد النظرة تزرع يف القلب الشهوة وكفى هبا لصاحبها املرأة التي يريد الزواج منها ؟
اجلواب  :جيوز ملن يريد ان يتزوج امراة ان ينظر اىل حماسنها
فتنة».
وكيف ما كان فمن الواضح أن القول املذكور ليس يف كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها
مقام تديد النظر السائغ عىل أساس العدد بحيث يعني ونحو ذلك واليشرتط ان يكون ذلك باذهنا ورضاها نعم
جتويز النظرة األوىل وإن كانت هادفة وغري برئية يف أول يشرتط  :ان اليكون بقصد التلذذ الشهوي وان علم انه
حدوثها  ،أو انقلبت اىل ذلك يف حالة بقائها واستمرارها حيصل بالنظر اليها قهرا وان الخياف الوقوع يف احلرام
 ،ألن الناظر ال تطاوعه نفسه من غمض النظر عن املنظور بسببه كام يشرتط ان اليكون هناك مانع من التزويج هبا
اليها  ،أو تريم النظرة الثانية وإن كانت للحظة واحدة بال فعال مثل ذات العدة واخت الزوجة  .ويشرتط ايضا ان
اليكون مسبوقا بحاهلا وان حيتمل اختيارها وإ هّ
تلذذ أص ً
ال فال جيوز
ال .
واالحوط وجوبا االقتصار عىل ما اذا كان قاصدا التزويج
السؤال  :يف حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غري واضحة هبا باخلصوص فال هّيعم احلكم ما اذا قاصدا ملطلق التزويج
احلدود عند الكثريين مثل الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى وكان بصدد تعيني الزوجة هبذا االختبار وجيوز تكرر
إيضاح املراد منها للمكلفني ،وهل هذه كلها بمعنى واحد النظر اذا مل حيصل االطالع عليها بالنظرة االوىل .
؟
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ُعدة الطالق
 إذا طلق الرجل امرأته التي دخل هبا بعد إكامهلاالتِّسع وقبل بلوغها سن اليأس وجب عليها أن تعتدهّ
ابتداء من تاريخ وقوع الطالق ال تاريخ علمها به.
 وعدهّ ة الطالق لغري احلامل ثالثة أطهار ،وحيسبالطهر الفاصل بني الطالق وحيضها طهر ًا واحد ًا
مهام كان قلي ً
ال ..معنى هذا ،إن عدهّ هتا تنتهي بعد
رؤيتها الدهّ م الثالث؟
 وع��دهّ ة املط هّلقة احلامل م��دهّ ة محلها ،وهي تنقيضبوضع احلمل ،تا هّم ًا كان ذلك احلمل أو سقط ًا.
ويشرتط عند الشيعة اإلمامية يف املط ِّلق( :البلوغ،
يصح طالق الصبي وال
والعقل ،واالختيار ،فال
هّ
طالق املجنون وال طالق املجرب عىل الطالق ،نعم
حيتمل صحة طالق الصبي البالغ عرش سنني فالبد
من رعاية االحتياط فيه).

الوقف
حيقهّ لإلنسان أن يوقف األشياء واألماكن والبنايات
الرشعية
تم الوقف برشوطه
وفق ضوابط هّ
خاصة ،فٕاذا َّ
هّ
خرج اليشء املوقوف عن ملك من وقفه وأصبح ما ً
ال
ٍ
ال يوهب وال يورث وال يباع إ هّ
خاصة
حاالت
ال يف
هّ
نصت عليها كتب الفقه.
هّ
وورد أن��ه :يكون الوقف ت��ارة للموقوف عليه ،كام
إذا اوقف شخص ملك ًا له عىل أوالده أو جريانه أو
أصدقائه أو غريهم .وت��ارة ال يكون كذلك ،كام إذا
اوقف شخص ملك ًا له ليكون مسجد ًا.
عني الواقف شخص ًا عىل الوقف يدبر شؤونه
وقد ُي هّ
هّ
باملتويل.
ويسمى
قرره الواقف من رشوط،
هّ
ويعمل بام هّ
معينة ،ولو بنى
وليس للوقف صيغة حمدهّ دة وال لغة هّ
شخص ما بنا ًء عىل طراز ما تبنى به املساجد بقصد كونه
مسجد ًا كفى ذلك يف صريورته مسجد ًا.

َ
سلطان إلبليسَ
ال
اخرب هّ
اهلل (سبحانه وتعاىل) يف سورة احلجر ان
ابليس ال سلطان له عىل عباده املخلصني ,يف ذكه
ما دار بينه وبني ابليس من حماورة وذلك يف قوله
تعاىل( :رب بام اغويتني الزينن هلم يف االرض
والغوينهم امجعني اال عبادك منهم املخلصني
قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان اال من
اتبعك من الغاوين) (االيات .)42 39
واخرب تعاىل عام جرى بني يوسف وزليخا ,وكيف
يعصم هّ
اهلل املخلصني من إغواء الشيطان ,حيث
قال تعاىل يف سورة يوسف( :ولقد مهت به وهم
هبا لوال ان راى برهان ربه كذلك لنرصف عنه
السوء والفحشاء انه من عبادنا املخلصني) (االية
.)24
وورد يف سورة االنبياء ان الذين جعلهم ائمة,
يدون بامره وقال تعاىل( :وجعلناهم ائمة يدون
بامرنا) (االية .)73
وذكر منهم يف تلك السورة نوحا وابراهيم ولوطا
واسامعيل وايوب وذا الكفل ويونس وموسى
وهارون وداود وسليامن وزكريا وحييى وعيسى
(عليهم السالم).
وكان يف من وصفهم باالمامة يف هذه السورة:
النبي والرسول والوزير والويص اذا فقد بان لنا
ان هّ
اهلل تبارك وتعاىل اشرتط ملن جعله اماما ان
يكون غري ظامل.
وقد وصف هّ
اهلل االم��ام بانه خليفته يف االرض
كام ورد يف خطابه لداود (عليه السالم) يف سورة
ص( :يا داود انا جعلناك خليفة يف االرض)
(االية .)26
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العطاء احل�سيني

تحت شعار (االمام السجاد  Aعلم وعبادة)..

العتبة الحسينية المقدسة
تقيم مهرجان تراتيل سجادية بنسخته السابعة
تقرير /قا�شم عبد الهادي  -ت�شوير/ح�شنني ال�شر�شاحي
تزامن ًا مع ذكرى استشهاد اإلمام زين العابدين (عليه السالم) في الخامس والعشرين من شهر
محرم الحرام ووسط اجراءات وقائية وصحية مشددة نتيجة لتفشي جائحة كورونا في العالم
اجمع والعراق على وجه الخصوص وما يفرضه الوضع الصحي بالتزام التقليل من كثافة الحضور
والتباعد االجتماعي ،أقامت العتبة الحسينية المقدسة مهرجان تراتيل سجادية بنسخته السابعة
والذي كان تحت شعار (االمام السجاد ـ عليه السالم ـ علمٌ وعبادة) ،والذي افتتحت فعاليته على
قاعة خاتم األنبياء في الصحن الحسيني الشريف.
جملة االحرار اال�سبوعية
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وتضمن املهرجان ف��ق��رات ع��دة أمهها جلسات
هّ
البحوث التي مت��ت مناقشة بعضها ع��رب برامج
ال��ت��واص��ل االج��ت��امع��ي وك��ذل��ك الشعر الشعبي
والفصيح بحق اإلمام زين العابدين (عليه السالم)
بام يف ذلك معرض الكتاب الذي أقيم يف منطقة بني
احلرمني الرشيفني والعديد من املسابقات االخرى
منها مسابقة تأليف افضل كتاب عن اإلمام السجاد
(عليه السالم) ،ومسابقة (خطوة) ألفضل صورة
عن االمام السجاد (عليه السالم) ،وجاء املهرجان
ليجسد اجلوانب العلمية واملعرفية لدى اإلمام زين
هّ
العابدين (عليه السالم) وحياته التي كانت ثري ًة
وعطر ًة هّ
بكل يشء.
ويف هذا السياق تدث معاون رئيس قسم النشاطات
العامة يف العتبة احلسينية املقدسة الشيخ عيل القرعاوي
قائ ً
ال« :دأبت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
عىل اقامة النشاطات واملشاريع الثقافية والعلمية
املختلفة ،ومن بينها مهرجان تراتيل سجادية السابع
ال��ذي ُاقيم وس��ط الظروف الصعبة التي يعيشها
العراق والعامل امجع يف ظل تفيش جائحة كورونا».
واض��اف القرعاوي :ختلل املهرجان العديد من

الفعاليات سواء كانت شعرية او بحثية بام يف ذلك
معرض للكتاب وم��ع��رض اخ��ر للصور ،وضم
املهرجان العديد من املسابقات منها مسابقة تأليف
افضل كتاب عن االم��ام السجاد (عليه السالم)،
ومسابقة (خطوة) ألفضل صورة عن االمام السجاد
(عليه ال��س��الم) ،واي��ض� ًا هناك مسابقات للقصة
القصرية حول حياة االمام السجاد (عليه السالم).
وجاء يف حديثه« :يف هذا العام ونتيجة لتفيش جائحة
كورونا اقترص احلضور عىل  10باحثني شاركوا
وت��دي��دا من والي��ة مشيغني يف امريكا واخ��ر من
لبنان وباحث من سوريا وباحثني اخرين من العراق
شاركوا مجيعهم يف جلسات البحوث التي بثت عرب
منصات التواصل االجتامعي واستطعنا من خالهلا ان
نتواصل معهم حول ذلك ،وبعض الباحثني سجلوا
بحوثهم وارسلوها والبعض االخر حرض املهرجان»،
منوه ًا :انه «من خالل هذا املهرجان فان رسالة العتبة
احلسينية املقدسة تتضمن يف تبيني فكر االمام السجاد
(عليه السالم) الذي حيمل بني طياته السالم واملحبة
ومعاين االس��الم احلقيقي الذي هو اسالم السالم
واملحبة والتآخي».
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الباحث محمد علي الربيعي :التاريخ
لربما ظلم هذه الشخصية العظيمة ولم
يس ّلط الضوء على العديد من الجوانب
والفعاليات واالدوار التي قام بها االمام
السجاد (عليه السالم)

فيام تدث مقرر اجللسات البحثية عيل اخلفاجي موضح ًا:
ان «جلسات البحوث التي تعد احدى اهم فقرات مهرجان
تراتيل سجادية قسمت اىل جلستني صباحية ومسائية،
اجللسة االوىل تضمنت مناقشة عدة بحوث ،البحث االول
قدهّ مه الباحث واملحقق العالمة (السيد سامي البدري)
وهو املرشف العام عىل مركز فجر عاشوراء الثقايف التابع
للعتبة احلسينية املقدسة ،وال��ذي محل عنوان (جهود
اإلع��الم األم��وي يف تطويق هنضة اإلم��ام احلسني (عليه
السالم) وجهود اإلمام زين العابدين (عليه السالم) يف
مواجهتهم) ،عرض من خالله موقع اإلمام الرسايل عند
أهل البيت (عليهم السالم) ،مبين ًا فيه الربط التارخيي بني
آل موسى (عليه السالم) وآل نبينا حممد (صىل اهلل عليه
واله) ،وما عانوه من ألوان احلسد والبغض والقتل ،تال
ذل��ك بحث قدمه (الشيخ حممد ج��واد السالمي) من
والية مشيغن يف امريكا ألقاه باإلنابة عنه (األستاذ عيل
العامري) والذي محل عنوان (حركة اإلمام زين العابدين
«عليه السالم» اإلصالحية) تناول فيه ما اقتضته احلكمة
اإلهلية من ادخار اإلمام السجاد «عليه السالم» الذي كان
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شاهد ًا عىل فاجعة عاشوراء لإلمامة ،باعتبار أن األرض
ال ختلو من حجة ،وأن الرسالة البد هلا من إمام معصوم
يرعاها ويقوم بأمرها ،وبعدها ش��ارك (السيد حمسن
الزاميل) األستاذ يف احلوزة العلمية ومعتمد اية اهلل العظمى
سامحة السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله) يف قضاء
النعامنية بحثه الذي محل عنوان (دور اإلمام السجاد «عليه
السالم» بعد واقعة الطف يف مواجهة الفكر األموي وما
وقع من انحراف) عارض ًا فيه دور اإلمام يف معاجلة هذه
االنحرافات الفكرية واألخالقية التي نشأت يف بالط
السالطني كعقيدة املرجٔية واجلربية وغريهم والتي تربر ما
يقوم به احلكام من جور وانحراف ،وانتهت اجللسة ببحث
قدهّ مه اإلعالمي (حممد عيل الربيعي) مسؤول مركز رعاية
الشباب يف العتبة احلسينية املقدسة والذي محل عنوان (دور
اإلمام السجاد «عليه السالم» يف البعدين النفيس والرتبوي
بعد شهادة اإلمام احلسني عليه السالم).
وأضاف اخلفاجي« ،تضمنت اجللسة البحثية الثانية عرض
البحوث األخرى ،كان منها بحث الدكتور (السيد حسني
البدري) مدير (مركز فجر عاشوراء الثقايف) ،والذي ألقاه
وتضمن موضوع مقاومة اإلمام زين العابدين
إلكرتوني ًا،
هّ
(عليه السالم) ملحاوالت التضليل للمرشوع الرسايل
وتغيري مفهوم التربي عن معناه الصحيح ،وتربية اجليل
عىل هذه املبادئ ،حيث قام (عليه السالم) بطرح القراءة
الصحيحة لنهضة اإلمام احلسني وإرساء املفهوم الصحيح
ل��ل��والء وال����رباءة،
أعقبتها قراءة بحث
ال��ع��الم��ة (ال��س��ي��د
حم��م��د رض���ا رشف
الدين) ألقاه باإلنابة
ع��ن��ه ال��ش��ي��خ (ع��يل
القرعاوي) والذي
محل عنوان (سياسة
اإلم������ام ال��س��ج��اد
«ع��ل��ي��ه ال��س��الم»)
وال�����ت�����ي مت���ي���زت
ب��ك��وهن��ا م��رت��ب��ط��ة
بتعاليم السامء وخط
األن��ب��ي��اء ،ث��م ت��اله
بعد ذل��ك الباحث

واخلطيب (الشيخ مازن التميمي) الذي قدهّ م بحث ًا بعنوان
(خطوات اإلصالح االجتامعي لدى اإلمام عيل بن احلسني
«عليه السالم» بعد واقعة كربالء) عرض فيه أمهية السري
يف خطوات اإلصالح االجتامعي وفق رؤية املعصوم كوهنا
رؤية قرآنية نبوية ال تقبل اخلطأ واالنحراف» ،مبين ًا أن من
«ضمن املشاركات هذا العام بحث قدهّ مته الطالبة (رنا
صايف الطائي) وهي من الطالبات املتميزات يف مدرسة
دار اهلداية الدينية يف حمافظة بابل ،وقد كان بعنوان (نبذة
عن حياة اإلمام السجاد «عليه السالم» يف كتب الفريقني)
ألقاه باإلنابة عنها (السيد طه الديباج)».
ومن جهته تدث مسؤول مركز رعاية الشباب يف العتبة
احلسينية ،حممد عيل الربيعي قائال« :هنالك ارصار من
قبل َخدمة االم��ام احلسني (عليه السالم) يف االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة عىل اقامة املحافل الدينية
متحدين كل الصعاب التي من املمكن ان يواجهوها ،ويف
ظل تفيش وانتشار جائحة كورونا ُاقيم مهرجان تراتيل
سجادية بنسخته السابعة والذي حيتوي عىل العديد من
الربامج والفعاليات ومن امهها وابرزها اقامة اجللسات
البحثية الصباحية واملسائية».
واض���اف ق��ائ��ال« :ك��ان��ت لنا مشاركة بحثية يف هذا
املهرجان بعنوان (االمام السجاد «عليه السالم» ودوره
يف البعدين النفيس والرتبوي بعد شهادة االمام احلسني
«عليه السالم») تناولنا جانب ًا مه ًام من حياة ودور االمام
السجاد (عليه السالم) وما قام
به من تفعيل وتأجيج الروح
املعنوية لدى عامة املسلمني
بعد االنتكاسة واالحتباس
النفيس ال��ذي اص��اب اال هّم��ة
بعد ش��ه��ادة االم���ام احلسني
(عليه السالم) ،اذ ان التاريخ
لربام ظلم ه��ذه الشخصية
العظيمة ومل يس هّلط الضوء
ع��ىل ال��ع��دي��د م��ن اجل��وان��ب
والفعاليات واالدوار التي
قام هبا االمام السجاد (عليه
السالم)».
وب���دوره ت��دث األكاديمي
وم��س��ؤول شعبة دار اللغة

الباحث الشيخ مازن التميمي :االستمرارية
في المهرجان لها قيمة كبيرة في
ثبات االخوة على االظهار الحضاري
لإلمام السجاد (عليه السالم) ال االظهار
الشعائري ألن االخير يتالزم مع الوفاة
والمصائب التي مرّت عليه في كربالء

واالدب العريب يف العتبة احلسينية املقدسة الشيخ مازن
شاكر التميمي واح��د الباحثني املشاركني يف جلسات
البحوث قائال :ان «مهرجان تراتيل سجادية هلذا العام
اقيم بصورة خمترصة مراعاة للتعليامت والظروف الصحية
التي يمر هبا العامل امجع والعراق عىل وجه اخلصوص،
وان هذه االستمرارية يف املهرجان هلا قيمة كبرية يف ثبات
االخ��وة عىل االظهار احلضاري لإلمام السجاد (عليه
السالم) ال االظهار الشعائري ألن االخري يتالزم مع
مرت عليه يف كربالء ولكن العامل
الوفاة واملصائب التي هّ
اآلخر غري املتفاعل مع هذا اجلانب له تفاعل اخر مع
اجلانب احلضاري ،فاألخوة قرروا ان يكون هناك بعض
املشاركني عىل نحو االختصار ومن يمكن ان يكون ضمن
دائرة تلفزيونية».
واض���اف« :قدهّ منا بحث ًا بعنوان (خ��ط��وات االص��الح
االجتامعي لدى االمام عيل بن احلسني «عليه السالم»
من بعد واقعة ك��رب��الء) ،حيث اخت��ذت واقعة كربالء
خط البداية بالنسبة لالمام زين العابدين (عليه السالم)
ونظرت اىل اخل��ط��وات االصالحية ال من ب��اب نظرة
املعصوم وانام من باب نظرة املصلح العاملي».
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العتبة الحسينية المقدسة تقيم

