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صفحتنا على الفيسبوك :مجلة االحرار

االلتجاء اإىل اهلل
ُ

ALAHRAR MAGAZINE

نزلت آيات القرآن الكريم ول�� ��م تنحصر بجانب من جوانب
ْ
الحياة دون األخرى س�� ��واء اقتصادية كانت أم عس�� ��كرية أم
وجهت لنا جميعًا دون
سياس�� ��ية أم دينية وغيرها ،كما إنها ّ
استثناء من أجل انقاذنا وسعادتنا وسعادة البشرية جمعاء،
ففيها الحل لجميع اش�� ��كاالت الحياة ومش�� ��اكل اإلنس�� ��ان،
كون القرآن كتاب وجود وهداية ورحمة باإلنس�� ��ان ومن
أجل اإلنسان ،وفيه المعالجة الناجعة لجميع شؤون الحياة
كبيرها وصغيرها ،بسيطها ومعقدها ،كما إنه يتطرق
إلى كافة دقائق الحي�� ��اة اليومية والتفصيلية ..بل وما بعد
الحياة أيضا.
أم�� ��ا اإلعراض عن ذك�� ��ر اهلل تعالى -والعي�� ��اذ باهلل  -فهو
يزي�� ��د المصائب والمصاعب ،وله آث�� ��ار في اآلخرة كما له
آثار وعواقب دنيوية وخيمة على اإلنس�� ��ان ،عكس من يتقي
اهلل تعال�� ��ى في الس�� ��ر والعالني�� ��ة ..وطبعا المس�� ��ؤولية أمام
اهلل تعالى تكبر حس�� ��ب فهم اإلنس�� ��ان لبواط�� ��ن األمور ،أو
مكانته االجتماعية ووجاهته ،أو حس�� ��ب منصبه بين الناس
كمس�� ��ؤول عنه�� ��م ،وإذا به يس�� ��لبهم أبس�� ��ط حقوقهم في
الحي�� ��اة من أجل مصالحه الش�� ��خصية والفئوية والحزبية،
فليس من المعقول أن يكون المس�� ��ؤول غير مسؤول وغير
مبال بمشاكل الناس ،وغير مكترث بهمومهم ومصالحهم
ٍ
وحاجاتهم ،ألن حسابه عند اهلل تعالى سيكون عسيرًا.
من هنا يمكننا اإلش�� ��ارة إلى ضرورة التجاء اإلنسان الى اهلل
تعالى في أوقات الش�� ��دة والضي�� ��ق والضعف واليأس ،أو في
الظروف العصيبة كالمرض أو الخطر أو تس�� ��لط الظلمة
أو التعرض للظلم واإلجح�� ��اف ،وقوة الطغاة والمتجبرين
في األرض ،وال يجب أن يركن إلى االنهزامية النفس�� ��ية،
فإن ف�� ��ي االلتجاء إلى اهلل تعالى راح�� ��ة للنفس ،وامتدادها
بالق�� ��وة كما فيه منعتها من الوه�� ��ن والتقهقر واالنهزام،
واسنادها من االنهيار ..للمواصلة بهمة عالية دون االلتفات
للضغوطات الحياتية ،وظلم الطغاة ،فقد قال تعالىَ ( :و َما
ِير).
يكْم َوَيْع ُفو َع ْن َكث ٍ
يبٍة َفِب َما َك َسَب ْت َأْيِد ُ
َأ َص َابُكْم ِم ْن ُم ِص َ
رئيس التحرير

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

المسرح الحسيني إشراقة
والئية من حرم مصباح الهدى

صدر العدد ( )12من جملة (املرسح احلسيني) الفصلية التي
تصدرها وحدة التدوين والتوثيق األديب لشعبة النرش يف
قسم اعالم العتبة احلسينية املقدسة ،وهي جملة تعنى بالشأن
املرسحي بشكل عام واحلسيني بشكل خاص.
عل ًام إن املجلة تتبنى النصوص والبحوث والدراسات وكل
ما خيص شؤون املرسح احلسيني ،وجاءت نصوص العدد
عرب مقاالت ودراس��ات وبحوث أدبية ،إضافة إىل متابعة
آخر النشاطات املرسحية عىل الساحة العراقية والكربالئية
وغريها من مواضيع وبأقالم نخبة من األدب��اء والكتاب
العراقيني.
ويذكرطالب الظاهر مدير حترير املجلة« :إن هذا العدد
اجلديد ج��اء بأكثر من مئة صفحة من القطع املتوسط
(الوزيري) ،وبطباعة أنيقة ،وإخراج فني بديع ،وإن هذه
اجلهود سواء من قبل هيئة حترير املجلة ،أو من األساتذة
املشاركني يف هذا العدد الشك مباركة ،وهي إن دلت عىل
يشء فهي تدل عىل اجلدية يف املسرية الثقافية الرسالية هلذه
املجلة الرائدة يف جماهلا وهي ترسخ يف واقعنا الثقايف مفاهيم
النهضة احلسنية يف واقعة الطف اخلالدة ..ال سيام وهي
تصدر من مرقد اإلمام احلسني عليه السالم ،وتتبوأ قدم
السبق من بني املجالت التي تعنى باملرسح احلسيني».
وقد شارك يف هذا العدد نخبة من األدباء والكتاب والباحثني
منهم األساتذة عدي املختار ،ناهض اخلياط ،ارساء عزيز،
الشهيد محزة الالمي ،د .عيل حممد ياسني ،آالء احلجامي،
عيل حسني اخلباز ،ن��ارص اخل��زاع��ي ،عبد احلسني خلف
الدعمي ،فراس األسدي  ،حيدر عاشور ،نزار السدخان.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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كتابة موسوعة تو ّثق
تضحيات الشهداء وجرائم اإلرهاب
أعلنت العتبة احلسينية املقدسة عن تشكيل جلنة خاصة لتثبيت
وتوثيق جرائم تنظيم «داعش» اإلرهايب يف موسوعة شاملة،
باإلضافة اىل مجع معلومات عن شهداء احلشد الشعبي
والقوات األمنية خالل عمليات تطهري املدن.
وقال الشيخ عيل القرعاوي ،معاون رئيس قسم النشاطات
العامةّ :
إن «القسم شكل جلنة من املختصني لتثبيت وتوثيق
اجلرائم التي حلقت بجميع الطوائف واملكونات التي تسكن
يف املناطق التي سيطر عليها سابق ًا تنظيم داعش االرهايب وتم
تطهريها بفضل فتوى املرجعية الدينية العليا».
وأض��اف القرعاوي ،أن «امل���رشوع هي��دف إىل توثيق تلك
اجلرائم عىل شكل موسوعة؛ ليعرف اجلميع حجم اجلرائم
التي ارتكبها التنظيم اإلرهايب ،وحجم التضحيات التي قدمها
الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل العراق وحفظ أبنائه».

مطالبات بإدخال خطبة الغدير المباركة
ضمن المناهج الدراسية
طالب باحثون وأكاديميون عراقيون ،وزاريت الرتبية والتعليم
العايل والبحث العلمي ،بإدخال خطبة الغدير املباركة يف املناهج
الدراسية ،ملرحلتي االبتدائية والثانوية واجلامعات ،لبيان
املضامني العقائدية والدينية والرتبوية واألخالقية لواقعة الغدير،
وأمهية نرشها يف املجتمعات اإلنسانية.
ّ
وأكد الباحثون يف ختام مؤمتر الغدير العاملي األول الذي عقدته
العتبة احلسينية املقدسة ،األسبوع املايض ،عىل «رضورة إدخال
خطبة الغدير املباركة يف املناهج الدراسية لبيان مضامينه للنشء
والتالميذ والطلبة يف املدارس واجلامعات العراقية» ،مشري ًا إىل
أمهية «تثقيف الناس أن الغدير مل ِ
يأت صدفة ،بل جاء مؤكد ًا
خليارات وقرارات ووصايا كثرية ومتكررة من القرآن الكريم
والنبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله) وبأن اإلمام علي ًا بن ايب طالب
(عليه السالم) هو اإلمام املختار املصطفى من اهلل ورسوله».
كام دعا الباحثون إىل «اإلفادة من واقعة الغدير يف نظم أمور الناس
واختيار القائد املناسب الذي يقودهم وفق مبادئ السامء ،ونرش
مبادئ واقعة الغدير وأخالق النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله)
وأخالق أمري املؤمنني (عليه السالم)».

