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إ�سالح .م�س�ؤولية َم ْن؟
ال ُ
المتذم�� ��ر ف�� ��ي األماك�� ��ن العامة
�مع كالم بعضه�� ��م
ّ
نس�� � ُ
والخاصة ،وهو ينتقد التصرفات السلبية والعادات الهجينة
في مجتمعنا ..برصد أخطاء اآلخرين خاصة أخالق بعض
الشباب وانفالته واليأس من إمكانية اصالحه!.
لكن الس�� ��ؤال :هل هذا البع�� ��ض المنتقد لكل تلك المظاهر
الس�� ��لبية ،أو محاولته الطعن م�� ��ن خاللها بالمجتمع؛ قد
أصلح نفس�� ��ه أو ًال قبل السعي إلى اصالح غيره ..بمثل ذلك
الكالم واالدعاء؟.
السيما وهذا البعض هو جزء من المجتمع ،فإذا ما كانت
يتحمل جزءا
هناك ثمة أخطاء فهو معني بها أيضًا ..يعني ّ
من مس�� ��ؤولية حدوثها ،وبالتالي اصالحه�� ��ا ،وقبل كل
ذلك كان يج�� ��ب أن يكون له دور في الوقوف بوجهها منذ
البداية.
لك�� ��ن الغريب باألم�� ��ر إن الكل يلقي بالل�� ��وم على اآلخرين
ويس�� ��تثني نفس�� ��ه دائمًا ،الجميع يتحدث عن فساد وتردٍ،
ولك�� ��ن ال أحد يعت�� ��رف بأنه جزء من المش�� ��كلة ،ويحاول
جاهدًا أن يبدأ بإصالح نفس�� ��ه ،ألن مج�� ��رد االنتقاد غير
كاف لإلص�� ��الح مالم يرافق�� ��ه عمل ..فالكل يس�� ��تطيع أن
ينتقد بحق أو بباطل لكن ماهي الفائدة؟.
إذن ،يجب أن يبدأ كل فرد من أفراد المجتمع بنفس�� ��ه،
ومن ثم ينتقل إلى غيره ،يحاول السعي بخطوة على األقل
مهما كانت بس�� ��يطة داخل نفسه وأسرته نحو اإلصالح،
فكلن�� ��ا جزء من ه�� ��ذا المجتمع الذي ننتق�� ��ده ،فمن غير
المعقول أن نكون دائما على صواب ويجب أن يكون غيرنا
دائما على خطأ ،فما أكثر المصلحين بألس�� ��نتهم ،ولكن
أقل المصلحين بعملهم في المجتمع!.
بذات الوقت ما ّ
يمر من خالل
أخيرًا ،فإن طريق صالح المجتمع الش�� ��ك ّ
صالح أفراده ونحن جميعًا معنيون بهذا اإلصالح ،فليس
هناك فرد من أفراد المجتمع مس�� ��تثنى وس�� ��يبقى طريق
نغير ما بأنفس�� ��نا أو ًال قبل الس�� ��عي
اإلص�� ��الح الصحيح أن ّ
ليبدل اهلل تعالى سوء حالنا بحسن الحال.
إلصالح غيرنا؛ ّ
رئيس التحرير

ALAHRAR MAGAZINE
رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
البريد االاكترونيa h r a r .w e e k l y .i q @ g m a i l .c o m :

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
عيسى الخفاجي

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان

التصوير
وحدة التصوير

صناعة التربة الحسينية من تراب
داخل الحرم الحسيني

كشف قسم الصيانة التابع للعتبة احلسينية املقدسة عن
كيفية صناعة الرتبة احلسينية وطبيعة العمل واملكائن
احلديثة التي يتم استخدامها يف صناعة الرتبة واملسبحة
الطينية داخل الصحن احلسيني الرشيف.
وقال (معن لفته) مدير معمل صناعة الرتب التابع لقسم
الصيانة يف العتبة احلسينية املقدسة :إن «املعمل يضم
أجهزة ومكائن حديثة يف صناعة الرتبة واملسبحة الطينية،
وأن هذه الرتبة واملسبحة يتم صناعتها من دون أي اضافة
للمواد املبطلة للصالة».
وأضاف ،لفته «املعمل خمصص بالدرجة االوىل النتاج
الرتبة واملسبحة ملرقدي االمام احلسني وأخيه العباس
(عليهام السالم) وبقية امل��زارات األخ��رى ،فضال عن
صناعة ت��رب خمصصة للتربك واالستشفاء ،واخ��رى
للهدايا التي متنحها ادارة العتبة احلسينية املقدسة
للزائرين» ،موكد ًا أن «الرتاب الذي يستخدم يف صناعة
الرتب والسبح يستخرج من داخل الصحن احلسيني
الرشيف واالس��وار املحيطة باملرقد ويتم العمل به عىل
ع��دة م��راح��ل» الفتا إىل أن «ال��رتب��ة تصنع كذلك من
ال��رتاب الذي يتم استخراجه من داخل صحن االمام
احلسني (عليه السالم) بعمق (5م) الذي تم حفره إلنشاء
الرساديب التي ستوفر مساحات اسرتاحة للزائرين»،
مشريا اىل ان «املعمل ينتج أكثر من ( )2000تربة باليوم
الواحد ،إضافة إىل صناعة املسبحة اخلاصة من تربة
الصحن احلسيني الرشيف».
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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انجاز  %80من مراحل تشييد مدرسة
دينية في بابل
انجزت املالكات اهلندسية والفنية للعتبة احلسينية املقدسة
 %80من مرشوع مدرسة اإلمام احلسني (عليه السالم) الدينية
تشيد عىل أرض بلغت
يف قضاء القاسم بمحافظة بابل ،التي ّ
مساحتها ( 650م )2مكونة من بناية بأربعة طوابق ،وتضم
قاعات كبرية للدراسة (صفوف الدراسة) وقاعات كبرية
ايضا للمباحثة فض ً
ال عن مكتبة علمية وخدمات لالسرتاحة
واماكن خمصصة إلقامة الصالة اليومية والشعائر احلسينية
او املحافل القرآنية لغرض نرش العلوم الدينية ومعارف أهل
البيت (عليهم السالم) يف خمتلف االماكن وتسعى دوما
العتبة احلسينية املقدسة اىل إنشاء املدارس الدينية يف خمتلف
املحافظات العراقية ومن ضمنها مدرسة اإلمام احلسني (عليه
السالم) يف قضاء القاسم؛ ألمهيته املجتمعية والدينية.

تأهيل منطقة باب قبلة
اإلمام الحسين(عليه السالم)
أعلن قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة عن
وصوله إىل مراحل متقدمة بمرشوع تأهيل منطقة باب قبلة اإلمام
احلسني (عليه السالم) والعمل عىل إظهارها بأمجل صورة كوهنا
تعد واجهة رئيسية الستقبال الزائرين.
وقال املهندس يوسف أسعد مسؤول شعبة التخطيط والتصاميم
يف القسم ل�(ملجلة االح���رار):ان «املرحلة األوىل من املرشوع
اكتملت بتوسعة الشارع الرئيس ملنطقة باب القبلة بمساحة
وصلت إىل ( )33مرتا بعد أن كانت ( )15مرتا ،مشريا إىل أن
املرحلة الثانية تم استبدال ورفع كرفانات التفتيش ووضعها عىل
جانبي الطريق لفسح املجال أمام املواكب احلسينية يف الزيارات
املليونية وتسيري حركتها».
وأضاف أسعد أن «املرحلة الثالثة هي معاجلة فرق املنسوب بني
شارع اجلمهورية وشارع باب القبلة بواقع ( )1.40سم من
خالل إكسائه باملقرنص ذات املقاومة العالية».
وأكد يف الوقت ذاته أن «مدة إكامل املرشوع ستكون ( )30يوما
وصوال إىل مراحل اإلهناءات وهي نصب أعمدة اإلنارة إضافة
إىل احلدائق املنترشة عىل جانبي الطريق».

العتبة الحسينية تُعيد تأهيل األزقة المؤدية
كربالء
إلى المقامات المشرَّفة في
َ

تواصل الكوادر الفنية واهلندسية يف قسم شؤون خدمات املدينة
القديمة ومداخلها التابع للعتبة احلسينية املقدسة بتأهيل االزقة
وال��ش��وارع يف مدينة كربالء القديمة رعاية منها للبعد الرتاثي
واحلضاري.
وقال نافع اخلفاجي مسؤول القسم« :بتوجيه مبارش من قبل املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بإعادة
تضم مقام عيل األكرب ومقام عبد اهلل الرضيع
تأهيل األزقة التي
ُّ
(عليهام السالم) ورفع كافة التجاوزات» ،مبين ًا أن «عملية التأهيل
جاءت بسبب وجود ختسفات وحفريات قديمة يف االزقة وكذلك
لقدم شبكاهتا اخلدمية من (ماء ،وجماري ،وكهرباء) وبالتنسيق مع
الدوائر املعنية املتمثلة بدائرة الكهرباء واملاء واملجاري يف املحافظة» .
وأضاف« ،بارشت كوادرنا يف املرحلة الثانية باستبدال شبكتي املاء
واملجاري لتلفها وكثرة االنسدادات احلاصلة فيها نتيجة تكرسها
حيث تم استبداهلام بشبكتني جديدتني وبمساحة ()385م واضافة
اغطية ال��رف الصحي بعدد (( )13منهولة) رئيسة و()22
(منهولة) بالستيكية وقد كانت نسبة االنجاز هلذه املرحلة خالل
( )21يوما بجهود مالكاتنا العاملة يف القسم والزال العمل جاريا
إلمتام شبكة الكهرباء ونصب االنارة احلديثة يف املرحلة القادمة».
واجلدير بالذكر أن قسم شؤون خدمات املدينة القديمة ومداخلها
يقوم بإعادة تأهيل جمموعة من الشوارع واألزقة واالسواق يف حميط
مرقد اإلمام احلسني (عليه السالم) ،مراعية يف ذلك البعد الرتاثي
لتلك االماكن واملحافظة عليه مع تطويرها بام يتناسب واخلدمات
املقدمة للزائرين.

مؤسسة نهج البالغة تصدر
( )170عنوان ًا في مختلف
العلوم البالغية
صدر عن مؤسسة علوم هنج البالغة يف العتبة احلسينية
َ
املقدسة ،ذات التخصص العلمي يف فكر اإلمام عيل
(عليه السالم) وعلوم كتاب هنج البالغة ()170
مؤلفا يف خمتلف التخصصات العلمية والفكرية سعيا
منها يف مرشوعها العلوي اهلادف لبناء اإلنسان عىل
هدي املبادئ الصحيحة للدين اإلسالمي.
وقال عامر اخلزاعي مسؤول اعالم املؤسسة ل�(جملة
االح���رار) :ان «املؤسسة هت��دف إىل دراس��ة كتاب
هنج البالغة دراس��ة علمية رصينة تستهدف مجيع
التخصصات ،وذل��ك عن طريق تأليف الكتب
والدراسات والبحوث اخلاصة بكتاب هنج البالغة
وفكر اإلمام عيل (عليه السالم) ونرشها بني مجيع
أطياف املجتمع ،إقامة املؤمترات العلمية والندوات
البحثية من أجل اشاعة ثقافة كتاب هنج البالغة
وفكر اإلمام عيل (عليه السالم) بني أوساط املثقفني
وفتح آفاق بحثية جديدة تتناسب مع روح العر
ومتطلباته».
وأض��اف ،اخلزاعي أن «املؤسسة تعمل عىل إحياء
الرتاث العلمي الذي تناول فكر اإلمام عيل ( عليه
السالم) وكتاب هنج البالغة ،وذلك عن طريق حتقيق
املخطوطات ونرشها يف املكتبات االسالمية لتكون
يف متناول القراء ومواصلة رفد املكتبة االسالمية
بالدراسات احلديثة التي تستقي مادهتا من علوم
كتاب هنج البالغة وفكر اإلمام عيل (عليه السالم).
وأكد ،مسؤول اعالم املؤسسة ،تم طباعة اكثر من
( )170مؤلفا متنوع العناوين كام يوجد فيها زخم
كبريمن املعلومات اخلاصة يف علوم االم��ام عيل
(عليه السالم)» ،مبينا أن «سعي املؤسسة لتطوير
االص��دارات كي تصل ملختلف دول العامل مشريا
اىل ان هذه االصدارات موجودة يف موقع املؤسسة
االلكرتوين ومعارض البيع املبارش التابعة للعتبة
احلسينية املقدسة وبأسعار مدعومة».
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من اأر�سيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ
العراق الحديث

اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة باإمامة ال�سيد احمد ال�سايف �/5سفر1441/هـ امل�افق 2019/10/4م :
يف طريق االصالح احلقيقي ،وتشدد عىل ان جملس النواب
بام له من صالحيات ترشيعية ورقابية يتحمل املسؤولية
كتله الكبرية التي انبثقت
غري ُ
الكربى يف هذا املجال ..فام مل ُت ّ
منها احلكومة من منهجها ومل تستجب ملتطلبات االصالح
ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه يشء عىل ارض
الواقع..
كام ان السلطة القضائية واالجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية
كربى يف مكافحة الفساد ومالحقة الفاسدين واسرتجاع
اموال الشعب منهم ولكنها مل تقم يف ما مىض بام هو رضوري
يف هذا الصدد ،واذا بقي احلال كذلك فال أمل يف وضع حد
إلسترشاء الفساد يف البلد..

اخويت اخوايت اقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سامحة
السيد – دام ظله -يف النجف األرشف..
ومدانة عىل
يف االي��ام املاضية وقعت اعتداءات مرفوضة ُ
املتظاهرين السلميني وعىل القوات االمنية واملمتلكات
العامة واخلاصة يف بغداد وعدد من املحافظات..
وانساقت املظاهرات يف العديد من احلاالت اىل اعامل شغب
واصطدامات دامية خ ّلفت عرشات الضحايا واعدادا كبرية
من اجلرحى واملصابني والكثري من االرضار عىل املؤسسات
احلكومية وغريها يف مشاهد مؤملة ومؤسفة جد ًا مشاهبة ملا
َحصل يف بعض االعوام السابقة..
ان املرجعية الدينية العليا طاملا طالبت القوى واجلهات التي
تغري من منهجها يف التعامل مع واما احلكومة فعليها ان تنهض بواجباهتا وتقوم بام يف وسعها
ُمتسك بزمام السلطة ان ّ
مشاكل البلد وان تقوم بخطوات جا ّدة يف سبيل اإلصالح يف سبيل ختفيف معاناة املواطنني بتحسني اخلدمات العامة
ومكافحة الفساد وجتاوز املحاصصة واملحسوبيات يف إدارة وتوفري فرص العمل للعاطلني واالبتعاد عن املحسوبيات
الدولة وح� ّ�ذرت الذين يامنعون من االص��الح ويراهنون يف التعيينات احلكومية وعليها تكميل ملفات ا ُملتهمني
عىل ان ّ
ختف املطالبات به راهنت بأن يعلموا ان االصالح
رضورة ال حميص منها ..واذا خ ّفت مظاهر املطالبة به مدّ ة
فإهنا ستعود يف وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثري..

واليوم تؤكد املرجعية مرة اخرى عىل ما طالبت به من قبل
وتدعو السلطات الثالث اىل اختاذ خطوات عملية واضحة
جملة االحرار اال�سبوعية
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بالتالعب ب��األم��وال العامة واالس��ت��ح��واذ عليها متهيد ًا
لتقديمهم اىل العدالة..
و ُنشري هنا اىل ان مكتب املرجعية سبق ان اقرتح يف تواصله
مع اجلهات املسؤولة يف السابع من آب من عام  2015يف ِع ّز
ِ
احلراك الشعبي ا ُملطالب باإلصالح ،اقرتح ان ُت ّ
شكل جلنة من

ُن�سرت يف جملة الحرار العدد ()719
اخلمي�س�/9سفر اخلري1441/هـ /امل�افق 2019/10/10م

ُ
العقل
المرجعية تأمل ان يغلب
والمنطق ومصلحة البلد عند
من هم في مواقع المسؤولية
وبيدهم القرار ليتداركوا األمور قبل
فوات األوان ..وعلى الحكومة ان
تنهض بواجباتها وتقوم بما في
وسعها في سبيل تخفيف معاناة
المواطنين بتحسين الخدمات العامة
وتوفير فرص العمل للعاطلين
واالبتعاد عن المحسوبيات في
التعيينات الحكومية

عدد من االسامء املعروفة يف االختصاصات ذات العالقة

السلطة ممن حيظون باملصداقية و ُيعرفون
من خارج قوى ُ
بالكفاءة العالية والنزاهة التامة ،وتك ّلف هذه اللجنة
بتحديد اخلطوات املطلوب اختاذها يف سبيل مكافحة

الفساد وحتقيق االصالح املنشود عىل ان ُيسمح ألعضائها
باالطالع عىل ُجمريات االوضاع بصورة دقيقة وجيتمعوا مع
الفعاليات املؤثرة يف البلد ويف مقدمتهم ممثلو املتظاهرين يف
خمتلف املحافظات لالستامع اىل مطالبهم ووجهات نظرهم
فإذا اكملت اللجنة عملها وحددت اخلطوات املطلوبة
ترشيعية كانت او تنفيذية او قضائية يتم العمل عىل تفعيلها
من خالل جماريه القانونية ولو باالستعانة بالدعم املرجعي
والشعبي..
واألخذ ِ
ولكن مل يتم األخذ هبذا املقرتح يف ِ
ُ
به يف هذا
حينه
الوقت ربام يكون مدخ ً
ال مناسب ًا لتجاوز املحنة الراهنة..
ُ
العقل واملنطق ومصلحة البلد عند من هم
نأمل ان يغلب

يف مواقع املسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا األمور قبل
فوات األوان..
كام نأمل ان يعي اجلميع التداعيات اخلطرية الستخدام
العنف والعنف املضاد يف احلركة االحتجاجية اجلارية
فيتفادوا ذلك يف كل األحوال..
أخذ اهلل بأيدي اجلميع اىل ما فيه خري العراق وأهله والسالم
عليكم اخويت واخوايت ورمحة اهلل وبركاته..
نسأل اهلل تعاىل التوفيق والتسديد وان جيعل بلدنا آمن ًا وان

يعني اجلميع عىل حتمل مسؤوليته وآخر دعوانا ان احلمد هلل
رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين..
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فقـــــــه وعقائد

متابعة  :حممد حمزة اجلب�ري

اإ�سقاط اجلنني
السؤال  :هل حيقّ لألم أن تسقط جنينها من دون خطر عىل
حياهتا إذا كانت غري راغبة به ومل تلجه الروح ؟
ربر هلا ذلك إسقاط اجلنني ،وإن فعلت فعليها
اجلواب  :ال ي ّ
الدية والكفارة ،إ ّ
ال إذا أوجب احلمل وقوعها يف احلرج
بتحمل مثله فال حيرم حينئذ قبل
الشديد الذي مل جت ِر العاد ُة ّ
ولوج الروح .
السؤال  :جنني مصاب بمرض خطري ّ
فيفضل األطباء أن
خلقية
يسقطوه؛ ألنّه لو ولد فسوف يكون مصاب ًا بعاهة
ّ
مشوه ًا ،أو يموت بعد الوالدة ،فهل حيقّ للطبيب
فيعيش ّ
يتحمل الدية ؟
إسقاطه؟ وإذا أسقط فمن
ّ
حي ًا
جمرد كون اجلنني ّ
مشوه ًا أو أنّه سوف ال يبقى ّ
اجلواب ّ :
بعد والدته إ ّ
سوغ إجهاضه؛ فال جيوز
ال لفرتة قصرية ال ُي ّ
لألم أن تسمح للطبيب بإسقاطه ،كام ال جيوز ذلك للطبيب
فيتحمل الدية والكفارة.
املبارش لإلسقاط وإن فعل
ّ
نعم؛ إذا خافت األم الرضر عىل نفسها من استمرار وجوده
ٍ
تحمل عادة وإن
أو كان موجب ًا لوقوعها يف حرج
شديد ال ُي ّ
كان ذلك ملا تعانيه بعد الوالدة يف سبيل رعايته واحلفاظ
ٍ
عندئذ إسقاطه ما مل تلجه الروح ،وأ ّما
عليه فإنّه جيوز هلا
بعد ولوج الروح فيه فال جيوز اإلسقاط مطلق ًا ،حتى يف
مورد الرضر واحلرج عىل األحوط وجوب ًا .
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السؤال  :متى ُتبعث الروح يف اجلنني؟ وهل لذلك عالقة
بح ّل ّية اإلجهاض وحرمته ؟
اجلواب  :تلج الروح يف اجلنني يف الشهر الرابع من احلمل
إن مل يثبت ولوجها فيه قبل ذلك بفضل الوسائل احلديثة
 ،ويف حاالت ترضّ ر األم عىل نفسها أو وقوعها يف احلرج
الشديد من بقاء اجلنني جيوز هلا إسقاطه قبل ولوج الروح
فيه ،وال جيوز بعد الولوج حتى يف احلالتني املذكورتني عىل
األحوط وجوب ًا .
السؤال  :هل جيوز للطبيب املسلم أن جيهض اجلنني إذا
ذميني ؟
كان أبواه كافرين غري ّ
اجل��واب  :ج��وازه يف غاية اإلشكال والسيام مع ولوج
ٍ
حينئذ .
الروح فيه ،بل الظاهر عدم جوازه
السؤال  :طبيبة ملتزمة ويتط ّلب منها يف ختصصها اإلرشاف
متعمد ،فام حكم ذلك؟ عل ًام ّ
أن املجتمع
عىل إجهاض
ّ
الذي نحن فيه يسمح للمرأة باإلجهاض ؟
الطب عىل ارتكاب بعض املحاذير
اجلواب  :إذا تو ّقف تع ّلم ّ
الرشعية من قبيل ترشيح جسد املسلم أو اإلجهاض قبل
ّ
ولوج الروح وغريمها جاز ذلك برشط أن يكون تع ّلمه
هذا مقدّ مة إلنقاذ حياة نفس حمرتمة ولو يف املستقبل .