معرض تراتيل سجادية بنسخته السابعة
تقرير� :شياء الأ�شدي  /ت�شوير :احمد القري�شي

ضمن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية بنسخته السابعة الذي تقيمه االمانة العامة للعتبة الحسينية
المقدسة تحت شعار( :االمام السجاد (عليه السالم) علم وعبادة) اقامت شعبة المعارض التابعة لقسم
النشاطات العامة في العتبة الحسينية المقدسة معرض الكتاب السابع بمشاركة مؤسسات ثقافية
من العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين ويأتي المعرض تزامن ًا مع ذكرى استشهاد االمام زين
العابدين (عليه السالم) حيث شهد توافد الزائرين اليه منذ تاريخ افتتاحه في  25من شهر محرم
الحرام لسنة 1442هـ ،بحسب مسؤول شعبة المعارض في قسم النشاطات السيد علي ماميثة..
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علي ماميثة

علي با�شم حممد

وق��ال ماميثة« :للسنة السابعة عىل التوايل ُنقيم معرضنا
بمناسبة مهرجان تراتيل سجادية ،متضمنا جمموعة من
الكتب الثقافية واالجتامعية واألكاديمية وغريها ،وحيث
سلط املعرض الضوء عىل شخصية اإلمام السجاد (عليه
ضم جمموعة
السالم) وخاصة رسالة احلقوق ،وكذلك هّ
من نشاطات أقسام العتبة احلسينية ،ومنها قسم املشاريع
اهلندسية ودار الوارث وقسم رعاية املقدسة وتنمية الطفولة
وقسم الشؤون الفكرية واملتحف وقسم الزينة والتشجري..
أ هّما العتبة العباسية املقدسة فقد شاركت بقسم املعارف وقسم
الشؤون الفكرية ،إضافة ملكتبة الثقلني ومكتبة األعلمي».
وأوضح« :ان اهلدف من إقامة املعرض هو لتعريف الناس
بثقافة أهل البيت (عليهم السالم) ،وكذلك تعريفهم بأعامل
ستني» ،مبين ًا
ونشاطات العتبتني احلسينية
والعباسية املقدهّ نْ
هّ
هّ
أن «املعرض كان قبل انتشار جائحة كورونا يستقبل يف
هّ
والعاملية،
واإلسالمية
العربية
كل سنة عدد ًا من دور النرش
هّ
هّ
هّ
ستني
أ هّما يف هذا العام فقد اقترص عىل أقسام العتبتني املقدهّ نْ

عماد عبد

بسبب انتشار اجلائحة واستجابة
لتعليامت اللجنة العليا للصحة
والسالمة العامة».كام اجرت جملة
األح��رار سلسلة من اللقاءات مع
دور النرش املشاركة ملعرفة اب��رز
العناوين واملطبوعات واملعروضات
التي شاركوا هبا وكان اللقاء األول
مع (عيل باسم حممد عيل) املسؤول
االع��الم��ي لقسم ش��ؤون املعارف
االس��الم��ي��ة واالنسانية يف العتبة
العباسية املقدسة« :مشاركة العتبة
العباسية املقدسة يف معرض تراتيل
سجادية هلذه النسخة بقسمني االول قسم شؤون املعارف
االسالمية واالنسانية وكذلك قسم الشؤون الفكرية وبعدد
االص��دارات التابعة للقسم بحدود ( )200�150اصدار
وكذلك قسم الشؤون الفكرية والثقافية كانوا مشاركني يف
هذا املعرض ب� ( )200عنوان تقريب ًا ومنها عناوين جديدة
ختتلف عن النسخة السابقة بام يقارب ( )50عنوانا».
من جهته ت��دث (ع��امد عبد) مسؤول قسم املبيعات يف
مؤسسة الثقلني الثقافية« :شاركنا يف جناح احتوى عىل كتب
دينية وعلمية وثقافية وروايات ادبية واجتامعية وكتب يف
علم النفس والتنمية وادارة املوارد البرشية وبالنسبة للكتب
الدينية شاركنا بأكثر من الف عنوان ًا وبالنسبة للروايات
ما يقارب (  )800 �70كتاب تربية وعلم النفس والتنمية
ومشاركتنا يف هذا املعرض هي ليست االوىل بل مستمرة
ومشاركاتنا كانت مع بداية بسلسلة املهرجانات واملعارض
التي اقامتها العتبة املقدسة».
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برعاية العتبة الحسينية المقدسة..

رفع راية يا حسين في جامعات
ومعاهد الوسط والجنوب
الحرار :غ�شان العكابي

يحرص مركز رعاية الشباب التابع
لقسم النشاطات العامّة في
العتبة الحسينية المقدسة ،على
اقامة برنامجه الشعائري السنوي
الخاص برفع راية (يا حسين)
السوداء في حرم المعاهد
والجامعات العراقية من كل عام
اعالنا لحلول شهر محرم الحرام
وتأسيا باحداث واقعة الطف
االليمة في كربالء..

وقال مدير املركز االستاذ (حممد عيل الربيعي) :انه «بربكة اهلل سبحانه
وتعاىل وانفاس املوىل ايب عبد اهلل احلسني (عليه السالم) اختتم مركز
رعاية الشباب مهرجان يا حسني والقايض برفع راية احلزن واألسى
يف حرم اجلامعات املتواجدة يف الفرات االوسط واجلنوب ،اذ قمنا
برفع راية السواد يف جممل هذه اجلامعات وكام هو معتاد جرى التنسيق
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والتعاون من قبل ممثلية املركز يف املحافظات».

عيل يف البرصة وساحات ومناطق أخرى».

«متيز هذا العام بأجواء مثالية ترتجم االلتزام
وأضاف :هّ
بتوصيات املرجعية الدينية العليا ب��رضورة التباعد

وقدهّ م (الربيعي) شكره ل�»مدراء املمثليات يف املحافظات
كا هّفة عىل جهودهم االستثنائية واحلثيثة التي بذلت يف

لتواجد الطلبة اذ اقترص عىل االس��ات��ذة التدريسيني
واملوظفني يف هذه اجلامعات خوفا عىل طلبتنا االعزاء».
وأشار (الربيعي) اىل هّ
إن «اهلدف من هذا الربنامج هو

ويذكر أن مركز رعاية الشباب ينفذ العديد من الفعاليات
الشبابية التي تنرش ثقافة ومنهج أهل البيت (عليهم

االجتامعي وأخذ كل االج��راءات االحرتازية اخلاصة
بوباء كورونا» ،مستدرك ًا أن «املهرجان افتقر هذا العام

أن نبعث رسالة اىل العامل أمجع بأن راية االمام احلسني

(عليه السالم) وشعائره باقية رغم الظروف التي نمر هبا
ونحن ماضون ومرصون عىل إحياء هذه الشعائر ،وتم

انجاح هذا الربنامج»؛ رغم كل الظروف التي يعاين منها
العراق.

السالم) ،وجاءت فعالية رفع الرايات هذا العام متزامنة
مع جائحة كورونا واجراءات احلدِّ من انتشار الفريوس

التي ركز عليها املركز يف نشاطاته.

رفع الراية بقرابة ( )30موقعا يف مناطق الفرات األوسط
واجلنوب ،ومل نقترص هذا العام عىل رفع الراية داخل
احلرم اجلامعي فحسب؛ وانام هنالك ساريات نصبت
ورفعت فيها الرايات بمراكز املدن منها :مركز مدينة
بابل ،والديوانية ،وميسان ،باإلضافة اىل حمافظة البرصة؛
فضال عن تزويد مقام رد الشمس يف بابل وخطوة االمام
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ق�شم رعاية وتنمية الطفولة يف العتبة احل�شينية املقد�شة

ُ
يزيد من نشاطاته الفنية والتنموية
خالل جائحة كورونا في العراق
الحرار :ح�شنني الزكروطي

الى سنوات طويلة كانت
المؤسسات الدينية بعيدة
عن بناء الهم الثقافي
والفني للمجتمع وانحسر
دورها في المعامالت
والعبادات والسياحة
الدينية حتى جاء التغيير
في  2٠٠٣ونهضت
المؤسسات الدينية من
سباتها وراحت تعمل
على بناء االنسان بشتى
المجاالت من فرط شعورها
بأن يكون للمؤسسة
الدينية دور في تنشئة
المجتمع على اسس
ابداعية منضبطة وهذا
تحديد ًا ما عملت عليه
العتبة الحسينية المقدسة
في ايالء االهمية الكبرى
لبناء الجيل بدء ًا من
الطفولة التي خُصصت لها
قسم متخصص بكوادر
تجتهد وتبدع على الدوام.
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وما قدمه قسم رعاية وتنمية الطفولة يف العتبة احلسينية املقدسة
خالل السنوات االخرية فاق كل التصورات ال بل جعله يف مقدمة
االقسام الفاعلة واملختصة بالطفولة يف املؤسسات الدينية بصورة
عامة وذل��ك عرب جملة (احلسيني الصغري) التي يلمس اجلميع
تطورها الثقايف والفني الواضح يف دقة اختيار املواضيع ورسوماهتا
وتسويقها البرصي املتطور للطفل فض ً
ال عن عروض مرسحية مهمة
للطفل متخض عنها التأسيس الهم مهرجان مرسحي للطفولة يف
العراق والعامل العريب اال وهو مهرجان احلسيني الصغري ملرسح
الطفل بدوراته املتصاعدة بالنجاح واالحرتافية وبمشاركات
غري معهودة عراقي ًا ألعامل عربية وعاملية ليبث شعاعه عرب
عروض مرسحية قدمت للعتبة يف مهرجانات تونس
لتكون بمثابة املمثل احلقيقي للمرسح العراقي
عربي ًا بعد ان كان اسم العتبة احلسينية
غري معهود يف املهرجانات العربية
م��ن ق��ب��ل ،ناهيك ع��ن مجلة
من النشاطات املهمة
اخل����اص����ة ب��ال��ط��ف��ل
امه���ه���ا م��س��اب��ق��ات
االطفال املختلفة ومرشوع
( )1000ال��ف ك��ات��ب ملرسح
الطفل الذي ساهم يف انعاش املكتبة
املرسحية للطفل.
يكرس قيود الروتني وخيلق
التحدي مع اجلائحة
ُ
وحسنت من
اع��امال فنية زادت من توجه االطفال
هّ
السلوك الرتبوي لديم
من رحاب ايب عبد اهلل احلسني (عليه السالم) ،ومن فيض مبادئه
االسالمية واالنسانية يستوحي قسم رعاية الطفولة يف العتبة
احلسينية املقدسة نشاطاته التثقيفية والتوعوية والتنموية بغية
غرسها يف رشحية ستكون يف املستقبل الركيزة االساسية يف تطور
املجتمع االسالمي وازدهاره.
وال خيفى عىل اجلميع ان نواة االنسان ونمو افكاره ومعتقداته تبدأ
منذ وهلته االوىل للحياة ،متأثر ًا باألرسة اوال من ثم االصدقاء
واملجتمع ،لذا جتد ان قسم رعاية الطفولة ومن خالل نشاطاته
املتنوعة قد اخذ عىل عاتقه مساعدة االرس يف توعية االطفال وتنمية
مواهبهم.
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رحلة لأللوان
واالنبهار
بالمضمون
ونافذة
توعوية
وتثقيفية
لألطفال

وخالل جائحة كورونا التي اجتاحت معظم بلدان العامل،
مل يكن لذلك الفريوس تأثري كبري عىل عمل القسم ومثابرة
ِ
��وادره ،بل شجعهم ذل��ك عىل استثامر توقف امل��دارس
ك�
تنمي قدرة االطفال العقلية
والرياض وابتكار طرائق جديدة هّ
اضافة اىل توعويتهم من خماطر هذه اجلائحة.
وعن عمل القسم وانشطته التوعوية والتنموية املتنوعة
خالل اجلائحة تدث حممد احلسناوي رئيس قسم رعاية
الطفولة يف العتبة احلسينية املقدسة ملجلة (االح��رار) قائال:
«ساهم القسم بالكثري من النشاطات التوعوية واالرشادية
خالل ازمة اجلائحة التي رضبت اغلب دول العامل من بينها
بلدنا العراق ،ومنها املشاركة يف مهرجان (حمرتف ميسان
الدويل أون الين) من خالل عمل مرسحي بعنوان (كوكو
و رون��ا) ،وهي مرسحية توعوية تتناول موضوع املعقامت
وكيفية استخدامها ،والتعريف هبا لألطفال ،وت��م ذلك
من خالل فن تريك دمى الطاولة ،وقد حصل العمل عىل
جائزة جلنة التحكيم اخلاصة يف املهرجان ،بعد ان تم تقديم
العرض يف احد البيوت الكربالئية ،كذلك نرش عدد من
الصور واملنشورات (البوسرتات) والتصاميم ذات الرسوم
الكارتونية املحببة لدى األطفال وتعريفهم بمرض فريوس
كورونا وكيفية الوقاية منه وكيفية استخدام املعقامت وغريها
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من التوجيهات الرتبوية والتثقيفية ،فضال عن إنتاج مسلسل
كارتوين (رسوم متحركة) باسم (حرب كورونا) ،ويتحدث
عن حماولة الفريوسات املستمرة لغزو اإلنسان ،وصمود
االنسان وحماربته يف كل مرة ،بأسلوب طريف حياكي مشاعر
االطفال ويثقفهم.
ون��وه احلسناوي عن الكيفية التي عمل هبا القسم خالل
اجلائحة واستغالله لشبكات االنرتنيت يف التواصل مع
االطفال وتوعويتهم من خالل اعطاء دروس تفاعلية بشكل

مبارش (اون الي��ن) يف فن الرسم ،وتقديم املحارضات
التعليمية التطبيقية يف مادة الرسم البسيط عن طريق البث
املبارش يف شبكة االنرتنت ،كذلك نرش عدد من املقاطع
الفيديوية املصورة من قبل أصدقاء (جملة احلسيني الصغري)
يظهرون فيها مواهبهم يف شتى املجاالت ،وخصوصا ما
يتعلق بموضوع أزمة كورونا العاملية وكيفية مواجهة انتشار
هذا الفريوس ،ويعد هذا النشاط بوابة لألطفال يف الرتويح
والتخفيف عن أنفسهم».
وتابع« :ب��ادر القسم بٕاقامة مسابقة (احلسيني الصغري
الرمضانية) والتي تم تقديمها يف منطقة بني احلرمني
الرشيفني خالل شهر رمضان املبارك ،واستهدفت األطفال
املتواجدين يف هذا املكان املبارك حيث طرحت عليهم بعض
األسٔيلة ،وقدمت هلم اهلدايا املنتجة بأيادي كوادر القسم،
كذلك إطالق برنامج (بيتك مرسح) والذي تضمن تقديم
عدد من الفقرات الرتبوية والتوعوية ،يصاحبها عدة انشطة
الرتفيهية مثل (قراءة قصة ،عرض دمى مرسحي ،مسابقات
تعليمية ،مسابقات رياضية وألعاب ،تقديم اهلدايا) ،ويتم
هذا الربنامج عرب زي��ارة العوائل التي ترغب باملشاركة

وتقديم الفقرات لألطفال يف املنزل.
واستمر احلسناوي يف احلديث عن نشاطات قسم رعاية
االطفال خالل هذه اجلائحة حيث قال« :كام قام القسم
بعمل نشاط (مرسح الدمى املصور) ،والذي متثل يف تقديم
أعامل مرسحية قصرية تتضمن بعض التوجيهات الرتبوية
مصحوبة ببعض االع��امل الرتفيهية الغرض منها تسني

نفسية االطفال خالل فرتة احلظر التجوال ،وتبث هذه
املرسحية يف االنرتنيت ،كذلك اقامة عمل مرسحي (مرسح
دمى) بعنوان (قطع الوايل لساين) ،واملشاركة به يف املهرجان
االلكرتوين الدويل األول جامعة البرصة».
مشريا اىل ان «العمل القسم مل يتوقف اىل هذا احلد بل صاحبه
اقامة قصص وفواصل توعوية وتثقيفية متحركة بثها يف
مواقع التواصل االجتامعي ،وقد تم تنفيذ ثالثة فواصل
وقصتني لغاية االن ،والعمل مستمر يف انتاج القصص»
وختم احلسناوي حديثة باإلشارة اىل ان كوادر القسم قد
بادرت بزيارة (دار االيواء) يف العتبة احلسينية املقدسة خالل
شهر رمضان املبارك ،وقدمت مجلة من الربامج الرتفيهية
واملسابقات لألطفال املقيمني يف هذا االي��واء ،واعطائهم
اهلدايا».
وجيدر التنويه اىل ان قسم رعاية االطفال يف العتبة احلسينية
املقدسة اضافة اىل انشطته التوعوية والتثقيفية املتنوعة خالل
جائحة كورونا ،اال ان عمله يف اص��دار جملة (احلسيني
الصغري) اخلاصة برشحية االطفال ،وبعض االص��دارات
االخرى هي االبرز.
 21جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2020م

العطاء احل�سيني

َ
سلسلة الجوالت الميدانية
ضمن
ِ
على مشاريع العتبة الحسينية المقدسة ..

الشيخُ الكربالئيُّ يطلع
على مشروعين انسانيين مهمين
تقرير� :شياء ال�شدي  -ابراهيم العويني
ت�شوير� :شالح ال�شباح  -اأحمد القري�شي

ُ
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي المتولي
أجرى
الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة زيارة ميدانية
لمشروعين يعدان من المشاريع الستراتيجية المهمة
انسانيا ،واطلع سماحته على سير العمل ونسب االنجاز
التي وصل لها المشروعان ،بدءا من مستشفى الشيخ
احمد الوائلي (رحمه اهلل) الواقعة في منطقة االسكان
في محافظة كربالء المقدسة ،ثم مشروع بناية مركز
التوحد الواقع في طريق (كربالء – بغداد).