ٌ
فسيل عاشر..
َّ
َّ
المحكمة
لمجلة المبين

العتبة الحسينية تستملك
أرض ًا في غرب أفريقيا
إلقامة أنشطة ثقافية

َّ
املحكمة
مؤسسة علوم هنج البالغة العدد العارش من جم َّلتها
صدر عن َّ
السياسة بني ترصيف
جم َّلة املبني ،ومما جاء يف هذا العدد ملفا خاصا عن ِّ
إنسانية الدَّ ولة يف ضوء هنج البالغة ،وقد
املصالح وجت ُّنب املآثم وأثرها يف
َّ
(االسرتاتيجية اإلدار َّية
تضمن هذا امللف جمموعة من البحوث وهي:
َّ
َّ
الشاملة عند اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،وبحث :اجلانب
السيايس يف رسائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم)،
السلطة بني الترشيع
وبحث :تأسيس اإلمام عيل (عليه السالم) لوظائف ُّ
والواقع ،وبحث :الفساد اإلداري – الوقاية والعالج حكومة اإلمام عيل
أنموذجا ،وبحث بناء اإلنسان وتنمية املوارد البرش َّية يف
(عليه السالم)
ً
ٍ
فكر اإلمام عيل (عليه السالم)ً ،
بحوث ُأخرى.
فضال عن
علمي ًة ُتكمل ما بدأته مؤسسة هنج البالغة يف
ومحل هذا العدد بصم ًة
َّ
رصح رئيس التحرير
األعداد السابقة من هذه املجلة ،ويف ضوء ذلك َّ
نصه« :صدر
أمهية هذا العدد ما ُّ
عباس َّ
الفحام حول َّ
األستاذ الدكتور َّ
هذا العدد برغم الظروف املع َّقدة يف أ َّيامنا هذه لك ّنا حاولنا فيه تغطية
واجتامعية خمتلفة يف البحث الدائر حول فكر
وسياسية
مساحات إدار َّية
َّ
َّ
اإلمام عيل (عليه السالم) وبيئته ،ونزعم َّ
مكملة
أن هذا العدد سلسة ِّ
وتركيبية شملتها األعداد السابقة».
وأسلوبية
أدبية
َّ
َّ
ملا سبق من جوانب َّ
جدير بالذكر َّ
احلسينية الدائمة
إن هذا العدد متو ِّفر يف معارض العتبة
َّ
للكتاب ،وكذلك يف معرض املؤسسة الكائن ما بني احلرمني الرشيفني
ويف موقعها الكائن يف شارع السدرة.

رشعت العتبة احلسينية املقدسة ومن خالل مؤسسة
وارث األنبياء (عليه السالم) التابعة لشعبة النشاطات
األفريقية يف قسم النشاطات العامة يف العتبة املقدسة
بتسجيل أرض بمساحة ( 30أل��ف مرت مربع) يف
مجهورية (بوركينا فاسو) إلقامة برامج دينية وثقافية.
وق��ال الشيخ عيل القرعاوي ،معاون رئيس قسم
النشاطات العامة« :بعد أي��ام متواصلة من العمل
ال���دؤوب ،وم��ن خ��الل تعاون العديد من اإلخ��وة
املؤمنني يف (بوركينا فاسو) تم رشاء وتسجيل األرض
باسم العتبة احلسينية املقدسة ،والتي تقع يف مدينة
(بوبوديالسو) وحتديد ًا يف منطقة (باما) التي تكتظ
بالكثافة السكانية ،وتشتهر بالثروة الزراعية».
وأضاف القرعاوي ،أن «هذه األرض سوف تكون
باكورة عمل للنشاطات الثقافية والعلمية بالنسبة
إىل (مؤسسة وارث األنبياء عليه السالم) التي تتبنى
العديد من النشاطات املختلفة لإلسهام يف نرش علوم
أهل البيت (عليهم السالم) يف القارة األفريقية ،فض ً
ال
عن استثامرها يف املجاالت التنموية والزراعية».
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من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ
العراق الحديث

اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف /20حمرم احلرام1436 /هـ
املوافق 2014/11/14م :
األمر االول :
ان ما شهدته الساحة يف االسابيع االخرية من حترك خارجي
ملسؤولني يف الدولة العراقية ضم خمتلف الفرقاء السياسيني
هب��دف االنفتاح عىل دول اجل��وار وفتح صفحة جديدة من
عالقات التفاهم والتعاون بني العراق وهذه ال��دول خطوة
صحيحة نأمل ان تلقى جتاوب ًا مناسب ًا منها فتتعاضد اجلهود من
اجل ّ
حل املشاكل التي يعاين منها العراق واملنطقة بشكل عام.
كام نأمل ان يكون التغيري يف بعض القيادات العسكرية – الذي
اعلن عنه مؤخر ًا – خطوة يف سبيل اصالح املنظومة العسكرية
واالمنية يف البلد.
ان املأمول من الفرقاء السياسيني وخصوص ًا القادة هو التعاون
اجلا ّد واحلقيقي يف سبيل إصالح واقع االداء يف مجيع مؤسسات
الدولة خصوص ًا املهمة منها ،وهنا نود بيان ما ييل :
لقد بات من الواضح لدى مجيع املسؤولني وكثري
-1
من املواطنني ما هي االسباب التي ادت اىل االهنيار الكبري يف
املؤسسات العسكرية واالمنية وال��ذي كان مدخال ً لتمكن
عصابات داعش من السيطرة عىل مناطق واسعة من العراق..
وملاذا نجد ان الكثري من مؤسسات الدولة ختفق يف اداء مهامها
بصورة صحيحة.
ان من مجلة هذه االسباب املهمة التي حتتاج اىل ارادة جادة
وحترك عاجل من قبل املسؤولني املعنيني لكي نتدارك تأثري
بعض السياسات اخلاطئة للفرتة املنرصمة هو الفساد املايل
واالداري املسترشي يف اغلب مؤسسات الدولة.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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وه��ذا ال يمكن معاجلته اال اذا ت��ع��اون ال��ق��ادة م��ن خمتلف
الفرقاء السياسيني يف حماربة الفساد بصورة حقيقية بعيد ًا عن
املحسوبيات وبشكل صارم وجريء من دول وجل وخوف
من احد ،والبد ان يبدأ ذلك عىل مستوى القيادات واملواقع
الرفيعة لدى الكتل السياسية ومن يمثلهم يف املواقع الترشيعية
والتنفيذية ،وينبغي للقيادات العليا جلميع الكتل الذين بيدهم
زمام االمور واساسياهتا ان ّ
يشخصوا مواطن الفساد يف كتلهم
واملحسوبني عليهم وان يكونوا عىل يقظة ووعي وحذر من
وجود عناوين خادعة تغطي عدد ًا من عمليات الفساد املؤثرة
وع��ىل مستويات عليا يف من يمثلهم يف السلطة الترشيعية
والتنفيذية – وان هذه العناوين -كتمويل الكتلة او احلزب او
دعم العملية االنتخابية وغري ذلك من هذه العناوين ال تعطي
املربر ابد ًا لبقاء هذا املسار اخلاطئ.
ان مشكلة الفساد املايل احلكومي مشكلة مزمنة يف هذا البلد
وقد تفاقمت يف السنوات االخرية والبد ان تتضافر اجلهود
ملكافحته فانه ان بقي بمستوياته الراهنة فال يرجتى مستقبل زاهر
للعراقيني يف االستقرار االمني والسيايس والتنمية االقتصادية
والتقدم العلمي وسائر النواحي احلياتية املهمة.
ان البناء املهني ملؤسسات الدولة حيتاج اىل االصالح
-2
يف خمتلف املستويات – فان اعتامد الوالء للحزب او الكتلة
وجعله هو املعيار يف اختيار املسؤولني بذريعة ان الوالء هو
الذي يضمن سالمة االداء كام تراه الكتلة او احلزب واالمهال
الواضح العتامد معايري الكفاءة والنزاهة واالخالص يف اخلدمة