االستخارة
موضوع ثابت ووارد به روايات عدة وقد ُأ ّلف فيه
بعض الكتب احدها للعالمة السيد عبد اهلل شرب،
فقد ذكر الع ّ
المة املجليس (قدس رسه) يف كتابه بحار
االنوار  222 :88ابواب ًا يف االستخارات وفضلها
وكيفياهتا  ,فذكر يف الباب االول الروايات الواردة
يف احلث عىل االستخارة والرتغيب فيها والرضا
والتسليم،منها :عن االمام الصادق (عليه السالم)
أنّه قال« :يقول اهلل عز وجل :من شقاء عبدي أن
يعمل األع��امل فال يستخريين» .وعن االم��ام أمري
املؤمنني (عليه السالم) قال« :بعثني رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله) اىل اليمن فقال يل وهو يوصيني :يا
عيل ما حار من استخار وال ندم من استشار»( .امايل
الطويس )135 /1وغريها الكثري من الروايات
الواردة فيه ويستفاد منها امهية هذا املوضوع.

المعجزات عند األئمة الهداة
* اإلخبار بالكائنات ،ووقوع املخرب مطابق ًا للخرب.
* اإلخبار بالغائبات.
* ظهور علمهم ذي الفنون العجيبة يف حال الصغر
والكرب ،وتربيزهم فيه عىل كافة أهل الدهر ،عىل وجه
مل يعثر عليهم بزلة وال قصور عند نازلة وال انقطاع
يف مسألة ،من غري معلم وال رئيس يضافون إليه غري
آبائهم.
وإعجاز هذه الطريقة من وجهني:
أحدمها :أن العادة مل جتر فيمن ليس بحجة أن يتقدم يف
علم واحد – فضال عن عدة علوم – من غري معلم .
الثاين :أن كل عامل عدا حجج اهلل سبحانه حمفوظ
عنهم التقصري عند املشكالت ،والعجز عند كثري من
النوازل ،واالنقطاع يف املناظرة.

الجمع بين الصالتين
فيام يتعلق بموضوع اجلمع بني الصالتني ،تعتقد
الشيعة اإلمامية بأن الظهر إىل املغرب هو الوقت
املشرتك بني الصالتني ،إال بمقدار أربع ركعات
َص بصالة الظهر،
من أول الوقت ،ألنه وقت ُخمت ّ
وبمقدار أربع ركعات من آخر الوقت ،ألنه وقت
َص بصالة العر ،وعىل هذا األس��اس جيوز
ُخمت ّ
لإلنسان اإلتيان بِ ِكلتا الصالتني – الظهر والعر
– يف الوقت املشرتك.
ويقول اإلم��ام الباقر (عليه السالم)( :إذا زا َلت
الشمس دخل الوقتان الظهر والعر ،وإذا غا َبت
ُ
الشمس دخل الوقتان املغرب والعشاء اآلخرة).
ُ
َ
الشمس فقد
ويقول (عليه السالم)( :إذا زال��ت
ُ
دخ��ل وق��ت الظهر والعر مجيع ًا ،إال أن هذه
ٍ
وقت منهام مجيع ًا حتى تغيب
قبل هذه ،ثم إنه يف
الشمس).
وخيرب اإلمام الباقر (عليه السالم) عن النبي (صىل
اهلل عليه وآله) أنه كان جيمع بني الظهر والعر من
دون عذر أو ِع َّلة ،فجواز اجلمع بني صاليت الظهر
والعر يف َع َرفة ،واملغرب والعشاء يف ا ُملز َدلِفة
موضع اتفاق بني مجيع فقهاء اإلسالم.
جيوزون
كام أن فريق ًا كبري ًا من فقهاء أهل الس َّنة ّ
اجلمع بني الصالتني يف السفر.
يتوسعون يف هذه
وما خيتلف فيه الشيعة هو أهنم ّ
فيجوزون اجلمع
املسألة استناد ًا إىل األدلة السابقة،
ّ
بني الصالتني مطلق ًا ،وحكمة هذا األمر هي –
ِ
التوسعة عىل املسلمني،
كام جاء يف األحاديث –
والتخفيف عنهم.
وقد مجع النبي (صىل اهلل عليه وآله) نفسه يف مواضع
كثرية بني الصالتني من دون ع��ذر – كالسفر،
واملرض ،وغريمها – لِ ُي َخ ِّف َ
ف بذلك عن املسلمني،
ويوسع عليهم ،كي يستطيع أن جيمع بينهام كل من
فرق.
فرق بينهام كل من شاء أن ُي ِّ
شاء أن جيمع  ،و ُي ِّ
9

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2020م

العطاء احل�سيني

صحة بابل تؤكد على اهمية مركز الشفاء الساند لمستشفياتها ...

افتتاح مركز الشفاء ()12
بفترة قياسية
تقرير :عبد اهلل الن�سراوي  /ت�س�ير :قا�سم العميدي

افتتحت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مركز الشفاء ( ،)12في محافظة بابل بعد انجازه بفترة
قياسية لم تتجاوز ( )45يوما ،من اجل اسناد جهود وزارة الصحة في مواجهة خطر جائحة (كورونا) ،وتوفير
الخدمات الصحية للمصابين بفيروس كورونا ،وعن تفاصيل منظومات المركز وما تميز به ،اجرت مجلة (االحرار)
جملة لقاءات صحافية اوضح خاللها المعنيون كافة التفاصيل.
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بداية اللقاءات كانت مع (الدكتور السيد افضل الشامي) معاون االمني
العام للشؤون الفكرية والثقافية ،والذي قال« :انجزت العتبة احلسينية
املقدسة املركز رقم ( )12الذي يساهم يف خدمة املواطنني العراقيني
لتجاوز حمنة انتشار فريوس (كورونا)».
وأضاف أن «مبادرة العتبة احلسينية املقدسة بإنشاء مراكز للشفاء
جاءت نتيجة استشعارها باملسؤولية جتاه املواطنني يف وقت
األزمات ،كام سامهت ايض ًا يف جتاوز املحنة خالل احلرب
ضد عصابات (داعش) االرهابية وال زالت تساهم
بشكل فاعل لتجاوز حمنة (كورونا) وسيكون هذا
املركز حتت ترف إدارة دائرة صحة حمافظة بابل».
وأوض��ح «أن املركز ال��ذي تم تنفيذه يف مدينة
مرجان الطبية بمحافظة بابل بسعة ( )100رسير
انجز بفرتة قياسية يف ( )45يوما نتمنى ان يستخدم
لفرتة قصرية ملرىض (كورونا) لينتقل اىل خدمة مجيع
املواطنني بعد زوال اجلائحة ان شاء اهلل».
وتابع «املركز هو ( )12وهناك ايضا مراكز حتت
االنشاء يف خمتلف املحافظات العراقية ،حيث بلغ عددها
اىل االن بحدود ( )24مركز شفاء بني مركز منجز وبني مركز
حتت االنجاز ،واكد الشامي «ان مجيع مراكز الشفاء بعد زوال
هذه اجلائحة ان شاء اهلل سوف تكون حتت ترف مديريات الصحة يف
مجيع املحافظات لالستخدام الطبيعي هلم»
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من جانبه حتدث لنا (الدكتور ستار الساعدي) املرشف العام عىل القطاع
الصحي التابع للعتبة احلسينية املقدسة «بتوجيه مبارش من قبل ممثل املرجعية
الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة قامت الكوادر الفنية
واهلندسية يف العتبة احلسينية بإنشاء مركز الشفاء رقم ( )12يف حمافظة بابل،
موضحا «أن املركز يقدم خدمات نوعية من االوكسجني املركزي بسعة
( )17طنا وبتصميم معامري متميز يف هذا املركز مع توفري خزان آخر بسعة
( )20طنا ،وهو جزء من مرشوع متكامل لتوفري ( )3000رسير مستقبال
يف خمتلف حمافظات العراق منها ( املوصل – االنبار – دياىل -واسط –
ميسان – بغداد وغريها من املحافظات العراقية) ,مشريا اىل «توفري خدمات
متعددة منها (مستلزمات وعدد وقاية) يف بداية اجلائحة يف املركز».
من جهته قال (املهندس حسني رضا مهدي) رئيس قسم املشاريع اهلندسية
يف العتبة احلسينية املقدسة :

الدكت�ر اف�سل ال�سامي
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ان العتبة احلسينية املقدسة تقدم نموذجا اخر يف جماهبة
جائحة (كورونا) وهو مركز الشفاء ( )12من ضمن سلسلة
كبرية يف مراكز الشفاء التي تقدمها العتبة احلسينية املقدسة
لكل املحافظات العزيزة ،وهذا املركز الذي انشئ يف حمافظة

وعن ذلك حتدث (الدكتور حممد هاشم اجلعفري) مدير عام
صحة حمافظة بابل قائال« :كل الشكر والتقدير لالمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة بام انجزته من هذا الرح الكبري،
وبمتابعة حثيثة من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة

زود بمجموعة من
بابل بمساحة كلية ( )1400مرت مربع ّ
املنظومات العاملية التي تويص هبا منظامت الصحة ،منها
منظومة االوكسجني مركزية التأسيس ،وكذلك منظومة
الضغط السالب يف التهوية والتربيد التي متنع انتقال العدوى
بني املصابني والكوادر الطبية والتمريضية وهو مهم جدا يف
املستشفيات ذات االمراض االنتقالية والوبائية».
واوض���ح م��ه��دي ،أن «ه��ذا امل��رك��ز يتمتع بمتانة املنشأ
وحيتوي عىل ملسات معامرية مجيلة تقلل من الضغط النفيس
للمريض».

وبجهود الكوادر اهلندسية والفنية التي واصلت الليل
والنهار من اجل انجاز هذا العمل الكبري ،حيث اهنا ال تقل
شأن ًا يف أي مستشفى يف بلدان اوربا من ناحية اخلدمات
الفندقية واهلندسية ،وان مجيع الكوادر الطبية العاملة يف دائرة
صحة بابل يتقدمون بالشكر اجلزيل والتقدير للعتبة احلسينية
املقدسة وممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي هلا
والكوادر الطبية والكوادر اهلندسية والفنية التي واصلت
الليل بالنهار إلنجاز هذا العمل الكبري ،الذي سيكون ساند ًا
لدائرة صحة بابل يف مواجهة جائحة كورونا».
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العطاء احل�سيني

ُ
قسم الزينة والتشجير التابع للعتبة الحسينية المقدسة ...

لمسات ابداعية ولوحات فنية
ّ
حققت ارقاما قياسية
الحرار :ابراهيم الع�يني  /الت�س�ير  :وحدة الت�س�ير

كما هو معلوم فان المناظر الجميلة من
شأنها ان تضفي على االماكن رونقا وجماال
اضافيا مهما في جعلها محط ترويح
النفوس واجالء بعض الهموم ...عالوة
على مهمة اخرى عمل على تحقيقها
قسمُ الزينة والتشجير التابع للعتبة
الحسينية المقدسة وهي تزيين الحرم
الحسيني الشريف بالنباتات والزهور وتشجير
الشوارع المحيطة بالعتبة المقدسة اضافة
الى االقسام الخارجية من مدن الزائرين
والمدارس والجامعات والمشاريع العمرانية
والمراكز الطبية التي تنشئها في مدينة
كربالء والمحافظات االخرى.
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وتعدى عمل القسم عىل ذلك ليساهم يف تشجري وتزيني
بعض الشوارع املهمة يف مدينة كربالء وكذلك املشاركة يف
املسابقات التي تقام يف العراق.
وقال (حممد حسني رايض) معاون رئيس القسم« :ان قسم
الزينة والتشجري انشئ يف بداية االمر لتزيني احلرم احلسيني
بالزهور الطبيعية ومن ثم تطور عملنا سنة بعد اخرى لنقوم
بتزويد االقسام التابعة للعتبة واملؤسسات من املراكز الطبية
واملستشفيات ومدن الزائرين ومجيع اقسام وشعب العتبة
املقدسة حيث جتد للقسم بصامته يف مجيع املشاريع بعد اكامهلا
وانجازها وهتيئتها بالنباتات املتنوعة واملساحات اخلرض».
واوضح ان «القسم اول من ادخل الزراعة العامودية كذلك
زراعة الصاالت يف العتبة احلسينية خاصة الكتابة بالورد
والزهور بوالدات االئمة (عليهم السالم) لتكون عىل شكل
ديكورات يتم تصميمها وتنفيذها من قبل كوادر القسم،
كل هذه االعامل تقام وفق دراسة وجتربة لكل نبات ومراعاة
الظروف اجلوية» ،مبين ًا ان «عدد النباتات املوسمية التي تتم
تقسم عىل فصول السنة
زراعتها سنويا اكثر من مليون شتلة ّ
الربيع والشتاء واخلريف والصيف» ،مشريا اىل ان «القسم
ساهم ايضا بعدة محالت تشجري شوارع كربالء بالتعاون
مع البلدية قام بتشجري املداخل والشوارع الرئيسة والفرعية

والطرق اخلارجية واحلدائق العامة القريبة من العتبتني
احلسينية والعباسية املقدستني».
وتابع حديثه «من اهم الشوارع التي انجزها القسم التي
القت اعجابا كبريا من قبل املواطنني مها شارع الشهيد امحد
زيني وحسن زيني والذي تم تأهيلهام بالكامل من قبل العتبة
احلسينية املقدسة ليكونا متكاملني من مجيع اخلدمات»،
مؤكدا إن «عملية الزراعة يف شارع الشهيد (حسن زيني)
ّمتت عىل ثالث مراحل :بتسوية الرتبة ،وتثبيت منظومة
متطورة وحديثة من مرشات املياه ،وتغطية وتسوية الرتبة
باملواد الزراعية التي حتتفظ بالرطوبة ،وتسقى عرب املنظومة
التي حتوي عىل جهاز فلرتة للمياه ،وذلك للحفاظ عىل نظافة
املرشات وتقليل تلفها ويزيد من مقاومتها أكثر».
واشار رايض اىل ان «القسم مل يقتر عمله فقط عىل اقسام
العتبة وانام ايضا هنالك تعاون كبري مع بلدية كربالء املقدسة
يف تشجري بعض ال��ش��وارع املهمة منها ش��ارع االسكان
وشارع الرتبية» ،منوها عن «احصائية القسم لعدد الشتالت
التي يقوم بزراعتها يف الشوارع واالماكن العامة باهنا تصل
اىل اكثر من مليون نبته سنويا» ،موضحا ان «لكل موسم يتم
زراعة  500الف نبتة والعمل جا ٍر عىل زيادة العدد خالل
السنوات املقبلة».
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ولفت اىل ان «القسم يشارك سنويا بكثري من املعارض
الدولية منها معرض بغداد للزهور التي تقيمه امانة
بغداد التي حصلنا يف اغلبها عىل املرتبة االوىل من بني
املشاركني من خالل األعامل الفنية التي نفذها القسم يف
كل مشاركة».
واضاف «أن القسم ساهم يف الكثري من االعامل خالل
جائحة كورونا حيث قام بتزويد املستشفيات ومراكز
الشفاء التي تم افتتاحها من قبل العتبة احلسينية املقدسة يف
مدينة كربالء واملحافظات االخرى حيث تم غرس خمتلف
النباتات اخلاصة بالزينة التابعة هلذه املراكز مثل الظليات،
اضافة اىل النباتات االخرى وتم استخدام نباتات اخرى
موسمية مثل الزعرور عني البزون والبتونيا والكواكب
وغريها».
فيام اوضح املهندس (حسام سمري عبد االمري) مسؤول
وحدة زهور القطف ،بان «القسم يعمل عىل زراعة عدة
نوعيات من الزهور منها (الروز واجلربر والبصليات)

وغريها ويرشف عليها كوادر متخصصة من قبل املهندسني
الزراعيني وتكون هذه النباتات حتت عناية خاصة وظروف
ومعايري حمددة مثل درجة احلرارة والرطوبة واحلموضة
والتغذية والسقي كي تستمر انتاجيتها عىل مدار السنة».
واضاف «هنالك أنواع عديدة من األشجار والزهور ،تتم
زراعتها يف الشوارع واحلدائق العامة من نباتات الزينة
منها( :البتونيا وحلك السبع واس��رت ملكي والقرنفل
واللهانة وأكاسية املري ،خف اجلمل ،الشجر اجلهنمي،
ترس
ونخل الزينة الكناري) مجيعها تضيف ملسة ومجالية ّ
الناظرين» ،وتابع يف حديثه ان «القسم يضم مشتال كبريا
يعنى بزراعة وتطعيم او هتجني الزهور النادرة وباهظة
الثمن منها الزهور املختلفة والتي كان ابرزها اهلولندي».
ويذكر ان قسم الزينة والتشجري التابع للعتبة املطهرة أنشأ
معمال متخصصا إلنتاج أسمدة البيتموس من خم ّلفات
النخيل التي تسهم يف تقليل االع��ت��امد عىل االسمدة
املستوردة.
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اّ
مركز العلمة الحلي إلحياء
تراث حوزة الحلة العلمية وعمارة مشاهدها...

بارقة امل في احياء مدارس الحلة العلمية
مخطوطات أعالمها
وجمع
ِ
الحرار :ح�سنني الزكروطي /ت�س�ير :ح�سنني ال�سر�ساحي
يعدُّ مركز العالمة الحلي إلحياء تراث حوزة الحلة العلمية وعمارة مشاهدها التابع
للعتبة الحسينية المقدسة احد اهم المراكز العلمية والتراثية التي تهتم بجمع
وتحقيق تراث مدينة الحلة المعروف بعلمها وعلمائها على مدار العصور،
حيث حرصت العتبة المطهرة على تأسيس مركز علمي يعنى بجمع
وتحقيقات المخطوطات الخاصة بمدارس الحلة المعطاء
اّ
االجالء لتكون بعد ذلك مصدر ًا لولوج
واعالمها
الباحثين والمهتمين.
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ارتأت مجلة (االحرار) تسليط الضوء على
عمل المركز وآليات العمل التي يعتمدها
في جمع المخطوطات العلمية من خلل
لقائها مع (الشيخ عقيل الكفلي) المشرف
اّ
اّ
العام على مركز العلمة الحلي إلحياء تراث
حوزة الحلة العلمية وعمارة مشاهدها والذي
قال:
اّ
“ان بداية تأسيس مركز العلمة الحلي
كانت عام 2016م برعاية ومباركة المتولي
الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة
الشيخ عبد المهدي الكربلئي ،أما اختيار اسم
اّ
اّ
المركز باسم (العلمة الحلي) جاء لكون
هذه الشخصية تمثل واحدة من اكابر علماء
الطائفة الشيعية وعلماء المسلمين وأحد
اّ
اكبر علماء مدينة الحلة المعروف بالحسن
ُ
بن المطهر الحلي ،واالسم الصريح له هو
الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر
اّ
الحلي المتوفى سنة  726للهجرة فكان
ً
اختيار المركز تيمنا بهذا االسم المبارك”.
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وتابع الكفيل« :من االهداف االساسية التي يعمل املركز
عىل حتقيقها هو احياء ال��رتاث املخطوط لعلامء مدرسة
احللة التي استمرت ألكثر من اربعة قرون كانت خالهلا
احللة احلارضة العلمية للطائفة الشيعية يف كل العامل ،وقد
قصدها الكثري من العلامء من بالد املرشق االسالمي ومن
بالد الشام واجلزيرة والعربية وكانت ح��ارضة بالعلم
والعلامء ،لذا تسامى عىل اهداف املركز إحياء هذا الرتاث
ال��ذي كتبه علامء مدرسة احللة آن��ذاك وهو اآلن تراث
خمطوط منترش يف مكتبات العامل يف تركيا واوروبا وافريقيا
ويف السعودية والبحرين وايران واهلند واليمن واماكن
اخرى».
وع��ن االه���داف االخ��رى للمركز حت��دث الكفيل« :ان
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للمركز اهدافا تتمثل يف مجع الرتاث املخطوط لعلامء احللة
ّ
والعالمة احليل من كل مكتبات العامل ،وحتقيق الرتاث غري
املطبوع من هذا املخطوط وحفظ تراث مدينة احللة كي
يكون هذا املركز مقصدا جلميع من هيتم بالرتاث العلمي
احليل ،فإحياء الرتاث تارة يكون بتحقيق الرتاث املخطوط
واخ��رى يكون دراس��ات يف هذا ال��رتاث اي (التأليف
والتحقيق) ،كذلك من االهداف التي نعمل عىل ادراكها
هو احياء ِعامرة معامل املدرسة احل ّلية التي استمرت اربعة
قرون يف احللة وكانت هلا مدارس ومساجد ،واآلن مراقد
لعلامء هذه املدرسة مثل قرب املحقق احليل وابن ادريس
احليل واخرين حيث قبورهم حتتاج اىل رعاية وصيانة فمن
اهداف املركز ايض ًا االهتامم بعامرة هذه املدرسة».