( )22٠سريرا السعة السريرية
لمستشفى الشيخ الوائلي
وأكثر من ( )15٠غرفة رقود
 vipوبواقع ( )4٠سريرا خاص
بمركز امراض الدم ناهيك عن
المفراس ،واالشعة ،والرنين،
والمختبر المركزي...
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وقال الدكتور (ستار الساعدي) املرشف العام عىل القطاع
خص
الصحي يف العتبة احلسينية املقدسة يف ترصيح
َّ
به جملة «األح���رار» :ان «مستشفى الشيخ امح��د الوائيل
(رمحه اهلل) العام سيحتوي عىل اغلب االقسام اجلراحية
ارسة خاصة لزراعة نخاع العظم
والباطنية ،وكذلك عىل هّ
و( )8صاالت عمليات ،وبسعة ( )220رسيرا ،ويعدهّ من
احدث املستشفيات املتطورة التي ستكون بالعراق وان نسبة
االنجاز فيه متقدمة ،ويف مرحلة االهناءات والتجهيز ،وقد
تم تديد موعد ال يتعدى العام الفتتاح هذا الرصح الطبي
الفريد يف نوعه ملدينة كربالء املقدسة».
موضح ًا ،أن «الغاية الرئيسية من إنشاء هذا املستشفى هو
بأرسة وكوادر ختصصية نوعية
لرفد ابناء شعبنا العراقي
هّ
جديدة ،عىل سبيل املثال ال احلرص ،وسيكون هو االول
من نوعه يف العراق من ناحية السعة الرسيرية يف زراعة
جملة االحرار اال�سبوعية
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نخاع العظم ،وكذلك يف العمليات املعقدة للقلب والكىل
وغريها من عمليات زرع االعضاء كزراعة قرنية العني،
ارسة نوعية وسيخ هّفف عن كاهل املواطن
وهذا سيضيف هّ
العراقي».
فيام أشار املهندس (حسني رضا مهدي) رئيس قسم املشاريع
اهلندسية والفنية للعتبة املقدسة اىل« :زيارة ممثل املرجعية
الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي للمرشوع ملتابعة مراحله ووضع
جداول زمنية إلنجاز هذا الرصح الطبي املهم الذي سيضم
جراحة عامة وكذلك مستشفى تعليمي إلحدى اجلامعات
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ،وان من ضمن االمتيازات
يف هذا املستشفى احتواؤه عىل مركز ألمراض الدم (زرع
نخاع العظم) ،وكذلك امراض الدم اخلاصة ،والتي كان
املريض يعاين من اجل احلصول عىل العالج ويضطر للسفر

خارج العراق ،ويبقى ( )6اشهر لغرض العالج ،وعند افتتاحه سوف ترفع العتبة
احلسينية املقدسة هذا العناء عن كاهل املواطن».
أرسة طبية متخصصة ،اضافة اىل احتوائها عىل
مشري ًا ،اىل أن «املستشفى ستضم هّ
أجهزة طبية عالية اجلودة والتخصص ،تعمل عليها كوادر متقدمة ..منوه ًا ،عن
التخصص النادر يف املستشفى وال يوجد شبيه له يف املستشفيات ،سوى ( )6ارسة
فقط يف مدينة الطب ،بينام سيتم جتهيز مستشفى الشيخ امحد الوائيل ب�( )40رسير ًا،
وسوف يستوعب اغلب مرىض الدم يف العراق ومن كافة املحافظات» ،مضيف ًا أن
«السعة الرسيرية للمستشفى ( )220رسيرا ،ويضم أكثر من ( )150غرفة رقود
 vipوبواقع ( )40رسيرا يف مركز امراض الدم ناهيك عن املفراس ،واالشعة،
والرنني ،واملخترب املركزي الذي يستوعب كافة الفحوصات املختربية».
اطلع سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي عىل نسب انجاز مرشوع مركز
كذلك
َ
االمام احلسني (عليه السالم) لرعاية اطفال التوحد الذي ينفذه قسم املشاريع
االسرتاتيجية للعتبة املقدسة بمواصفات عاملية وعىل مساحة تقدر( )8500مرت
مربع يف مدينة كربالء املقدسة ،وكانت زيارة الشيخ الكربالئي تفقدية بغية تذليل

المشرف العام
على القطاع
الصحي في العتبة
الحسينية المقدسة:
مستشفى الشيخ
الوائلي هو االول
من نوعه في العراق
من ناحية السعة
السريرية في زراعة
نخاع العظم
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مجيع املعوقات يف العمل ،والتأكيد عىل رضورة انجازه
وفق املدة املقررة ،بحسب ما أكده املهندس االستشاري
(كريم عواد حممد) مدير املركز مضيف ًا ،ان املرشوع ين هّفذ
عىل جانب الطريق الرابط بني حمافظة كربالء (5كم)
والعاصمة العراقية بغداد بقيمة عرشة مليارات وأربعامئة
ومخسة وتسعني مليون دينار» ،مبين ًا ان «املرشوع يتكون من
ثالثة ٍ
مبان رئيسية وهي (االدارية والعالجية) والثالث هو
ويضم قاعات استقبال الضيوف اضافة
املبنى املخروطي
هّ
اىل قاعات خاصة بعرض مواهب األطفال».
موضح ًا ،ان «املرشوع بد َء العمل فيه مطلع عام 2014
وكان املقرر االنتهاء منه عام  2016إال انه بسبب الظروف
مر هبا العراق والعتبة احلسينية
االقتصادية واملالية التي َّ
املقدسة إبان احلرب عىل (داعش) االرهايب حالت دون
تنفيذه ،ولكن كوادرنا اهلندسية والفنية مع طموح واهتامم
من قبل ادارة العتبة املقدسة ب��ارشت بمواصلة العمل
يف امل��رشوع ليشهد تقدما واضحا خ��الل ه��ذا العام»،

مؤكد ًا ان «العتبة احلسينية استثمرت التوقف باملرشوع
خالل السنوات املاضية بشكل اجيايب من خالل مواكبة
التطور احلاصل يف تكنولوجيا معاجلة املصابني بالتوحد
واكتشاف اجهزة حديثة واستقطاب خ��رباء مرصيني
لوضع تعديالت اضافية عىل املرشوع ،الفتا اىل ان قسم
املشاريع االسرتاتيجية قام بزيادة عدد الصفوف اىل ()37
صف ًا مجاعي ًا و( )33صف ًا فردي ًا و( )13غرفة للمخاطبة
اضافة اىل قاعات رياضية ومطعم وقاعة لعرض املواهب
ومغطس عالجي وفيزيائي وغرف للنطق .مشريا اىل ان
صمم وفق احدث املراكز النموذجية ،ووضع ضمن
املركز هّ
التسلسل الرابع يف الرشق االوسط وفق ما اعلنه اخلرباء
املختصون بمراكز التوحد العربية والعاملية ،وذلك بطاقة
استيعابية للمرشوع قبل االستعانة باخلرباء كان ()60
مصابا اال ان العدد تضاعف بعد وضع الدراسة اجلديدة
ليصل اىل ( )300طفل ليصبح اكرب وأضخم مركز للتوحد
يف العراق».
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�سخــــــــــــــو�ص

عراقي،
ذات اإطار اأ�شود غامق ،وكوفية وعقال
بنظارتني ِ
ّ
ّــح علــى احليــاة النجفية احلافلــة بال�شعر
وب�شــد ٍر تفت َ
والق�شائد الباذخة باجلمــال ،ارتقى ال�شاعر احل�شيني
ال�شعر
منابر
الكبري ال�شيخ فا�شل الرادود (اأبو ع�شري)
ِ
َ
واملحافــل الثقافية منذ اأربعينيات القــرن املا�شي ،وذاع
�شيته يف كل املدن العراق ّية ،ناثر ًا تلك ال�شور ال�شعرية
يحرك بها ما ركد يف جمرى املجازات ،وواقف ًا على
التــي ّ
َ
تلك الفجائع املهولة ِّ
لطف الكربالءات ..فكانَ من اأبر ِز
ال�شماء
لعظمة ق�شية
بب�شرية
كتب فاأبكى واأ�شا َر
ِ
ٍ
من َ
ْ

وهــو ذاته ال�شخ�شية التي اأح ّبهــا اجلميع بال ا�شتثناء،
ويتذ ّكــره الكربالئيون والنجفيون �شغــار ًا وكباراً ،وكل
حمب لآل البيت (عليهم ال�شالم) ،حيث َ
نق�س ذكره على
ٍّ
قلوبهــم ليظلّ خالد ًا بخلود الثورة احل�شينية العظيمة
و�شموخها على مدى الأزمان.

الشاعر الحسيني الشيخ فاضل الرادود (رحمه اهلل)

ُ
أرعب الطغا َة ب�شعر ِه
تلميذ مدر�شة (الطف) الذي ا َ
الأحرار /علي ال�شاهر
ِ
النبثاق الشمس
سري ٌة
هو احلاج فاضل بن محود بن عبود بن مطلق بن فرج بن
املحمدي اخلمييس الدليمي ،نزح
مخيس بن فهد بن عليان
هّ
جده وعدد من أقربائه من لواء الدليم (األنبار حالي ًا) أبان
احلكم العثامين للعراق حوايل عام  1850م ،ونزح مع جده
أيض ًا أرسة خاله املجاهد احلاج (نجم الب هّقال) من رجاالت
ثورة العرشين اخلالدة.
دونه الباحث (األستاذ أمحد الكعبي) يف كتابه
وبحسب ما هّ
(فرائد القصائد) فقد «ولِد الشيخ فاضل ال��رادود يف حملة
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امل��رشاق النجفية ع��ام ( 1902م �  1320ه���) ،ويف عام
انتقلت أرسته إىل مدينة الكوفة العلوية ،وفيها
( 1916م)
نْ
تعرف عىل املجالس الشعرية واألندية األدبية ،وهي كثرية
هّ
بالكوفة ،واتصل بالشاعر الشعبي املعروف الشيخ ياسني
الكويف (رمح��ه اهلل) ،وك��ان من أشهر الشعراء الشعبيني
وأكثرهم إج��ادة هلذا الفنُ ،فأعجب بأستاذه أيام إعجاب
رغم وجود شعراء شعبيني آخرين يشار هلم بالبنان والذين
مل ينقطع عنهم أمثال الشعراء الكبار املال عبود غفلة وإبراهيم
أبو شبع والسيد مهدي األعرجي وآخرين».

أما عن حياته الشخصية ،فقد عمل يف الكوفة ،حيث اشتغل
مع احلاج عبدون الكويف يف معمل لصناعة احللويات مع
احلاج لقامن اخلواجة ،فتعلم صناعتها واختص هبا لوحده
هّ
انتقل اىل النجف
بمحل خاص قرب حمل احلاج عبدون ثم
كصاحب معمل حلويات أيض ًا ،وله ولدان مها (عرصي
ومالك).
الشاعر واخلطيب
نظم الشيخ ال��رادود الشعر وج��ارى كبار شعراء الكوفة
استقام عوده وتفتقت قرحيته ،شعر
وساجلهم حتى إذا
َ
بأمهية دراسة العربية وعلومها ،فكان يذهب إىل النجف
األرشف ويطيل اجللوس لدى حلقات العلامء ،وخاصة
دروس العالمة الكبري الشيخ قاسم آل حميي الدين والشيخ
بشري العاميل (رضوان اهلل تعاىل عليهام).
وإىل جانب شاعريته هّ
الفذة ،فقد خصة اهلل (سبحانه وتعاىل)
بصوت مجيل ج��د ًا وشهدت ضواحي النجف وأط��راف
الكوفة هّ
جمالس ح هّلق فيها بشعره وصوته،
املعظمة وأريافها
َ
وقد حظي باهتامم اجلمهور يف ذلك الوقت ،إضافة إىل
ابتدع طريقة جديدة يف النظم وهو ما يعرف
ذلك ،فقد
َ
باسم (الوكفة) و (الكعدة) التي تتىل عادة يف قراءة املجلس
احلسيني وأصبحت طريقة مشهورة بني كبار الروداديد
احلسينيني وهلا مجهورها ،بحسب ما ورد كتاب (املجالس
العزائية يف النجف األرشف) للدكتور عباس الرتمجان.
كام كان الشيخ ال��رادود خطيب ًا حاذق ًا ،وشهدت له مدن
(النجف والكوفة وكربالء وبغداد واحللة واملسيب واهلندية
والساموة والديوانية والكوت والبرصة وغريها) جمالس
حسينية يرشح فيها فضائل أهل البيت (عليهم السالم)
هّ
مذكر ًا باألحداث السياسية واألزمات التي كانت تعيشها

وللشاعر الشيخ فاضل الرادود دواوين شعرية مطبوعة بينها
ديوان (مناجاة السجني � عام  )1950وديوان (ألف عدو
وال صديق � عام  ،)1955و ديوان (السجني يف رثاء احلسني
� عليه السالم).
وفض ً
ال عن دواوينه ،يقول الدكتور كامل مصطفى الشبيبي
رباعيات الشاعر
«نجح بتعريب
أن الشيخ فاضل الرادود
َ
هّ
(عمر اخليام) وقد نرش معظمها يف جريدة العدل النجفية»،
يب الفصيح إىل الشعر
كام أنه قام بتحويلها من الشعر العر هّ
الشعبي.
العراقي
هّ
ومن شعره قصيدة بعنوان (واليها زينب) يقول فيها:
زينب � حدهّ ثت واليها
واليها نْ
يعباس � يا نْ
جيرناس
صل
نادت
نْ
نْ
نْ
حيله احلديث اوياك هاية الساع نْة

األمة اإلسالمية فيثري يف مجهوره العزيمة واإلرصار عىل
الثبات.
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٠٠
ويقول فيها أيض ًا مشري ًا إىل حادثة طلب الشمر (لعنه اهلل)
من أيب الفضل العباس (عليه السالم) أن يرتك أخاه احلسني
ويلتحق به:
ناده ثلث مرات بوالد أختي � إلكم نْ
أمان وساملني ابختي
احنة خوال إلكم وافرحوا بجيتي
نْ
دس بيها
سم
بعسل نْ
ابجيته الشمر هّ
ِ
نْ
اإلخوان
أيفرق
خوان �
والشمر هّ
غادر من إطباع نْه
فرق تسدنْ كل نْ
هّ
مواقف ال تسنى
ِ
ِ
وبسبب ذ هّمه
بسبب شعره الذي ال يغادر املنطقة السياسية،
تعرض الشاعر الشيخ فاضل
للسلطات احلاكمة يف وقته ،هّ
ِ
السجن بسببها ،وخاصة
وأودع
الرادود ملواقف عديدة،
َ
كانت هّ
تقض
خالل إحياء طقوس عاشوراء األليمة التي
نْ
مضاجع احلكام الطغاة.
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ففي عام ( 1963م) وعندما كان يقرأ يف شارع السكة
بمدينة النجف عند أحد املواكب احلسينية ،وإذا بأحد أتباع
احلرس القومي آنذاك يأيت بالكالب (أج هّلكم اهلل) من سوق
املستشفى لكرس املوكب ،وهو ما أثار غضب الشيخ فاضل
وذم الفاعل عىل فعلته الرخيصة ،وقد كتب وقرأ قصيدته
هّ
هبذه احلادثة يقول فيها:
نْ
حيدر
رب  -اهلل
بالرشاش يشهدنْ
نْ
اهلل من هجموا عىل هاملن نْ
ويف عام (1968م) كان ال��رادود الشيخ فاضل يقرأ يف
موكب يقع ُقبالة مدرسة العقيلية بمدينة الكوفة قائ ً
ال:
دام ليزيد الظلم بيامة  -ما دام زينب هدمته ابيامة
ما َ
والظلم دمر لو دام بنيانة  -حتام ينهدم بنيانة
يا زعيم اويارئيس اويا خليفة  -او يا كنيفة
غري حيدر انولدنْ بالكعبة الرشيف نْة
وعىل أثرها ُأ ِ
ودع الشيخ فاضل ال��رادود التوقيف ،وقد

ُأغلقت األس��واق يف الكوفة والنجف األرشف وغضب
األهايل عىل حادثة االعتقال حتى تم اإلفراج عنه.
ول��ه قصيدة قرأها يف موكب الشامية ،وق��د ه��دهّ ده أحد
األشخاص وأراد منعه بعبارة (اهدم احلسينية عىل رؤوسكم
اذا قره شيخ فاضل) فر هّد عليه بشجاعته املعهودة وبارجتال
قصيدة مطلعها:
طالع امام جديد بالشامية  -يصدر فتاوى يدنْ م احلسينية
وله قصة مجيلة مع الشاعر النجفي الكبري (عبد احلسني أبو
شبع) ،حيث يروي من عارصه أن الشيخ فاضل الرادود
كان يبني دار ًا له جماورة لدائرة اإلطفاء بالنجف واملقابلة
فمر عليه الشاعر أبو شبع وقال له( :هذا
ملقربة النجف ،هّ
كرصك وين كربك يابو عرصي)
فأجابه الشيخ فاضل( :هذا َكربي َكبال كرصي!!).
َ
قيل عنه:
ِ
زودنا به الباحث األستاذ أمحد الكعبي ،املختص
بحسب ما هّ
بتوثيق رجال وشعراء املنرب احلسيني من معلومات وصور
حرصية عن الشيخ فاضل ،فقد قال عنه الشيخ األميني يف
كتابه (معجم رجال الفكر واألدب خالل ألف عام)« :من
كبار شعراء األدب الشعبي ،فاضل أديب ينظم يف جمال
االجتامع والسياسة ومكثر يف النظم ،وهو من أرسة اخلطابة،
كان له يف العراق صيت طويل ،وشهر عالية».