ُن�شرت يف جملة االحرار العدد ()464
اخلمي�س/26حمرم احلرام1436/هـ  -املوافق 2014/11/20م

والشجاعة واجلرأة يف اختاذ القرارات من االسباب االساسية
لفشل كثري من مؤسسات الدولة يف ادائها.
ان البلد بحاجة اىل ان يتحىل القادة السياسيون بالشجاعة
واجلرأة واالقدام عىل اختاذ قرارات حاسمة يف هذا املجال،
وعدم القبول بتسنم أي شخص ألي موقع – وال سيام املواقع
املهمة – اذا مل يكن مؤهال ً له متام ًا حتى لو كان يدين بالوالء
التام هلم او ألحزاهبم او كتلهم.
لقد اثبتت السنوات املاضية ان اختالف الفرقاء
-3
السياسيني وعدم االنسجام والتفاهم فيام بينهم قد ارض
بالعراق وشعبه كثري ًا – بل قد ارض حتى بالكتل السياسية
نفسها -ويف املقابل فان حتركهم سواء أكان عىل مستوى
هم العراق
الداخل او اخلارج – كفريق واحد حيمل مجيعهم ّ
ومصاحله ويقدمها عىل مصاحلهم اخلاصة سواء أكانت حزبية
او طائفية او مناطقية هو الذي يعطي هلم قوة ووزن ًا واحرتام ًا
لدى االخرين.
وم��ن هنا ف��ان املأمول ان يرتفع الفرقاء السياسيون عن
مصاحلهم اخلاصة ويتقارب بعضهم من البعض االخر بام
يؤدي اىل متاسكهم ووحدة موقفهم يف القضايا االساسية
الداخلية واخلارجية وبام حيقق املصالح العليا للبالد.
ان من العوامل املهمة لتجاوب املواطنني مع
-4
احلكومة ودعمهم هلا واستقرار االوضاع العامة هو تفقد
مظامل العباد ومطالبهم املرشوعة واالستجابة هلا بحسب

االمكانات وقد تكون القيادات السياسية يف خضم انشغاهلا
بالوقع املعقد يف غفلة عن هذا – فالبد من تكليف جلان يتمتع
اعضاؤها باحلس الوطني والتفهم ملطالب الناس من مجيع
الرشائح واملكونات حللها ورفع ما يقع من الظلم واحليف
عليهم.
األمر الثاين :
ان عدم اقرار املوازنة للعام 2014م قد أرض كثري ًا بام كان
وفوت
يؤمل انجازه من مشاريع رضورية خلدمة املواطنني ّ
الفرصة عىل كثري من اخلرجيني والعاطلني لتوفري فرص
العمل هلم – ووضع بعض املحافظات يف موقف حرج جتاه
ما هو مطلوب منها من نفقات تشغيلية وخدمات.
وحيث ان ع��ام 2014م عىل وش��ك االنتهاء فالبد من
ت��دارك ذلك ب��االرساع بإقرار موازنة عام 2015م  ،واذا
كان انخفاض االيرادات املالية قد وضع امليزانية العامة يف
عجز مايل – فاملطلوب ابداء املرونة الرضورية وتقدير ما
متر به البالد من ظروف صعبة – وذلك بالتغايض عن بعض
املطالب التي يمكن تأجيلها اىل وقت آخر..
واما مع االرصار عىل بعض املواقف وتعطيل امليزانية القادمة
فإن الرضر سيصيب اجلميع وي��ؤدي اىل مزيد من املعاناة
ألبناء الشعب العراقي.
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فقـــــــه وعقائد

متابعة  :حممد حمزة اجلبوري

اأموال الدولة
السؤال  :هل جيوز الترصف يف ممتلكات الدوائر احلكومية ؟ والعائدة اىل الدولة الغراض شخصية مع عدم االرضار هبا
اجلواب  :ال جيوز الترصف يف ممتلكات الدولة اال باذن اجلهة ؟
املسؤولة عن ذلك بحسب القانون .
اجلواب  :ال جيوز .
السؤال  :ما حكم استعامل املمتلكات العامة مثل اهلاتف،
السؤال  :ما حكم رسقة أموال الدولة التي ال حتكم بالرشيعة جهاز الكمبيوتر واالنرتنت ،والقرطاسية واالجهزة االخرى
االسالمية وال تعطي الشعب حقه ؟
ألمور خاصة والتي هي متاحة للموظف لتأدية عمله ؟
اجلواب  :الجيوز .
اجلواب  :الجيوز نعم إذا أذن املسؤول املخول بذلك فال مانع
.
السؤال  :اشرتيت سالح ًا من أحد األشخاص فتبني أن
السالح قد أستلمه من النظام السابق و قد اشرتيته منه السؤال  :هل جيوز السكن يف البنايات التابعة لدوائر الدولة
لغرض احلفاظ عىل النفس فام حكم الرشاء ؟
بدون اخذ املوافقات الرسمية مع العلم الاملك اي دار
اجلواب  :الجيوز وجيب ارجاعه اىل اجلهات املعنية بذلك  .للسكن وليس بامكاين اجيار دار يف الوقت الراهن ؟
اجلواب  :الجيوز إال بإذن اجلهة املسؤولة .
السؤال  :ما حكم االدوات التي نأخذها من املستشفى مثل
املناديل الورقية والقفازات واالدوات باهظة الثمن التي السؤال  :هل جيوز ايقاف عدّ اد الكهرباء  ،أو املاء  ،أو الغاز ،
ال عالقة هلا بالدراسة وكذلك االدوات التي نحتاجها يف أو التالعب به يف الدول غري اإلسالمية ؟
حياتنا عند املرض مثل العكازات وغريها من دون اذن إدارة اجلواب  :ال جيوز ذلك .
املستشفى؟ وماذا جيب علينا فعله ؟
ولدي عائلة
سكنية
اجلواب :ال جيوز إال باذن املسؤولني يف املستشفى اوالكلية السؤال  :اين مواطن ال املك قطعة ارض
ّ
ّ
قمت بالتجاوز
وجيب ارجاعها مع االمكان واال فيتصدّ ق بمبلغها عىل واطفال ،اسكن حالي ًا يف بيت قديم مع اهيل ُ
الفقري املتدين.
عىل قطعة ارض فارغة عائدة للدولة فام حكم عميل ؟
اجلواب  :سامحة السيد (دام ظله) ال ُجييز إحياء األرض
السؤال  :هل جتوز االستفادة من االجهزة التي هي بذمتي املوات إال بإذن اجلهات املسؤولة ذات الصالحية .
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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السجود في الصالة
أ -أن يكون عىل سبعة أعضاء ،وهي :اجلبهة والك ّفان
والركبتان واإلهبامان من الرجلني.
مسجد اجلبهة أع��ىل م��ن موضع
ب -أن ال يكون
َ
الركبتني واإلهبامني وال أسفل منه بام يزيد عىل أربعة
أصابع مضمومة.
مسجد اجلبهة أرض ًا أو نبات ًا غري ما يؤكل
ج -أن يكون َ
ً
أو يلبس .وجيوز السجود اختيارا عىل القرطاس امل ّتخذ
من اخلشب ،وهكذا امل ّتخذ من القطن والك ّتان دون
يصح السجود عليه.
غريمها ممّا ال ّ
مستقر ًا ،فال جيوز وضعها
مسجد اجلبهة
د -أن يكون
َ
ّ
عىل الوحل ونحوه.
مسجد اجلبهة طاهر ًا ومباح ًا.
ه� -أن يكون َ
(س ْب َح َ
ان اهلل) ثالث
و -اإلتيان بالذكر ،ويكفي فيه ُ
ان َر ِّ َ َ
(س ْب َح َ
مرة واحدة.
مرات ،أو ُ
ّ
يب األ ْع َىل َوبِ َح ْم ِد ِه) ّ
ز -اجللوس بني السجدتني .وأ ّما جلسة االسرتاحة بعد
مبني عىل االحتياط اللزومي.
السجدة الثانية فوجوهبا ّ