التطور االلكتروني واثره في جمع المخطوطات

رغم وجود مجلة من املعرقالت التي ق ّللت من رسعة
الوصول اىل املخطوطات إال ان التطور االلكرتوين
وانتشار التواصل االجتامعي الذي اتاح فرصة التواصل
سهل عملية احل��ص��ول عىل
م��ع الباحثني واملهتمني ّ
املعلومات بحسب ما اك��ده لنا الشيخ الكفيل ،حيث
قال« :ان املركز لديه خرباء يف جمال املخطوطات وكيفية
اختيار املخطوطة التي تستحق التحقيق ،ويف الوقت
احلارض اصبح احلصول عىل املخطوطات بصورة اسهل،
فبعض املخطوطات من بلدان بعيدة يتم التواصل بشأهنا
عن طريق التواصل االلكرتوين ويكون استحصاهلا امرا
اسهل من الطرائق القديمة».

وأشار الكفيل ان «للمركز فرعني احدمها يف مدينة النجف
االرشف واالخر يف مدينة قم املقدسة يف مجهورية ايران
االسالمية ،وقد توىل االخري منها تقيص الرتاث املطبوع
باللغة الفارسية عن مدرسة احللة ،وفهرسة املطبوع
وحتكيمه من حيث صالحيته للرتمجة ام ال ،ويف املستقبل
القريب ستتكفل وحدة الرتمجة يف املركز برتمجة الرتاث
من بقية اللغات كاألملانية واللغات االخرى».
اهداف مستقبلية

للمركز أهداف واعامل مستقبلية جيتهد املركز لتحقيقها
حتدث عنها الكفيل« :من األهداف االخرى التي نعمل
عىل تطويرها ان يكون للباحثني واملهتمني مكان ومصدر
يرجعون اليه عند حاجتهم اىل املعلومات ،وهل��ذا تم
 21جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2020م

صدر اول مطبوع للمركز في عام 2018م ،ووصل عدد المطبوعات
الى ( )38بعد سنتين من التأسيس ،ومن المؤمل ان يصل عدد
المطبوعات مع نهاية عام 2020م الى ( )50مطبوعا

تأسيس مكتبة متخصصة بالرتاث ّ
احليل املطبوع واملخطوط
لكي يتسنى للباحث للولوج اىل املكتبة واحلصول عىل
املعلومات ،ايض ًا من االهداف االخرى اقامة الدورات
التحقيقية والبحثية ألجل ان يكون هناك يف مدينة احللة
باحثون وحمققون البد ان تكون هناك دورات تنفع يف
هذا املجال وشارك يف هذه الدورات العديد من الباحثني
واملحققني وذوي االختصاص .كام اصبح للمركز اهتامم
من قبل باجلامعات العراقية عرب ادخال الرتاث احليل يف
الرسائل واألطاريح من خالل فتح سبل التعاون مع
جامعة بابل وواسط وجامعة بغداد».
وواصل الكفيل احلديث عن اخلطط املستقبلية التي يعمل
املركز عىل تطويرها عرب قوله« :نسعى إلجياد ممثل يف مشهد
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وبعدد من املدن العربية لكون مدرسة احللة لدهيا عالقات
علمية كبرية مع مدرسة اجلزيرة العربية يف االحساء
والقطيف يف احلجاز وكذلك يف مملكة البحرين ومنطقة
جبل عامل يف لبنان ،وكان الكثري من علامء تلك املدن قد
درسوا يف مدينة احللة وكان هناك تأثري كبري وعالقة متبادلة
بني مدرسة احللة وهذه امل��دارس ،وهناك جزء كبري من
الرتاث احليل موجود يف هذه املدن ،ويف الوقت احلارض
جهز املركز منها ( )10رسائل
لدينا اكثر من ( )50رسالةّ ،
للطباعة يف هذه السنة ،وعىل مستوى التحقيق سيصدر
قرابة ( )5كتب تم حتقيقها لعلامء مشهورين ،وبخصوص
النساخ
التأليف تم إع��داد معجم علامء احل ّلة ومعجم ّ
احلليني ومعجم علامء النيل.

ُ
مجلة المحقق المحكمة

من جانبه حتدث االستاذ مساعد (الدكتور عباس هاين
اجلراخ) رئيس حترير جملة املحقق ا ُملحكمة عن عمل
املجلة واملحاور البحوث التي ترشف عىل نرشها من
خالل قوله« :ان جملة املحقق تصدر بثالثة اعداد
يف العام ،وتعمل وفق عرشة حماور عند اصدارها،
وتتمثل هذه املحاور بالقرآن الكريم وعلومه ،والفقه
واصوله ،واحلديث وعلم الرجال ،العلوم العقلية،
علوم اللغة العربية ،الدراسات التارخيية ،االخالق
والعرفان ،حتقيق النصوص ،واملحور العارش واالخري
يتمثل يف الببلوغرافيا والفهارس» ،مشريا اىل الباحثني
واملحققني الذي يرفدون املجلة باألبحاث واملواد
االخرى بأهنم باحثون وك ّتاب من اجلامعات العراقية
اضافة اىل باحثني من ايران والسعودية واجلزائر».
واردف« :هناك بحوث ُكتبت باللغة االجنبية سواء
الفارسية ام الرتكية وغريها من اللغات خاصة بعلامء
احللة او العالمة احليل البعض منها ُنرش بعد ترمجته اىل
اللغة العربية واالخر قيد العمل».

واضاف اجلراخ« :ان اهلدف من اصدار هذه املجلة
هو تعريف الباحثني واملهتمني بمدينة احللة من خالل
نرش املوضوعات التي ختص املدينة وح��وزة احللة
العلمية واالثار املوجودة فيها واملناطق الرتاثية اضافة
اىل علامء املدينة والدراسات والبحوث التي كتبت
يف هذه املدينة ،لكي يتسنى للباحثني احلصول عىل
املعلومة التي ختص هذه املدينة بشكل اسهل دون
صعوبات».
منوها عن «طباعة تسعة أعداد من اصدار املحقق،
مشريا اىل ان املجلة رغ��م ال��ف��رتة القصرية التي
عملت هبا اال اهنا استطاعت ان جتذب الكثري من
الباحثني واملهتمني والتواصل لغرض احلصول عىل
املعلومات ،وهذا ما شجعنا للميض قدم ًا واالستمرار
يف نرش البحوث والدراسات».
جدير بالذكر ان مقر املركز هو يف املترفية القديمة
ملدينة احللة ملا يتمتع به هذا املكان من خصائص
تناسب اهداف ومتطلبات املركز اضافة لكونه مكانا
تراثيا ُمعلنا عنه من وزارة السياحة واآلثار».
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العطاء احل�سيني

العتبة الحسينية المقدسة
تنشأ مستشفى طوارئ “الشعلة”
تقرير :قا�سم عبد الهادي – ت�س�ير :ح�سنني ال�سر�ساحي
تواصل االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة سلسلة مشاريعها الخدمية والصحية في مختلف عموم
البالد من اجل تخفيف الحمل عن كاهل ابناء الشعب العراقي وتجاوزهم السفر الى خارج البلد للعالج من
مختلف االمراض التي يصابون بها والسيما في ظل تفشي فيروس كورونا الذي غزا العالم باسره وتوقف
جميع الطرق الخارجية سواء البرية والجوية والنهرية وراح ضحية عدد كبير من البشر  ،لذا تبادر العتبة
المقدسة الى انشاء سلسلة مراكز الشفاء التابعة لها في اغلب المحافظات العراقية وتقدّمها كهدية
متواضعة ألبناء تلك المحافظة كدعم منها للفقراء وتعزيز عمل الكوادر الصحية والطبية التابعة لوزارة
الصحة العراقية.
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سعة رسيرية كبرية
من تلك املشاريع الصحية التي تواصل العتبة احلسينية
املقدسة اعامهلا املستمرة واملضاعفة إلنجازه خالل االيام
القادمة هو مرشوع مستشفى طوارئ الشعلة يف العاصمة
بغداد وحتديدا يف منطقة الشعلة ال��ذي جت��اوزت نسب
انجازه ال�  %75وعن هذا املرشوع حتدث املقاول (عباس
طاهر عيل العسكري) قائال« :بادرت االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة اىل بناء هذا املرشوع عىل ارض مساحتها
( )2200م��رت م��رب��ع ،وبسعة رسي��ري��ة بلغت ()125
رسي��را ،وال��ذي حيتوي عىل معمل خاص باألوكسجني
وغرف اخرى خاصة بغسل الكىل وصالة عمليات كربى
وردهات عزل املرىض املصابني بفريوس كورونا وغريها
من امللحقات االخرى.
ردهات متساوية وملحقات اخرى
حيتوي املرشوع عىل ثامن ردهات بمساحات متساوية ،منها
اربع للرجال واربع اخرى للنساء بواقع ( )16رسيرا لكل
منها مقسمة عىل النحو التايل( :ردهتان للطوارئ  -ردهة
للرجال ومثلها للنساء) ،وردهتان خاصتان بعزل املرىض
املصابني بفريوس كورونا مقسمتان عىل الرجال والنساء
بالتساوي ،وردهتان ايضا خاصتان باجراء العمليات
الصحية (التداخل اجلراحي) مقسمتان بالتساوي للرجال
وللنساء ،تضاف هلا اماكن اس��رتاح��ة للكادر الطبي
والصحي واستقبال املراجعني واملخترب وصيدلية وخازن
لألدوية فضال عن املجاميع الصحية واملساحات اخلرض
متمثلة باحلديقة الداخلية بواقع ( )20مرتا مربعا.
نسب انجاز متقدمة
وان امل��رشوع بشكل ع��ام ش��ارف عىل االن��ج��از بعدما
جت��اوزت نسب ان��ج��ازه ال���  %75بفضل تكاتف مجيع
الكوادر اهلندسية والفنية العاملة يف العتبة احلسينية املقدسة
ومنها ك��ادر الكهرباء وك��ادر التكييف املركزي وكادر
احلدادة وغريها من الكوادر االخرى.
ردود افعال اجيابية وختوف
حتدث العسكري ،ملسنا خالل عملنا املستمر وتواجدنا
اليومي ردود فعل كبرية من قبل ابناء العاصمة عامة

والشعلة عىل وجه اخلصوص جتاه املركز وان مالمح الفرح
بانت عىل وجوه الكثريين من املواطنني بام تقدمه االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة من خدمات جليلة ألبناء
الشعب العراقي ،وعىل العكس من ذلك فان البعض منهم
توجس خيفة لتصوره ان املركز هو عبارة عن مكان حجر
ّ
للمرىض املصابني بفريوس كورونا ،لكن بعد اطالعهم
عىل التفاصيل الكاملة له تو ّلدت بداخلهم الفرحة باعتبار
هذا املركز سيخفف الكثري عن كاهل مرضاهم بشكل
عام..
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ُ
ّ
حضارة ابي االحرار تزين آثار بابلَ
متحف االمام الحسين يعرض مقتنيات للعتبة الحسينية المقدسة وقطعا اثرية نادرة

الحرار  /اإبراهيم حميد الع�يني – ت�س�ير � /سالح ال�سباح
افتتح متحف االمام الحسين (عليه السالم) التابع للعتبة الحسينية المقدسة قاعة عرض دائمة له في متحف
الحلة المعاصر تتضمن نفائس ومقتنيات وقطعا اثرية نادرة ،وشهد االفتتاح حضورا واسعا ضمَّ شخصيات ثقافية
وسياسية واكاديمية وسفراء من عدة دول منها كوريا الجنوبية وباكستان وليبيا والهند ،وقال (السيد عالء ضياء
الدين) مسؤول المتحف :إن «كوادر المتحف وبالتنسيق مع محافظة بابل ،قامت بإنشاء قاعة عرض دائمة خاصة
بها داخل متحف الحلة المعاصر ،مضيفا أن «المتحف سيكون مفتوحا أمام الزائرين والوافدين لزيارة ومشاهدة
جناح العرض الدائم».
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م�س�ؤول املتحف عالء �سياء الدين

ونوه عن «توجيهات املرجعية العليا واهتامم االمانة العامة
للعتبة احلسينية بالرتاث واالثار كانت دافعا لنا عىل اقامة
املعرض يف بابل احلضارة وهي رسالة للحفاظ عىل هذا
االرث الذي اوصت به املرجعية الدينية».
واكد ان «ملتحف االمام احلسني (عليه السالم) مرشوعا
خاصا يتضمن افتتاح عدة متاحف أو قاعات للعرض
الدائم يف املحافظات العراقية بعد حصول املوافقات
اخلاصة ،حيث هناك رمزية ومكانة هلكذا أمر فاملقتنيات
املهداة إىل مرقد اإلم��ام احلسني (عليه السالم) تضمها
خزانات املتحف يف العتبة احلسينية من التحف األثرية،
والنفائس النادرة ،تعود إىل مئات السنني وذات قيمة عالية
جدا».
من جهته ق��ال (ع��يل عبد اجلليل) مدير متحف احللة
املعارص «كان لنا الرشف بتأسيس جناح ملتحف العتبة
احلسينية ضمن متحف احللة املعارص ويعرض يف اروقته
بعض النفائس املهمة والتاريخ املرشف لإلمام احلسني

عليه السالم فيام خيص االنسانية مجعاء يف عموم العامل».
واوضح ان مدينة احللة هي مدينة االمام احلسن (عليه
السالم) وهي باب مهم من اب��واب كربالء املقدسة يف
الزيارات املليونية ,وكان للعتبة احلسينية اسهامة كبرية يف
متحف احللة املعارص من خالل جناحهم املبارك الذي
هيتم باملوروث احلسيني يف عموم حمافظة بابل ومدينة احللة
حرا» .
وقد قام احلضور بالتجول يف أجنحة وأروق��ة وقاعات
املتحف ،مطلعني عىل ما حيتوي من مقتنيات تراثية أصيلة
وخمطوطات نادرة ،وابدوا اعجاهبم الشديد هبذه النفائس
وطريقة احلفاظ عليها ،وآلية عرضها للزائرين.
جدير بالذكر أن متحف االمام احلسني حيتوي عىل املئات
من النفائس والقطع النادرة املهداة من قبل األم��راء،
والسالطني ،وامللوك ،إىل اإلمام احلسني (عليه السالم)
فيام حتتفظ هبا العتبة احلسينية املقدسة ليتم عرضها أمام
الزوار واالطالع عليها.
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املقـــــــــــاالت

ُ َ
منهاج اإلمام الحسين A
لنشر الوعي المعرفي في المؤسسة العسكرية
الحرار :ال�سيد نبيل احل�سني
أشارت بعض الدراسات التاريخية إلى أن الغرض من تأسيس الكوفة كان إنشاء مقر يقيم فيه المقاتلة
المسلمون الذين قاموا بدحر الجيوش الساسانية وفتحوا المدائن ،وكان عليهم أيضا الدفاع عن البلد
التي فتحوها وتوسيع رقعتها...
وهذا ال يتم إال بالقضاء على الجيش الساساني الذي بالرغم من اندحاراته؛ فإنه كان يستعد لجمع
شمله والقيام بحركات السترداد األراضي التي فقدها ،لذلك كان واجب القتال قائما ،ووضع المسلمين
اّ
اّ
لم يكن مؤمنا ،وهذا يقتضي أن تكون القاعدة الجديدة ذات طابع عسكري ،وأال يبذل في إقامتها من
المال والجهد ما قد يؤسف على فقدانه إذا تبدلت األوضاع.
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ومن املعلوم أن مقاتلة املسلمني الذين ُأنشئت هلم القاعدة
اجلديدة كان أغلبهم من املدربني عسكريا ،فلم يكونوا قد
تعودوا حياة الرتف أو االهتامم الكبري بجمع املال واقتناء
ّ
الثروات ،وال ريب يف أن الفتوح ومعاركها بدّ لت األحوال
االجتامعية والسكانية ،ولكنها مل ت��ؤ ّد إىل تدمري املراكز
احلضارية القديمة.
ولذلك فإن التجار والصناع بقوا يف مراكزهم القديمة
بانتظار استقرار األح��وال عىل األق��ل ،ومل جي��دوا مربرا
لالنتقال إىل القاعدة العسكرية اجلديدة»(الكوفة وأهلها يف
صدر اإلسالم لصالح أمحد العيل :ص .)53
وذكر البالذري أن سعد بن أيب وقاص حينام حتول إىل الكوفة
«اختطها وأقطع الناس املنازل وأنزل القبائل منازهلم ،وبنى
مسجدها ،وذلك يف سنة سبع عرشة للهجرة»( فتوح البلدان
للبالذري :ج  ،2ص .)238
وهذا يعني أن هذه املدينة أسست لتكون معسكرا للمقاتلني
الذين جاؤوا لغرض احلرب وتوسيع رقعة بالد املسلمني،
أي أهنا مجعت خليط ًا من القبائل العربية من احلجاز واليمن
والعراق والفرس ،ومجيع هؤالء تثقفوا عىل طاعة احلاكم
وقائد اجليش وغريها من الرتب العسكرية.
ولذلك :سعى اإلمام احلسني (عليه السالم) إىل حترير هذه
العقول من االنقياد األعمى للحاكم ،والنظر فيام يصدره
من أحكام هل هي يف طاعة اهلل أم يف معصيته ونرش الفساد؟
وأن يكون هلذه املؤسسة العسكرية دورها يف تصحيح مسري
ّ
احلكام اجلائرين ،بمعنى رضورة نرش الوعي املعريف يف هذه
املؤسسة الفعالة واحليوية.
ومن هنا :كان جواهبم له حينام سأهلم عن سبب إقدامهم عىل
قتله؟! قالوا« :طاعة لألمري عبيد اهلل بن زياد»( ،مقتل اإلمام
احلسني (عليه السالم) لعبد الرزاق املقرم :ص .)243
فأجاهبم بأسلوب خيتلف عن األسلوب ال��ذي اشتملته
اخلطبة األوىل.
أي :أصبح اخلطاب أشبه ما يكون بالصعقة الكهربائية ّ
لعل
هذه العقول تلتفت إىل ما عزمت عليه ،فكان هذا التقريع
يطرق الرؤوس املتحجرة هبذه الكلامت.
فقال (عليه السالم):
«تب ًا لكم أيتها اجلامعة وترحا ،أحني استص�رختمونا واهلني