وكتب عنه األدي��ب الدكتور عباس ال��رتمج��ان يف كتابه
(املواكب العزائية يف النجف األرشف)« :ك��ان ال��رادود
فاضل ذكي ًا بارع ًا يف فنه ،جمدد ًا ،وأحدث طرائق لإلنشاد
جديدة ،وله مدرسة خاصة قلده فيها الكثريون ،كام كان
جهوري الصوت».
جرئي ًا طموح ًا
َّ
وكتب عنه األستاذ قحطان بالل ،مستذكر ًا حادثة إنزال
َ
الشيخ فاضل الرادود من عىل املنرب احلسيني« ،حيث قرأ
املنابر � جامع نْة وكلي نْة)».
ني هذي
قصيدة مستهلها( :حيس نْ
نْ
وكتب عنه أيض ًا األستاذ حليم الفارس قائ ً
ال« :رمحك
اهلل يا خادم احلسني (عليه السالم) ،لقد كان الشيخ أبو
عرصي يمتلك حضور ًا طاغي ًا هّ
قل نظريه وصوت ًا متميز ًا
وشجاعة فائقة يف قول احلقيقة ضد الظلم والظاملني وكان
معظم احلارضين من فٔيتنا حينذاك من الشباب الذين يرونه
املعرب عنهم وكان حيمل يف صندوق التاكيس الذي يرافقه
هّ
للموكب دائ ًام ُعدهّ ة من (بطانية ووسادة) ألنه كان يتو هّقع أن
أي قصيدة يقرؤها».
ُيعتقل بعد هّ
ٌ
رحيل لشاعر خلدته الذاكرة
تويف الشاعر الشيخ فاضل الرادود (رمحه اهلل) يوم االثنني
( 14حمرم  1403ه�) املوافق ليوم ( 2كانون الثاين )1982
ودفن يف وادي السالم.
ُ
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ظاهرة بكاء الشيعة على االمام الحسين
(عليه السالم) لماذا؟
الأحرار /ح�شني ن�شر
يعد البكاء من أه���م مظاهر العزاء على
سيد الش���هداء (عليه الس���الم) ،فما حصل
في كربالء كان أم���رًا حاضرًا في مجالس
عاشوراء ،والبد من اإلشارة إلى أن ما يحصل
في أيام عاش���وراء من مظاهر الحزن إلى
إحياء هذه المناس���بة أكدت عليه الروايات
الديني���ة ال���واردة ع���ن أهل البي���ت (عليهم
السالم).
وتن���اول المؤلف الس���يد علي الحس���يني
في المبحث االول ،مشروعية البكاء على
الميت وفي���ه ثالث���ة مطال���ب ،االول البكاء
في العلم والفلسفة والدين ،وفيه دراسة
نش���رت عام ( )1986عن م���ا توصل اليه احد
علماء النفس إل���ى أن ( )94في المائة من
المقاالت التي تناول���ت البكاء في الصحف
والمجالت الش���هيرة في الواليات المتحدة
ذكرت أن البكاء ساعد في تخفيف العديد
من التوترات النفسية.

وأشار اىل أن البكاء يف القرآن الكريم ورد يف سبع آيات
تدثت عن البكاء لفظ ًا او معنى ،وإذا استثنينا قوله تعاىل:
{و َأ َّن ُه ُه َو َأ نْض َح َك َو َأ نْب َكى (النجم })43/وقد قيل يف
َ
تأويلها( :أراد به الضحك والبكاء املتعارف عليهام بني
الناس ،فهو الذي جيريه وخيلفه) ،ويقال :أضحك األرض
بالنبات ،وأبكى السامء باملطر ،ويقال أضحك أهل اجلنة،
وأبكى أهل النار بالنار ،وبالعودة آليات البكاء مل ترد آيات
ذم للبكاء وعىل العكس وردت يف مدحه وخصوص ًا اذا كان
محن َخ ُّروا
من خشية اهلل تعاىل ..{ :إِ َذا ُت نْت َىل َع َل نْي ِه نْم آ َي ُ
الر نْ َ
ات َّ
ُس َّجدً ا َو ُب ِك ًّيا (مريم ،})58/وقوله تعاىلَ ( :ف نْل َي نْض َح ُكو نْا
َق ِلي ً
ريا َجزَ اء بِ َام َكا ُنو نْا َي نْك ِس ُب َ
ون (التوبة.})82/
ال َو نْل َي نْب ُكو نْا َكثِ ً
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منوها عن البكائني اخلمسة عن أيب عبد اهلل (عليه السالم)
هم( :أدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت حممد وعيل بن
احلسني (عليهم السالم)) ،فأما آدم فبكى عىل اجلنة حتى
صار يف خديه أمثال األودية ،وأما يعقوب فبكى عىل يوسف
حتى ذهب برصه ،وأما يوسف فبكى عىل يعقوب حتى
تأذى به أهل السجن ،فقالوا له إما أن تبكي الليل وتسكت
بالنهار وإما تبكى النهار وتسكت الليل فصاحلهم عىل
واحد منهام ،أما فاطمة (عليها السالم) فبكت عىل رسول
اهلل ( صىل اهلل عليه واله وسلم) حتى تأذى هبا أهل املدينة
فقالوا هلا قد آذيتنا بكثرة بكائك فكانت خترج اىل املقابر
(مقابر الشهداء) فتبكي حتى تقيض حاجتها ثم تنرصف،

وأما عيل ابن االمام احلسني (عليه السالم) فبكى عىل
االمام احلسني (عليه السالم) عرشين سنة أو أربعني سنة
حتى قيل ما وضع بني يدية طعام إال بكى ،اىل ان قال له
موىل له :جعلت فداك يا بن رسول اهلل أين أخاف عليك
أن تكون من اهلالكني» ،فقال له (عليه السالم)« :قل إنام
أشكو بثي وحزين إىل اهلل واعلم من اهلل ما ال تعلمون إين
ما أذكر مرصع بني فاطمة إال وخنقتني لذلك عربة».
اخلالصة إذا كان البكاء حالة صحية كام يؤكد العلم،
منسجام مع الفطرة وال��دي��ن والفلسفة وم��ؤرشا عىل
النضوج العقيل والصفاء الروحي ،ومتأصال يف الكائن
ٍ
عندئذ بموجب قاعدة األصل ال يسأل عنهن
البرشي،
وانام يسأل عام خرج عن االصل.

المرأة في فكر السيد محمد باقر السيستاني
جمموعة حم��ارضات ألقيت يف مجع من أساتذة وطالب
اجلامعات العراقية ،تناولت موضوعة بناء اإلنسان

الرسايل طبعا من خالل تسمية السلوك الراشد له ،فضال
عن قيمه الرتبوية السليمة التي ينبغي ان يرتبى عليها
فطريا ،وهو ذات ما يريده منه الدين عموما.
َ
تطرق صاحب هذه املحارضات التي أعدت يف هذا
وقد
الكتاب ،اىل أمهية التأصيل الصحيح ملجمل املسائل التي
تعني اإلنسان ،ومنها بطبيعة احلال موضوعة التفكري

يف مقام نظره اىل ما يتدي به ،من خالل مآخذ سليمة
وصحيحة للقوانني والترشيعات الساموية ،باعتبارها
تطابق ثوابت فطرته التي فطره اهلل سبحانه وتعاىل عليها.
وتناول السيد السيستاين ،ال�تأصيل املعريف واألخالقي
فيام يتعلق بثنائية اخللق (الذكر واألنثى) ،مبينا تأكيدات
الدين عىل أمهية تكاملهام ،بل واشرتاكهام يف منظومة القيم
واحلقوق اإلنسانية العامة ،وتفريعا من ذلك ،بني املؤلف
مدى اختالف الذكر واألنثى فيام يالئمهام من ترشيعات
ساموية ،نزوال عن طبيعة اجلنس فيهام ومآل ذلك من
حيث تكاملهام ،دون أن يغفل الفوارق العديدة بينهام،

وجدانيا وفسيولوجيا ،فضال عن اجلنبة الترشيعية اخلاصة
بكل منهام خصوصا فيام يتعلق بالترشيع املالئم لكل منهام
يف شأنية العفة ووظيفة كل منهام حيال موضوعة العفاف،
بل وجممل النظام األرسي بدأ من واجباهتام ووظائفهام
يف تكوين األرسة وإنجاحها كتأصيالت الزم��ة للبنة
املجتمعية األوىل (األرسة) ومنها مثال التأصيل املالئم
لكل منهام بخصوص توزيع املسؤوليات بينهام.
واشتملت املحارضات عىل ملحق فتوائي بخصوص
امل��رأة وواجباهتا ،مع قرينها الرجل ،عىل شكل أسٔيلة
واجوبة عامة طرحت من قبل اجلمهور احلارض ،اتسمت
بالرصاحة وال��وض��وح ،بل واجل��رأة يف تسمية األشياء
بمسمياهتا بعيدا عام إعتاده رجل الدين من احلديث العام.
ونوه عن الوقائع يف شأن املرأة حتى وان كانت غري راغبة

يف سلوك غريزي لكنها يف الغالب تتأثر بدرجة أو اخرى
الهتامم الرجل هبا وثنائه عليها وعىل مجاهلا ومؤهالهتا،
ويوجب ذلك هاجس ًا هلا ما مل يكن لديا وازع داخيل قوي
حيول دون ذلك.
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الشيعة وتراث كربالء
تحت مجهر الصحافة البريطانية
الحرار :ح�شني النعمة  /ترجمة :حيدر املنكو�شي

هتتم الصحافة الربيطانية بواقع التقاليد والذكريات التي
تسجلها الشيعة يف العراق وباألخص يف كربالء املقدسة،
وقد نرشت وكالة ( )Middle East Eyeتقريرا للصحفي
(اليكس ماكدونالد) عن التقاليد التي يامرسها اهايل كربالء
وذكرياهتم ،وكان ذلك بعد زيارته اىل مدينة كربالء املقدسة
وبالتنسيق مع قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة ،وجاء
يف التقرير:
«لطاملا عرف مرقد اإلمام احلسني (عليه السالم) بأنه أقدس
موقع يف اإلس��الم الشيعي ،بعد مكة واملدينة املنورة ،حيث
يمثل هذا املكان املعركة التي دارت بني احلسني بن عيل (عليه
السالم) ،حفيد النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله) ضد اخلليفة
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األموي يزيد بن معاوية عام 680م».
ويضيف اليكس« :بالنسبة لشيعة ال��ع��راق ،كانت قصة
تضحياهتم أمام ديكتاتورية صدام حسني ورفضهم االنحناء
للقمع هي العمود الفقري هلويتهم الدينية» ،وكأنام (اليكس
ماكدونالد) يريد القول ان واقعة كربالء يبقى هلا وقع خاص
يف نفوس املسلمني الشيعة مع كل ما جرى هلم من احداث يف
العراق ،ومنها نضال القوات االمنية العراقية ووحدات احلشد
الشعبي ضد تنظيم «داعش» يف عام 2014م.
ويقول أحد الزائرين خالل لقائه الكاتب (اليكس ماكدونالد)
يف كربالء« :كانت تلك املعركة من أج��ل الدين ،وطلب
اإلصالح يف االمة االسالمية ،ويف معركة العراقيني ضد داعش

كانت املعركة من أجل الدفاع عن الوطن والدين ،فٕان
وحدات احلشد الشعبي تظى بدعم كبري يف كربالء ،هذه
املدينة التي هلا تاريخ مأساوي طويل من التضحية».
ويتابع «أن احلكومة العراقية كانت تبذل قصارى جهدها
لبناء تالف غري طائفي يف قتاهلا ضد داعش  -باالعتامد عىل
مزيج البالد املتنوع من الشيعة والسنة واملسيحيني واألكراد
واأليزيدية – وبالفعل تشكل ذلك يف احلشد الشعبي وهو
الصورة املعربة للتحالف الذي كانت تسعى اليه احلكومة
والذين يقاتلون ضد اجلامعات التكفريية التي تسعى إىل زرع
التفرقة».
فيام ينتقل (اليكس) اىل املايض وتديدا يف عام 1991م قائال:
«بعد غزو صدام حسني الكارثي للكويت ،انتفض شيعة
العراق يف حماولة لإلطاحة بدكتاتوريته التي استمرت لعقود،

مفكرون يف الغرب َيرون ان معركة كربالء
وقتل الحسني (عليه السالم) فيها تتخذها
الشيعة رمزا ،وشعاراً يف اإلسالم ،قوامه الرصاع
من أجل الخري والحق ،ونقطة تحول تاريخية.

ففرض صدام عقوبات باهظة الثمن عىل املنتفضني ،وتم
تدمري مساحات شاسعة من كربالء وهي النقطة املحورية
لالنتفاضة حيث تم تويلها إىل أنقاض ،وثم قتل اآلالف».
ويواصل (اليكس) قائال« :جيد الزائر للمتحف احلسيني
بقايا لرصاص اجليش الصدامي تعود لعام 1991م عىل
شباك االمام احلسني (عليه السالم) وكذلك داخل احلرم
احلسيني حيث بقيت حمل الشاهد عىل اساءة نظام البعث
للمقدسات».
مفكرون يف الغرب َيرون ان معركة كربالء وقتل احلسني
(عليه السالم) فيها تتخذها الشيعة رم��زا ،وش��ع��ار ًا يف

اإلسالم ،قوامه الرصاع من أجل اخلري واحلق ،ونقطة تول
تارخيية.
كربالء والعمق الشيعي..
وكان اخر ما نرش يف الصحافة الربيطانية والفرنسية عن
كربالء والشيعة عن امهية واقعة كربالء ،فتقول الكاتبة
«ليزىل هازلتون» يف كتاهبا «ما بعد النبي» الذي صدر يف
( )15أغسطس 2019م ،وهو كتاب بريطانى يقدم القصة
امللحمية النقسام املسلمني ..وتشبه معركة كربالء ب�«ليلة
العشاء األخري» ىف املسيحية ..وختاطب أوروبا مؤكدة ان
احلسني كان «نبيال» ومل يكن «رجل سياسة» ،فتقول:
«إن استشهاد احلسني يف كربالء هو القصة املركزية للرتاث
الشيعي ،حتى إهنا تشبه ليلة العشاء األخ��ري ىف «الديانة
املسيحية» ويتم االحتفال هبا سنو ًيا ىف يوم عاشوراء ،وهو
أكثر املواعيد شهرة ىف التقويم الشيعي» ،والكتاب املوجه
للقراء الغربيني ملعرفة قصة واقعة كربالء بعمقها ومأساهتا،
وملعرفة سبب كوهنا ىف إهلام الناس إجياب ًا وسلب ًاُ ،تعلله الكاتبة
ب� «انه الطريقة الوحيدة ملعرفة ما حيدث ىف الرشق األوسط،
حية ،رغم أهنا حدثت قبل
مؤكدة أن هذه القصة ال تزال هّ
حواىل  1400عام ،مع ذلك يبدو كأهنا وقعت باألمس،
وهذه إحدى مفارقات التاريخ كام تقول».
أما فرنسوا تويال  Francois Thualمدير الدروس يف
املدرسة احلربية العليا للجيوش الفرنسية (أرض ،جو ،بحر)
ومستشار رئيس جملس الشيوخ الفرنيس ومتخصص يف
الدراسات االسرتاتيجية  -فريى مفاهيم الشهادة والعدالة
واضحة وجلية ل��دى الشيعة فيقول يف كتابه الشيعة يف
العامل« :إن أمهية مذبحة كربالء ال ُتقاس بمجرى احلدث:
معركة كربالء بني فريقني دامت يوم ًا واحد ًا ،أسفرت عن
بضع عرشات القتىل ،لكن موت احلسني حفيد النبي ُيتخذ
رمز ًا ،ويصبح شعار ًا يف اإلسالم ،قوامه الرصاع من أجل
اخلري واحلق ،واالستشهاد الرضوري لكل مقاتل من أجل
العدالة ،وهكذا ُولدت لدى الشيعة ملدى أجيال العالقة بني
االستشهاد واحلقيقة ،وبني األمل والعدالة».
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مرت�شى اآل �شرارة العاملي