احذرْ هؤالء الخمسة من الناس
مما أوىص به اإلمام زين العابدين ولده اإلمام حممد
الباقر (عليهام السالم) ع��دم مصاحبة مخسة من
الناس وعدم حمادثتهم أو مرافقتهم يف طريق:
«ال َت ْص َح َب َّن َف ِ
األولَ :
اسق ًا َفإِ َّن ُه َيبِ ُيع َك بِ ُأ ْك َل ٍة َف َام
وهنا».
ُد َ َ
الثاينَ :
«ال َت ْص َح َب َّن ا ْل َب ِخ َ
يل َفإِ َّن ُه َي ْق َط ُع بِ َك ِيف َمالِ ِه
َأ ْح َو َج َما ُك ْن َت إِ َل ْي ِه».
الثالثَ :
الرس ِ
اب ُي َب ِّعدُ
«ال َت ْص َح َب َّن َك َّذاب ًا َفإِ َّن ُه بِ َم ْن ِز َل ِة َّ َ
يب َو ُي َق ِّر ُب ِم ْن َك ا ْل َب ِعيدَ ».
ِم ْن َك ا ْل َق ِر َ
الرابع« :ال َت ْص َح َب َّن َأ ْمحَ��ق َفإِ َّن ُه ُي ِريدُ َأ ْن َي ْن َف َع َك
َف َي ُ ُّ
رض َك».
اخلامسَ :ال َت ْص َح َب َّن َق ِ
اط َع َر ِح ٍم َفإِ ِّين َو َجدْ ُت ُه َم ْل ُعون ًا
َاب َّ
اهللِ ِيف َث َال َث ِة َم َو ِ
ِيف ِكت ِ
اضع».

القرآن أول مصدر لألحكام
يعدّ الكتاب أول مصدر لألحكام الفقهية ،وويراد
منه يف االص��ط��الح الفقهي خصوص القرآن
الكريم ،ويقع يف مقدمة املصادر التي يرجع إليها
الفقهاء يف عملية االستنباط عىل مجيع املستويات،
األول لترشيع القوانني وهو املعيار
فهو املصدر ّ
الذي تعرض عليه األحاديث وتوزن به الروايات؛
ومن هنا كان مرجع املسلمني منذ األيام األوىل
للبعثة النبوية وإىل يومنا ه��ذا ،وسيبقى حيتل
الصدارة من بني املصادر الترشيعة.
وخالل عرص األئمة األطهار (عليهم السالم)،
تم تبيني املسائل الفقهية اجلزئية والكلية ،حتى
بلغ األمر أن ُب ِّينت أكثر املسائل تفصي ً
ال ،است�ناد ًا
للقرآن الكريم .ومن النامذج التي يشار إليها يف
هذا املجال املسألة املعروفة يف الوضوء ،ومسح
ال��رأس والقدم خاصة ،حيث العبارة املعروفة:
«ملكان الباء».
فعن زرارة أنه قال أليب جعفر الباقر (عليه السالم):
«أال ختربين من أين علمت وقلت :إن املسح ببعض
الرأس وبعض الرجلني؟ فضحك (عليه السالم)،
فقال :يا زرارة ،قاله رسول اهلل ،ونزل به الكتاب
من اهلل (عز وج��ل)؛ ألن اهلل (عز وج��ل) قال:
(فاغسلوا وجوهكم) ،فعرفنا أن الوجه كله ينبغي
أن يغسل ،ثم قال( :وأيديكم إىل املرافق) ،فوصل
بني الكالم ،فقال( :وامسحوا برؤوسكم) ،فعرفنا
حني قال( :برؤوسكم) أن املسح ببعض الرأس؛
ملكان الباء ،ثم وصل الرجلني بالرأس ،كام وصل
اليدين بالوجه ،فقال( :وأرجلكم إىل الكعبني)،
فعرفنا حني وصلهام بالرأس أن املسح عىل بعضهام،
فضيعوه».
ثم ّ
فرس ذلك رسول اهلل للناسّ ،
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العطاء احل�سيني

بهدف توطيد العالقة الوطنية بين مختلف المكونات

رؤساء الطوائف الدينية في العراق
يجتمعون تحت راية أبي االحرار

االحرار  :ح�شنني الزكروطي  -ت�شوير :ح�شنني ال�شر�شاحي

نظمت االمانة العامة في العتبة الحسينية المقدسة مؤتمرا تحضيريا حضرهُ ممثل المرجعية الدينية
في محافظة كربالء المتولي الشرعي للعتبة المطهرة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي ورؤساء
الطوائف الدينية في العراق ،وجاء هذا المؤتمر الذي اقيم على قاعة سيد االوصياء في الصحن الحسيني
الشريف بهدف توطيد العالقة الوطنية بين الطوائف الدينية وتوحيد الخطاب الديني والمجتمعي اضافة
الى ترسيخ التعايش السلمي في البالد.
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فعاليات املؤمتر بدئت بتالوة آيات بينات من الذكر احلكيم
تالها عىل مسامع احلارضين قارئ العتبتني املقدستني السيد
عالء املوسوي ،تلتها قراءة سورة الفاحتة عىل ارواح شهداء
العراق من القوات االمنية واحلشد الشعبي املقدس ،وبعدها
كلمة ممثل العتبة احلسينية املقدسة يف املؤمتر التي ألقها الشيخ
د .عيل شكري وجاء فيها« :معلوم لدى اجلميع ان املرجعية
الدينية ومنذ االيام االوىل لسقوط النظام الدكتاتوري اىل هذا
اليوم سعت جاهدة اىل ترسيخ مبادئ التعايش السلمي،
وصدر عنها بيانات تلو البيانات مشرية اىل حقيقة مفادها
حرمة الدم العراقي اينام كان ،وهكذا سارت هذه اجلحافل
من املؤمنني من شتى االديان واملذاهب تلك االرواح الطيبة
انه بناء اهلل ملعون من هدمه ،واذا
التي نظرت اىل االنسان عىل ُ
االحبة قد اصدروها
ك ّنا نلتقي لنتحدث ربام عن وثيقة كان
ّ
فإن وثيقة كانت قد صدرت يف سنة  623للميالد ،وكان
منتجها ومبدعها هو رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
أال وهي وثيقة املدينة املنورة ( )52بندا يف هذه الوثيقة،
( )25بندا يمكن التعبري عنها اهنا خطوط السياسة الداخلية
لرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) و( )27بندا للتعامل
مع ابناء الديانات واملذاهب االخرى وهكذا مشت قافلة
االنسانية اسالمي ًا اىل جذهبا كل االرواح الطيبة».