فارصخناكم موجفني ،سللتم علينا سيفا لنا يف أيامنكم،
وحششتم علينا ن��ارا اقتدحناها عىل عدونا وعدوكم،
فأصبحتم إلب ًا ألعدائكم عىل أوليائكم بغري عدل أفشوه
فيكم ،وال أم��ل أصبح لكم فيهم ،فهال لكم الويالت
تركتمونا والسيف مشيم ،واجل��أش طامن ،وال��رأي ملا
يستصحف».
واخلطاب فض ً
ال عن بيانه ألحد ركائز الثقافة التي محلها
هؤالء؛ فهو يف الوقت نفسه يظهر حقائق عقائدية تظهر دور
أئمة العصمة يف رفع الظلم وإغاثة امللهوف.
وكذلك يظهر اخلطاب السنن التارخيية هلالك املجتمعات ��
وهو ما سنتوقف عنده الحقا.
إذن :كان السبب األول الذي ارتكزت عليه هذه الثقافة
الكوفية يف يوم عاشوراء هو( :االمتثال لألمر العسكري
دون استحضار حق املراجعة أو املناقشة ملا تصدره قيادة
اجلند من أوامر ،وقد أحلقت هذه الثقافة الويالت بمختلف
الشعوب وعىل مر األزمنة ،وبسببها انتهت ديانات وقتل
أنبياء من مثل نبي اهلل حييى عليه السالم ،يف حني يعطي
القرآن الكريم صورة حية ونقية للنهج احلسيني يف دعوته
وحماولته إخراجهم من هذه الثقافة).
فيرضب للمسلمني مثال يف معارضة املجتمع للحاكم اجلائر،
أي مواجهة الثقافات اجلائزة واهلدامة كثقافة اخلضوع
واالنقياد والتذلل واملوت من أجل احلاكم ،ومواجهتها
بثقافة احلياة واحلرية واهلوية اإلنسانية ،واإلصالح ،فثقافة
احلاكم العسكري هي ثقافة الطاغوت والسلطة وواجهوها
بثقافة احلياة ورف��ض الباطل واتباع احل��ق ،وه��ذا املعنى
القرآين والنهج الرسايل نفسه والثقافة اإلصالحية عينها
جتسدت يف عاشوراء يف انتفاض أحد قادة اجليش ومواجهته
ثقافة املوت بثقافة احلياة واإلص��الح ،وهو احلر بن يزيد
الرياحي الذي كان حيمل رتبة (قائد ل��واء) ،وما يعرف
حديثا (باجلنريل) ،فقد سلك هذا املنهج الرسايل والثقافة
اإلصالحية ،وانتقل إىل منهل احلياة واحلرية إىل أيب عبد اهلل
احلسني (عليه السالم).
يف حني لزم الباقون هذه الثقافة فكانت عاقبتهم وبا ً
ال عليهم
وذ ً
اب ْاآل ِخ َر ِة َأ َشدُّ َو َأ ْب َقى
و}و َل َع َذ ُ
ال وعار ًا وخزي ًا يف الدنيا َ
(طه.{)127/
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�سخــــــــــــــو�ص

اأخــذتْ اخلطابة احل�سينية م�ساحــة وا�سعة من حياة
النا�س املتل ّهفني ل�ســماع اخلطيب احل�سيني وه� ي�سن ُّف
اأ�ســماعهم باملعل�مة الق ّيمة والذكر الط ّيب وبالتا ّأ�ســي
اأي�ســ ًا مبنهــج اآل البيــت الأطهــار (عليهــم ال�ســالم)
احلي ومــا ّ
حل عليهــم من الأ�ســى وال�يالت،
وفكرهــم ّ
أ�ســماء هامة
وقد عرفــت مدينة الكاظمية املقدّ �ســة ا
ً
يف �ســماء اخلطابــة احل�ســينية والذيــن يعــ�د لهــم
الف�ســل وال�س�ؤدد بخلق العالقة بني الفرد وواجباته،
ِّ
ببث املعل�مــات الدينية والثقافية له ،وال�ســعي دائم ًا
ل�ستذكار املنهج الإ�سالمي الأ�سيل ليك�نَ منهج ًا ي�سري
عليــهّ ،
ولعل اأبرز مــن عرفتهم الكاظميــة املقدّ �سة ه�
�سيــخ اخلطبــاء احل�سينيــني كاظم بــن �سلمــان اآل ن�ح
(ر�ســ�ان اهلل تعــاىل عليــه)� ،ساحــب العطــاء الــر
واخلطاب امل�ؤ ّثر ،كما ُع َ
رف يف العراق والدول العربية
والإ�سالمية بـ (خطيب الكاظمية).

ُ
خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح
من أساطين المنبر الحسيني وأساتذة الفن الخطابي
الأحرار /علي ال�ساهر

كرنفال الوالدة والتجربة
هو الشيخ كاظم بن الشيخ سلامن بن داود بن سلامن بن
نوح الكعبي الكاظميُ ،ولد يف مدينة الكاظمية املقدّ سة
غرة شهر رجب من سنة ( 1302ه�) ،وأبوه هو اخلطيب
احلسيني الشيخ سلامن ،أما أ ّمه فهي بنت العالمة السيد
عيل ُعطيفة احلسني.
بعمر السادسة من عمرهّ ،
تويف والده (رمحه اهلل) ،فعاش
سن مبكر جد ًا القراءة
يتي ًام إال من املعرفة ،فقد تل ّقى يف ّ
والكتابة عند الكتاتيب التي كانت تشتهر هبا املدن املقدسة
ومنها الكاظمية ،ثم قرأ القرآن الكريم عىل الشيخ حممج
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اجلوخجي (رمحه اهلل) وختمه وهو بعمر ست سنوات
درس علوم العربية عىل السيد حممد العاميل،
ونصف ،كام َ
والشيخ حممد رضا آل أسد اهلل ،والفقه عىل السيد أمحد
الكيشوان والسيد حممد السيد حمسن العاميل والسيد حممد
األعرجي والشيخ رايض احلاج كاظم ،وعلم الكالم عند
الشيخ مهدي املرايايت ،كام تلقى الشعر من الشيخ عبد
احلسني آل أسد اهلل.
وقد وجد نفسه بعد ذلك ماشي ًا عىل إث ِر أبيه الشيخ سلامن،
حيث جذبته املحافل األدبية واملجالس احلسينية املباركة،
وكان يستمع إليه بكل هلفة ويكتب القطعة من املراثي

وحيفظها ويتلوها عىل أبيه ومن بعده أقاربه وجريانه.
حب املجالس احلسينية،
وشيئ ًا فشيئ ًا ،نام يف قلبه املرتع باإليامن ّ
يريب نفسه ويعلمهاّ ،
فخط له طريق ًا
فخاض أشواط ًا عديد ًة ّ
فيه سعادة الدارين ،حيث ارتقى املنرب احلسيني املبارك
مفوه ًا وشاعر ًا نحرير ًا ،وقد قىض يف خدمة املنرب أكثر
خطيب ًا ّ
من سبعة وستني عام ًا ،بدأها من عمر عرش سنوات ،ويشري
الكاتب عبد الكريم الدباغ يف ترمجته للخطيب يف كتابه
(خطباء كاظميون) إىل ّ
أن «اخلطيب كاظم آل نوح (رمحه
اهلل) اشتهر بفصاحة اللسان ،الصوت اجلهوري ،والثقافة
الدينية والتارخيية ،ومن الذين يتعرضون يف خطبهم إىل ما
جيري عىل مرسح األحداث اليومية من مواضيع اجتامعية
وسياسية ووطنية».
فقد نبغ الشيخ آل نوح يف اخلطابة نبوغ ًا باهر ًا ،وح ّلق فيها
حتى أصبح خطيب ًا المع ًا ،وقد امتاز عن أقرانه بأسلوبه
اخلاص ،وتوفيقه بني القديم واحلديث ،فهو يعد «خطيب ًا
جمدّ د ًا اختذ من املنرب أدا ًة فعالة لتثقيف الشباب وتنوير عقول
السواد من الناس بأسلوب سهل الفهم متني التعبري».
َ
وصل الشيخ آل نوح إىل مراتب عظيمة يف جمال اخلطابة
وقد

احلسينية ح ّتى ُلقب بألقاب عديدة بينها( :عميد املنرب
احلسيني ،خطيب الطائفة ،ملك املتكلمني ،شيخ اخلطباء،
خطيب العراق األول ،سيد اخلطباء ،خطيب العلامء ّ
وعالمة
اخلطباء ،أستاذ اخلطباء ،قدوة الذاكرين وخرية الواعظني،
من أساطني املنرب احلسيني وأساتذة الفن اخلطايب».
إال أن أبرز ما ُعرف به الشيخ آل نوح فكان بلقب (خطيب
اختص به دون سواه وأصبح مرادف ًا
الكاظمية) ،حيث
ّ
السمه ،ومع ما حتمله هذه اخلصوصية من قيمة ومكانة
مرموقة).
وبحسب ما دون��ه الدباغ يف كتابه ،فقد قرأ اخلطيب آل
ن��وح يف جمالس حسينية خمتلفة ،أبرزها إحياء املجالس
املباركة يف الصحن الكاظمي املرشف ،وكذلك األطراف
الكاظمية ومنها جملس امللك فيصل األول سنتي (1921
و  )1922وعند أب��واب الصحن الرشيفة ،والتكية ،ويف
مساجد الرشيفني املرتىض والريض وآل ياسني واألنباريني
واهلنود والسيد حمسن العاميل والشيخ حساين ومريزا هادي
(الرتك) ،ويف حسينيات :السيد حيدر وآل ياسني والنواب
واألف��غ��ان ،ويف مدرسة الشيخ مهدي اخلاليص الكبري،
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وفضوة الشيخ آل ياسني.
كام قرأ يف بيوت السادة :حسن الصدر وحممد مهدي
الصدر ،وباقر وعبد األمري ومصطفى آل السيد حيدر،
وجعفر عطيفة وباقر البالطي وآل القزويني ،كام قرأ
يف بيوت املشايخ األج��الء :رايض اخلاليص ومرتىض
اخلاليص وحممد أمني الشيخ حممد وهاشم فروش وعيل
الكليدار وعباس اجلاميل وعيل أبو اجللود واحلاج عبد
احلسني اجللبي واحلاج عبد احلسني األزري واحلاج غانم
سلامن الدباغ واحلاج أمحد ماجد ،ويف بيوت االسرتبادي
وحباشة والعكييل وعطرة وكنعان والدهوي وليلو
وه��الل والدبييس والغريباوي وال��راف والدهان
ورمضان.
كام كانت له جمالس يف مسجدي نائبي اإلمام املهدي
(عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) الشيخني حممد بن عثامن
اخلالين واحلسني بن روح وجامع الدهاليك ومسجد
السيد عبد الكريم احليدري ،ويف حسينيات الشيخ بشار،
ورأس اجلرس وأبو سيفني وباب السيف والكريامت
وجرس الكرخ والتميمي واحلاج عبد الرسول عيل ،كام
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قرأ يف حمالت وأماكن عديدة منها أس��واق الشورجة
والصفارين وال��رساي ،ومناطق األعظمية والصدرية
وباب األغا وعالوي احللة والطوبجي وك��رادة مريم
وغريها من املناطق البغدادية.
�ؤرخ للشيخ آل نوح أنه «مل يرتك الكاظمي أو
كام وي� ّ
بغداد للقراءة والنعي يف أماكن أخرى منذ سنة (1339
ه�) وحتى وفاته يف سنة ( 1379ه�)» ،وأشار إىل ذلك
العالمة السيد حسني السيد حممد هادي الصدر يف كلمته
يف حفل الذكرى اخلمسني لرحيل الشيخ آل نوح.
ومن املواقف املرشفة لشيخنا الراحل ،أنه كان يدعو
إىل الوحدة واالحتاد ،حيث كانت دعواته يف هذا الشأن
أحد األدوار املهمة يف حياته ،فض ً
ال عن مواقف أخرى
خلصها األستاذ الدباغ يف كتابه (خطباء كاظميون):
ّ
* محل رسالة الشيخ مهدي اخلاليص إىل مدينة كربالء
املقدسة ،مبعوث ًا منه إىل زعيم ثورة العرشين الشيخ حممد
تقي الشريازي يف صيف العام  1919م.
* كان خطيب ًا يف جملس امللك فيصل األول يف الصحن
الكاظمي ،خالل شهر حمرم من سنة ( 1340ه� � 1921

م) ،وأثناء املجلس حث الناس عىل طلب العلم والتربع،
فجمعت التربعات لتأسيس مدرسة أهلية يف الكاظمية
ُ
وهي (مدرسة املفيد).
* يروى أنه حرض جملسه يف حسينية (الشيخ بشار) بمنطقة
الكرادة خالل شهر رمضان من سنة ( 1350ه� � 1931
م) وصادف أن وفد اجلامعة املرية برئاسة الكاتب أمحد
أمني حرض املجلس ،فاغتنم الشيخ آل نوح الفرصة للرد
عىل ما جاء يف كتاب (أمح��د أم��ني) وف ّنده بأقوى حجة
وأوضح برهان ،ويف املقام ح ّقه وهم يسمعون ،فأعجبوا
ببيانه وأذعنوا لربهانه.
* كان وكي ً
ال عن املرجع الديني اإلمام السيد أبو احلسن
املوسوي األصفهاين سنة ( 1946م).
* شغل منصب رئيس الدعاية جلميعة محاية األطفال يف
الكاظمية املقدسة سنة ( 1941م).
* كان ضمن الوفد العراقي املسافر إىل باكستان سنة
( 1957م) حلضور االحتفاالت بمناسبة م��رور أربعة
عرش قرن ًا عىل ميالد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه
السالم).
الشيخ آل نوح ..مكانة كبرية
كانت للشيخ آل نوح (رمحه اهلل) صالت وعالقات واسعة
مع أعالم عره ،من مراجع وعلامء وشخصيات ،وكانت
له مراسالت مع أكثرهم ،بينهم (اإلمام السيد أبو احلسن
األصفهاين ،اإلمام الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء،
اإلمام املريزا حممد حسني النائيني ،اإلمام حمسن األمني
العاميل ،اإلمام الشيخ عبد احلسني األميني ،اإلمام السيد
عبد احلسني رشف الدين العاميل) وآخرون.
ويروى أن اإلمام الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء (قدس
أخ لك يف اهلل
رسه) كتبه له رسالة جاء فيها( :جزاك اهلل عن ٍ
وحيبك لوجه اهلل تعاىل ،ويؤسفني بل ويؤملني أشد
يواليك ّ
األمل أن حتول الروف والظروف القاسية بيني وبينك فال

حميص
يتم ّتع بري برؤياك وال سمعي بحديثك ،ولكن ال
َ
حميص من الرضاء بقضائه
من قضاء اهلل وق��دره ،كام ال
َ
والعاقبة للمت ّقني).
كام ي��روى عن الشهيد الراحل اإلم��ام السيد حممد باقر
الصدر (قدس رسه) أنه ُ(أعجب كثري ًا باخلطيب الشيخ
آل نوح ،وكانت ملجالسه يف صحن احلرم الكاظمي عظيم
األثر يف نشأته املبكرة وتكوين وعيه خالل شبابه).
ٌ
املحبني
رحيل مثقل بآهات وزفرات ّ
ُت ّ
ويف الشيخ كاظم آل نوح يوم االثنني ( 7مجادى الثانية سنة
ودفن بمقربته يف احلجرة األوىل يسار الداخل
 1379ه) ُ
إىل الصحن الكاظمي املطهر من باب السيدة نرجس (باب
صايف) ،الواقعة يف الزاوية الغربية اجلنوبية (رقم ،)28
وقد أقيمت له الفواتح وجمالس الرتحيم ،ترمح ًا عىل روحه
الطاهرة ،وهو الذي قىض عمر ًا حاف ً
ال بأجواء اخلطابة
احلسينية والوعظ واإلرشاد (جزاه اهلل عن شيعة آل البيت �
عليهم السالم � أحسن اجلزاء).

 33جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2020م

حد يقة ا لكــــتب

صلح االمام الحسن (عليه السلم)..

معاهدة االنتصار
الأحرار /ح�سني ن�سر

أن مرك���ز االم���ام الحس���ين (علي���ه
الس���الم) للدراس���ات التخصصية في
العتب���ة الحس���ينية المقدس���ة اصدر
كتابًا بعن���وان (المعاهدة بين االمام
الحس���ن (علي���ه الس���الم) ومعاوي���ة
ب���ن ابي س���فيان -قراءة ف���ي نصوص
الس���نة) للمؤلف الش���يخ فاضل
اهل ُ
الفرات���ي ،ناقش في أبوابه المتعددة،
تعريفا بشخصية االمام الحسن (عليه
وس���ر
الس���الم) وش���خصية معاوية،
ّ
الن���زاع ،وفوائد المعاه���دة ،ومن دفع
بمعاوية لحرب االمام علي والحسن
(عليهما الس���الم)؟ ،وتوضيح تركيبة
جيش االمام الحسن (عليه السالم).

وذكر املؤلف الشيخ فاضل الفرايت (رمحه اهلل) يف مقدمة
الكتاب التعريف بشخصية االمام احلسن (عليه السالم) وما
له من نسب يف الشموخ والعلياء ،وان هذا النسب ال يدل
اال عىل الطهارة والنقاء والعلم واحللم والكرم والشجاعة
واملعنويات الروحية التي ينعدم مثيلها يف غريه ،وق ّلد رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) لولده االمام احلسن (عليه
السالم) بأوسمة ال تقاس بمقاييس املادة منها ( :احلسن
واحلسني (عليهام السالم) سيدا شباب أهل اجلنة) ،وملعاوية
نسب أجرد من الرشف والنزاهة اشارت له كتب التاريخ
كام اشار له هذا الكتاب (املعاهدة بني االمام احلسن (عليه
السالم) ومعاوية) بانه رجل دموي كأمه هند آكلة كبد سيد
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يستقر االسالم يف قلبه
الشهداء محزة ،وابيه أيب سفيان الذي مل
ّ
وهو من املحاربني لرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يف بدر
واحد واألحزاب».
وأوض��ح الشيخ الفرايت« ،رس النزاع احلاصل بني االمام
احلسن (عليه السالم) ومعاوية مل يكن نزاع ًا طارئ ًا وليد تلك
احلقبة التي عاشاها ،ومل يكن الدافع له هو كراهية معاوية
خلالفة االمام احلسن (عليه السالم) فحسب وانام ما حصل
هو تتمة لسلسلة النزاعات واحلروب التي ابتدأت من بدر
الكربى والتنتهي إىل خروج املهدي من آل حممد (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) إال أن معاوية كان املنفذ الكبري لرتسيخ
احلرب واحلقد والبغض آلل النبي (عليهم السالم) وتكريس

هذا االمر كنهج يتوارثه الناس من اجل تذويب خط اهل
البيت (عليهم السالم) وحتجيمه وبالتايل ابداله بنهج بني
أمية ،ولكن اهلل باملرصاد ،فازدادت خماوف معاوية عندما
استلم اإلمام احلسن (عليه السالم) اخلالفة الن ذلك يعني
استمرار هنج االمام عيل (عليه السالم) يف احلياة وحتقيق
أهداف دولة االمام عيل (عليه السالم) يف عامل االسالم
والتي اوهلا إزالة الوايل والعامل املعزول معاوية ،وجميء
االمام احلسن (عليه السالم) إىل رأس السلطة معناه إزاحة
الظاملني وختليد العدل يف دنيا االسالم وجتسيد القيم يف كل
موقع يتحرك فيه املسلمون وهذا مما يتعارض مع سياسة
معاوية اهلادفة إىل إشباع الرغبات وترسيخ الطبقية وإبعاد
الرساليني عن الدوائر املهمة وتضخيم األراذل والسفلة
ورفعهم إىل مواقع خطرية ،فمعاوية يعمل عىل صناعة
بدائل حياتية عىل اهوائه حتل حمل أهل البيت (عليهم
شعر معاوية باخلوف اذا تربع االمام احلسن
السالم) لذك َ
(عليه السالم) عىل العراق وتكلم بلسان أبيه ومفردات
جده فإنه ال هيجس بغري التفكري بالقيم االنسانية واملعنويات
االسالمية ،فبدأت اهلواجس تداعب العدو التقليدي ألهل
البيت (عليهم السالم) وتقلقه من اكتساح االمام احلسن (
عليه السالم) لساحة العراق واحلجاز فكان البد من إيقاف
طموحات االمام احلسن (عليه السالم) وخلق التوترات
داخل العراق ،ومن هذا يتبني أن النزاع بني االمام احلسن
(عليه السالم) ومعاوية نزاع بني احلق والباطل ،ألن اتفاق
املسلمني قام عىل أن االم��ام احلسن (عليه السالم) ابن
رسول اهلل (صىل اهلل عليه آله وسلم) هو من سادة اهل
اجلنة».
وأشار الفرايت ،اىل «دفع عمور بن العاص بمعاوية حلرب
االمام عيل واحلسن (عليهام السالم) ودعوته إىل قتل كل
من واىل علي ًا (عليه السالم)» ويعرتف ابن العاص يف
مت قبل هذا اليوم بثالثني
مرض موته بذلك قال :ياليتني ُ
أصلحت ملعاوية دنياه وأفسدت ديني آثرت دنياي
سنة
ُ
وتركت اخ��ريت عمي عيل رش��دي حتى حرضين أجيل..
منوها عن تركيبة جيش االمام احلسن (عليه السالم) أن
الساحة االسالمية يف العراق آنذاك كانت منقسمة إىل أتباع