الـــــــــــ�ــشـــــــ ُّـم َيــــــــغـــــلـــــي فــــــــــــــي َحــــــــ�ــشـــــــ َ
ـاك ِاإمــــــــامــــــــي
الــــــــــ ُّـرخْ ــــــــ�ـ ُـس �ــشــــــــيـــــر ُتـــــهـــــم ،وكـــــــــــــــــلُّ َدنـــــــــ ـ ّيـــــــ ٍـة
َمــــــــزجــــــــوا �ــشــــــــرا َبـــــــ َ
ـك بـــــالـــــ�ــشـــــمـــــو ِم ،وقـــــبــــ َلـــــهــا
ـظ بــــــــعـــــ�ـ َـس جــــــــو ِفــــ َ
جـــــعـــــلــــ َ
ـوك تـــــلـــــفــــ ُ
ـك .اإ ّنــــــــهـــــم
ـدرب يــــــــكــــــــر ُه ذا َتــــــــــــــه
اأ ّنــــــــــــــى َمــــــــ� َــشــــــ ـ ْوا فــــــــالـــــــ ُ
لــــــــهـــــفـــــي عــــــــلـــــيــــ َ
ـك ولــــــــوعـــــتـــــي يــــــــــــــا �ــشــــــ ـ ّيـــــدي
الــــــــــــــبـــــــــــد ُر اأنـــــــــــــــــــــــتَ جـــــــــــمــــــــا ُلــــــــه وكــــــــمــــــــا ُلــــــــهُ
قـــــــــــــ ْـد �ــشــــــ ـ َّمـــــمــــ َ
ـوك كـــــــــ ـاأنَّ كـــــــــ ـاأ�ـ َـس � ُــشـــــمـــــو ِمـــــهــم
اأو يف الــــ�ــــشــــال ِة �ـ َـــشــــرى الـــــزعـ ُ
ــــاف ويف الـــهـــدى
لــــــــهـــــفـــــي عـــــلـــــيـــــكـــــم تــــــــرحـــــلـــــونَ عـــــــــــن الـــــــ ُّـدنـــــا
لــــــــهــــــــفـــــي عــــــــلـــــيـــــكـــــم لــــــــيــــ َتـــــنـــــي بــــــــو�ــشـــــو ِئـــــكـــــم
اإ ّنــــــــــــــي اأُعـــــــــــــــــــادي مــــــــــــــا َحــــــــيـــــيـــــتُ َعــــــــد َّوكــــــــم
ُ
فــيـ�شـهـا
اإنَّ الــــــــحــــــــيــــــــا َة لـــــــــــكـــــــــــم ومــــــــنــــــــكـــــم
لــــــــيــــــــ�ــس الــــــ ـ َمــــــــرام هــــــــــــــو الـــــحـــــيـــــاة وطـــــيــــ ُنـــــهــا
لـــــــــــولكـــــــ ُـم مـــــــــــــــــا اأ�ــشــــــــرقــــــــتْ �ــشــــــــمـــــ�ــشـــــي ول
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والــــــــحـــــقـــــدُ َيــــــــغـــــلـــــي فــــــــــــــي َحــــــــ�ــشــــــــا الـــــــ ُـظـــــــ ّـال ِم
اإنَّ الــــــــــــــدنـــــــــــايـــــــــــا �شـــــيـــــر ُة الأقـــــــــــــــــــــــــــــزا ِم
مـــــــــــزجــــــــوا عــــــــظـــــيــــ َـم الــــــــكـــــفــــ ِـر بــــــــالإ�ــشــــــــال ِم !
مــــــــــــــــــــا بــــــــارحـــ ـ ْتـــــهـــــم جــــــــيــــــــفــــ ُـة الأ�ــشـــــــــــنــــــــا ِم !
ولــــــ ـ َيــــــــهــــ ُـر َبــــ ْـن لــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــان ذا اأقــــــــــــــــــــدا ِم !
الــــــــقــــــــهــــ ُـر يــــــــطــــــــعـــــنُ ِفــــــــــــــــ َّـي مــــــــثـــــــ َـل ُحــــــــ�ــشــــــــا ِم
ـالم غــــــــــــــــــــــ ٌ
ـارق بـــــــــــظـــــــــــال ِم
وهــــــــــــــــــــــ ُـم ظــــــــــــــــــــــ ٌ
� ُــشــــــــكـــــــ َبــــــــتْ بــــــــثــــــــغـــــــ ِـر الـــــــ ِـحــــــــلــــ ِـم والإكـــــــــــــــــرا ِم
و "الأنــعــا ِم"
أعــــراف"
وبــــــ ـاأ�ــشـــــلـــ ـ ِع "ال
ِ
وتــــــــــــــظـــــــــــلُّ َتـــــــــــحــــــــكـــــــ ُـم ُزمــــــــــــــــــــر ُة الأورا ِم !
َقـــــــــــطْ ـــــــ ٌـر ويـــــــــــرقــــــــى فـــــــــــــ َ
ـوق كـــــــــــــ ِّـل َغــــــــمــــــــا ِم
و ُمــــــــحـــــــ ُّبــــــــكـــــم فــــــــــــــلـــــــــــه مـــــــــــديـــــــــــدُ � َــشـــــــــــالمـــــــــــي
هــــــــيــــــــهــــ َ
ـات ُيـــــطـــــفــــ ُئـــــكـــــم ُدجـــــــــــــــــى الإجــــــــــــــرا ِم
بـــــــــــــــــل اأنـــــــــــتـــــــ ُـم طـــــــــــــ َ
ـول الــــــــحـــــيـــــا ِة َمــــــــرامــــــــي
بـــــــــــنـــــــــــدى الــــــــــــــــــــولءِ تــــــــنـــــــ ّفـــــ�ــشـــــتْ اأ ّيـــــــــــامـــــــــــي

ْ َ
َّأبعد الموت عنها..
لقد جاءت تسمع صوتك
�شيدي ،رقية..
هَ دا ْأت َ
فوق را ِأ�شك ،وانقط َع النف�س عند انحناءة خط ال�شوءِ .هبها
حلظة الهلع ،يف �شاعة التهويل ،يف بيداء الظاملني.
غفوة بي�شاء يف
ِ
الغيب ،كلوؤلوؤ ًة ت�ش ّع حتت الغيوم اجلريحة ،واخلوف
ه ّربتْ اىل �شماءِ
ِ
قد �شهر قلبها ..فاأ�شبحت الأر�س اأ�شيق من ظل راأ�س اأبيها –بط�شت-
الفجيعة ..ترى هناك ما هو اأفجع من ال�شعور باأنك متوت على راأ�س
اأبيك املقطوع..؟ اأمل يخرتقك ،حت�س بانهيارات يف اعماقك ..دم
الراأ�س يغ�شل وجهك .جتزع ..تعط�س ..تنقطع اأنفا�شك ..تهرب اىل
املوت على اأن ت�شبح ظ ًال يف مملكة الطغاة ..يا عظيم طفولتك واأنت
ت�شيئني مبملكة القدا�شة.
وعند اآخر طريق ال�شبايا ق�شة يف لغة الإن�شان يف الإن�شان خطتها

ح����ي����درع����اش����ور

حتمر عني الطفولة عليها
حقوق الإن�شانية بوجع ،عنوانها  :رقية..
ُّ
دواء ،ملنْ نادى يف كل زمان ومكان – يا رقية ..-هي
وت�شرب اأدمعها ً
ٌ
�شيدة من ملحمة العروج� ،شاغت من �شوتها املفجوع كوكب ًا يف فم
أوجاعها..
اخللو ْد.
تخ�شر الرواح يف ح�شر ِتها ،وت�شفى النفو�س من ا ِ
ُّ
�ش ّرعت اأبواب مرقدها ،كطبية كل الع�شور ورحمة اهلل بال حدود.
ٌ
ميامة يف �شوئها اإ�شارة ،اذ �شممت �شريحها وانحنيت على جدثها
اإنها
كاأنك تعانق جنمة ت�شيء لك الطريق وحترق لك الذنوب.
�شيدي ،بحق رقية  ..ع ّلمني كيف اأكون ان�شان ًا ،لأعرف نف�شي واأموت
مطمئن ًا؟! .اأتخ ّيل اأنك دائم ًا بالقرب مني ..اأنا ل اأراك  ..لكن اأ�شعر
جيد ًا اأنك هنا ..اآه ! اذن لوددت اأن اأراك!  ..لو اأن �شوتك تدركه
عيناي لتفتح قلبي مب�شر ًا وهرب مني كل �شراب.
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الحلقة السادسة
( االخيرة )

ُ
ِّ
صوت الحر..
ُ
صوت الحرية الخالد
طالب عباس الظاهر

للحر:
منلـوج
داخلي ِّ
ٌ
ُّ
ً
ً
ً
ً
اأجـ ْ
للحرية احلقة م�شمونا وا�شعا ..وا�شعا جــدا ،ل ميكن
ــل ،ف ـاإن
ِ
الإحاطة التامة بجميع مكنوناته ،لأنه �شيظل �ش َر الأ�شرار يف خلق
اهلل لهذا الإن�شان ،وتف�شيله على �شائر خملوقاته كخليفته على
الأر�س ،وكذا يف خلق اجلنة والنار ،ورغم ذلك فكم من اأحرار يف ال�شم
فقط ..بيد اإنهم عبيد يف امل�شمون ،ولذلك قال اأبو الأحرار �شالم اهلل
عليه جلي�س العبيد املتج ّي�س لقتاله وهو يبكي عليهم ( :اإن مل يكن لكم
دين ول تخافون امليعاد فكونوا اأحرارا يف دنياكم).
ورمبــا يتج ّلى م�شمون احلرية حتى برحمة الق�شوة على الإن�شان
اأحيان ًا ..بالقذف به يف اأتون امتحان الع�شرة واحلرية ،ورمبا بنزول
البتالءات املتتالية عليه يف �شبيل تنبيهه من اجل العودة من الغفلة،
والتمزيق ل�شرنقة الهوى والن�شيان يف ذاته ،وت�شويف (هكذا وجدنا
اآباءنا واإ ّنا على اأثرهم ما�شون!) ،اأو باأننا غد ًا �شنتوب والغد يج ّر الغد،
فياأتي الغد بيد اإن هذا الإن�شان عندئذ يكون غري موجود يف احلياة..
نتيجة ال�شقوط يف �شراك اآفة بعد الأمل.
صـــوت الحـر:
احلرية يا �شاح ا�شتعداد ذاتي قبل اأن يكون اكت�شابا حياتيا ،يتم النظر
من خالله اإىل الأ�شياء والأمور والأ�شخا�س ..بانفتاح موزون ،وجت ّرد
حممود ..يت�شم بالعدالة ،فيعطي كل ذي حق حقه ..بعيد ًا عن اأهواء
النف�س واأطماعها بتعقيدات ح�شاب مالها وما عليها ،بعد الن�شالخ من
ّ
والغل و�شهوة
�شرنقة عبودية الرغبة وامل�شلحة ،وك�شر حواجز احلقد
الدم املتا ّأ�شلة يف ذات الإن�شان ،وا�شتبدالها باملحبة املطلقة خللق اهلل.
واحلرية تعظم اأكرث كلما ازداد فهم الإن�شان للمغزى من خلق اهلل لهذا
مما يوؤ�شف له حق ًا يف النا�س،
الإن�شان ،لكن الغريب فع ًال عند البع�س ،و ّ
تل ّب�س حريتهم ..بثوب عبودية غالب ًا! ،والآخــر يت�شرف بالظن،
والأقل ..ال ّ
أقل فقط من لديه فهم وا�شع يو�شله اإىل يقني را�شخ ،باأن
احلرية اإمنا هي توازن دقيق بني احلقوق والواجبات جتاه الآخرين،
بعيد ًا عن اأية �شبهة ظلم للنف�س ،يقوده يف النهاية نتيجة ال�شتحقاق،
والرحمة الإلهية ،اإىل �شاطئ الأمان ..بالفوز العظيم.
الراوي:
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الخاتمــــــــة
لهذا التحق احلـ ُّـر الرياحي (ر�شوان اهلل تعاىل عليه) بركب
الفائزين ،عند اآخر حمطات اخلال�س ..ب�شواب اختياره ،بعد
اأن زحزحه قراره احلر عن النار؛ فم�شى على اثر ال�شابقني ..
ال�شابقني من الأخيار ال�شاحلني ،فاأنى لربيب ال�شحراء ..ربيب
الطهر ..وربيب العفة؛ اأن تغريه اأهــواء زائفة ،واأفــق اأحــالم
ماأبونة ،وهل عجب اأن يقرتن ا�شمه بال�شحراء احلرة ،اأو اأن متتزج
ال�شحراء به؟ وهو الذي يطالع يف كل ليلة من لياليها املكتنزة
بالأ�شرار؛ اإعجاز �شنع الباري عز وجل باملجرات الكونية ،املمتدة
يف الفراغ الف�شيح من دون نهاية لبدايتها اأو بداية لنهايتها ..لآلئ
تومئ اإليه وقد �شغفته حب ًا؛ ّ
باطمئنان
فتو�شحه
قد�شي ..باعثة
ٍ
ٍّ
يف روحه الن�شوة العلوية ،وت�شقيه �شهد يقني را�شخ ،في�شكره طهر
ر�شاب توحده املطلق ذاك ،وخلوته التامة مع بديع ال�شماوات
ال�شبع والأر�شني؛ فرتقّ �شمائله حتى تفي�س عينان ع�شقتا اأبد ًا،
�شحر جمال اخللق وروعته ،بلم�شات الإبــداع املعجز ل�شربات
الفر�شاة الربانية يف ت�شوير الوجود.
ثم تت�شاغر نف�شه رويــدا ..رويــدا اأمــام جالل القدرة يف �شنيع
الأثـــر ،ف�شال عن عظمة م ـوؤ ّثــره ،ويتح�ش�س هيمنة الرحمة،
واإعجاز التدبري يف ت�شيري الأفالك الكونية ،والأجرام ال�شماوية..
ويتوغل اأكرث فاأكرث؛ فتاأخذه �شبه غفوة ،وي�شحو وقد بللته نداوة
فجر حامل  ،ويعانق اأفق الكون الأرحب ،ويدور ..يدور يف مدياته
الال منتهية ؛علَّه يحظى بنجمة وحيدة ..منفردة ا�شتهواها
املو�شى
ال�شتلقاء نظريه على نــداوة فرا�س الرمل الناعم ليال،
ّ
بالأمل لمت�شا�س حماأة اأ�شئلة ح ـ ّرى ،وحــرية مازالت تلتهب
يف ج�شده و�شتبقى ..بل واأتعبها ال�شهر مع ّلقة يف �شماء الدنيا؛
فاأخ ّرتها و�شنة من و�شنات الكرى عن اللحاق بقافلة النجوم

ال�شاعدة ملوا�شعها على لوحة ال�شماء فجر ًا؛ فرتقّ له ..وتد ّله
ال�شبيل اإىل اخلال�س العاجل ،الذي ما فتئ حنينه اإليه ّ
يق�س
م�شاجعه ،وهو يب�شر زيف هذا العامل ،وتكالب الإن�شان اأبــد ًا
وت�شارعه مع اأخيه الإن�شان على حطام الدنيا ،و�شراهة التهافت
على زخرفها الزائف.
وياأخذه حلم اخللود الآجل املدغدغ عفة اأمانيه الطاهرة ،ولكي
تنتزع عنه تخمة ج�شد مازال يثقل كاهله؛ مذ اأدرك باأنه رداء
زائل تنتظر افرتا�شه الديدان؛ فينفّ�س عن معاناة العبقرية يف
ذاته املتوج�شة ،التي اأنهكتها مداومة البحث يف اأ�شئلة الأجوبة..
ُبعيد اأن جتاوز اأجوبة الأ�شئلة ،للخفايا الوجودية ومكنونات
التكوين ،واأ�شرار اخللق يف م�شيئة األـ(كن) فيكون من بعد العدم..
ليت�شنى له اأن يطلق �شاعتها �شرخته اخلالدة يف وجه الأكوان:
بـ(فزت ورب الكعبة) ،وتفي�س روحــه بني يــدي اأبــي الأحــرار
احل�شني اخلالد.
ختاما ً ،فاإن حقيقة احلر ك�شخ�س اإذن؛ اإنه موقف حر ،وقد ك�شر
به ظهر املاألوف باملتعارف عليه بني النا�س ..وال�شائد فيهم اأبد ًا،
وقد م�شى على ب�شرية من اأمره ،وما احلكمة امل�شمرة يف بعد مرقده
الطاهر عن مكان البقية من ال�شهداء من اأ�شحاب الإمام احل�شني؛
اإل للتاأ�شري املعجز ،رمبا على فرادة موقفه ما بني مواقف �شهداء
الواقعة جميع ًا ،واإن هذا املوقف من املحتمل اأن يعي�شه الإن�شان..
اأيّ اإن�شان ّ
بغ�س النظر عن جن�شه ولونه وهويته ،ومكانه وزمانه
على اخلارطة ،عرب كل حلظة من حياته ..بكيفية ما؛ فيثاب
عليه ،اأو يعاقب فيه  ..وعلى امــتــدادات الأمكنة وا�شتطالت
الأزمنة ،منذ بدء اخللق حتى قيام يوم الدين.
النهايـــــــــة
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الى روح الشهيد السيد ( قيصر كلف مهدي الياسري)

عريسُ المهناوية ..فخر آل ياسر

حيدر عاشور
لم تكن نائم ًا يا قيصر ،حين جلسوا عند جدثك ،يسّردون قصة انتصارك .لم تكن مغمض العينين ،فصورتك
التي اخترتها أن تسير أمام جنازتك تلمع فوقك ،تموج في االحداق ،تشع في وجوه ،تدق باب الجرح .كنت
مبتسم ًا لكل قادم ،المع العينين الخضراوين .تقولها دامع المقلتين :أن الشهيد هو المخلوق الوحيد الذي
يولد وال يموت .وكل الطرق تنتهي الى -وادي السالم -فأينما كنت أولي وجهي ،كانت الشهادة أمامي
تنتظرني بفارق الصبر ..فطرتُ خالل دخان جسدي الى كبد السماء وبلغت عتبة بوابة الشهداء.
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بعد اربع سنني توق ًا وشوق ًا اىل شم عطرك ،فال غالب عند
ق��ربك اال احل��زن .يبدأ الفجر من أول خيط من النور َمر
عىل سديم جسدك املغطى برتبة النجف ،ومجيع أفعالك
ِ
شفاه زائريك
اليارسية -سفائن حسناتك تبحر كاملرايا عىلابحار ًا وغابة من رجولة –آل ابو اجلري -وفئي ًا ظلي ً
ال لشباب
مر كخبز أمهاهتم أوفياء لعقيدهتم
–املهناوية -جنوبيون ُس هّ
ومذهبهم ووطنهم .يمر عابرون بك يقرؤون الفاتة وينظرون
اىل صورتك ،تتناهى اىل سمعي نداءات ارواحهم التي دامهتها
املآيس لفقيد او شهيد .تعرف أن ال يشء كامل بذاته يف دنيانا
سوى املأساة .هذا هو قدر عائلتك بك ،وقدرك هبم أن تغادر
ٍ
خسارة ألقت علينا ،وأي أمتحان إهلي
دون عرس فعرفنا أي
نعيشه ،وأي جمد ورشف وعلو هامة رفعتنا يف قربان دخان
جسدك املحروق عىل أرض املقدسات ،مل نكن قد ُوعدنا به..
أراك اآلن يف أرجوان الصباح فييضء قربك ،هّ
وينطق اصدقاؤك
صورتك لتغدو روح � ًا حارضة متتدد يف عروق احلارضين،
وهم يرسمون بطوالتك ..لعل قمة الصفاء والقرار ومنتهى
السعادة والتوفيق ان تكون قريب ًا من نفسك ..قريبا من اهلل؟!.
فكيه عىل فرقتك القتالية
قيل :كان صباحك اذا أطيف املوت هّ
ه هّللت بندقيتك تصد الدواعش وجتندل منهم كل ٍ
بنان..