يف كلمة للسيد (عبد القادر اآللويس) رئيس جملس علامء
الرباط املحمدي جاء فيها« :سامحة الشيخ العالمة عبد
املهدي الكربالئي حفظه اهلل والسادة احلضور بكل القاهبم
هم العراق والعراقيني يف كربالء
حياكم اهلل وانتم حتملون ّ
وعىل عتبة االمام احلسني (عليه السالم) ،اما ملاذا كربالء؟
وملاذا املرجعية الدينية؟ وملاذا العتبة املقدسة؟ ،فكربالء متثّل
البيت النبوي الطاهر خلاتم االنبياء واملرسلني هذا البيت
الذي حيمل مهوم االنسانية ،هو بيت بقية اهلل يف االرض ،فإن
مل هنمل اهلموم اىل هذا البيت فإذا اىل اين نذهب ،بكل اطيافنا
وبكل توجهاتنا االنسانية وبكل افكارنا ،اما ملاذا العتبة؟،
وملاذا املرجعية الرشيدة؟ فإهنا يف احلقيقة ملّا رأينا اهنا صامم
االمان للعراقيني وحلضورها الفاعل يف كل امليادين ونحن
اذ نمثّل املناطق التي جئنا منها بقدر متثيلنا وبقدر اسامئنا
ومكانتنا عند اهلها حقيقة نقدم الشكر والتقدير والثناء هلذه
العتبة التي هي من ضمن مؤسسات هذه املرجعية الرشيدة
يف وقوفها ويدها البيضاء التي امتدت لكل مكان يف العراق
اينام احتاج العراق فسيجد هذه العتبة يدا بيضاء متتد اليه حيد
حانية من حيث اهنا ابوية الرعاية رأينا وجودها يف كل مكان،
وبالنسبة لتجربتي مع العتبة يف مدينة حديثة والبغدادي عندما
حورصت حديثة من قبل العصابات التكفريية الداعشية
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وانقطع عنها الغذاء والدواء كان هلذه العتبة اخلطوة االوىل
يف كرس هذا احلصار ومد يد العون هلذه املدينة الصامدة
الصابرة مما اكسبها قوة يف صمودها ووقوفها امام هذا
العدو الغاشم وهكذا رأينا العتبة يف املوصل وصالح الدين
ويف كل مكان».
وتابع األلويس« :يف احلقيقة احب ان يكون هذا املجلس
جملس ًا تشاوري ًا ملا يراد منه وما ينطلق منه بعد ذلك من
خطوات ،نحن نضع مهومنا هنا يف كربالء وأمام املرجعية
الرشيفة لنصل معها ملا حتمل هي من حكمة وافكار ومكانة
يف قلوب العراقيني اىل خري بلدنا واهلنا وبام حيقق املصالح
الكربى هلذا البلد».
وارسد« :ان العراق يف معركته ضد التكفري واالره��اب
عموم ًا حيمل راية االنسانية حيث تصدى واعطى الدماء
والشهداء والتضحيات بمكاناته وحضارته والبنى التحتية
العراقية ،كل هذه التضحيات يف احلقيقة هي نيابة عن
االنسانية ،وذاك الدم العراقي يف احلقيقة سال يف كل مكان
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من اجل ان يصدّ عن االنسانية الرياح الصفراء التي جاءت
حقيقة لو نجحت يف العراق لكان وضع االنسانية يف كل
البلدان الوضع الذي ال حيسدون عليه».

توطيد الوحدة الوطنية وعدم السامح بتقسيم العراق

وكان ملجلة «االح��رار» لقاءات صحفية حرصية اجرهتا
مع احلارضين يف املؤمتر كانت اوهلا مع السيد (سعد الدين
هاشم البناء) عضو جملس إدارة العتبة احلسينية املقدسة،
والذي قال« :يف بادئ االمر كان هناك لقاء مع عدد يسري من
الشخصيات الدينية ال تتجاوز اعدادهم ( )16شخصية،
لكن هذا العدد توسع واالن يوجد اكثر من ( )45شخصية
من طوائف خمتلفة حرضت هذه اجللسة وشعارهم وحدة
العراق والعراقيني ،ودائام ما اكدوا عىل امتثاهلم لتوصيات
سامحة السيد السيستاين (دام ظله ال��وارف) ألنه صامم
االمان للعراق ،وهو رمز لكل العراقيني بمختلف الطوائف
واملذاهب».
معرض اىل مؤامرات مستمرة،
واضاف البناء« :ان العراق ّ

وهذه املؤامرات لن تنتهي ،لذا نحاول من خالل هذه
املؤمترات التي متثل اللحمة الوطنية جلميع الطوائف
واملذاهب يف العراق ان نجد هلا ح ً
ال حيمي البالد وشعبه
من املؤامرات اخلارجية اهلادفة اىل التقسيم ،وهناك برنامج
سيتم التباحث هبِا بني االخوة من اجل توطيد الوحدة
الوطنية وعدم السامح بتقسيم العراق وافشال املخططات
التي يريد هبا اعداء العراق واالنسانية».
فيام كان اللقاء الثاين مع القمص (مينا االورشليمي) رئيس
االقباط االرثوذكس يف العراق قائال« :نتقدم بوافر الشكر
واالمتنان لسامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي عىل هذا
اللقاء والدعوة ملجلس تشاوري جامع لكل الطوائف
والديانات املوجودة يف العراق من الشامل اىل اجلنوب،
حيث ان اقامة مثل هذه اجللسات ستكون الصد لعدم
تقسيم العراق ووحدة هذه الفسيفساء واللوحة اجلميلة

املوجودة يف العراق منذ القدم».
واض��اف« :نحن اوالد ادم وح��واء ون��وح متفقون عىل
الوحدة وعدم التقسيم ،وكلنا نعبد ربا واحدا واهلا واحد
حتى وان كنا نختلف يف الديانات والثقافات وادياننا
توجب ان نريب اوالدنا عىل ثقافة قبول االخر ،وان شاء اهلل
ستتمخض هذه اللقاءات ببناء جيل واع يساهم يف احلفاظ
عىل بلدنا العزيز».

نبذ العنف والكراهية

من جانبه حتدث (الشيخ ستار جبار حلو) رئيس طائفة
الصابئة املندائيني قائال« :حقيقة العراق بلدنا مجيع ًا وهذا
التنوع املوجود منذ االف السنني عشنا به بمحبة ووئام
ّ
وسالم وانتجنا حضارة عظيمة حضارة وادي الرافدين،
التنوع وهذا
لذا فإن دع��وة املرجعية للحفاظ عىل هذا ّ
الرتاث واحلفاظ عىل االديان واملذاهب ان يكون بمستوى

رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي“ :العتبة الحسينية المقدسة جزء من
المرجعية الدينية وهي يدها البيضاء التي امتدت لكل مكان في العراق.”..
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املسؤولية وما املقرتحات التي خرجت من هذا املؤمتر
بتأسيس جملس لرؤساء االديان ونبذ العنف والكراهية
وحمبة اآلخر وبناء االنسان
واخلطاب املعتدل وقبول اآلخر ّ
من اجل ان حيب اخاه االنسان ،علينا ان نتكاتف وان ال
تفرقنا القوى السياسية التي حتاول ان ترجع بنا اىل الوراء
فهذا بلدنا وعلينا احلفاظ عليه».
كام فشل م��رشوع داع��ش سيفشل م��رشوع التقسيم يف
العراق
بعدها حتدث (الشيخ حممد ن��وري) نائب رئيس جملس
علامء الرباط املحمدي يف العراق قائال« :ان هذا امللتقى
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جاء لدراسة وبث وتشاور مهوم العراقيني مجيع ًا ،والنقطة
االساسية واهل��دف االس��ايس من اقامة هذا امللتقى هو
احلفاظ عىل الوحدة العراقية والتعايش السلمي وبث
روح االلفة والسالم بني كل العراقيني ،وما نطلبه اليوم من
احبتنا احلارضين مجيع ًا هو التزاور بني املحافظات وانعقاد
املؤمترات والندوات لزرع رسائل طمأنة لكل املحافظات
قسم وان مجيع مشاريع التفرقة
يف العراق ،وهذا البلد ال ُي ّ
اىل زوال ،كام فشلوا بمرشوع داعش والتكفري سيفشلون
ايض ًا يف مرشوع التقسيم بإذن اهلل تعاىل».
وتابع« :املشرتكات عند العشائر العراقية واحدة فالعشائر

عضو مجلس ادارة العتبة
الحسينية المقدسة“ :ممثلو
طوائف العراق الذين
يجتمعون تحت راية أبي
االحرار شعارهم وحدة العراق
والعراقيين ،يؤكدون على
امتثالهم لتوصيات سماحة
السيد السيستاني (دام ظله
الوارف) ألنه صمام االمان
للعراق.”..

العراقية متصاهرة ،ورابط الدم واالقتصاد العراقي إضعاف وفرقة ويو ّلد حقدا وكراهية ،أما الوحدة
مشرتك ،فاخلريات يف االنبار حيتاجها ابناء البرصة فهي سالم وحمبة ،والوحدة واجب رباين وقرآين
واخل��ريات يف البرصة حيتاجها ابناء االنبار ،وحدة وهذا خالف ما يرمون اليه ».
املصري ووحدة اهلدف العراقي والتقسيم إضعاف واردف نوري« :ان احلضارة العراقية تأبى الظلم
مر
لنا مجيع ًا ،وانا اسأل سؤال ملاذا اوربا تتوحد وامريكا والضيم ،وحقيقة ان العراقيني ُع��رف��وا عىل َّ
نتقسم ،اذا التاريخ فهم ال يرتضون بضيم وال يقبلون بأي ظامل
( )50والية تتوحد ،ويريدون منا ان ّ
ارادوا م ّنا ان نتقسم فليذهبوا لتقسيم انفسهم اوال ً سواء ارسائيل او الصهيونية او االمرب يالية العاملية
ثم يأمرونا ثاني ًا ان نتقسم ،فاذا كان التقسيم فيه خري االمريكية ،والعراقيون بوحدهتم سيهزمون كل
لكن التقسيم املؤامرات».
فليذهبوا اىل تقسيم بلداهنم واقاليمهمّ ،
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العطاء احل�سيني

جناح العتبة الحسينية يتألق بإصداراته “الكردية”

فيمعرضالكتابالدوليبالسليمانية
االحرار :علي ال�شاهر

عاد المشهد الثقافي في العراق الحتضان الفعاليات الثقافية،
بعد انقطاع دام ألشهر عديدة بسبب انتشار جائحة كورونا ،وكان
أبرزها معرض الكتاب الدولي بمحافظة السليمانية ،الذي انطلقت
فعالياته يوم األربعاء الماضي ،بمشاركة محلية ودولية كبيرة لدور
النشر ،والتي برز من بينها جناح العتبة الحسينية المقدّسة الذي
عرضَ إصداراته الثقافية والدينية والفكرية المتنوعة أمام زائري
المعرض.
مشاركة العتبة المقدسة جاءت عبر شعبة المعارض التابعة لقسم
النشاطات العامة ،والتي تبذل جهود ًا كبيرة للمشاركة في مثل
هذه الفعاليات الدولية داخل العراق وخارجه ،إلبراز األنشطة
الثقافية للعتبة الحسينية المقدسة وإسهاماتها الفكرية عبر
إصداراتها المتنوعة ،حيث كان لإلصدارات الدينية والثقافية
المترجمة للغة الكردية حضورها البارز خالل المعرض.
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وقال (عيل ماميثة) ،مسؤول شعبة املعارض ومدير جناح
العتبة احلسينية يف معرض السليامنية :إن «املعرض شهدَ
مشاركة حملية ودولية كبرية ل��دور النرش ،والتي وصل
عددها قرابة ( 350دار نرش)» ،مضيف ًا أن «جناح العتبة
احلسينية املقدسة كان بارز ًا والفت ًا من بني الدور واألجنحة
املشاركة».
اهتمت باختيار
وتابع بالقول :إن «شعبة امل��ع��ارض
ّ
العناوين اهلادفة ذات الفائدة للمجتمع الكردي والقارئ
العراقي والعريب عموم ًا» ،مبين ًا أن «اإلقبال كان شديد ًا
عىل إصدارات العتبة املقدسة املرتمجة اىل اللغة الكردية»،
موضح ًا أن «اجلناح شهد زيارات مستمرة لزائري املعرض
من املجتمع الكردي واملسؤولني املحليني يف املحافظة،
والذين طالب أكثرهم بتكثيف إصدار الكتب واملجالت
املرتمجة للكردية».
ولفت ماميثة إىل أن «املتويل الرشعي للعتبة احلسينية سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي يويل اهتامم ًا كبري ًا بمشاركة
العتبة املقدسة يف معارض الكتب والفعاليات الثقافية
املحلية الدولية؛ ملا هلا من امهية كبرية بسبب التنوع املذهبي
والتواجد من قبل دور النرش الدولية وبالتايل الوصول إىل

اهلدف األسمى وهو التشجيع عىل القراءة».
أما بالنسبة للعناوين املرتمجة باللغة الكردية يف جناح العتبة
املقدسة فكانت (كتاب البكاء عىل اإلمام احلسني «عليه
السالم» ،عقائد اإلمامية ،امل��رأة يف حياة االم��ام احلسني
(عليه السالم) ،العباس بن عيل (عليهام السالم) ،مقتل
االمام احلسني (عليه السالم) ،تاريخ الشيعة السيايس،
رسالة احلقوق السجادية) ،إىل جانب عناوين أخرى
باللغتني العربية واإلنكليزية.
أعرب زوار معرض السليامنية للكتاب ،عن
من جهتهم،
َ
سعادهتم هبذا احلضور الثقايف للعتبة احلسينية املقدّ سة،
والتعريف بالقضايا الدينية والثقافية وبام يتعلق بثقافة
وفكر أهل البيت (عليهم السالم) عرب إصداراهتا املختلفة،
وخاصة اإلصدارات املرتمجة للغة الكردية ،التي ّ
شكلت
ّ
بحسب قوهلم إضافة رائعة ملكتباهتم ،وطالبوا بطبع املزيد
من اإلصدارات الكردية.
كام طالبت إدارة معرض السليامنية باستمرار التواصل مع
العتبة املقدسة بعد انتهاء املعرض ،وأن «يكون هلا حضور
آخر يف املشاركات القادمة» ،مؤكد ًة «اهتاممها البالغ بأنشطة
العتبة املقدسة وإصداراهتا ونتاجاهتا املختلفة».
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اكبر واحدث مستشفى لعالج األمراض السرطانية في العراق

تصل الى نسبة  85%من مراحل تنفيذ المشروع
االحرار :اإبراهيم حميد العويني  -ت�شوير :احمد القري�شي