النزاع بين االمام الحسن (عليه السلم)
ومعاوية نزاع بين الحق والباطل،
والمصلحة في قبول الهدنة أو المعاهدة
كما رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله)
في الحديبية ورؤية المصلحة هي قراءة
المستقبل فإن فتح مكة كان أهم من
خوض الحرب عند الحديبية

وحمبي االمام عيل (عليه السالم) وأهل بيته وبإخالص
ودوافع قرآنية وعقالنية ،والكارهون لعيل ولعثامن وهم
اخلوارج ،وعوام الناس الذين اختزلوا يف وعيهم جمموعة
ثارات من صفني واجلمل والنهروان».
واكد املؤلف عىل فوائد املعاهدة ،ال شك ان االمام احلسن
(عليه السالم) رأى املصلحة يف قبول اهلدنة أو املعاهدة كام
رآها رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) يف احلديبية،
ورؤية املصلحة يتم من خالل قراءة املستقبل فإن فتح مكة
كان أهم من خوض احل��رب عند احلديبية ولذلك كان
لصلح احلديبية األثر البالغ يف تقوية اإلسالم خالل سنة
فإن النبي(صىل اهلل عليه وآله وسلم) حافظ عىل أتباعه أو ً
ال
واخذ عددهم يزداد بعيد ًا عن خماطر قريش ثاني ًا ،وهكذا
فإن اإلمام احلسن( عليه السالم) رأى املصلحة يف إيقاف
احلرب وقبوله للهدنةأهم بكثري من خوض احلرب بقلة
مفككة ال تصمد ،أهم بنود املعاهدة ،تسليم االم��ر إىل
معاوية عىل أن يعمل بكتاب اهلل وسنة رسوله ،ترك سب
أمري املؤمنني االمام عيل (عليه السالم) واألمان لشيعة أهل
البيت (عليهم السالم) ،استثناء ما يف بيت مال الكوفة ،أن
الناس آمنون حيث كانوا من أرض اهلل وأن ال يتتبع معاوية
أحد ًا بام مىض وأن ال يأخذ أهل العراق بإحنة».
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ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

َ
ُ َ ُ
جـلـه الحسين
أل ِ
ـتاب
ُقـراآ ُنـنا ِك ُ
عـجـاب
جـ�اهـر
ُ
ٌ
ـ�اب
ِلـ َمـن َ�سـغى َج ُ
ـراب
فـي َغ ِ
ال�س ُ
يـر ِه َّ
ُقـراآنـنا ُقـل ما ْ
أدبـة
اأَ ُ
ْ
املكتبـة
جمل ما يف
�سفاء ر ِّبـي َو ِه ْ
ـبـة
ُ
ـراب
�سـذى ً
ً
نـدى َ�س ُ
ظـاهـر ُه اأَ ُ
نيق
ِ
ُ
باطـنـهُ
عـميق
ُ
يفيـق
ِب ِـه الفتى
ـعـاب
ِمـن
ٍ
غـفلـة ُت ُ
ُقـراآنـنا املجيدُ
ً
هداية ُيـزيـدُ
ٌ
حقيقـة ُتفيـدُ
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ِطـاب
ِمـن ر ِّبنا اخل ُ
ُقـراآنـنا ُعلـ� ُم
ِل ِّ
ـدوم
لـكل ُقـل َي ُ
به ِب ِـه َنـقــ� ُم
ِبـدو ِن ِـه َ
ـراب
الـخ ُ
لـ�سم
ُقـراآنـنا ُقـل َب ُ
ـهـزم
اأَعـ�ا ُنـه ل ُت ُ
عـلـم
لـكنَّـنا هـل َن ُ
ـجاب
ُذن� ُبنا ِح ُ
ديب
حتاجـه الأَ ُ
َي ُ
طبيـب
لـعـلة
ِل ِ
ُ
جيب
َم َع ال�لـي ُي ُ
ا�سطـراب
ِبـدو ِن ِـه
ُ
حم َّب ُب
كتا ُبنا ُ َ
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تعـب
ل�سا ُنـه ل َي ُ
غالب
ُح َّج ُـة ر ِّبــي ُ
عقاب
ِلـ َمـن َب َغـى
ُ
لآلئ الهدايـة
ٌ
لطيفة للغايـة
لي�ست لها نهايـة
ـجـاب
جـ�اهـر ِع ُ
ٌ
احلبيب
ُقـراآنـنا
ُ
ـريب
ِمـن حالنا َق ُ
�سيب
ِبـدو ِن ِـه َن ُ
يع�سقـه َّ
باب
ال�س ُ
ُقـراآنـنا ُم َ�سدَّ قُ

علي ج�ده الرفاعي

يطل ُبهُ املُ َ� َّف ُـق
ِب ِـه ِبـه ُنحق ُِّق
�اب
ال�س ُ
ِبنُـ�سحـه َّ
ُقـراآنـنا ُقـل وحـد ُه
ل َقـبلـه ل بـعـد ُه
ِعنـدَ ال ِآل ر�سـد ُه
اقـتـراب
ــه َلـنا
ِب ِ
ُ
ني
ُقـراآنـنا ُمـب ُ
ني
ِأ
لُ َّمتي َمـعـ ُ
جـله ُ
ني
احل َ�س ُ
لأَ ِ
َو َجـم ُعـهُ ا�ستجـاب�ا

َّ
َ
حضرتك
أجمل ما في
إن
ِ
ٌ
ْ
بنقاء
فرصة للبكاء
�سيدي ،وحــدَ َك الآن بعد اهلل ُتـ ُ
عمر ،وبكاء بال
ـدرك ،اأوجــا َع ٍ
دمع .ت�سمع اأ�س�اتنا ،ترى اأقدامنا مت�سي اليك عارية اخلطى،
ٍ
ندفن اأج�سادنا يف �س�ء ن�رك ،نغرق فيك بعيد ًا عنك ،قريباً
َ
ُ
منك ،فالغ� ُر عميق .نحنُ ل نفقهُ
حمنة املبتلى مبعرفتك
حكمة؛
ُ
الذات
نطرق بابك ،ونط�ف مع
بيقني؟! .فك ِلما حا�سرتنا الوجاع
ِ
ُ
فيزول منا األف هم يلي ْها ،وتن�سهر منا
ونبكي بدم�ع او بغري دمع،
الحقاد والفنت ..ون�سغي اىل لغة ال�سرب ،اأنت �سيدها.
ٌ
�سيدي ،اإنّ ا َ
بنقاء ..جئناك
فر�سة للبكاء
أجمل ما يف ح�سر ِتك
ْ
بالدم ِع املعتق واخلطايا ،ن�سبه نهر ًا من ال�س�ء ،نرى وجهك يف
املرايا والعي�ن .وحيث ي�لد �س�تك ،ترتفع اأ�س�اتنا لأنها مل
ت�هب ا ّل لأ�سماعنا ..با�سم �س�تك ،ن�ساألك الأمان باإمام الزمان،
من كل با ٍغ ،ودعيّ ،
ونام ،ومن كان بال حياء.
�سيدي ،اأجندنا نحن الذين ،تركنا حياتنا كاملراكب من خلفنا،
كي ل نغرق ال يف ع�سقك ،ول ترتكنا على اب�ابك خمذولني
َ
ُ
تدرك دواخلنا،
وحدك
نحدق يف �سياء �سريحك بعي�ن اآفلة.

ح��ي��در ع��اش��ور

ً
وحدك تخف�س جروحنا النامية يف ذاكرة جتدد ال�هم ..ما
تعانيه ارواحنا التي ت�سبه ال�سجار؛ ل ت�ثقها الريح يف خ�سم
�سرعات غري متكافئة.
�سيدي ،اأحيان ًا نخ ّبئ البكاء يف حدقات العي�ن ،كي ن�س �سباك
جدثك ،تخرج الدم�ع من حماجرها عنيفة تهتز لها الجفان
وحترتق ال�جنتان ،والقلب يفرغ �س�ائبه والعقل يخرج الوهام
كالدخان من خاليا الدماغ ،يلملم ذكرياته ..يقف �ساهد ًا مثل
تــراب ال�سريح ،يبحث عن لغة يف الت�سرع ،تعرب بت��سالتنا
حدود الن�ر ،لتم�سك بها مالئكة قربك املحدق�ن ،ي�سكب�ن على
روؤو�سنا �سياء رحمتك ،ون�ستحم برائحة عطرك الزكي..
فبينك ،وبيننا م�سافة ال�س�ء والــرتاب ،ل عــ�دة ملن ل ياأخذ
منك تراب ًا ابي�س ينّ�ر وجهه ،ل رجعة لأوهام وافكار دون ان
تغ�سل وتتطهر عند جدثك بالبكاء .فالدخ�ل حل�سرتك عن�ان
واخلروج منها ان�سان.
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ٌ
لقصيدتي حكاية

حيدر ال�سالمي

زويتُ نف�سي نائي ًا بها عن الزمالء يف العمل اأتفكر يف هذا الطريق و�سالكيه ..ه�ؤلء امل�ساة ال�افدين من �ستى الأنحاء
تفرقهم اأ�سياء كثرية ويجمعهم �سيء واحد ..ت�ساءلت :من وما يدفع هذا امل�ج الهادر من الب�سر للم�ساركة يف هذا احلج
الكرنفايل كل �سنة؟! من مينحهم �سمة الدخ�ل اإىل حرم القدا�سة وحرميه بهذه ال�سحنات والهيئات والأل�سن املتباينة؟!
ومن ي�فر لهم اخلدمة والأمن والغذاء والدواء ..ومن ي�سقيهم املاء يف حر الهجري يا ترى؟!.
فكرت ب��سف مل�سريتهم ف�سرحت النظر هنا وهناك لعلي اأجد ما يلهمني .فلما اأتعبتني الت�س�رات متداخلة الأ�س�ات،
متخالطة الأل�ان ،عكفت على هاتفي اأت�سفح وارداتي الإلكرتونية عرب م�اقع الت�ا�سل الجتماعي.
يا اهلل ..وجدت خيط ًا يق�دين اإىل بغيتي اأو بع�سها ..اأحدهم �ساركني رابط فيدي� تظهر فيه طفلة �ساحبة ال�جه
�سئيلة اجل�سم تهرول حافية القدمني حتمل دل� ماء اأفرغته للت� يف اأقداح �سغرية اأعدت لل�ساربني وعادت تريد مالأه
جمدد ًا وهكذا يتكرر امل�سهد كل مرة حتى اإذا جاءت اأخري ًا لتمالأه من برميل كبري عند باب بيتها الريفي املتهاوي ،مل
جتد فيه قطرة ..ا�ست�لت عليها احلرية لكن البت�سامة الربيئة مل تفارق حمياها الذي تبدت عليه �سيماء اخلجل اأمام
الكامريا التي تبعتها رغم حماولت جتنبها العديدة..
�سكنت ً
قليال اأو كادت تلتقط اأنفا�سها ،لكن �سحنة من احلزن ال�سفيف ت�سللت اإىل قلبها ال�سغري وت�ساعدت لت�س�ب وجهها
ببع�س الك�س�ف من اأثر امتزاج احلزن بالفرح املالئكي.
حدثت نف�سي :يا للرباءة .وهنا ا�ستح�سرت �س�رة عبد اهلل الر�سيع بني يدي اأبيه احل�سني عليهما ال�سالم ..وكيف طلب
له املاء وما كان اجل�اب؟ ثم ت�الت ال�س�ر الذهنية لتج�سد بان�راما الطف يف ذاكرتي املتبعة ،فتجلى يل منظر �سكينة
و�سائر الأطفال العطا�سى ترن� عي�نهم للدرب يف انتظار ذلك ال�ساقي الذي اقتحم ال�سريعة لياأتيهم باملاء..
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رثيت حلال هذه الطفلة ال�سقاءة ال�سغرية ..وبكيت ال�سقّاء
أ�سعر اإل واأ�سابعي تتهافت على حروف
(العبا�س) كثري ًا ..ومل ا ْ
اجلــرح يف ل�حة مفاتيح الهاتف لت�س�غ اأبيات هذه الق�سيدة
و�سط بيا�س ال�سا�سة وف�ساء الن�ر الإلكرتوين ،لتكتمل حكاية
ق�سيدتي هذه:
جــــاءت تــريــد املـــــاء ،مـــا وجـــدت
ــــــــــع حــ�ــســرى
اإل بـــقـــايـــا اأدمـ ٍ
مـــــاذا �ــســتــعــطــي الـــزائـــريـــن اإذا
مـــــــروا بـــهـــا وقـــلـــ�بـــهـــم حـــرى
اأخــــــــــذت تـــفـــتـــ�ـــس كـــــل اآنــــيــــة
عــــرت بــهــا تــ�ــســتــنــزل الــقــطــرا
جــــالــــت هــــنــــاك وهـــهـــنـــا اأمــــــ ًال
بــــ�جــــ�د مـــــاء يــطــفــئ اجلـــمـــرا
�ــســعــرت بـــــاأن الأر�ــــــس تــنــكــرهــا
فــهــل الــ�ــســمــاء �ــســتــقــبــل الـــعـــذرا
يـــنـــتـــابـــهـــا خــــجــــل تـــخـــاتـــلـــه
بــــــــــرباءة مـــفـــ�ـــســـ�حـــة عــــربى
وبـــقـــلـــبـــهـــا املـــ�ـــســـكـــني نـــائـــحـــة
تــكــ�ي �ــســحــارى خــدهــا الــقــفــرا
راحــــــت تــــهــــرول نـــحـــ� زمــزمــهــا
حــتــى اإذا هــاجــت بــهــا الــذكــرى
لــ�ــســعــت رمـــــال احلـــــزن اأرجــلــهــا
فـــــــراأت ر�ـــســـيـــعـــ ًا نــــازفــــ ًا نــحــرا
�ــســفّــتــه
وراأت ربـــيـــعـــ ًا فــــــ�ق ِ
فـــهـــنـــاك بـــــدر يـــحـــر�ـــس الــنــهــرا
�ساقي ال َعطا�سى هــل �ستخجلها
وا�ــســتــحــلــفــتــك بــزيــنــب الــكــربى
هــــــال جتــــيــــب نـــــــــداء جــــاريــــة
فــيــهــا راأيـــــــت �ــســكــيــنــة اأخـــــرى
الــفــقــر ل ..مـــا مـــ�ـ ّــس خــدمــتــهــا
اأنــــــت الــكــفــيــل بــحــالــهــا اأدرى
وقــفــت عــلــى درب احلــ�ــســني لكي
تـــــروي املـــ�ـــســـاة وتــقــتــفــي اإثــــرا
وقــــفــــت متـــثـــل طـــفـــلـــة �ــســقــطــت
مـــن ظــهــر نــاقــتــهــا مـــع الأ�ـــســـرى
ــد
هــــي طـــفـــلـــة لـــكـــن بـــــاألـ ِ
ــــف يـ ٍ
كــــانــــت لــتــ�ــســقــي ربــــهــــا خـــمـــرا

كورونا
ُ

ومشهدنا الثقافي
علي ال�ساهر

أفرزت ا ُ
ا ْ
متغريات كثرية على حياتنا الي�مية،
أزمة ك�رونا
ٍ
والأن�سطة الثقافية م�ؤدية بها اإىل ما ميكن ت�سميته بـ
(الك�ساد الثقايف) ،حيث ّ
ت�قفت جميع الفعاليات الثقافية
ً
�سدمة للمراهنني على
واملحافل الأدبية مما �س ّكل ذلك
الثقافة وحراكها الفاعل.
املن�سات الرقمية والتح ّ�ل الهائل يف
يف هذه الأثناء ،كانتْ ّ
و�سائل الت�سالً ّ ،
حال جذري ًا واإن كان وقتي ًا ـ اأو رمبا ي�ستمر
لفرتة اأط�ل ـ يف تفعيل الأن�سطة الثقافية ،فقد اأُقيمت
العديد من الفعاليات والــقــراءات ال�سعرية والت�ا�سل
الثقايف عرب �سفحات م�اقع الت�ا�سل الجتماعي ،ون�سرت
الق�سائد والق�س�س وكــذلــك ت�س�ير مقاطع الفيدي�
لقراءات �سعرية وب ّثها ب�سكل مبا�سر ()ON LINE
وي�ساركها معهم اأ�سدقاوؤهم وجمه�رهم اأي�س ًا ،كما منحت
الفعلي لطرح
خا�سية التعليقات فر�سة قريبة للت�ا�سل
ّ
ن�س معني اأو ترجمة معينة،
الآراء والأفكار بخ�س��س ٍ
وكان اأ�سحابها يجيب�ن عليها ويتفاعل�ن ب�سكل جميل ،مع
َ
رمبا كان امل�سرح �ساحب احلظ ـ ال�سيئ ـ بني الفن�ن
ذلك ّ
مت ّ
الأدبية ،اإ ْذ واإنْ ّ
بث اأعمال م�سرحية جديدة وب�سكل
مبا�سر على م�اقع الت��سل الجتماعي ،فقد ُحرم املمثل�ن
واجلمه�ر امل�ساهد من متعة الت�ا�سل املبا�سر بينهما،
وه� ما اأ�سار اإليه الناقد الكربالئي الدكت�ر ح�سني ر�سا
يف الأم�سية الأوىل لحتــاد الأدبــاء والكتاب يف مدينة
كربالء املقدّ �سة بعد ع�دة الن�ساطات الطبيعية ،م� ّؤ�سر ًا
هذه اخل�س��سية واملتعة يف التلقّي بني املمثل واجلمه�ر
يف ا ّأي عر�س م�سرحي ُيقامُ ،
ُ
ُ
الت�ا�سل
يخلق هذا
حيث
احلقيقي ولــيــ�ـ َـس (الفــرتا�ــســي) عــالقــة رائــعــة حتفّز
املمثلني على تقدمي اأجمل اأداء عندهم مبج ّرد اأن يتفاعل
اجلمه�ر معهم ،وهــ� مــا انــعــدم ب�سكل تــا ّم يف العرو�س
امل�سرحية الفرتا�سية خالل فرتة انت�سار اجلائحة ،ورمبا
يتم ايجاد املعاجلة ملثل هذا الإ�سكال ،وكان هذا راأي اأغلب
ّ
النقّاد والفنانني.
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الشهيد (مسلم حميد راجي شطنان الحاتمي)
روح
ِ
الى ِ

أمي كان حلمُ أبي  ..أن أكون شهيد ًا مخضّبا بدمي

حيدر عاشور
وقفتْ فوق رأسه حيرى ال تجد طريقة اّ
تكلمه فيها ،وال تستطيع ان تحوّل عينيها عن عينيه ،طافت في مشاعرها
وذابت ببحر وجوده ،وأظهرت أمومتها بارتعاش جسدها وتوقفت جميع أطرافها عن الحركة ،فكانت أمامه كالصنم
شبيهة بالتمثال الرخامي الفاغر فمه ،أجاد صنعه فنان ماهر .حاول أن يخرجها من صمتها من هذيانها من الالشعور
التي تعيشه من هوس جنون اشتياقها وإيمانها بأنه حي ال يموت اّ
إال بقدر مقدّر ،وقدره لم يحن بعد ؟! .كان يرسل لها
سيلفي معركته الدامية في تحرير مدينة تكريت قبل أن يدخل البيت الملغوم:
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 أمي تشاهدين امل��وت يالحقني أينام أروح ،ولكنأقسمت باإلمام احلسني الشهيد إ ّ
ال أحقق أمنية أيب وأكون
شهيد العراق واملرجعية الدينية العليا .أمي ،الغالية ،ها
أنا أمامك من جديد  ...ها هو ابنك املطيع بني يديك..
واملعركة مل تنته ولكن أخذت وسامي منها وضمنت أن
اهلل تعاىل معي فقد رايته أثناء إصابتي ،حلظة غيايب عن
الوعي ..كان معي طيلة النوم الطويل .فلم اعد أهاب
شيئا وأوصاين بك وقال :إن اشتقت إليه بعد صحوتك
انظر اىل حبيبتك – أمك  ..-أمي هي حلظة كاد العدو
ٍ
بيوت تم حتريرها من خفافيش
يزهق روح رفاقي يف
متأسلمني ،كان البيت ملغوما من مجيع اجلهات ،وبذات
الوقت كان عائقا عن تكملة مسري األبطال ،فاخلربة
واحلس العسكري يقوالن انه إ ّما ملغوم أو فيه جمموعة من
اجلرذان امللغومة باملوت...هنا يا أمي تذكرتك وأنا اقنع
رفاقي يف احلشد الشعبي املقدس ،بأنني افضلهم ملهمة
االقتحام والتضحية ،وعندما ارتفعت املساجلة بيننا..
ِ
بنفسه ،ولكن خرج
وك��ان اجلميع متحمسا للتضحية
اغلبهم عن األفضلية بسبب أطفاهلم وزوجاهتم وكنت
املرشح األول بينهم ...