النك وحدك قادر عىل سامع نداءات خاصة ال يدركها غريك،
وأنت تطارد بروحك ال بجسدك كل عدو للعراق ولالمام
احلسني(عليه السالم) ،كالمها يف قلبك وطن .قيل :عقب كل
انتصار عىل جرذان (داعش) ،كنت ختط رسالة اىل مكتب –
السامحة -ترشح تفاصيل االنتصار بدقة متناهية ،كأنك ترسم
حقيبة اجلهاد املبارك ففيها يبحر الشهداء ليشاهد ويسمع العامل
أصواهتم ،وهم يقدمون انفسهم قرابني للمرجعية الدينية العليا
؟.
هكذا كنت يا قيرص منذ انتفاضك االول للجهاد وأنت تتفاعل
مع صوت» من يقتل يف سبيل االرض والعرض واملقدسات
فرضت اجلهاد عىل نفسك .فكان التحاقك يف
يعدهّ شهيد ًا»
نْ
لواء احلشد الشعبي ،ومن ثم كنت جنديا خملصا يف صفوف
مغاوير اجليش العراقي ،رسمت طريقك اجلهادي .ففي كل
منازلة كانت لك بصمتك القتالية التي ُيشيد هبا كل من قاتل اىل
جوارك .وحني وقفت عىل حافات -عامرية الفلوجة-والظلم
الذي حلقته عصابات االرهاب(داعش) بأهايل املنطقة صنعت
لنفسك جدارين ،االول للقتال ،والثاين النقاذ عوائل الغربية
بكل ما لديك من قوة وعقل .يف هذه اللحظات احلاسمة تنطلق
باجتاه صوت العوائل لتجتاح البيوت وترر ما يمكن تريره.

لعل قمة الصفاء والقرار ومنتهى السعادة والتوفيق ان تكون قريب ًا
من نفسك ..قريبا من اهلل؟!
قيل :صباحك العلوي يف سواتر الصد طلقة ال ختيب ..وقيل:
خيبيء (الداعيش) خلف السواتر..
مساؤك اهلناوي ،يعرف ماذا هّ
فتحمل رشاشتك الثقيلة صامت ًا وتغيب بجوف الظالم وترجع
بوجوه ارهابية نتنة ،وجتهض هجوما وترر أهايل ..قيل :اذا
هبط اليأس يف نفوس املجاهدين ،كانت رصخة أهزوجتك
«نحن ولد السيستاين أبناء احلسني والعراق انقذوا االرض
وال��رشف من هّ
فكي رح��ى» .رصختك من ش��دة محاستها،
تسمع يف كل اجلبهات فتأيت احلشود اجلهادية يف أردية الشهادة
مواكب تنشج يف املوج ،وترسي فوق املاء ُملبية النداء ،خمرتق ًة
كل الصعاب ،جمندلة االجساد الداعشية .قيل :صوالتك قوة
علوية حقيقة تظهر وحدها بشجاعة يف دائرة املصادمة الضيقة
التي تتويك .تنتفض وتقبض يدهّ يك عىل السالح بقوة وتنبسط
يف حركة رسيعة ..حركة مروحية دائبة يصعب مالحظتها
متابعتها الوقف عىل رسعتها ..كأنك ال متلك أمر نفسك،

يف كل انتصار تصبح اكثر رق ًة .ويف صباح 2016/5/16
دفعتك غريتك احلسينية اليارسية لتوقف شهوة الدم التي
اصابت أنفسنا ،استطعت ان جتندل منهم اعداد ًا ال تىص عند
صولتك االخرية ..قدرك جعلك تصطدم بمجاميع كثرية من
جرذان(داعش) الذين خرجوا من جحورهم عىل حني غرة
فنخبوا جسدك الطاهر بالرصاص ..شاهدوا وخافوا الن
كل رصاصة دخلت جسدك مل خيرج دم بل نور عىل نور حتى
اصبحت مثل ألألة القمر .من رعبهم حرقوا جسدك ،صعد
دخانك فنحت من أنياب الريح شموع ال تنطفئ ..ما أن دخل
جثامنك مدينتك– الديوانية -حتى ضجت اخلالئق تبحث عن
السيد اخللوق لتقيم له والئم العرس االخري..مل تكن نائ ًام يا
هّ
قيرص..اننا نحيا عىل أمل اسمه وط��ن ..وأن يكون لدمك
الطاهر ثمن يف البناء واالمان  ..وستبقى كنجم اهلدى يلمع يف
الدياجري تيضء قلوب الصابرين لفقدانك.
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مقــــــــــاالت

عاشوراء

في

العهد الصدامي
�شعيد ر�شيد جميد زميزم

من المعروف بأن حزب البعث تولى السلطة في العراق في العام ()1968م وبعد توليه السلطة
بدأ قادته بالتخطيط للقضاء على الشعائر الحسينية الخالدة حيث كان أول عمل قامت به السلطة
البعثية الغاشمة هو التدخّل في شؤون الحوزات الدينية ومراقبة العاملين بها ومن ثم اعتقال
المزيد منهم ومن ثم تدخّل أزالم السلطة في الشؤون الدينية بشكل عام والمراسيم الحسينية
بشكل خاص ,ثم قامت فيما بعد بافتعال االزمات مع دول الجوار وقد اختلقت أزمة مع ايران ،األمر
الذي دعا السلطة بمنع المواكب الحسينية من التوجه الى كربالء وكذلك أبناء المدن الحدودية
إليران بحجة أنها تخشى من تدخل إيراني بالشؤون العراقية إال أن أبناء هذه المدن الشجعان
لم يضعفوا لهذا األمر؛ بل توجهوا بأعداد ضخمة إلى كربالء المقدسة للتشرف بزيارة اإلمام
الحسين وأخيه ابي الفضل العباس (عليهما السالم).
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ثم قامت فيام بعد هذه السلطة املجرمة باعداد خطة حمكمة
إلثارة الرعب واخلوف يف قلوب زائري االمام احلسني (عليه
السالم) يف بداية السبعينيات من القرن املايض وكانت هذه
اخلطة هي اإلعالن عن طريق وسائل االعالم بان السلطات
قد متكنت من اعتقال املدعو (حممد عيل نعناع) سوري
اجلنسية الذي كان قد وضع (قنبلة) يف الصحن احلسيني لقتل
الزائرين الكرام متهمة احلكومة السورية بعمل هذا االمر اال
ان الزائرين الكرام مل تردعهم هذه املحاولة االجرامية بل
اخذوا بالتدفق يف الصحن احلسيني املقدس لزيارة االمام
احلسني (عليه السالم) وانصاره الكرام.
اما ما قامت به السلطات البعثية يف سنة  1974وخالل زيارة
األربعني يف منطقة (خان النص) فكان عم ً
ال اجرامي ًا بشع ًا
حيث قامت الطائرات احلربية بالتحليق فوق حشود الزائرين
الكرام املتوجهني اىل كربالء املقدسة إلثارة الرعب واخلوف
يف قلوهبم إضافة اىل ارسال املٔيات من الدبابات واملدرعات
ورسايا احلرس اجلمهوري واالنتشار يف الطريق الذي يربط
بني مدينتي النجف االرشف وكربالء املقدسة ومن ثم قيام
افراد هذه القوات البعثية باعتقال املٔيات من الزائرين الكرام
ومن ثم نقلهم اىل بغداد وادخاهلم سجون النظام القاسية.
مل تكتف قوات النظام البعثية هبذه االعامل اجلائرة بل قامت

بٕارسال القوات اىل كربالء املقدسة العتقال الزائرين الذين
متكنوا من الوصول اىل كربالء االمر الذي دعا بالشباب
الكربالئي الغيور اىل استنكار هذه االعامل الوحشية فقاموا
باالنضامم اىل جحافل الزائرين الكرام الذين تدوا النظام
البعثي حيث اخ��ذوا يتوجهون اىل الصحنني احلسيني
والعبايس وهم يرددون (يصدام كله للبكر احلسني ما ينكر)
االمر الذي دعا ازالم حزب البعث باخرتاق صفوف هذه
املظاهرات ومن ثم اعتقال املزيد منهم.
ه��ذا وبعد م��رور ع��دة أي��ام عىل ه��ذه األح��داث أص��درت
احلكومة البعثية التي ك��ان يرأسها (أمح��د حسن البكر)
بتشكيل حمكمة صورية ملحاكمة بعض الشباب النجفي
الغيور الذين تم اعتقاهلم ومن ثم احلكم عليهم باإلعدام
وقد تم تنفيذ احلكم ب�( )16جماهدا (رمحهم اهلل) عدا الذين
حكموا بأحكام خمتلفة والذين زاد عددهم عىل املٔيات من
املجاهدين.
مل تكتف السلطة البعثية اجلائرة هبذه األعامل املرفوضة التي
كان هدفها منع الشعائر احلسينية املباركة؛ بل قامت باعتقال
املزيد من رجال الدين وخطباء املنرب احلسيني وعرشات
اآلالف من الشباب العراقي ومن ثم إنزال عقوبة اإلعدام
فيهم.
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وبقي طاغية النظام يتحني الفرص للقضاء عىل الشعائر
احلسينية فقام يف عام ( )1990م بالتوجه يف يوم العارش مستق ً
ال
طائرة هليكوبرت ومن ثم التحليق فوق عزاء (طويريج) الذي
كان مستعد ًا لالنطالق نحو مرقدي احلسني والعباس (عليهام
السالم) ,فشاهد الطاغية املاليني من العراقيني وهم منضمون
اىل هذا العزاء املليوين فجن جنونه فام كان عليه إال أن خيطط
يف كيفية منع هذا العزاء وهو ما تقق له حني قام بمنعه بعد
دخوله اىل دولة الكويت.
وهنا البد من اإلشارة بأن النظام الصدامي كان قد أصدر
أمر ًا بالسجن ملدة ( )3سنوات عىل كل من يعثر عنده كاسيت
املرحوم ياسني الرميثاوي وهو ينشد قصيدته اخلالدة ((حيسني
بضاميرنه)).
أما احلديث عن السيطرات العسكرية التي كان يقوم النظام
الصدامي بٕاقامتها يف مداخل مدينة كربالء املقدسة ملنع
الزائرين الكرام من التوجه اىل كربالء إلحياء املراسيم احلسينية
فكانت كثرية جد ًا.
وللحديث عن األعامل اإلجرامية األخرى التي قام هبا أزالم
النظام الصدامي من أجل منع الشعائر احلسينية فال حرص هلا
ألهنا كثرية جد ًا نذكر منها :بعد أن علم النظام الصدامي أن
زائري اإلمام احلسني (عليه السالم) من أبناء املدن العراقية
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الذين يتوجهون اىل كربالء يف الزيارة االربعينية لإلمام احلسني
(عليه السالم) كانوا يسلكون الطرق الزراعية كي ال يراهم
أزالم السلطة فابتدع طريقة غادرة أال وهي ارسال جمموعة
من الضفادع البرشية املدربة من قواته اخلاصة ومن ثم انزال
هذه القوات يف األهنر والقنوات املائية لغرض اخلروج لقوافل
الزائرين ومباغتتهم وثم إلقاء القبض عليهم ،وكان آخر ما
قام به الطاغية صدام من أجل حماربة الشعائر احلسينية هو
اجتامعه بأعضاء حزبه املنحل قبل سقوطه بوقت قصري
وابالغهم ب��رضورة العمل عىل منع زي��ارة احلسني (عليه
السالم) وقد نرشت بعد سقوط النظام توجيهاته لرفاقه
هبذا اخلصوص ،وال يفوتنا أن نذكر القوات الصدامية التي
قامت بقصف شديد ومركز للحرمني املقدسني احلسيني
والعبايس بعد دخول القوات الصدامية مدينة كربالء خالل
قمعها لالنتفاضة الشعبانية التي كان ألبناء كربالء دور كبري
يف استمرارها حيث قاوم أبناء كربالء الشجعان ملدة أسبوعني
قوات صدام وأنزلت فيها خسائر فادحة أما ما قام هبا أبناء
املدن العراقية الباسلة فكانت أيض ًا أعامال بطولية جد ًا مما أدى
اىل استشهاد املٔيات من أبناء مدن العراق الباسلة ,رحم اهلل
شهداء العراق الذين قاوموا احلكم الصدامي البغيض.

حُبّنا ليسَاقِط الِذنوبَ
قول اإلما ِم َ
بياني ٌة يف ِ
احل َسن (عليه السالم)
جت هّل ُ
يات هّ
َ
ذنوب ِمن َبني آدم َّ
َّ
الورق
الريح
كام ُي َساقط
ليس ِاقط الِ َ
ُ
(وإن ُح هّبنا َ
ِ
ٌ
هّ
حروف
تتجىل
صفحات التاريخ وسطوره
من الشج ِر) ِمن بني
ٍ
غبار السنني  ،بل ال تزال بربيقها َخت ِطف
ِمن
ذهب ،مل َيطلها ُ
دون كال ِم َ
َ
األبصارَّ ،
كلام و َقعت عليها العيون ،هي َ
اخل ِ
وفوق
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َ
،وأرش َف ما هّ
َ
خطه
تكلم
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َ
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ٌ
ِ
ُ
َ
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َ
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ِ
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ِ
ِ
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مع ن هّفسه حي َّنام ُيناجي ُ
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ِ
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دل الكتاب
وأهله
كان هو
الذاتية
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ُ
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وسم َيت هبذا االسم َّ
نسبة ُ
ِ
ِ
نسب إليه بشكلٍ مبارش ،بل
املوصوف
إىل
وصفته ،ولك َّنها ال ُت َ
ِ
ٍ
َ
ِ
الذنوب وحموها
ُتشري إىل يشء يدل عليه أو يرتبط به ،كنسبة زوال
بالتس ِ
اقط.
َ
ِ
ِ
ِ
املجاز
وهو
،
البيان
علم
أقسام
ن
م
أخر
قسم
إىل
الكناية
ن
وم
ِ
ٍ
َ
رب ع هّنه بأن ُهّه ٌ
لفظ اس ُتعمل يف غ ِ
ري م َا وضع ُله
ا ُمل َ
رسل ،والذي ُع هّ َ
َ
لعالقة غ ِ
تكون هناك قرينة متنع من إرادة
ري املشاهبة ،و جيب أن
املعنى االصيل للفظ.
نقترص عىل أحده َا ،وهي عالقة
عالقات كثري ٌة
وهلذا املجاز
ٌ
ُ
كام يف ِ
ا ُمل َسبب ِّيةَ ،
َّ
«وإن ُح هّبنا
قول اإلمام احلسن (عليه السالم):
ُ
يسقط
فاحلب بنفسه ال
ليساقط الذنوب »....
الذنوب ،بل ال ُبدهّ
َ
ُّ
احلب والوالءِ
من ُم ٍ
سبب واقعي ،وهو العمل الصالح النابع من هّ
الصادق واخلالص ألهل البيت املعصومني (عليهم السالم)،
ِ
يقوم بفعلِ
االسقاط يف النتيجة ،كام هي الريح تسقط
بحيث ُ
ِ
ُ
َ
ً
ِ
الورق من الشج ِر ،وهلذا جعل من احل ِ
الذنوب
ب ُم َس ِّببا إلسقاط
أن هذا ا ُمل َس ِّب َب ُله الفضل باإلشارة إىل ٍ
َ
كام َّ
يشء من بالغة اإلمام
ِ
َ
علم
احلسن (عليه السالم) ،وباخلصوص يف
األوجه البالغية ِمن ِ
ِ
البيان.
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كربالء ت�سيء التاريخ

شخصيات كربالئية لها أثر في بناء
المدينة المقدسة ثقافيا

الشاعرُ الدكتورُ صالح جواد آل طعمة أنموذج ًا
�شلمان اآل طعمه
ُ
مدينة كربالء بكونها حاضرة عربية اسالمية زخرت بالعلوم والمعارف بما انجبت من علماء وادباء واساطين الفكر
امتازتْ
ّ
الذين تخرجوا في حوزاتها العلمية ،وقد كانت تتمتع بدور بارز من التطور
والرقي ،وشغلت الفكر االسالمي ردح ًا طويال ً
من الزمن ،وخلق اعالمها جو ًا من النشاط العلمي منذ تمصيرها حتى يومنا هذا ،واستقطبت طالب العلم من شتى االقطار
االسالمية السيما من ايران والهند وجبل عامل واذربيجان للدراسة في المدارس العلمية ،وال عجب اذا ما رأينا ان اسر ًا علمية
اشتهرت بالعلم واألدب والفضل خرج منها علماء وفقهاء ال يشقّ لهم غبار قد نالوا حظ ًا وافر ًا من اهتمام الباحثين
بتراثهم المعرفي الضخم ،ومن هذه االسر آل الطباطبائي وآل القزويني وآل الشهرستاني وآل سلطان والشيخ خلف الزوبعي
وآل الفتوني وآل البحراني وآل الخطيب وآل طعمة وآل الرشتي وغيرهم ممّن ذكرها الباحثون والمؤرخون في مصنفاتهم..
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ُ
يسلط بحثنا هذا عىل شخصية كربالئية هلا أثرها الواضح يف
خمتلف جوانب العلم واملعرفة ،فهو أحد اعالم السادة (آل
طعمة) العلمية العلوية املتفرعة من قبيلة (آل فائز) من ذرية
السيد ابراهيم املجاب ابن حممد العابد ابن االمام موسى بن
جعفر (عليه السالم).
سريته:
ول��د السيد صالح يف مدينة كربالء سنة 1929م ونشأ
هبا ،وهو ابن السيد جواد ابن السيد كاظم بن مرتض بن
مصطفى بن امحد بن حييى آل طعمة ،دخل كتاب الشيخ حممد
الرساج ،املعروف ب� (ابو مخره) يف الصحن احلسيني الرشيف
وتع هّلم مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم ،ومن ثم
دخل مدرسة باب الطاق التي سميت بعد ذلك ب(السبط)
واهناها بتفوق ،ثم دخل ثانوية كربالء للبنني فأكملها،
وخالل تواجده يف هذه املدرسة رشع بحفظ دواوين الشعر
القدامى واملحدثني ،وقرأ الكتب عىل اختالف انواعها،
وكانت مكتبات كربالء آنذاك آهلة بالكتب ،فاقتنى الكتب
االدبية واجته اىل الكتابة وشارك الطالب يف اخلطابة املدرسية
وملهّا كان يف الصف املنتهي ،شارك مع الطالب الوطنيني
يف املظاهرات الوطنية ،والقى قصائده التي تلهب املشاعر
وتغيظ االستعامر وبخاصة يف املظاهرة التي انطلقت يف شارع
العباس يف وثبة سنة  1948ضد معاهدة (بورتسموث) ثم
انتقل اىل مدينة العامرة وبقي فيها عام ًا واحد ًا حتى خترج سنة
 ،1949ثم دخل دار املعلمني العالية وخترج سنة .1953
هّ
تعرف
ويف دار املعلمني هذه تألق الشاعر صالح بعد ان هّ
عىل الشاعر بدر شاكر السياب ونازك املالئكة وعبد الرزاق
عبد الواحد وعبد الوهاب البيايت حيث كانوا يلتقون يف
االحتفاالت التي تعقد داخل الكلية وخارجها ،وحني اهنى
دراسته كان له اسم راسخ يف الشعر العراقي املعارص.
املوجه ،تأثر
كان مثاال ً طيب ًا للمواطن املخلص احلريص هّ
بأجواء مدينة كربالء فشارك يف نواديا األدبية ،وكان له
ومعمق يف الشعر والنثر واألفكار السياسية التي
اطالع واسع
هّ
ظهرت يف املجتمع ،وكان يرصف جهوده يف العمل املجدي
ويمجد انتصارها وال
املثمر ،ويؤمن بمصري امته العربية
هّ
يزال دفعه طموحه اىل اكامل دراسته خارج العراق ،فأرسلته
احلكومة العراقية يف بعثتها اىل الواليات املتحدة االمريكية،
فحاز عىل شهاديت املاجستري والدكتوراه من جامعة (هارفرد)