(ال أمل من عالج المصابين باألورام السرطانية في العراق) هكذا تتناقل بعض الوكاالت االعالمية
في العراق بعد ارتفاع حاالت اإلصابة بمرض السرطان في العراق ،ألسباب عديدة منها ما تعرض له
العراقيون في السنوات السابقة من قصف بمختلف انواع األسلحة الكيماوية والمشعّة ،ما لوّث
البيئة بشكل كبير ،ويعاني أغلب المصابين باألورام السرطانية من شح األدوية التي اختفت من
المستشفيات ،فض ً
ال عن أن عدد المستشفيات وخدماتها ال تفي بعالج هذه االعداد من المرضى.
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فيام تواصل األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة تصاميم بمواصفات عاملية

انجاز اكرب مستشفى عىل مستوى العراق خمتص بعالج
األمراض الرسطانية يف حمافظة كربالء املقدسة،
وق��ال (املهندس حممد ضياء) رئيس قسم املشاريع
االسرتاتيجية يف العتبة احلسينية املقدسة« :ان مرشوع
مركز االمام احلسني (عليه السالم) لألورام الرسطانية
من املشاريع املهمة التي تنفذها العتبة املقدسة حاليا من
خالل كوادرها اهلندسية والفنية وسيتم جتهيزه بأحدث
االجهزة الطبية وفق اخر ما توصلت اليه تكنولوجيا
االجهزة واملعدات الطبية احلديثة ومن ارقى املناشئ
العاملية املعتمدة يف هذا املجال».

ب��ني ض��ي��اء «ان امل���رشوع صمم وف��ق امل��واص��ف��ات
ّ
والتصاميم األوربية املعتمدة اخلاصة بإنشاء املستشفيات
التخصصية يف العامل ،مضيفا ان هذا املرشوع يعد االكرب
واالح���دث يف البلد هب��ذا املجال وهي��دف اىل تقديم
اخلدمات العالجية والطبية والصحية للمرىض املصابني
باألمراض الرسطانية وعدم تكليفهم عناء السفر اىل
خارج البلد للعالج».
واكد ان «امل��رشوع ينفذ وفق انظمة وتقنيات حديثة
وضمن معايري ( )VIPالعاملية ،وسيجهز بأحدث
االجهزة ذات املناشئ العاملية االملانية واالمريكية
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واملعتمدة يف وزارة الصحة والنظام الصحي العاملي».

 %85من مراحل انجاز املستشفى

من جهته قال (املهندس زيد كاظم حسن) مدير املرشوع:
«ان العمل يتم يف املستشفى االن من تصنيع وتغليف
دكتات التربيد بالعازل كذلك االعامل الكهربائية للسقوف
وتثبيت ومتديد كيبالت االنارة ولوحات التوزيع الفرعية
م��ع اس��ت��م��رار أع��امل تثبيت َ
اهليكل احل��دي��دي اخل��اص
وألواح اجلسم بورد للمدخل الرئييس مع استمرار أعامل
الديكورات اخلاصة بغرف وأعامل اهناءات األرضيات بامدة
املرمر الطابق األريض القسم االداري».

واش��ار اىل «ان م��رشوع مستشفى االم��ام احلسني (عليه
السالم) لعالج االم��راض الرسطانية الذي تنفذه العتبة
املقدسة وصلت نسبة تنفيذه اكثر من  %85باملائة».
واوضح حسن «حيث ان مساحة املرشوع ( )12دونام،
يتألف من املبنى األول بمساحة بنائية للطابق األول
(4700م )2ويتكون م��ن أق��س��ام (ال��ع��الج باإلشعاع
املوضعي ,والعالج بالكياموي ,والتشخيص باألشعة والرنني,
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والعمليات ,والطوارئ ,وصيدلية وخمترب) والعديد من العيادات
وغرف اإلداريني اما املبنى الثاين مبنى الكادر الطبي ،املساحة
البنائية 1450م 2متكونة من ثالثة طوابق متعددة األغراض
فيام يكون املبنى الثالث مبنى سكن املرىض متكون من ()4
طوابق ويقام عىل املساحة البنائية (1450م.»)2
وجدير بالذكر ان العتبة احلسينية املقدسة انجزت العديد من
املستشفيات واملراكز الصحية منها ،مستشفى اإلم��ام زين
العابدين (عليه السالم) ومستشفى سفري االمام احلسني (عليه
السالم) اجلراحي ومركز السيدة زينب (عليها السالم) للعيون
وهنالك مستشفيات قيد االنجاز منها مستشفى الشيخ الوائيل
(رمحه اهلل) العامة ،ومرشوع مستشفى خاتم االنبياء (صىل اهلل
عليه وآله) لألمراض القلبية واالوعية الدموية ،ومستشفى
خمتصة باألمراض الرسطانية يف حمافظة البرصة ،ومستشفيات
اخرى يف باقي حمافظات الوطن احلبيب.
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العطاء احل�سيني

بمشاركة ( )119بحثا من داخل وخارج العراق

العتبة الحس���ينية تقيم مؤتمرا علميا خاصا بتراث
اإلمام العسكري A
تقرير :قا�شم عبد الهادي  -ت�شوير :مرت�شى نا�شر

اقامَ مركز احياء التراث الثقافي والديني التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية
المقدسة وبالتعاون مع كلية العلوم االسالمية في جامعة بابل وكلية العلوم االسالمية في جامعة وارث
االنبياء (عليه السالم) مؤتمره العلمي الدولي الثالث تحت شعار (االمام الحسن العسكري (عليه السالم) قبس
النبوة واشراقة النور) وجاء المؤتمر تزامنا مع والدة االمام الحسن العسكري (عليه السالم) ومتضمنا اربع
جلسات بحثية ،كانت واحدة منها الكترونية نتيجة الوضع الراهن في ظل استمرار فيروس كورونا ،وثالث اخرى
حضورية شهدتها قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف.
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مؤمتر االمام احلسن (عليه السالم)
ملعرفة تفاصيل اكثر عن املؤمتر حتدث (احسان خضري عباس)
مسؤول مركز احياء الرتاث الثقايف والديني قائال« :دأب مركز
احياء الرتاث الثقايف والديني التابع لقسم الشؤون الفكرية
والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة عىل اقامة مؤمترات دولية
ختص علامء مدينة كربالء املقدسة وكذلك مؤمترات ختص
تراث اهل البيت (عليهم السالم) ،واملؤمتر هذا خاص باإلمام
احلسن العسكري (عليه السالم) والذي محل شعار (االمام
احلسن العسكري (عليه السالم) قبس النبوة وارشاقة النور)».
ثالث جلسات بحثية
بلغ عدد البحوث املشاركة ( )119بحثا وبسبب الظروف
الصحية السائدة اخرتنا منها ( )38بحثا للمناقشة ،وان ()34
بحثا كانت من داخل اجلامعات العراقية املختلفة ،فيام كانت
اربعة بحوث من خارج العراق وحتديدا دول سوريا والبحرين
واجلمهورية االسالمية االيرانية ،نوقشت تلك البحوث من
خالل اربع جلسات بحثية ،ثالث منها حضورية اقيمت عىل
قاعة خاتم االنبياء يف الصحن احلسيني الرشيف وتم طرح

اح�شان خ�شري عبا�س

ومناقشة ( )13بحثا يف اجللسة االوىل وكذلك ( )11بحثا
خالل اجللسة الثانية فيام نوقشت خالل اجللسة الثالثة ()10
بحوث ،فضال عن اجللسة البحثية االلكرتونية التي طرحت
من خالهلا اربعة بحوث خاصة باألخوة الباحثني من خارج
العراق ،ونتيجة للظروف الصحية الراهنة تم عقد اجتامع مع
اللجنة التحضريية العلمية ومن خالله وضع آلية بأن تطرح
املشاركات البحثية من خارج العراق عن طريق (االون الين)
اما داخل العراق فتكون حضورية.