ويرسع من حركات قدمي ويطويني طوي ًا كيفام يشاء،
وأنفذ من ٍ
ْ
موت حمتم
فكل طوية كنت احتمي من رصاصة
حتى اخرتقت مقدمة البيت واالنفجارات من كل حدب
وصوب ،وأصوات رفاقي متأل رايس (عيل وياك عيل...
يا حسني) ،وما أن فتحت الباب بقنبلة يدوية حتى اهنال
ع ّ
يل الرصاص ،فلم اعد أحتسس قدمي ولكنني ازداد قوة
وصالبة ،مل اسقط حتى رميت قنبلتي الثانية إىل بطن الدار
وأمحيت نفيس باألرض ومل اشعر بعدها بأي أمل  ..وكأنني
ليس براحل يا أمي بل احلياة هي من أقبلت ا ّيل ..استفيقي،
وأوقفي دمعك املراق من مقلتيك إنني أشاهده وأتأمل ..
وتشم
استفاقت من غيبوبتها وهي ختاطب جدثه الطري،
ّ
عطره الزاهي ،هتمس فوق رأسه  :ابني الشهيد الذي مىض
بطال وعاد يف كفن السعداء فغرس اجلرح فوق الدمع
فنبت للدين والوطن واألرض رشف وتضحي ًة ووفاء..
وعادت إىل غفوهتا قريرة العني عىل فراش (مسلم) ،ع ّلها
تالقيه برؤيتها من جديد لتسمع صوته وتعيش حلظات
طيفه الذي مل يفارقها منذ يوم استشهاده 2015/4/2
يف مدينة تكريت شامل العراق وهو يف ريعان شبابه ،ومل
يغادرها منذ أن وقفت عىل جثامنه املهشم الذي مل يبق منه

أمي الغالية :استفيقي ،وأوقفي دمعك المراق من مقلتيك إنني أشاهده وأتألم

عندها خابرتك يا أم��ي ،قلت لك اذكريني بخري وال
تبكيني ،وكوين بمقدمة زفايف عند باب موالي اإلمام
احلسني(عليه السالم) ،وأنت تسلمينه األمانة التي أ ّمنك
عليها أيب قبل استشهاده ،أن أكون شهيدا ذاهبا إىل اهلل
خمضبا بدمي ...
أتذكرين ماذا قلت:
لن متوت يا قرة عيني إ ّ
ال مضحيا عن أرضك ،وعرضك،
ومقدساتك ،سأنتظر جثامنك بدموع الفرح ...وبكينا
معا عرب األثري ،واستمر نحيبن ًا حتى أزف وقت التنفيذ،
ٍ
بقلب من أسد .روحي تسبقني
ونفذت عملية اجلهاد
اشم
من أمامي ،وحويل هواء بارد ونسيم عطره جنة ،مل ّ
مثله قط من قبل .أحسست بوجود شخص يرافقني

إال بقايا جسد.
فصدمة استشهاده يف مدينة النجف األرشف كانت أشبه
بزلزال للعواطف اإلنسانية املمتلئة بحكمة الزمن األبدية
التي يبتىل هبا اإلنسان املؤمن من اجل دينه ومذهبه..
ف�أمل استشهاده نزل عىل كل حمبيه كأثقل من تراب احلفرة
األبدية..
وصل جثامن (مسلم محيد راج��ي شطنان احلامتي) إىل
منطقته كام متنى فامتأل املكان بحشود مل َأر مثلهاّ ،
وزف
كالعريس يف ليلة حناء بشوارع النجف األرشف ودفن يف
وادي السالم بثياب احلشد املقدس كام أوىص اجلميع ..يا
مسلم لقد شاء اهلل أن حيقق قربان أبيك أن تكون شهيدا
خمضبا بدمك الطاهر.
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املقـــــــــــاالت

الموعود
في بطون الكتب
اإعداد :ح�سني النعمة

من بين اهم االخبار التي ترويها لنا
امهات كتب التاريخ والسير عن اإلمام
المنتظر (عجل الله تعالى فرجه
الشريف) ،بغية االطلع عن كثب فيما
خطته آالف التراجم والموسوعات
من اخبار وكذلك تعرفنا على الجهد
الكبير للمؤسسات االسلمية الساعية
في اطلع العالم على اخبار اإلمام
المنتظر (عجل الله تعالى فرجه
الشريف) المروية عن آباءه (عليهم
السلم) والموثقة في مصادر
معتبرة ،وهي من جهة اخرى اضافة
الى انها تبشيرية اال انها ساهمت
باطلع المجتمعات والشعوب
واخراس االباطيل ودحض الزيف
والدسيس في بعض الكتب.
ومما اخرتنا لكم يف عددنا هذا (املهدي املوعود وغيبته يف
بشارات األديان) من جملد (اعالم اهلداية ج :14/االمام
املهدي املنتظر ،ص .)28 -23
عالقة اإليامن باملصلح العاملي
يعد االيامن بحتمية ظهور املصلح الديني العاملي وإقامة
الدولة اإلهلية العادلة يف كل األرض من نقاط االشرتاك
البارزة بني مجيع األديان ،واالختالف فيام بينها إنّام هو يف
حتديد هوية هذا املصلح الديني العاملي الذي حيقق مجيع
أهداف األنبياء (عليهم السالم).
وقد استعرض (د .حممد مهدي خان) يف األبواب الستة
ا ُالوىل من كتابه (مفتاح باب األبواب) آراء األديان الستة
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املعروفة بشأن ظهور النبي اخلاتم (صىل اهلل عليه وآله) ثم
وبني أن َّ
كل دين منها ّ
برش
بشأن املصلح العاملي املنتظر ّ
بمجيء هذا املصلح اإلهلي يف املستقبل أو يف آخر الزمان
ليصلح العامل وينهي الظلم والرش وحيقق السعادة املنشودة
للمجتمع البرشي( ،وقد نقله عنه آية اهلل املرعيش النجفي
يف كتابه (ملحقات إحقاق احل��ق ،)622-621 :29
وكذلك نقله ايضا آقا بزرك الطهراين يف كتابه (الذريعة
اىل تصانيف الشيعة  ،)5267/319 :21كام حتدث عن
ذلك املريزا حممد االسرتبادي يف كتابه (ذخرية األبواب)
بشكل تفصييل ،ونقل طرف ًا من نصوص وبشارات الكثري
من الكتب الساموية ملختلف األقوام بشأنه.

التشكيك بحقيقة اإلمام املوعود
ُ
بعض
شكك بحقيقة اإلم���ام املنتظر (عليه ال��س��الم)
املسترشقني مثل (جولد زهير املجري) يف كتابه (العقيدة
والرشيعة يف اإلسالم) حيث وصفها باهنا من االساطري
ذات اجل��ذور غري االسالمية؛ لكنه مل ينكر اتفاق كلمة
االدي��ان عليها وانكرها ايضا املسترشق (رونلدسن) يف
كتابه (عقيدة الشيعة واملسترشق (فان فلووتن) يف كتابه
(السيادة العربية) وتابعهم بعض املتأثرين هبم من املسلمني
أمثال (امح��د ام��ني وحممد فريد وحممد فريد وج��دي،
والسائح الليبي) وغريهم ،وقد اطنب السيد العميدي يف
الدفاع عن الكايف هبذا االمر.
فيام يذكر الدكتور مصطفى غالب يف (اإلمامة وقائم القيامة
 )272-270ان حقيقة اإلمام املنتظر (عليه السالم) هي
أقر هبا كل َمن درس عقيدة املصلح
من الواضحات التي َّ
العاملي حتى الذين أنكروا صحتها وشككوا هبا اعرتفوا
بأهنا عقيدة عريقة للغاية يف التأريخ الديني وجدت
حتى يف القديم من كتب ديانات املريني والصينيني
واملغول والبوذيني واملجوس واهلنود واألحباش فض ً
ال
عن الديانات الكربى الثالث( :اليهودية والنرانية
واإلسالمية).
البشارات باملنقذ يف الكتب املقدسة
يذكر الشيخ حممد الصادقي يف كتابه (بشارات عهدين)
بالفارسية ان املالحظ يف عقائد هذه األديان بشأن املصلح
العاملي أهنا تستند اىل نصوص واضحة يف كتبهم املقدسة
القديمة وليس اىل تفسريات عرضها علامؤهم لنصوص
محالة لوجوه تأويلية متعددة ،وه��ذه املالحظة
غامضة ّ
تكشف عراقة هذه العقيدة وكوهنا متثل أص ً
ال مشرتك ًا يف
دعوات األنبياء (صلوات اهلل عليهم) ،حيث ان كل دعوة
نبوية� وعىل األقل الدعوات الرئيسة والكربي� ُمتثل خطوة
عىل طريق التمهيد لظهور املصلح الديني العاملي الذي
حيقق أهداف هذه الدعوات كافة ،وقد اورد ذلك السيد
حممد الصدر يف حديثه عن التخطيط االهلي لليوم املوعود
قبل االسالم يف (تاريخ الغيبة.)251 :
كام أن للتبشري بحتمية ظهور هذا املصلح العاملي تأثري ًا

عىل هذه الدعوات فهو يشكل عامل دفع التباع األنبياء
للتحرك باجتاه حتقيق أهداف رسالتهم والسعي للمسامهة
يف تأهيل املجتمع البرشي لتحقيق أهداف مجيع الدعوات
النبوية كاملة يف عر املنقذ الديني العاملي؛ ولذلك كان
التبشري هبذه العقيدة عنر ًا أصي ً
ال يف نصوص خمتلف
الديانات والدعوات النبوية.
رسوخ الفكرة يف الديانتني اليهودية والنرصانية
مدون
إن اإليامن بفكرة ظهور املصلح ثابت عند اليهود ّ
فصل
يف التوراة واملصادر الدينية املعتربة عندهم ،وقد ّ
احلديث عن هذه العقيدة عند اليهود كثري من الباحثني
املعارصين خاص ًة يف العامل الغريب مثل (جورج رذرفورد)
يف كتابه (ماليني من الذين هم أحياء اليوم لن يموتوا أبد ًا)،
والسيناتور األمريكي (بول منزيل) يف كتابه (من جيرؤ عىل
الكالم) والباحثة (غريس هالسل) يف كتاهبا (النبوءة
والسياسة).
فكل َمن درس الديانة اليهودية التفت اىل رسوخ هذه
العقيدة فيها والنامذج التي ذكرناها آنف ًا من هذه الدراسات
اختصت بعرض هذه العقيدة بالذات عند اليهود واآلثار
السياسية التي أفرزهتا نتيجة لتحرك اليهود انطالق ًا من
هذه العقيدة ،ويف القرون األخرية خاصة هبدف االستعداد
لظهور املنقذ العاملي الذي يؤمنون به.
وواضح ّ
أن االيامن هبذه العقيدة لو مل يكن راسخ ًا ومستند ًا
ٌ
اىل جذور عميقة يف الرتاث الديني اليهودي ملا كان قادراً
عىل إجياد مثل هذا التحرك الدؤوب ومن خمتلف الطاقات
واالتباع ،فمثل هذا ال يتأتى من فكرة عارضة أو طارئة ال
تستند اىل جذور راسخة جممع عليها.
كام آمن النصارى بأصل هذه الفكرة استناد ًا اىل جمموعة من
اآليات والبشارات املوجودة يف اإلنجيل والتوراة ،ويرح
علامء اإلنجيل باإليامن بحتمية عودة عيسى املسيح يف آخر
الزمان ليقود البرشية يف ثورة عاملية كربى يعم بعدها األمن
والسالم كل األرض كام يقول القس االملاين فندر يف كتابه
(ميزان احلق) وأنه يلجأ اىل القوة والسيف إلقامة الدولة
العاملية العادلة ،وهذا هو االعتقاد السائد لدى خمتلف فرق
النصارى.
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كربالء ت�سيء التاريخ

دور المواطن الكربلئي
في التاريخ
الوالء احلسيني احلقيقي من الصفات التي يمتاز هبا الفرد
الكربالئي � عرب العصور� وبمنظومة من الصفات والقيم
واملؤهالت واالمكانات والتي انفرد هبا عن غريه ومتيز هبا
عنهم فاقرتنت تلك املنظومة به واقرتن هبا ومل ينفك احدمها
عن االخر ،وهي صفات وان كانت موجودة ولو بنسب معينة
عند االخرين (الشيعة) من خارج كربالء  ،اال اهنا مازالت
تقرتن بنسبة ك��ربى بالشخص الكربالئي حت��دي��دا ،وهذه
الصفات ومنظومة القيم واالخالق واملبادئ هي اقرب اىل هذا
الشخص فام ان تذكر حتى يذكر معها وتنسب له والعكس
صحيح وذلك لسببني االول القرب املكاين (اجلوار) فأهل
كربالء ترشفوا بمجاورة املرقد احلسيني املقدس وهي جنبة
ُحيسدون عليها ،وتسنى هلم ان يكحلوا عيوهنم كل يوم
بمرأى القباب الذهبية الشاخمة لسيد الشهداء واخيه سيدنا
ايب الفضل العباس (عليه السالم) ،والسبب الثاين هو توارث
تلك املنظومة اخللقية والقيمية جيال عن جيال فجميع االجيال
الكربالئية ومنذ عصور سحيقة يف القدم تتصف هبذه املنظومة
وكلها تتشابه بذات املقاربات القيمية وحتى ان االجيال
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الحرار :عبا�س ال�سباغ

احلالية بقيت صامدة بعض اليشء امام هجامت العوملة الرشسة
االتية من خارج احلدود وداخليا امام استفحال سيل موجات
اهلجرة والتهجري اليها واجلالبة معها منظومات خلقية وقيمية
وعرفية ختتلف اختالفا كبريا يف بعضها عن منظومة االخالق
والقيم الكربالئية املتوارثة وخاصة يف العقود والسنني
االخرية وألسباب شتى ،وطيلة العقود السابقة ومع تعدد
الواهنا السياسية وتباينها من النواحي السياسية وااليدلوجية
بقي الشخص الكربالئي ملتزما بتلك القيم واملبادئ وذلك
املوروث القيم ومل حيد عنها.
ولقد ارتبطت القضية احلسينية والعاشورائية بالفرد
الكربالئي ارتباطا وظيفيا وعضويا وثيقا وليس ارتباطا
مكانيا طوبوغرافيا فقط بل كان ارتباطا عقائديا ووجدانيا
ابستمولوجيا محيام ومرتبطا ارتباطا عضويا بملحمة عاشوراء
التي بقيت حية يف خميلة مجيع انحاء العامل بفضل احياء املواطن
الكربالئي املستمر هلا واليه يعود الفضل بذلك  ،فام ان تذكر
الطقوس واملراسيم املرتبطة بقضية عاشوراء حتى يذكر معها
املواطن الكربالئي وهي تذكر معه ايضا يف كل مأل وناد

فتلك الطقوس تعني الفرد الكربالئي والذي كونه شخصيا
يعني تلك الطقوس وال ينفك عنها او تنفك هي عنه رغم
مشاركة مجيع الشيعة يف مجيع انحاء العامل بإحيائها ويف كل
زمان ومكان اال اهنا ارتبطت ومازالت ترتبط به وهبا ارتباطا
عضويا فعاال وانا شخصيا كوين احد مواطني هذه املدينة
املقدسة كنت اتعرض للسؤال التقليدي عن احلسني (عليه
السالم) ورمزيته وعن عاشوراء وما حتمل من معان سامية
وحمموالت رفيعة  ،وعن كل ما يتعلق بكربالء احلسني
وعاشوراء الطف وحسني الشهادة وذلك حني حينام التقي
بغريي واكون خارج مدينتي فاجلواب يكون منطلقا من
احلسني ويعود اليه عليه السالم.
وحتى حيثيات تلك الطقوس واملراسيم فهي ترتبط باملواطن
الكربالئي وتنتمي اليه ح��را ايضا فالشعر احلسيني
كربالئي واساطينه كربالئيون واطواره كربالئية ومبدعوه
كربالئيون بامتياز وصفة (الكربالئية  /الكربالئيون) ال
تعني فقط املجال الطوبوغرايف او االنثروبولوجي االثني بل
هي متالزمة كربالء احلسني /الفرد الكربالئي احلسيني وال
تعني الساكنني يف كربالء فقط واملنتمني اليها بالتوطني او
املواطنة فقط ،فهذه االطوار وان هي ختتلف من مكان آلخر
اال ان كربالئية املنشأ منها خاصة تبقى بنكهة خاصة به كالتي
ابدعها شعراء كربالئيون بشكل خاص فلها قيمتها وطعمها
اخلاصان هبا ،واالمر ينطبق ايضا عىل العزاءات احلسينية التي
تنطلق لغرض تقديم العزاء ملحمد وال حممد (صىل اهلل عليه

وآله وسلم) لتجوب شوارع وساحات املدينة املقدسة ويف
سيناريو بانورامي وميلودرامي مفجع ومبكي ،ومن هذه
العزاءات احلسينية عزاء ركضة طويريج املليونية اخلالدة
وطويريج هي جزء مهم من طوبوغرافية كربالء واهاليها
جزء مهم من النسيج السوسيولوجي الكربالئي وعشائرها
تعد من اهم العشائر العربية االصيلة فهذا العزاء له بصمته
التي رسمها الشخص الكربالئي عىل جممل الطقوس
واملراسيم احلسينية املنترشة يف مجيع انحاء العامل واملنطلقة
من كربالء احلسني واملبتدعة من الشخص الكربالئي فهو
والتميز  ،وقد اوردنا عزاء
صاحب االمتياز وبراءة االخرتاع
ّ
ركضة كأنموذج حي ومستمر ملا نقول وال اجايف احلقيقة يف
ما ادعي او ابالغ  ،وا ّ
ال فاألمثلة كثرية وحية ايضا (اقول حية
كوهنا مل تنقرض طيلة الفرتة التي حارب فيها النظام العفلقي
البائد الطقوس احلسينية وحاول حموها من الوجود والذاكرة
ولكنها انبعثت من جديد بعد سقوطه وارساله اىل مزابل
التاريخ كأي طاغية كان موقفه من احلسني (عليه السالم)
والقضية احلسينية وما املتوكل العبايس عنكم ببعيد) ،ومن
تلكم االمثلة الردات (االحلان  /االط��وار) احلسينية التي
تنشد مع االشعار احلسينية يف العزاءات او يف جلسات اللطم
واالمر ينسحب عىل مرسحة القضية احلسينية ومتثيل بعض
ثيامهتا املرعبة من خالل التشابيه التي حياول الكربالئيون
ان يعطوا تصورا سيميائيا عن واقعة الطف واحداث يوم
العارش من حمرم احلرام الدامي .
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من تراث كربالء

(الجزء الثاني)

فصول عن التربية والتعليم
خلل القرن العشرين

الأحرار /قا�سم عبد الهادي  -ت�س�ير /قا�سم العميدي

ان اول المدارس االبتدائية التي تأسست في اوائل القرن العشرين ،فيما تأخر فتح مدارس البنات في
كربالء الى اوائل االربعينات وكانت مدرسة العباسية للبنات في دار مستأجرة في زقاق شمال العتبة
العباسية ...واستكماال لما تحدث به من خالل الجزء االول واصل المعلم المتقاعد عبد الهادي عبد
الجليل المرشدي حديثه عن التربية والتعليم منتصف القرن السابق قائال.
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المدراس االبتدائية القديمة

االبتدائية االوىل :تأسست اوائل القرن العرشين ومن
اشهر مدرائها السيد هاشم اخلطيب ،وكانت بنايتها يف
االربعينيات واخلمسينيات مكان دائرة الربيد احلالية
(جماور البلدية) ،وتم ابدال اسمها اىل مدرسة احلسني
(عليه السالم) ،ويف السبعينيات انتقلت مع بناية مدرسة
العباس (البناية احلالية) ،من أشهر مدرائها املتأخرين
حممد حسني األديب وجواد كاظم اجلواد ثم حممد نور
املصالوي.
مدرسة الفيصلية :انشئت اوائل االربعينيات ثم ابدل
اسمها اىل العزة بعد قيام اجلمهورية وموقعها امام دائرة
الوقف الشيعي يف الوقت احلارض يف شارع اجلمهورية،
من مدرائها املرحوم عبد املهدي عيل البغدادي حتى

اوائل الستينات ثم ابراهيم كاظم الصفار.
مدرسة اهلاشمية :انشئت بداية االربعينات ومن اوائل
مدرائها السيد صاحب حسون الوكيل حتى قيام
اجلمهورية ثم عبد الوهاب قنديل ثم هاشم مهدي البناء
وفتاح الصخني ،ومنها انشطرت العدنانية.
مدرسة السبط :بدأت اواخر الثالثينيات باسم (باب
الطاق) حسب موقعها (بالقرب من طاق الزعفراين)
وموقعها ك��ان يف نقطة تقاطع ش��ارع ال��س��درة مع
ش��ارع صاحب الزمان ثم انتقلت اىل باب السالملة
(ام العكاريك) اوائل اخلمسينيات ،واشهر مدرائها
املرحوم السيد حييى حممد عيل آل طعمة واملرحوم ثامر
حسن الشطري ،ومن السبط انشطرت مدرسة املهدي
وكان مديرها صالح اخلطيب.
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المرشدي« :ثانوية كربالء كانت اول
المدارس الثانوية في المحافظة
وافتتحت اواخر الثالثينيات ،أما مدارس
البنات في كربالء فتأخرت الى اوائل
االربعينيات.