وعني استاذ ًا يف الكلية التي خترج منها.
وعاد اىل العراق هّ
ان التدريس حيتاج اىل اخالص وتضحية وعطاء ،لذلك
نجده يتفرغ للتدريس يف فرع الرتبية وعلم النفس ،ثم اصبح
معاون ًا للعميد يف نفس الكلية ،وبعدها اختري عضو ًا يف جلنة
املناهج والكتب ب��وزارة املعارف ،ثم ارسلته ال��وزارة سنة
 1960ملحق ًا ثقافي ًا يف السفارة العراقية يف واشنطن ،وكان
يمتلك الكفاءة العلمية التي تؤهله هلذا املنصب اهلام ،ثم
عمل استاذ ًا يف قسم لغات الرشق األدنى لرابطة علامء اللغة
العربية يف امريكا الشاملية ،اشرتك يف العديد من املؤمترات
درس االدب العريب يف جامعات
الدولية ،ويف سنة  1964هّ
امريكية عديدة منها جامعة (انديانا) ،كام شارك يف مهرجان
الشعر العريب السابع عرش الذي عقد يف بغداد سنة 1986
وهو عضو يف مجعيات ادبية كثرية.
شعره:
الدكتور صالح الطعمة كوكب متألق يف سامء األدب العريب،
فهو بفطرته يفيض باألحاسيس اجلياشة واملشاعر املتدفقة،
وله قفزات خيالية مفعمة ب��اإلب��داع ،ينتمي اىل املدرسة
الرومانتيكية يف الشعر ،فشعره غني باملعاين اجلديدة والصور
املبتكرة ويغرق يف رومانتيكية عميقة اجلذور التي من سامهتا
احلزن واحلب الشاعري ،ففي قصيدة (غريب) يقول:
شبح يمر عليك يا صحراء مبحوح النواح
الشمس تسخو باللظى لتضمن باملاء املباح
حتى الرمال الالئذات بمقلتيه من الرياح
تقسو عليه فرتتوي بالدمع آهات اجلراح
وشاعرنا يذوب أس ًا وحزن ًا حني يرى بالده يسيطر عليها
االجنبي فيذكر لنا موقفه بكل شجاعة وجرأة ،فيقول:
ايه قرب الشهيد ما انت اال
مطلع الفجر للشباب اجلديد
نحن ماضون يف الطريق
اىل اهلل سنهديه للقويم الرشيد
ال العذاب األليم ال السجن ال
االرهاب والنفي أو سياط احلديد
نرهب املوت ال وحقك يا
شعب فياثورة املناضل زيدي
وحطمي ما يكبل الشعب من
غل ثرويت من جرحه املكرود
 47جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2020م

الشعر احلر
يعد الشاعر صالح جواد الطعمة من جيل الرواد االوائل
وله قصائد حرة منشورة منذ عام  1949وما بعدها ،وتربطه
عالقات محيمة بأصدقائه السياب واملالئكة.
ولنأخذ نموذج ًا من هذا اللون ،وقد نرشت اغلب قصائده يف
ديوانيه (ظالل الغيوم)  1950و ( الربيع املحترض) 1952
ويف الصحف واملجالت العربية.
يقول يف قصيدته (االرض تلك لنا) :
ومتر كاألحالم جذىل كالعرائس ،كالربيع
اعوام قريتنا الطويلة وهي باألشذاء آمنة تضوع
وترى بنيها السمر يف حلقاهتم يتباركون
طيبة الثامر بنبعها الصايف النمري
باألرض هّ
والغاب كم شهد اجلموع كأنه يوم النشور
ابد ًا تغني هبجة بالعيد باألرض احلنون
آثاره:
له آثار علمية وادبية كثرية هي:
 -1ظالل الغيوم شعر 1950
 -2الربيع املحترض شعر 1952
 -3االدب العريب احلديث 1959
 -4مشكلة االزدواج اللغوي 1969
 -5بيليوغرافية االدب املرسحي احلديث
1969
 -6مشكلة ت��دري��س اللغة العربية
1972
 -7ص��الح ال��دي��ن يف الشعر العريب
املعارص 1979
 -8املوضوعات الفلسطينية يف االدب
العريب احلديث 1972
1959
 -9ميثاق الوحدة الثقافية
 -10الدليل اىل م��ؤمت��رات االدب��اء
العرب 1984
 -11الشعر العريب احلديث مرتمج ًا
1981
 -12املعجم ال��س��ي��ايس العريب
1981
 -13كتاب هتاف الوطن
وغريها من املؤلفات التي جاوزت
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كتب عنه الدكتور امحد زكي ابو شادي يف
العرشين كتاب ًا ،كام َ
(قضايا الشعر املعارص) وغالب التناهي يف (دراسات ادبية
ج )2والدكتور داود سلوم يف (تطور الفكرة واالسلوب يف
االدب العراقي) وكتابه اآلخر (االدب املعارص يف العراق)
وحسني فهمي اخلزرجي يف (صور ودراسات ادبية) وغريهم
كثريون..
وجتدر االشارة اىل ان الشاعر الدكتور صالح جواد الطعمة
يعيش اليوم يف الواليات املتحدة االمريكية وبالتحديد يف
انديانا ،ويبلغ من العمر تسعني عام ًا ،وقد أهدى مكتبته
وجه له سامحة الشيخ عبد
اىل العتبة احلسينية املقدسة ،وقد هّ
املهدي الكربالئي دعوة لتكريمه واالحتفاء به للجهود التي
بذهلا يف إغناء الفكر العريب والثقافة العربية ،ولكنه اعتذر
هّ
مشاق السفر اىل وطنه االم.
تمل
لعدم قدرته عىل هّ

00الدباغ
غيث

مثلي

ال يبايعُ مثله

رسم االمام احلسني (عليه السالم) برفضه مبايعة يزيد
َ
بن معاوية اللعني باستخدام قول املثل باملثل و ليس
الشخص بالشخص بان الرفض جاء لتحريك مشاعر
و احاسيس الناس و تنبيه االمة االسالمية باملخاطر
الكبرية التي تتعرض اليها من قبل حاكم اهل الظلم
و الضاللة ممن عاثوا ب��األرض الفسق و الفساد
واملتظاهرين باإلسالم جاعلني منه غطاء حلكمهم
املشؤوم ،وجاء رفض املبايعة من قبل سبط الرسول
(صىل اهلل عليه واله) سيد شباب اهل اجلنة الداعي
احلفي والنارص للحق ومعدن الرسالة ضد شخص
فاجر ظ��امل ش��ارب للخمر ن��ارش للفسق والفجور
وبالتأكيد كمثل االمام احلسني (عليه السالم) ال يبايع
مثل هذا الشخص.
وجسد لنا سيدنا وموالنا
وهبذا الرفض اوضح لنا
هّ
ابو عبد اهلل (عليه الصالة والسالم) عدم التقاء احلق
بالباطل وعدم االتفاق بني اهل اخلري املطالبني باحلق
و اهل الرش تت اي ضغط من الضغوط او اي ظرف
الن هنج النور خيتلف عن هنج اجلهل وان اهل اخلري
ال خيضعون للباطل حتى و ان وصل االمر اىل قتلهم
وسبيي عياهلم فال بد للحق من ان ينترص ولو بعد
حني فقال عليه السالم خماطب ًا مروان بن احلكم« :عىل
ا ِ
السالم إذا ُب ِل َيت األمة بِرا ٍع مثل يزيد ،و لقد
إلسالم َّ
عت جدي رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يقول:
َس ِم ُ
حمرمة عىل آل أيب سفيان ،فٕاذا رأي ُتم معاوية
اخلالفة هّ
عىل منربي فابقروا َبطنَه» ،وقد رآ ُه أهل املدينة عىل
املنرب فلم يبقروا بطنه ،فابتالهم اهلل بيزيد الفاسق.
ان االدراك الفكري لعامة الناس الذين كانوا جيهلون

مشكلة االنحراف الذي تتعرض اليه االمة السالمية
فقد كان املسلمون املخلصون و عىل راسهم كبار
الصحابة املوالني ألهل بيت النبوة (صلوات اهلل
تمل هذه املسؤولية
عليهم) يدركون ما هم عليه من هّ
الكبرية يف مواجهة هذا الفساد املسترشي يف اركان
املجتمع و الطبقة احلاكمة فانطلقوا منارصين لنهضة
و ثورة االمام احلسني و اهل بيته (عليه السالم) باذلني
فيها الغايل و النفيس حتى نالوا رشف الشهادة مع سيد
الشهداء (عليه السالم) ،و هذا ما تعانيه الشعوب يف
هذا الوقت احل��ارض من قلة املدركني لالنحالل و
االنحراف الفكري و احلضاري و الثقايف واالجتامعي
الذي يواجهه اجليل احلايل و االجيال القادمة فهناك
من يبعث بالتضليل الفكري العام من خالل بث
االفكار و تشويه املعتقدات عرب نرش مناهج هّ من بنية
و نظرة االسالم حسب املصالح الشخصية و ربطوا
الدين بأفعال الناس و بسبب هذا صار االسالم االن
يعاين من هجامت كثرية لدخول البعض من املحسوبني
عىل الدين يف السياسة الفاسدة و تلطخ ايديم بالكثري
من القضايا املشبوهة ،فنحن االن بحاجة اىل وقفة
كوقفة مماثلة لوقفة االمام احلسني و اهل بيته وصحبه
(عليهم الصالة والسالم) ضد هذا الظلم واالستبداد
والدكتاتورية لقمع هذا الفساد الذي نخر يف مفاصل
املجتمع واحلكم وص��ار االس��الم غطاء لكثري من
االفعال التي يرفضها رجال احلق ،مع االلتزام بالسري
املعربة عن
عىل هنج الثورة االنسانية احلسينية القوية هّ
كل معاين احلرية والسالم والتخ هّلص من الفسق
والفجور والعار ،وصوال اىل صالح هذه االمة.
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من تراث كربالءَ
جامع حي المعلمين...
مأوى للمص ّلين والمتعففين وطالبي العلم
الأحرار /قا�شم عبد الهادي عد�شة /قا�شم العميدي

يقع هذا الجامع في منطقة حي
المعلمين بمحافظة كربالء ،وسمي
بهذا االسم نسبة الى مكان وقوعه
وتحديدا نهاية الحي ،تعود بدايات
تأسيس الجامع الى أوائل السبعينيات
من القرن السابق وحينذاك تعاون
مجموعة من المؤمنين بدعم مالي
من احدى المحسنات ،وفي مقدمة
الشخصيات التي ساهمت بإنشاء
الجامع هو المرحوم السيد عباس
علي وهاب الذي كان يسكن الحي
المذكور بالتعاون مع الحاج عبد
الهادي عبد الجليل المرشدي فض ً
ال
عن شقيقه عبد المهدي الذي يسكن
في منزل مجاور للجامع تماما حيث
تم شراء قطعة االرض الخاصة
بالجامع والتي تبلغ ( 6٠٠متر مربع)
لتشييده ،كما تحدّث لنا عن الحاج
عبد الهادي المرشدي قائ ً
ال:

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahra r W eekl y

50

بداية التأسيس
تم إنشاء اجلامع يف بادئ االمر كقاعة خمصصة ألداء فريضة
الصالة اليومية ولثالثة أوق��ات ،ويضم اجلامع مرافق
صحية فضال عن املنشآت االخرى وحمال جتارية خارجية
تم اجيارها والعائد املايل منها ُيستخدم لسد احتياجاته
(ألغيت هذه املحال بعد إعادة بناء اجلامع).
مضايقات مستمرة

وتعرض اجلامع (فض ً
ال عن املصلني) منذ تأسيسه لغاية
هّ
سقوط النظام البعثي اىل عدد من املضايقات البعثية،
وبعد السقوط حصلت املوافقات الرسمية عىل ترميم
تم هدمه اىل
اجلامع واح��داث بعض التغيريات عليه ثم هّ
االرض وإعادة بنائه جمدد ًا ليكون نموذج ًا متميز ًا للجوامع
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االخرى يف كربالء ،بٕاسناد ومتويل من رئاسة ديوان الوقف زيارة العتبات المقدسة
الشيعي وجهود مدير الوقف الشيعي آنذاك حممد كاظم
و ُتقام سفرات منظمة للمصلني اىل العتبات املقدسة
اهلر.
(النجف ،الكاظمية ،سامراء ،وغريها من امل��زارات) يف
نشاطات عدة
املناسبات الدينية بتربع من العتبتني املقدستني (بتوجيه
من أبرز النشاطات التي يقيمها اجلامع منذ تأسيسه (فضال سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي والسيد امحد الصايف
عن فريضة الصالة اليومية) هي اقامة املحفل القرآين «دام عزمها»).
عىل مدار العام الكامل كل يوم مجعة وبشكل يومي يف ما هو القرض الحسن؟
ليايل شهر رمضان املبارك ،وكذلك ال��دورات الصيفية
وهناك نشاط مهم يف اجلامع بدأ عام  2010اال وهو
لطلبة امل��دارس لتعليم ق��راءة القرآن الكريم فض ً
ال عن
(ال��ق��رض احلسن) ال��ذي بدأنا به عندما ساهم ثالثة
دروس الفقه واالخالق وما شابه ذلك بدعم واسناد من
اشخاص (ثم ارتفع عدد املسامهني اىل أكثر من ثالثني
العتبات املقدسة وديوان الوقف الشيعي ،وكذلك تقديم
مسامه ًا) بمبالغ مالية إلعانة املحتاجني س��واء كانوا
املساعدات للعوائل املتعففة من بداية التسعينيات من
مواطنني او موظفني يف دوائر الدولة ،وتكون االلية بعد
القرن السابق بحدود  150عائلة بني ارامل وايتام وعوائل
استالمهم القرض يتم إرجاعه عىل شكل دفعات شهرية
متعففة حيث خصصت هلم رواتب شهرية ثابتة فضال عن
متساوية (عرشة اقساط) بدون اية فائدة تذكر ،حيث بلغت
الدعم االخر (اطعام واكساء) حسب االمكانات املتوفرة،
املبالغ املالية التي ساهم هبا اولٔيك املحسنني بام يقارب ال�
ونعتمد يف ذلك عىل احلقوق التي ُجتمع من املؤمنني بعد
 300مليون دينار ،ويكون منح القرض للفرد بعد تقديمه
حصولنا عىل التخويل من مكتب املرجع الديني االعىل
طلبا مكتوبا ونطلب منه احضار كفيل (اي كفيل كان)
سامحة السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله).
برشط ان ترتضيه اللجنة املكونة من مخسة أفراد ،بحيث
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ننظر له بأمهية بالغة أكثر من نظرتنا اىل املقرتضني الذين
بلغ عددهم أكثر من ( 350مقرتض ًا) (وتكون القروض
للمساعدة يف العالج والبناء والزواج وقضاء الدين احلرج
ضمن ضوابط معينة) ،علام بأن املبالغ املساهم هبا مقسمة
اىل قسمني (االول يعاد اىل اصحابه عند مطالبتهم (أو
ورثتهم) هبا ،والثاين منها يبقى صدقة جارية).
مكتبة خاصة بالقراءة والمطالعة

ويضم اجلامع جناح ًا خاص ًا ملكتبة علمية تبلغ مساحتها
تم
ما يقارب ( 100مرت مربع) ،تتوي عىل كتب متنوعة هّ
تزويدنا هبا من قبل العتبات املقدسة احلسينية والعباسية
او من املتربعني ،وقسم من هذه الكتب يتم توزيعه عىل
املصلني جمانا خالل املناسبات الدينية تشجيعا هلم عىل
القراءة ،والقسم االخر الثابت يف املكتبة هو عدد كبري من

املوسوعات والكتب القيمة واملخطوطات وهذا النوع
خاص للقراءة واملطالعة داخل املكتبة فقط.
دعم كبير من قبل العتبات المقدسة