مدرسة برير بن خضري :بدأ دوامها يف دار السيد سعيد
ال��رشويف يف (عكد السادة) ثم انتقلت عام  1959اىل
بنايتها بجانب اسالة املاء وخزاهنا عىل هنر احلسينية ،اول
مدرائها املرحوم جواد باقر البيايت ثم املرحوم حممد عبد
الرزاق عصفور.
مدرسة العلقمي :مدرسة اولية حتى الرابع ابتدائي كانت
يف دار مستأجرة يف باب اخلان ثم تطورت اىل ابتدائية باسم
االخاء يف بستان (سرية) ،من مدرائها السابقني املرحوم
موسى توفيق عبد الرمحن واملرحوم حممد حسني صربي.
مدرسة العباسية االولية :موقعها يف سوق الدجاج املتفرع
من سوق العالوي ،كان مديرها اواخر االربعينيات السيد
ذاكر حسني (هندي) ،ثم تطورت اىل مدرسة العباس التي
شغل ادارهتا املرحوم هادي اسامعيل امللقب ب� (قيمة).
مدرسة اخلزرجية :موقعها يف منطقة طاق شيخ خلف
(شارع السدرة حاليا) وهي اولية ،ومن مدرائها املرحوم
عيل حسني اجلبوري ،ثم انتقلت بنفس االسم اىل حي
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احلسني.
*مدرسة املخيم :يف دار مستأجرة قرب املغتسل القديم
يف املخيم ثم بداية اخلمسينيات انتقلت اىل بنايتها املجاورة
للمخيم احلسيني ،اشهر مدرائها املرحوم عبد الرسول
محود اهلاشمي الشهرستاين ثم املرحوم فاضل هادي
الكاظمي.
مدارس البنات

تأخر فتح مدارس البنات يف كربالء اىل اوائل االربعينيات
وكانت مدرسة العباسية للبنات يف دار مستأجرة يف زقاق
شامل العتبة العباسية ثم انتقلت اىل باب الطاق (شارع
السدرة احلايل) ،ومدرسة خدجية الكربى بني شارع االمام
عيل وشارع النجارين ،ثم مدرسة ام سلمة يف موقعها
احلايل قرب دائرة الطرق واجلسور.
أما رياض االطفال فلم تفتح اال اواس��ط اخلمسينيات
وكانت اول روض��ة يف موقع احل��وض (مركز الرشطة
العباسية) حاليا ،اما يف االط��راف الريفية التابعة ملدينة

كربالء فكانت قلة من امل��دارس االبتدائية كمدرسة
الغارضيات يف العطييش وحبيب بن مظاهر يف االبيرت
وابراهيم املجاب يف الوند والطف يف اجلرية والفالح يف
القنطرة البيضاء ومالك االشرت يف الصالمية والقحطانية
يف العكابات (قرب العطييش) واملحمدية يف فيدان السادة
(قرب حي العباس) كام فتحت م��دارس يف عني التمر
التابعة اىل املحافظة مثل املرتىض واالسايل.
المدارس المتوسطة والثانوية

اول م��درس��ة ثانوية م��ن االول متوسط اىل اخلامس
االعدادي كانت ثانوية كربالء للبنني افتتحت يف اواخر
الثالثينيات من القرن املايض يف بناية بمنطقة العباسية

الرشقية (الزالت البناية قائمة لآلن) وقد شغلتها مديرية
الرتبية عام ( )1970-1965ثم متوسطة املنار للبنات،
وبعدها انتقلت بنايتها اىل االعدادية احلالية بعد ابدال
اسمها اىل (اعدادية كربالء للبنني) اواخر عام  ،1952ثم
انشطرت منها متوسطة كربالء للبنني يف بناية البلدية عام
 1954قبل انتقاهلا بالقرب من اسالة املاء عىل هنر احلسينية
واب��دال اسمها اىل املركزية ،كان اكثر طلبة املتوسطة
والثانوية من اتباع املناطق املحيطة يف كربالء (احلسينية،
الكاملية ،عني التمر) يأتون اىل مدينة كربالء للدراسة
حتى اواخر اخلمسينيات حيث فتحت متوسطة العطييش
واخرى بعني التمر.
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امواج ال�سيعة

رئيس أساقفة فرنسي يعارض
نشر رسوم مسيئة للنبي األكرم
(صلى الله عليه وآله)

ّ
حذر رئيس أساقفة مدينة تولوز الفرنسية «روبريت لو
غ��ال» ،من خطورة نرش الرسوم املسيئة للرسول حممد
(صىل اهلل عليه وآله).
وأشار لو غال يف حديث صحفي إىل حادثة الطعن التي
وقعت يف كنيسة نوتردام بمدينة نيس ،اخلميس املايض،
واصفا إياها ب�»املروعة».
وأكد لو غال عىل معارضته نرش رسوم كاريكاتريية مسيئة
للرسول حممد صىل اهلل عليه وآل��ه ،قائ ً
ال إن األمر يعد
«خطريا جدا ،وبمثابة صب الزيت عىل النار».
ولفت إىل أن «ه��ذه ال��رس��وم تعد إس���اءة للمسلمني
واملسيحيني عىل حد سواء ،وينبغي أال تنترش أكثر ،ومجيعنا
نرى نتائجها».
وبخصوص تصنيف الرئيس إيامنويل ماكرون لنرش
الرسوم بأنه «حرية تعبري» ،قال لو غال إنه «يوجد حدود
حلرية التعبري ،وينبغي أن ندرك أننا ال نمتلك احلق يف إهانة
األديان».
واخلميس املايض ،قال رئيس الوزراء الكندي ،جاستن
ترودو ،إن دين اإلسالم بريء من «اإلرهابيني» يف فرنسا،
وكندا ،وأي مكان يف العامل ،وذلك يف معرض إدانته هلجوم
نيس األخري الذي أسفر عن ( 3قتىل).
وقال ترودو« :اإلرهابيون الذين ينفذون هذه اهلجامت ال
يمثلون اإلسالم ،وال يمثلون املسلمني».
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مدير مركز عراقي
في الدنمارك:

اّ
واجهنا اإلساءة لنبينا األكرم
ً
ً
باالستنكار تارة وبالحوار تارة أخرى
ّأك��د مدير مركز (أم البنني) الثقايف يف الدنامرك،
نوماس الكعبي ،أن اجلالية اإلسالمية وخاصة الشيعة
كان هلم موقفهم احلازم من اإلساءة التي صدرت من
قبل الرئيس الفرنيس بحقّ نبي الرمحة (صىل اهلل عليه
وآله).
وقال الكعبي :إن «اإلس��اءة للرسول األكرم (صىل
اهلل عليه وآله) وعقديتنا اإلسالمية مرفوضة قطع ًا،
وق��د عملنا عىل شن مح��الت خمتلفة للر ّد عىل هذه
اهلجامت املسيئة لإلسالم وكافة الديانات الساموية»،
ّ
موضح ًا أن «محالهتم متثّلت يف اخلروج بالتظاهرات
االحتجاجية أو عرب احل��وار مع املسؤولني وإقامة
الندوات والربامج التثقيفية وغريها للحد من هكذا
اعتداءات وإساءات».
وكشف الكعبي عن «وج��ود هجمة من قبل أعداء
اإلس��الم عىل فئة الشباب؛ من أجل سلخ هويتهم
الدينية والفكرية وتغيري معتقداهتم» ،مشدّ د ًا عىل
رضورة أن «يكون للجهات املسؤولة سواء أكانت
مؤسسات دينية أم حكومية دوره��ا يف ص��دّ هذه
اهلجامت ،فض ً
ال عن دور األرسة للحفاظ عىل فئة
الشباب من االنجراف وتغيري معتقداهتم وأفكارهم».

مراقبون:
األقليات الشيعية
نموذج فعال للمقاومة
يرى العديد من املراقبني أن األقليات هي
النموذج األويل للمقاومة ،وإن قوهتم هي
مصدر االستقرار يف النظام السيايس ،والذي
قوة الشيعة اليوم حول العامل،
استخلصوه يف ّ
فهم حني يوصفون باألقلية إال ّأهنم فاعلون
ومؤ ّثرون يف املسار التارخيي واحليايت ،رغم
من ما يواجهوه من التحدّ يات.
ويقول املراقبون :إن «األقليات الشيعية جزء
مهم من أي دولة ،وهم قليلون لكن فاعلون
عىل الرغم من االنتقادات التي يالقوهنا
وحماوالت اإلقصاء والتهميش وصو ً
ال إىل
القتل بسبب االنتامء املذهبي».
ك��ام ي��ش��ريون إىل أن «احل��ك��وم��ات ببعض
ال��دول اإلسالمية وغريها ،فشلت فش ً
ال
ذريع ًا يف محاية األقليات الشيعية ،وتعمل
عىل إقصائها حتى من املناصب السياسية،
ناهيك عن حالة اخلوف التي يعيشها الشيعة
مع ع��دم توفري احلامية هل��م» ،مضيفني ّ
أن
«حرمان الشيعة من إقامة طقوسهم وكذلك
االع��ت��داء عىل أماكن العبادة ومراكزهم
الدينية كانت موضوع ًا شائك ًا وجرائم يندى
هلا اجلبني عىل مرور السنوات».
ويلفت املراقبون إىل أننا «ال يمكن أن ننسى
دور الشيعة يف الدفاع عن حقوق اإلنسان
بصورة عامة ،حيث ينتهجون منهج ًا سلمي ًا
��دام��ي ألخ��ذ حقوقهم وحقوق
غ��ري ِص
ّ
املهمشني مثلهم».
اآلخرين ّ

اإلساءة للنبي األكرم j
في بعض المرويات التراثية
أش��ار الباحث امل��ري حممد رفيقي ،إىل أن الصورة السيئة
تشجع
املوجودة يف بعض األحاديث وكتب الرتاث اإلسالمي ّ
الصحف واجلرائد عىل تصوير النبي (عليه أفضل الصالة
والسالم) بتلك الصفة الكاريكاتورية.
وق��ال الباحث يف تدوينة له عىل فيس ب��وك« :لنكن منطقيني
وواقعيني حني تصور النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله) بأنه
القتول الضحاك ،وبأن رزقه يف ظل رحمه ،وبأنه كاد يرمي نفسه
من رأس اجلبل ،وبأنه كان يطوف عىل نسائه يف ليلة واحدة ،وبأنه
أباح ألصحابه اغتصاب السبايا بحضور أزواجهن ،وبأنه أصابه
السحر ،فأي الرسمني أشد كاريكاتورية؟ ومن بدأ باإلساءة».
تقبل املسلمني لبعض املرويات التي تتضمنها
وبرر الباحث ذاتهّ ،
بعض كتب الرتاث اإلسالمي ورفضهم هلا عندما تصدر عن
جهات أخرى بأهنم يرون أن ما ينرش يف الصحف واجلرائد هو
بغرض التنقيص واالستهزاء والسخرية ،عىل الرغم من أن ما
يتضمنه كتب الرتاث ييسء أكثر ،فإهنم حياولون بشتى الوسائل
محله عىل أحسن املحامل عىل اعتبار أن الرواة واملحدثني مل يكن
هدفهم االستهزاء أو التنقيص».
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نهــــــــج املتقني

ٌ
فداء لتلك الشمس التي
خلف السحاب
يقول السيد حممد مجال اهلاشمي الكلبايكاين (طاب ثراه):
«غيبة اإلمام املهدي (عجل اهلل فرجه) ال متس كرامة إمامته
(عليه السالم) بعدما كان كيان وجوب وجوده يقوم عىل
قاعدة اللطف ،فهو يرعى اللطف بوجوده األقدس ،وال
حتجبه الغيبة عن رعايتها ،فاهلل تعاىل ال تدركه األفكار
واألبصار ،ولكن العقول � مع ذلك � تؤمن بأنه مد ّبر األكوان
واألفالك ،والنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يغيب مدة ثالث
سنني يف الغار ،ولكن تعاليمه املقدسة كانت تغزو العقول
واألئمة آباؤه
واملشاعر غزو أشعة الفجر اآلفاق واألقطار،
ّ
عليهم السالم اعتزلوا احلكم اإلداري ،وكانت توجيهاهتم
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ترعى املواكب اإلسالمية الدارجة إىل الكامل اإلنساين.
إن الغيبة ال تنايف اللطف ،فالقائد العام ي��درس اخلطط
احلربية وهو يف حصنه ،وال حيتاج تنفيذها إىل أن يشاهده
ليطبقها اجليش
اجليش ،وإنّام يرشح اخلطة ألركان حربه ّ
األول يرسم البِناء وهو يف مكتبه من
يف ميادينه ،واملهندس ّ
دون أن حيتاج إشادة البناية إىل أن يراه ّ
العامل والبناؤون،
وإنّام يوضح بعض نقاطها الدقيقة إىل رؤساء العامل فقط،
يوجه حزبه وهو يف حمل قيادته من دون أن
ورئيس احلزب ّ
حتتاج إدارته إىل مقابلته احلزب أو مقابلة احلزب إياه ،والنبي
كان يفتح أبواب التاريخ عىل اإلسالم وهو يف مسجده،

وخلفاؤه كانوا يديرون العامل اإلسالمي الكبري وهم يف
حماريبهم ،واإلمام الغائب أيض ًا سار عىل هذا املنهاج،
فهو يرعى املواكب الدينية وهو يف عامله املستور ،وذلك
بوسيلة ّنوابه األبرار � وهم العلامء الصاحلون � الذين
أرجع اليهم إدارة الشؤون الدينية ،وأمر شيعته بالرجوع
إليهم يف مشاكلهم ،فهو كالشمس تؤثر يف الطبيعة وإن
ّ
ضمه
غطاها السحاب ،وكاجلامل جيذب العواطف وإن ّ

احلجاب ،فالفائدة املرتتبة عىل ظهوره عليه السالم ترتتب
عىل غيبته عين ًا ،ألن فائدة اإلم��ام ليست إال التوجيه
املتسبب عن اإلي��امن بوجوده املقدس وبقواه اإلهلية
ّ
اخلارقة لنظم الطبيعة ،وهي موجودة يف غيبته كام هي
موجودة يف ظهوره ،فمجرد اإليامن بإمامته وما احتوته
هذه اإلمامة من عظمة الشخصية يصون املؤمن من
ارتكاب املحرمات واقتحام الشبهات وترك الواجبات،
وإين أعتقد أن الشبهة الواردة عىل فائدة وجود اإلمام
الغائب قد انح ّلت ،أو عىل األقل زال تعقيدها عن الفكر
الواعي والذهن الصايف إن شاء اهلل تعاىل».
جدير بالذكر السيد حممد مجال الدين بن حسني بن
امل��ريزا حممد عيل بن عيل نقي املوسوي الكلبايكاين
الشهري باهلاشمي ولد يف النجف  20حمرم  1332ه�/
 18ديسمرب  1913م ونشأ هبا يف كنف والده مجال الدين
الكلبايكاين ( 26 -1878أغسطس  )1957وانرف
إىل الدراسة الدينية فقرأ مقدماته األولية عىل عبد األمري
البري ،وشمس التربيزي وحممد تقي األصفهاين
والسطوح األصولية والفقهية عىل حممد رضا املظفر
وم��ريزا حممد العراقي وحممد تقي آل رض��ا وحسن
البجنوردي وم��وس��ی اجل��ص��اين ث��م ح��رض األبحاث
العالية عىل والده وضياء الدين العراقي وأيب املوسوي
اإلصفهاين ،وقد ريب جي ً
ال من الشعراء الشباب وعني
هبم وكان من املسامهني يف مجعية منتدى النرش ومدرس ًا
هبا ،وكذا مجعية الرابطة األدبية ،وصار إمام اجلامعة خلف ًا
لوالده.
املصدر :مشكلة اإلمام الغائب وح ّلها
السيد حممد مجال اهلاشمي الكلبايكاين

زيارة االربعين
واالبواق المستأجرة
مركز الر�سد العقائدي

ِ
ٌ
الفينة واألخرى
أبواق ُمستأجر ٌة َتنرش بني
ُهنالك
ِ
االنحرافي َة َ
زيارة األربعني بدعوى
قضي ِة
دعاواها
حول ّ
ّ
أن ال َ
لكتم
علمي ًا رصين ًا؛
نطلب منكم جواب ًا
أصل هلا،
ِ
ُ
ّ
بج ٍ
األلسن التي ُحت ُ
َ
ِ
ِ
زء
اول
وقطع
األبواق
تلك
ِ
املساس ُ
َ
القضي ِة ُ
سيني ِة.
مهم ِم َن
ٍّ
احل ّ
ّ
واجلواب عىل هذا التساؤلّ :
الزيارات
أهم ّ
إن من ِّ
أئمتنا ّ
الطاهرون لق ِ
رب
املخصوصة التي ّأكدَ عليها ّ
اإلمام ُ
السالم) هي زيار ُة األربعني
احلسني (عليه ّ
ِ
زيارة ُ
َ
احلسني
فضل
العلامء األعال ِم
كثري َ
من ُ
ذكر ٌ
وقد َ
ِ
يف يو ِم األربعنيَ ِ
حممد
فمن
هؤالء( :الشّ يخ أبو جعف ٍر ّ
بن احلسن ّ
فهو بعدَ أن روى
ويس) (قدس رسه) َ
الط ّ
ِ
َ
السالم) حتدّ ث ِ
عن
األحاديث يف فضلِ زيارته
(عليه ّ
ِ
ٍ
شهر صفر وما
خاصة
بأوقات
قيدة
الز
ّ
ّ
فذكر َ
َ
يارات ا ُمل ّ
ِ
رجوع
منه
ُ
ثم قال« :ويف يو ِم العرشين ُ
فيه من احلوادث ّ
ِ
حرم أيب ِ
من الشّ ام إىل
عبد اهلل احلسني
السالم) َ
(عليه ّ
الرسول (صىل ُ
وورود جابر بن
اهلل عليه وآله)،
ُ
مدينة ّ
لزيارة أيب ِ
ِ
عبد اهلل ُ
احلسني
األنصاري إىل كربالء
عبد اهلل
ّ
(عليه السالم)َ ,
من ال ّن ِ
اس وهي زيار ُة
أول من زار ُه َ
فكان ّ
السالم)».
األربعني (عليه ّ
احليل) إ ْذ َ
(العال ُ
ّ
مة ّ ّ
كتاب
كذلك
قال يف كتابه (ا ُملنتهى �� ُ
«يستحب زيار ُة ُ
احلسني يف
احلج):
الزيارات بعد
ّ
ُّ
ّ
العرشين من صفر».
َ
(اآلثار
الرحيان البريوين) يف كتابه
ُ
وقال (الشّ يخ أبو ّ
الرأس
الباقية ص« :)331يف العرشين ِمن صفر ُر َّد ّ
ِ
ّ
وفيه زيار ُة األربعني
الرشيف إىل ُجثّته فدُ فن معها
ِ
حرمه بعدَ انرافهم ِم َن الشّ ام».
وجميء
ُ
ِ
استحباب زيارة األربعني عندَ ُعلامئنا كام
وقد تواىل
ُ
والعال ِ
ِ
ّ
الس ّي ِد ِ
املجليس
مة
اإلقبال
ابن طاووس يف
ّ
عندَ ّ
ِ
كتابه احلدائق يف
ين يف
يخ يوسف البحرا ّ
يف البحا ِر والشّ ِ
ِ
الزيارات بعدَ
تأخرين
احلج وغريهم ِمن ُعلامئنا ا ُمل ّ
باب ّ
ّ
ُ
نفسه عندَ ُعلامئنا ا ُملعارصين إىل يومنا هذا.
واحلال ُ
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مرض سرطان الفم...
لتجنبه علينا االعتناء بصحة الفم واالسنان
والتنظيف المستمر لهما

الأحرار /قا�سم عبد الهادي

نوع من انواع السرطانات التي تصيب منطقة الفم ويبدا من الشفة العليا والسفلى وقاع الفم والثلثين االمامية
من اللسان وللهاة ،وتبدا االصابة على شكل قرحة بسيطة وهناك العديد من القرح التي تصيب بطانة الفم ولكن
التئامها يكون بمدة زمنية ال تتجاوز االسبوعين وعندما تستمر هذه القرحة ألكثر من ذلك نحتاج الى فحص نسيجي
ويصاحب هذه القرحة الم وتورم وكبر في المكان ,عادة هذا المرض يكون من النوع الحرشفي وال يتم من خالله
العدوى لألخرين ...وفي هذا السياق تحدث الدكتور قيس حبيب اخصائي جراحة الوجه والفكين قائال.
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اسباب حدوثة
ان السبب الرئيس لإلصابة هبذا املرض غري معروف ،ولكن
هناك عوامل حمفزة له منها التخدش املستمر وسببه السن
املكسور يف حافة حادة وكذلك طقم اسنان يف غري مكاهنا
اضافة اىل بعض العادات مثل العض املستمر يف مكان معني،
الخ ,اضافة اىل العديد من االسباب االخرى مثال االشعاع
واملرىض الذين يعانون من قلة املناعة يف اجلسم واملرىض
الذين يتناولون ادوية معينة لعالج رسطان اخر مثل االدوية
الكيمياوية وكذلك تناول الكحول وغريها.
اعراض املرض
تبدا االصابة عىل شكل قرحة بسيطة وهناك العديد من
القرح التي تصيب بطانة الفم ولكن التئامها يكون بمدة
زمنية ال تتجاوز االسبوعني وعندما تستمر هذه القرحة
ألكثر من ذلك نحتاج اىل فحص نسيجي ويصاحب هذه
القرحة امل وتورم وكرب يف املكان ,عادة هذا املرض يكون من
النوع احلرشفي وال يتم من خالله العدوى لألخرين ,ولكن
طرائق انتشاره تكون موضعية بعد كرب القرحة يوما بعد يوم
ونشاهد عادة انتشارها بالغدد اللمفاوية فيؤدي اىل تضخم
الغدد اللمفاوية التي هي اسفل الفك وتنتقل بعد ذلك اىل
الغدد اللمفاوية التي توجد يف الرئة ,وهذه الغدد تكون مرافقة
وعندما تتضخم تؤدي اىل تأخري او منع املرض قدر املستطاع
من انتشاره اىل بقية انحاء اجلسم النه يوجد نوعان من الغدد
اللمفاوية (العميقة وتوجد يف الرئة ,السطحية وتوجد يف
اسفل الفك).
تشخيص املرض
يتم تشخيص املرض عن طريق اخذ عينة نسيجية تكون
باملفراس أو الرنني املغناطييس أو السونار وبعد التأكد باهنا
قرحة رسطانية يتم العالج الذي كلام كان يف وقت مبكر
للمرض كلام كانت نسبة الشفاء عالية ،ونحن بدورنا نقسم

املرض اىل اربع مراحل هي (نسبة الشفاء اكثر من  ,%90نسبة
الشفاء  ,% 60نسبة الشفاء  ,% 40نسبة الشفاء اقل من .)% 20
العالج
بعد التأكد بان املرض هو ورم رسطاين حرشفي يكون عالجه
عن طريق التداخل اجلراحي وتعتمد عىل مراحل املرض
االربع اضافة اىل درجة ختصص اخلاليا هل هي متخصصة
ام غري متخصصة ؟ فيعتمد ذلك عىل تلك االمور وطريقة
العالج اجلراحي هو استئصال القرحة مع اخذ حواف سليمة
تقريبا (ا �  )1,5سنتمرت وكذلك استئصال الغدد اللمفاوية
املصابة ويف بعض احلاالت غري املصابة كأجراء اهتزازي
بعد ذلك يعتمد العالج عىل رفع الورم وارساله مرة ثانية
اىل الفحص النسيجي ويتم التحديد هل يرسل املريض اىل
االشعاع ام ال ؟ فاذا كانت الغدة اللمفاوية مصابة ودرجة
التخصص قليلة ينصح املريض بإكامل عالجه بإشعاع الطب
الذري ,واذا كان هناك انتشار يف مكان اخر ينصح املريض
بأخذ االدوية الكيمياوية.
النصيحة الطبية
لتجنب االصابة هبذا امل��رض جيب االعتناء بصحة الفم
واالسنان والتنظيف املستمر هلام والزيارة الدورية اىل الطبيب
املختص ومالحظة اي تقرح يف الفم يبقى اكثر من اسبوع
والتي حتدث نتيجة القلق وقلة املناعة والتي تزول خالل
اسبوع ,واذا استمر ألكثر من ذلك جيب ان تشخص عن طريق
الطبيب االخصائي (طبيب االسنان � طبيب عام) واملفروض
يتعامل مع تلك االمور بجدية ,واحلاالت التي تأيت الينا دائام
ما تكون متأخرة بسبب عدم االعتناء بالنفس واالمهال يف
معظم احلاالت من قبل املواطنني ,وننصح اطباء االسنان عادة
واالطباء العموميني باملراكز الصحية عندما يشاهدون قرحة
ال تشفى خالل اسبوع او اسبوعني جيب حتويلها اىل الطبيب
املختص كي يتم تشخيصها بصورة صحيحة.
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ا�رسة وجمتمع

دور االسرة
في تربية االبناء
هناك عدة عوامل مهمة تتدخل يف الرتبية وكامل االنسان منها
العامل الوراثي واملحيط الذي يعيش فيه االنسان ولكن تلك
العوامل هي االرسة الصاحلة ،فاذا كانت االرسة صاحلة واعية
تعيش العقيدة الصحيحة والتدين واالخالق والعمل بأحكام
اهلل تعاىل فان ذلك سوف ينعكس عىل االوالد بشكل طبيعي
وبدون تكلف .
وعىل هذا فاألرسة هي املدرسة االوىل التي يدخل اليها االنسان
من اجل ان يتعلم االخالق واآلداب والعقيدة الصحيحة او
الفاسدة ،فاملحيط السليم او امللوث لألرسة له االثر الكبري يف
سلوك االوالد فكريا وسلوكيا ،وقد جاء القرآن الكريم يف عدة
آيات كريمة مباركة ليؤكد هذه احلقيقة وإن االرسة هلا الدور
الكبري والعظيم يف اهلدم او البناء فمتى كانت االرسة صاحلة كان
النتاج صاحلا طيبا مثمرا ومتى كانت االرسة طاحلة فالنتاج كان
فاسدا فاجرا ظاملا...
}إِ َّن َك إِن َت َذ ْر ُه ْم ُي ِض ُّلوا ِع َبا َد َك َو َال َي ِلدُ وا إِ َّال َف ِ
اج ًرا َك َّف ًارا
(نوح ،{)27/وقوله تعاىلَ } :ف َت َق َّب َل َها َر ُّ َهبا بِ َق ُب ٍ
ول َح َس ٍن َو َأن َبت ََها
َن َبا ًتا َح َسنًا َو َك َّف َل َها َز َك ِر َّيا( ..آل عمران ،{)37/وقوله تعاىل:
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahra r W eekl y

56

بقلم  /اأ .د .ال�سيخ عبد الر�سا البهاديل

ين آ َمنُوا ُقوا َأ ُنف َس ُك ْم َو َأ ْه ِل ُ
اس
يك ْم َن ًارا َو ُق ُ
} َيا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
ود َها ال َّن ُ
َو ْ ِ
احل َج َار ُة َع َل ْي َها َم َالئِ َك ٌة ِغ َال ٌظ ِشدَ ٌاد( ..التحريم{)6/
وهكذا جاءت الروايات الكريمة عن النبي (صىل اهلل عليه
وآل��ه) واالئمة االطهار (عليهم السالم) يف احلث عىل تربية
االوالد وان يأخذ االباء دورهم يف بناء االرسة البناء الصحيح
فكريا وعقائديا وروحيا واخالقيا ،فعنه (صىل اهلل عليه وآله) ما
ورد يف (وسائل الشيعة للحر العاميل ،ج ،21ص« :)47لئن
يؤدب أحدكم ولده خري له من أن يتصدق بنصف صاع كل
ي��وم» ،وحديثه الرشيف ايضا (املصدر السابق :ص:)476
«أكرموا أوالدكم وأحسنوا آداهبم يغفر لكم» ،وقول اإلمام زين
العابدين (عليه السالم) الذي نقله ابن شعبة احلراين يف (حتف
العقول :ص« :)263وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ومضاف
اليك يف عاجل الدنيا بخريه ورشه ،وأنك مسؤول عام وليته من
حسن األدب والداللة عىل ربه واملعونة له عىل طاعته فيك ويف
نفسه ،فمثاب عىل ذلك ومعاقب ،فاعمل يف أمره عمل املتزين
بحسن أثره عليه يف عاجل الدنيا ،املعذر اىل ربه فيام بينك وبينه
بحسن القيام عليه واألخذ له منه وال قوة اال باهلل».

وا ٌ
مفروقع

ٌ ض
واقع مفروض

بقلم /حنان الزيرجاوي

اّ
علميها أن تكون
صالحة واعية

ِ
ِ
حضنك شاكية ،تقول
تأتيك يوما ما ،باكية ،وترمتي يف
قد
اهنا سئمت وال تريد االستمرار يف حياهتا؛ ألن زوجها
يزعجها ببعض ترفاته جتاهها ...ارج� ِ
��وك متهيل وال
تستعجيل ،تذكري أيام طفولتها وكيفية رصاخها من شوكة
تشك اقدامها ،وبكائها من يشء يصادفها وال يأيت عىل
مرامها ،فام مل تكن الشكوى من اختالالت عقائدية خطرية،
أو انتهاكات أخالقية كبرية ،أو يشء يستحق أن ختشني منه
عىل سالمتها يف دينها ودنياها ،فال تعدو أن تكون كلامهتا
حمض شكوى وتنفيس عن مضايقات تواجهها.
ِ
ِ
وقدرتك
تفهمك،
واملعول هنا عىل مقدار وعيك ،ومدى
عىل امتصاص أملها ،وهتدئة ثورهتا ،وإزالة أي شعور سلبي
يؤثر عىل حياهتا ،لتعود إىل بيتها بصورة تؤهلها إلكامل
مسريهتا بوعي وحب وحكمة.
اربتي عىل كتفها ،وامسحي بحنو دمعتها ،وال تشعيل فتيل
أزمتها بالوقوف إىل جنبها ضد زوجها ،أو طالق التهديدات
أمامها...علميها أن لكل شخص رصيدا من السلبيات
واإلجيابيات ،وال أحد خيلو من األخطاء واهلفوات ،وأن
تركيز النظر عىل العيوب بداية اإلخفاق ،وكثرة تضخيم
األمور عنوان الفشل والشقاق.
وضحي هلا أن االختالف أمر وارد يف احلياة األرسية ،وأن
العالقة الزوجية ال يمكن أن تدوم إال باملرونة والتضحية،
والزوجة الصاحلة الذكية هي التي جتعل من اخلالفات نقطة
للنجاح ،ومن التحديات منطلقا للتكامل والفالح ،وال
سبيل إىل ذلك إال بالتمسك هبدي االسالم وتعاليم أهل
البيت عليهم السالم.

نجاح مل يشهد التأريخ مثله ،قد يؤهله للدخول لعامل األرقام
ٌ
ً
نجاح مل
القياسية  ،خصوصا وإ ّن��ه عىل مجيع املستويات،
ٌ
يتمكن اإلنسان يف عرنا احلايل من أن حيققه ولكن متكن منه
فايروس صغري ال يرى بالعني ،ذلك هو فايروس كوفيد19 -
ٍ
نفسية وفرض أجندته عىل الشعوب
فقد نجح يف فرض
حرب ّ
والدول يف العامل ،عىل الرغم من التف ّنن يف أشكال املقاومة
البرش ّية له ح ّتى يف املرحلة األخرية والتي تعترب مرحلة ملا بعد
خيم بتأثرياته عىل الواقع التعليمي
عاملي ًا ،كذلك ّ
انتشار الوباء ّ
واملدارس واجلامعات فمنها من جلأ اىل اجياد بدائل والبعض
اآلخر يعمل بام هو متوفر والبعض اآلخر ينتظر الفرج اإلهلي.
ومن تلك البدائل التي استخدمتها الكثري من دول العامل
املتطورة هي التعليم االلكرتوين وتعد من اح��دث طرائق
التعليم يف الوقت الراهن الذي فرض نفسه خالل فرتة انتشار
الوباء بشكل واسع ومن ضمنها العراق بسبب الظروف
التي منعت الطلبة من مواصلة مسريهتم الدراسية ،لكن هذا
النوع من التعليم له سلبيات كثرية بالرغم من اجيابياته خاصة
يف جمتمعنا الذي عانى ما عاناه من الويالت واحلروب التي
خلفت اجلهل والتخلف يف كثري من طبقات املجتمع فغياب
اجلانب التوعوي عند اغلب العوائل منع من توفري الظروف
الالزمة ألوالدهم مما سبب صعوبة يف استخدام هذه الطريقة
من التعليم ,كذلك ضعف احلالة املعيشية لبعض العوائل
ساهم بشكل كبري بنفور وتذمر أوالدهم من طريقة التعليم
هذه ,وال يغفل عنا ما يفتقده هذا التعليم من عدم توفر اللقاء
مع االصدقاء وتبادل احلديث معهم وجها لوجه مما سبب هلم
هذا التعليم مع كثرة املكوث عىل االجهزة االلكرتونية العزلة
واالكتئاب ,فهناك جمموعة من االمور التي البد من مراعاهتا
يف ظل هذه الوقائع ،ومنها:
_تغيري نظرة االهل نحو االجيابية وجماراة االوضاع للوصول
اىل مستوى افضل.
_ اختيار املؤسسات التعليمية املناسبة التي تراعي الوضع
الصحي.
_هتيئة الظروف النفسية للطلبة الستيعاب طرائق التعليم
هبذه الكيفية.
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واحــــــــــــة االحرار

يف النتظار..

ّ
علي فراقك
يعز ّ
حيدر ال�سالمي

أتلهف إىل طلعتك
أتشو ُف إىل رؤيتكّ ..
ّ
ُ
أهيا امل��يضء ..أرسج لييل بتهجي أسامئك
النورانية ..أمنح نفيس سمة الدخول إىل
عباءة صربك العظيم طمع ًا يف بِ ّرك.
ُت��س� ّ�ورين الظالل واألش��ب��اح ..يف سمعي
متر
ختتلط األص��وات ..جحافل الكلامت ّ
عىل بوابات املعنى دونام أي هدأة ..أتعكز
ع��ىل س��اق رج��ائ��ي ،أمسك خيط الفجر
بأنملة وبأخرى أتوضأ أم ً
ال يف اخلالص من
الذنوب .حتى متى أبقى رهني ذنويب؟!
ي��أرسين وق��ارك ..يدهشني ق��رارك ،وهذا
الصمت الرائن ..صخب هي احلياة وال
حسيس ل��كِ ،أألين أهل��و لبعض الوقت
َ
تسدل ما بيني وبينك أه��داب الظالم..
وحج ٌب خميفة ُحتبط حماواليت
ُس ُح ٌب كثيفة
ُ
يف الوصول إىل ِ
دارة وجهك وهالة عرشك.
األقرب
أتساءل عنك ،متى بعدت وأنت
ُ
واألحب؟ وهل لك ٌ
أوبة بعد طول فراق؟
ّ
َي ِع ّز ع ّ
يل ما تالقيه من غربة يف زاوية االنتظار،
وما أقاسيه من شوق مري ٍر حدَ االحتضار.
ُ
سأرحل وتبقى
سيدي املفدّ ى ..وشيك ًا
ّ
عيناي ترنوان ملقدمك لتكتحال برؤيتك.
أتراك جتيء قبل رحييل؟! رأفة يب ورفق ًا..
جناح كمثيل ،فق ٍ
ري ال يملك
تلطف مع كسري
ٍ
إال َ
أمل اللقاء خالص ًا من الشقاء.
يا غاية ما أبغي ،يا وجهة ما أنوي ،يا قبلة
ما أرجو ،وصالة وحشتي وأنيس ليلتي.
بك عزيت ورفعتي وفراقك لوعتي ومسيل
دمعتي .ينبعث الوجع املورق يف قلبي إىل
حيث جبال روعتك وغياهب سلوتك.
ٍ
ُ
يشء،
املتعرش خوف ًا من ال
خيامرين األرق
وج ً
ال يف حرضة قدسك.
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رئي�س جزر املالديف يدع� ال�سعب
اإىل رعاية الإ�سالم يف قل�بهم
ّأكد رئيس جزر املالديف إبراهيم حممد ُص ِلح حتقيق التقدم االجتامعي
واالقتصادي بإتباع األمثلة التي وضعها املجتمع املسلم األول بقيادة النبي
األكرم (صىل اهلل عليه وآله).
ّ
وحث ُص ِلح يف خطابه ألبناء شعبه بمناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف،
عىل التفكري يف حياة النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله) ،واص ًفا النبي بأنه «من
أعظم النعم» التي منحها اهلل للعامل.
وقال صلح :إن «هذه املناسبة فرصة لنرش القيم واملبادئ اإلسالمية،
مثل تقوية أوارص األقارب ،وتعزيز العدالة والرمحة ،وكذلك املساعدة
والتعاطف مع بعضنا البعض».

�ساعر

الكاظمية
السيد عبد الصاحب ابن السيد عبد الرزاق (أبو جعفر) ابن السيد

حسن ابن السيد حممد ابن السيد جعفر ابن السيد رايض األعرجي،
الكاظمي ،ولد يف النجف األرشف  -يوم كان أبوه مقي ًام فيها لغرض

التحصيل -يف حدود سنة 1290ه� ،وقرأ عىل ثلة من أعالمها  ،وله
تلمذة يف النجف األرشف ملدة امتدت إىل عرشين سنة.

كان له جملس علمي أديب ينعقد يف الصحن الكاظمي الرشيف باسم
جملس آل األعرجي :وحيرضه كثري من علامء وأدباء الكاظمية وبغداد،
ومن آل األعرجي يف كل املدن أثناء قدومهم إىل مدينة الكاظمية.

طاق الزعفران يف كربالء
يحتفي بامل�لد النب�ي
ال�سريف

حب النبي الأكرم
ّ
لآله الأطياب
وردت جمموعة كبرية من الروايات عن
ْ
النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله) يف حمبة
أهل البيت (عليهم السالم) ومنها:
نافع يف سبعة مواطن،
* ُ
(ح ُّب أهل بيتي ٌ
أهوا ُهل َّن َعظيمة :عند الوفاة ،ويف القرب،
وعند النشور ،وعند الكتاب ،وعند
احلساب ،وعند امليزان ،وعند الراط).
* (أثب ُت ُكم َقدم ًا عىل الراط أشدُّ ُكم ُحب ًا
ألهل بيتي).
* قال (صىل اهلل عليه وآله) لإلمام عيل
بت ُح ُّبك يف قلب
(عليه السالم)( :ما َث َ
ٍ
دمه عىل الراط
امرئ مؤمن َفز َّل ْت به َق ُ
إال ثبت َل ُه قدم ،حتى أدخ َل ُه ُ
اهلل بِ ُح ِّبك
اجلنة).
ٍ
* (ال ي ِز ُّل قدم َعبد يوم القيامة حتى يسأل
ِ
أربعة أشياء :عن شبابه فيام أباله ،وعن
عن
عمره فيام أفناه ،وعن ماله من أين اكتسبه
وفيام أنفقه ،وعن ُح ِّبنا أهل البيت).

ً
م�سجدا بعد 14
الي�نان تفتح
عام ًا من التاأخري

أصبح املسلمون يف اليونان اآلن ،يمتلكون مسجد ًا رسمي ًا إلقامة
الصلوات والشعائر الدينية ،وقد تم افتتاحه بعد ( 14عام ًا) من
االنتظار ،حيث كان عليهم الصالة يف األقبية واملرائب وأماكن العبادة
املؤقتة.
املسجد تم بناؤه يف منطقة فوتانيكوس ،واستكمل بعد جهد طويل بدأ
منذ عام  ،2006بعد املوافقة عىل مترير القانون رقم ( )3512الذي
ينص عىل السامح ببناء املساجد اإلسالمية.
ّ
أول صالة مجاعة بإمامة الشيخ زكي حممد (مواطن يوناين
وأقيمت ّ
من أصول مغربية) ،مع االلتزام الصارم بقواعد التباعد االجتامعي
املطبقة يف مجيع أنحاء اليونان الحتواء
وإجراءات السالمة األخرى ّ
انتشار فريوس كورونا.
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