اجلامع غالب ًا ما يعتمد عىل الدعم واالسناد املادي من قبل
العتبتني احلسينية املقدستني والعباسية للنفقات املتفرقة
بعد توقف دي��وان الوقف الشيعي عن االسناد املادي،
ويمدهّ اجلامع ورث��ة السيد عباس عيل وه��اب (منشئ
اجلامع) ببعض حاجاته بصفتهم متولني ،وهناك جمموعة
من الشباب العامل يف اجلامع جمان ًا تقرب ًا اىل البارئ هّ
جل
شأنه.
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نهــــــــج املتقني

اأحمد �شوقي

و�شاحب "املراجعات"
أن السيد المرحوم ّ
ورد في مقدّمة كتاب «النصّ واالجتهاد» ّ
العالمة عبد الحسين
شرف الدين (قدس سره) حينما سافر إلى مصر للمرّة الثانية متخفيّ ًا بكوفيّة وعقال
بدل العمامة خوف ًا من جور الفرنسيّين الذين كانوا يالحقونه في بلده لبنان باستمرار،
قادته األقدار للمشاركة في مهرجان أدبيّ حضره كبار األدباء أمثال الشعراء أحمد
شوقيّ والشاعر حافظ إبراهيم وغيرهم من األدباء ،ووقف على المنبر بزيّه العربي
الذي لم يدعهم يتعرّفون عليه مبتدئا كالمه بقول الشاعر:
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اإن مل اأقــــــــف حـــيـــث جـــيـــ�ـــس املــــــــوت يـــزدحـــم

فـــــــــــال مــــــ�ــــــشــــــت بـــــــــــي يف الـــــــــعـــــــــال قـــــــدم

السيد حيدر احل ّ
يل حيث
فص ّفق اجلمهور عالي ًا ظنا منهم أ ّنه صاحب هذا البيت ،وملّا هدأوا قال« :رحم اهلل الشاعر ّ
يقول:
اإن مل اأقـــــــف حــــيـ ُ
ـــم
فـــــــــــال مــــــ�ــــــشــــــت بـــــــــــي يف الـــــــــعـــــــــال قـــــــدم
ـــث جـــيـــ�ـــس املـــــــوت يــــزدحـ ُ
ل بـــــــــدَّ اأن اأتــــــــــــــــــداوى بــــالــــقــــنــــا فـــلـــقـــد
�ــــــــشــــــــربت حــــــتــــــى فـــــــــــــــــــــوؤادي كــــــلــــــه اأمل
ــــــوح بـــــــه الــــــ ِهــــــنــــــد َّيــــــة ُ
ـــــــــــــوح بــه
�ـــــشـــــر ل اأبـ
عـــــنـــــدي مــــــن الــــــعــــــزم
اخلـــــــــذم
حـــــتـــــى تـــــــبـ َ
ُ
ٌّ
ل اأر�ــــشــــعــــت يل الـــعـــلـــى ابـــــنـــــ ًا �ـــشـــفـــو د َّر ِتـــــهـــــا
اإن هــــــكــــــذا ظـــــــل رحمــــــــــي وهــــــــــو مـــنـــفـــطـــم
اإلــــــــيــــــــة بــــ�ــــشــــبــــا قـــــــومـــــــي الـــــــتـــــــي حــــمــــدت
قــــــدمــــــ ًا مــــواقــــعــــهــــا الــــهــــيــــجــــاء ل الـــقـــمـــم
لأحـــــــــلـــــــــن لــــــــــــدي احلــــــــــــــرب وهــــــــــــي قـــــنـــــ ًا
لــــبــــانــــهــــا مــــــن �ــــــشــــــدور الــــ�ــــشــــو�ــــس وهــــــــو دم
مــــــــــايل اأ�ــــــشــــــلــــــم قـــــــومـــــــ ًا عـــــنـــــدهـــــم تــــرثــــي
ل �ــــشــــاملــــتــــنــــي يـــــــد الأيـــــــــــــــام اإن �ـــشـــلـــمـــوا
َمـــــــــن حــــــــا ِمـ ٌ
ـــــــــــــــر مـــــاألـــــكـ ً
ـــــــل لــــــــــــو ّ
ــــة
يل الأمـ
تــــــ�ــــــشــــــوى عــــــلــــــى نــــــفــــــثــــــات كـــــلـــــهـــــا �ــــشــــرم
ِ
فرواهم بمعني تبيانه يز ّين الفكرة
ثم أفاض عليهم من سجال بيانه ّ
فدوت القاعة بالتصفيق جمدّ د ًا أكثر من ّ
ّ
األوىلّ ،
ّ
ويعضد الدعوى بالربهان ،وهو خالل ذلك ينقل خامته من أصبع آلخر حتى أتى عىل هناية كالمه وهم به
باأللوان،
رب الشاعر امحد شوقي عن مدى إعجابه به
مشغوفون ويتم ّنون إطالة الكالم واتساع الوقت ،وعند نزوله عن املنرب ع ّ
«لست أدري هل البيان أطوع إىل لسانه أم اخلاتم أطوع إىل بنانه» وقيل اغن هذه املقولة لألديبة
من عىل املنرب ،فقال:
ُ
مي زيادة.
اخلطابية بالرباهني واألقيسة دون
ويعود الفضل يف ذلك ك ّله إىل قدرة السيد عبد احلسني رشف الدين عىل دمج املؤ ّثرات
ّ
ّ
املتوخاة.
أن يبخس البالغة ح ّقها يف كالمه فيخرج بالنتيجة
وجدير بالذكر أن آالفا من املسلمني من املذاهب األخرى قد استبرصوا وأصبحوا من شيعة أهل البيت عليهم السالم
بمجرد االنتهاء من قراءة كتاب (املراجعات) للسيد عبد احلسني رشف الدين املوسوي وهو عبارة عن أسئلة طرحها
السنة عندما أقام
شيخ األزهر (سليم الدين البِرشي) عىل السيد عبد احلسني فأجابه عليها بنصوص من صحاح أهل ُ
يف مرص ملدة من الزمن .
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كورونا
وما يصاحبه من تداخالت اربكت العمل الطبي
وعالقته بالجينات الوراثية ()2 - 1
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الأحرار /قا�شم عبد الهادي

عند انتشار فيروس كورونا في دولة الصين الشعبية وانتقاله الى جميع دول العالم االخرى كانت
معظم المشاكل التي يعاني منها الشخص المصاب تتركز في الجهاز التنفسي وبالفعل ان اغلب اسباب
الوفيات كانت وال تزال نتيجة المشاكل في الجهاز التنفسي والعجز التنفسي ،فهو ليس ناتجا عن اصابة
الفيروس نفسه ولكن من عواقبه احداث مشاكل في الجهاز المناعي (المسؤول عن حماية الجسم)
وبالتالي فإنها تحدث عاصفة عكسية باتجاه الجسم ،لذا فان الجهاز المناعي يصبح حينئذ المربك
للجسم ،يضاف له التهاب البكتيريا نتيجة ضعف الجهاز المناعي وعدم تمييزه لجسم االنسان المفترض
الدفاع عنه والمكروب الخارجي المفترض ان يضربه ويدفعه ،وينتج عن ذلك االصابات بالبكتيريا المصاحبة
لها وتدهور الجهاز المناعي  ...ولمعرفة المزيد عن ذلك بين مدير مدينة االمام الحسين (عليه السالم)
الطبية الدكتور صباح الحسيني قائال.
اعراض مختلفة

االن وبعد تفيش اجلائحة فان االع��راض املعروفة لدى
اجلميع اختلفت جذريا وان الكثري من املرىض حيملون
اعراضا عادية جدا مثل املشاكل يف املعدة ويف اجلهاز
اهلضمي ايضا ،وكذلك املشاكل يف اجلهاز العصبي ،وعند
اج��راء الفحوصات والتدقيق يكون السبب واملشكلة
االساس هو اصابة الشخص بفريوس كورونا الذي يعد
وباء جديدا ولغاية االن ال توجد ارشادات عاملية خاصة
فيه فضال عن عدم وجود عالج عام جلميع املرىض.
فحص جميع المرضى

ان القاعدة الطبية التي نعمل عليها االن تتضمن فحص
مجيع املرىض القادمني اىل املستشفى لالطمٔينان عىل عدم
اصابتهم بالفريوس وحتى امل��رىض الذين حيتاجون اىل
تداخل جراحي يف بادئ االمر نتأكد من عدم اصابتهم
ويشمل ذلك مجيع التداخالت اجلراحية ومنها (اجلملة
العصبية ،الكسور ،االمراض اجلراحية ،اجلراحة العامة)،
وهناك الكثري من احلاالت املرضية شخصت عىل اساس
اهنا اصابة بالفريوس وبعد يومني فقط تبني اهنا زائدة
دودية مثال ،وكأنام كورونا ادى اىل اصابة الشخص بالزائدة
الدودية ،ومن خالل ذلك فان الكثري من التداخالت
حدثت بني فريوس كورونا واجهزة اجلسم االخرى وقد
يعزى ذلك اىل اخللل يف مناعة اجلسم.
االنتقال عن طريق الوراثة

وبالنسبة للعالجات فانه بشكل يومي يتم وصف

دواء خاص من قبل منظمة الصحة العاملية ومتت جتربه
لألشخاص املصابني ،وهناك قسم منهم استجاب له
والقسم االخر مل يستجب ،ومن خالل ذلك فان هناك
عامال اخر غري عاميل املرض واملناعة وهو عامل الوراثة
(عىل الرغم من رسعة انتشار الفريوس من خالل الرذاذ
او يف اهل��واء الطلق عىل مسافة عرشة امتار وغريها من
االم��ور االخ��رى فان مالحظاتنا كأطباء داخل املؤسسة
الصحية فان عددا كبريا من االشخاص امللتزمني بوسائل
الوقاية تعرضوا اىل االصابة بالفريوس والعكس صحيح
بالنسبة لألشخاص غري امللتزمني فان معظمهم تعرض
ايضا لإلصابة بالوباء ولكن بنسب بسيطة وتم الشفاء
منها بالرسعة القصوى «وه��ذا الكالم مناقض للعقل
ول��إلرش��ادات الصحية ولكنه واق��ع» ويعزى ذل��ك اىل
العوامل الوراثية) ،بحيث يوجد عدد من االشخاص اكثر
تقبال للمرض واكثر اصابة به لذلك تالحظ هناك عوائل
فقدت بسبب ال��ف��ريوس شخصا او شخصني او حتى
ثالثة اشخاص وعىل سبيل الذكر فهناك احدى العوائل
يف حمافظة بابل انتهت بشكل كامل تقريبا وذهبوا ضحية
للفريوس مع العلم اكثرهم من االطباء االختصاص ،ويف
املقابل هناك اشخاص تظهر عليهم عالمات بسيطة كفقدان
حاسة الشم والتذوق وعىل االكثر ارتفاع بسيط يف درجات
احلرارة ويتم الشفاء رسيعا ،فانه لكل انسان عامل وراثي
(الريسز) خاص به لذلك هناك نوع من (الريسز) البرشي
اكثر تعرض لإلصابة واكثر وفاة من غريه ،فان االختالف
هبذا املرض لغاية االن حمرية وبمرور الزمن نكتشف ان
مجيع اللقاحات هي عبارة عن نظريات ال اكثر.
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ماذا تعرف
عن التجديف؟
التجديف أو ازدراء األديان (باإلنجليزية:
 )Blasphemyهو عدم إظهار تقدير
أو اح���رتام جت��اه شخصيات مقدسة يف
ديانة ما أو جتاه رموز دينية أو جتاه عادات
ومعتقدات معينة.
وق���د هّمت���ت إس����اءة اس��ت��خ��دام ق��وان��ني
(التجديف) التي س هّنتها بعض ال��دول،
ففي فرنسا مث ً
ال أقرت السامح بٕاجياد هذا
املفهوم وازدراء أي دين ،عكس ما حيدث
مث ً
ال يف باكستان حيث تم سن هذا القانون
الذي يعاقب بموجبه ازدراء املعتقدات
الدينية ،إال أن اجلهات املتطرفة عملت عىل
استخدامه إلدانة مسلمني شيعة وتعنيفهم
يسبون
وقتلهم لسبب واح��د وهو هّأهن��م هّ
يزيد بن معاوية قاتل اإلمام احلسني (عليه
السالم) يف زيارة عاشوراء.
وقوانني التجديف هي مواد قانونية مهمتها
جتريم أية أفعال أو أقوال أو كتابات أو أعامل
فنية يتم اعتبارها مهينة لديانة أو معتقد ما
أو لشخصيات مقدسة أو جارحة للمشاعر
الدينية .تعاقب قوانني ازدراء األديان أيض ًا
أية أفعال من شأهنا تدنيس األماكن الدينية
و تعطيل العبادات و الطقوس الدينية.
ويف دراسة أجراها الباحث (أجمد حممود
خ���ان) يف ع���ام ( )2015ع��ىل ق��وان��ني
التجديف يف الباكستان و إندونيسيا و
تطبق هذه
نيجرييا وجد أن ال��دول التي هّ
القوانني تعاين من مستويات أع��ىل من
العنف الطائفي و الديني بسبب البئية
املوائمة التي تساهم فيها هذه القوانني
بتوفريها غ��ط��ا ًء رشع��ي� ًا لبعض أشكال
والتطرف.
العنف
هّ
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مراحل املراهقة
ان املدة الزمنية التي تسمى «مراهقة» ختتلف من جمتمع إىل آخر ،ففي بعض
املجتمعات تكون قصرية ،ويف بعضها اآلخر تكون طويلة ،ولذلك فقد
قسمها العلامء إىل ثالث مراحل ،هي:
 -1مرحلة املراهقة األوىل ( 14-11عاما) ،وتتميز بتغريات بيولوجية
رسيعة.
 -2مرحلة املراهقة الوسطى ( 18-14عاما) ،وهي مرحلة اكتامل التغريات
البيولوجية.
 -3مرحلة املراهقة املتأخرة ( ،)21-18حيث يصبح الشاب أو الفتاة إنسان ًا
راشد ًا باملظهر والترصفات.
ويتضح من هذا التقسيم أن مرحلة املراهقة متتد لتشمل أكثر من عرشة
أعوام من عمر الفرد.

ال�شهيد ال�شيد
ح�شن القباجني
كان الشهيد (رمحه اهلل) يقول( :لقد كربت وكنت ال أمتنى العمر الطويل
بل الشهادة خصوص ًا عىل يد هذا النظام اللٔييم) ،ويقصد به النظام البعثي
املقيت ،فتح هّققت أمنيته بنيل الشهادة ،فبعد رصاع مرير مع البعث
ومضايقاته ومراقبة جواسيسه ،وبعد أن احتسب أبناؤه الذين كانت
أنباء شهادهتم وإعتقاهلم تتىل عىل مسامعه عند اهلل ،وبعدما بلغ ()84
سنة وبعد االنتفاضة الشعبانية املباركة عام 1991اقتيد السيد الشهيد من
بيته من قبل جالوزة البعث شأنه شأن املٔيات من فضالء احلوزة العلمية
ليالقوا اهلل صابرين حمتسبني يف العرشين من شهر رمضان بعد زمن من
التعذيب اجلسدي.

زعيم احلوزة العلمية
ال�شريفة الإمام ال�شيد
اأبو القا�شم اخلوئي
(قد�س �شره)

بني يدي زين العباد A

اإيران تعيد تاأهيل ح�شينية
تعود للحقبة القاجارية

أعادت السلطات اإليرانية ،بناء وتأهيل إحدى احلسينيات يف
مدينة بريجند عاصمة حمافظة خراسان اجلنوبية ،والتي تعود حلقبة
احلكم القاجاري ( 1925-1789للميالد) ،من أجل افتتاحها
أمام الزائرين واملعزين يف املناسبات الدينية.
وقال املسؤول السياحي يف املدينة ،عيل رشيعتامنيش :أنه «تم
ختصيص ميزانية مالية قدرها  2مليار ري�ال (ح��وايل  47ألف
دوالر) للمرشوع الذي يدف إىل إصالح الرتكيبات الكهربائية
واجل���دران والنوافذ واجل��ص الداخيل واخل��ارج��ي وأرضيات
الغرف».
من اجلدير بالذكر أن هذه احلسينية تشتهر بأعامل اجلبس الرائعة
التي قام بتنفيذها املهندسون خالل احلقبة القاجارية ،وقد ُنقشت
عىل جدراهنا عدة قصائد ومرثيات عن اإلم��ام احلسني (عليه
السالم) ،كام كانت تشهد إقامة مراسيم زيارة عاشوراء األليمة
خالل احلقبة املنرصمة.

ٍ
يتزود منها
* «ينبغي للمرء أن يأنس
بكتب ثالثة هّ
بالتأ هّمل والتفكري (ال��ق��رآن الكريم ،هنج البالغة،
الصحيفة السجادية)» (اإلمام السيستاين دام ظله).
* «الحظوا املناسبة الشهرية التي أنشد فيها الفرزدق
قصيدته يف اإلمام السجاد (عليه السالم) ،كيف أن
هيبة احلكم وجالل السلطان مل يستطيعا أن يش هّقا هلشام
طريق ًا الستالم احلجر ،بني اجلمع املحتشدة من أفراد
األمة يف موسم احلج ،بينام استطاعت زعامة أهل البيت
عليهم السالم أن تكهرب تلك اجلامهري يف حلظة ،وهي
تس بمقدم اإلمام القائد ،فتشق الطريق بني يديه نحو
هّ
احلجر» (الشهيد حممد باقر الصدر قدس رسه).
* «وال ب��دهّ أله��ل الفضل م��ن النظر يف صحيفته
السجادية التي هي زب��ور آل حممد (صىل اهلل عليه
هّ
وآله) ومعراج األولياء ومنهاج األصفياء التي عجزت
عن إدراك دقائقها عقول احلكامء»( ،الشيخ الوحيد
اخلراساين قدس رسه).
«الحظوا كيف صنع اإلمام السجاد (عليه السالم)
ذلك الفخر العظيم للشيعة عن طريق الدعاء وأنه
يف نفس الوقت ويف غطاء األدعية كان يامرس دوره
القيادي» (الشهيد مرتض مطهري قدس رسه).
 59جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2020م