 23جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2020م

تعاون خارجي

ان الغاية من اقامة هكذا مؤمترات هو احياء تراث اهل
البيت (عليهم السالم) والرتكيز عىل مسرية االمام احلسن
العسكري (عليه السالم) يف التمهيد لظهور االمام احلجة
(عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) ،وتم التعاون يف اقامة
املؤمتر مع كلية العلوم االسالمية يف جامعة بابل وكذلك
كلية العلوم االسالمية التابعة جلامعة الوارث.

احياء الرتاث وتثمني اجلهود

ومن جهتها حتدثت (أ .د .كفاية طارش العيل) احدى
الباحثات املشاركات يف املؤمتر وهي من كلية الرتبية للبنات
نثمن
يف جامعة البرصة قائال« :باحلقيقة البد لنا من ان ّ
الدور الثقايف الكبري الذي دائ ًام تتحفنا به االمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة او العتبات املقدسة بشكل عام
من خالل إقامة مثل هكذا حمافل ومؤمترات علمية وثقافية
ختدم املجتمع عامة وتس ّلط الضوء عىل علوم اهل البيت
(عليهم السالم) واحياء تراثهم العظيم ،واملسألة اجلميلة
ايض ًا تثمني هذه االعامل واجلهود من قبل العتبة احلسينية
املقدسة ،واملسألة االخرى هي التعاون االكاديمي والثقايف
بني اجلامعات العراقية وبني العتبات املقدسة السيام فيام
خيص تراث اهل البيت (عليهم السالم) والرتكيز عليه.

العودة للمؤمترات الدولية

وان اقامة هذا املؤمتر العلمي والثقايف يعد انجازا يف ظل
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اأ .د .كفاية طار�س العلي

هذه الظروف الصحية وتفيش اجلائحة التي بسببها انقطعنا
عن املشاركة املبارشة يف املؤمترات العاملية والدولية السيام
التي تقيمها العتبات املقدسة ،وان العودة من جديد بعد
هذه الفرتة الطويلة من االنقطاع ُيعد شيئا مجيال جد ًا ورائعا
ومقدسا بالنسبة لنا نظرا لقدسية املكان ونتمنى ان يتكرر.
النهج الرسايل للعائلة العسكرية يف مقارعة الطاغية العبايس
أما بالنسبة ملشاركتي (احلديث ال يزال للعيل) فان اإلمام
احلسن العسكري (عليه السالم) نوع ًا ما مل ُيلق عليه الضوء
فالبد للباحثني من الرتكيز عىل هذا املوضوع وطرحهم
للكثري من البحوث اخلاصة به ،السيام وان العسكريني
(عليهام السالم) كانا مظلومني ظلام كبريا من قبل العباسيني
وخاصة يف االقامة اجلربية التي فرضت عليهم ،وجاء

البحث بعنون( :النهج الرسايل للعائلة العسكرية يف مقارعة
الطاغية العبايس) ،ركزت من خالله عىل جزئية وهي متى
خيرج االمام املعصوم عن خط التقية ليس بالسيف بل بقول
او بفعل او بترصف غري مبارش ،فبدأنا ببعض املقوالت او
الترصفات او االعامل غري املبارشة التي كان االمام يقوم
هبا كالسيف يف ثورة احلسني (عليه السالم) بحيث ان هذه
العبارات اودت بحياهتم.

دراسة حتليلية نفسية اجتامعية (للدكتورة يرسى عيل زريقة)
من كلية اآلداب بجامعة ترشين يف سوريا ،واالمام احلسن
العسكري (عليه السالم) آخر االئمة الظاهرين للشيخ
(حممد صادق االبراهيمي) من جامعة باقر العلوم (عليه
السالم) يف قم املقدسة يف ايران.

شواهد تارخيية

ابتدأنا ببعض الشواهد التارخيية لإلمام الكاظم ثم اجلواد
ثم الرضا وركزنا عىل االمام اهلادي والعسكري (عليهم
السالم) ،والرتكيز عىل مسألة ان التاريخ كام تعرفون ممتد
لغاية هذا الوقت فمن ضمن الرقابة االستخباراتية اذا صح
التعبري عىل االمام العسكري (عليه السالم) ان العباسيني
كانوا يرصدونه مع اصحابه فكان ي��ويص اصحابه يف
الطريق حتى ال تسلموا ع َّ
يل وال تومئوا وال تؤرشوا يل لكي
ال يعدكم العباسيون فيعرفوكم فيتم القضاء عليكم.

التعريف والوصية

وان املسألة الثانية التي متت مناقشها يف البحث هي التمهيد
لولده احلجة املنتظر (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف)
عرفه عىل بعض خواصه وثقاته لكي يؤكد بان هناك
بحيث ّ
إماما معصوما ثاين عرش هو اإلمام مفرتض الطاعة ألن
العباسيني وغريهم من الفرق قالوا وركزوا عىل هذه املسألة
انه ليس هناك إمام.
ُ

اجللسة االلكرتونية

اجلدير بالذكر تم ومن خالل اجللسة االلكرتونية (احدى
جلسات املؤمتر االرب��ع) مناقشة اربعة بحوث علمية
هي :الظواهر احلجابية يف وصايا االمام العسكري (عليه
السالم) دراسة لغوية اسلوبية «نامذج خمتارة» (للدكتور
حسني امحد حممد سليامن) من اجلامعة العربية املفتوحة يف
مملكة البحرين ،واللغة والصورة يف خطاب االمام احلسن
العسكري (عليه السالم) رسالته اىل اسحاق النيسابوري
انموذجا (للدكتور جعفر مهدي عبد املحسن آل طوق)
من اجلامعة العربية املفتوحة يف مملكة البحرين ايضا ،والقيم
االخالقية يف اقوال االمام احلسن العسكري (عليه السالم)
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“االحرار” تستطلع تأثير زيارة األربعين
ا�ستبيـــــــانـات

على سلوك العاشقين
للشعائر الحسينية عند محبي أهل البيت (عليهم السالم) محبة واشتياق بشكل عام وزيارة األربعين
بشكل خاصْ ،
إذ عدّها اإلمام الحسن العسكري (عليه السالم) من عالمات المؤمن الحقة والتي تميزه
عن مبغضي أهل البيت ،إضافة لصالة االحدى والخمسين والتختم باليمين وتعفير الجبين والجهر
ببسم اهلل الرحمن الرحيم  ..والهمية هذه الزيارة المباركة بوصفها أكبر تجمّع بشري في العالم،
مجلة (األحرار) أجرت هذا االستبيان لمعرفة آراء جموع من حجيج مدينة كربالء المقدسة عن حدث
الزيارة وكل ما يتربط بها:

اس ُت ّ
هل االستبيان بسؤال حول اشرتاك الزائر بمراسيم
زيارة األربعني لإلمام احلسني (عليه السالم) فكانت نسبة
( )%78ممن أيدوا بنعم وهي نسبة املشاركة ،و()%22
من مل يشرتك وفاتتهم الفرصة لظروف متنوعة ،و()%68
من املشاركني هم من مارسوا شعرية امليش من حمافظات
واقضية ونواحي العراق مشي ًا وسعي ًا طيب ًا عىل األقدام
لكعبة اخللود ،و( )%32أحيوا زيارة األربعني ولكنهم مل
يامرسوا شعرية امليش.
وباالنتقال ملستوى الفائدة املعنوية واألخالقية لزيارة
األربعني احلسيني ومراسيم زي��ارة عاشوراء ،فقد أكد
( )%97استفادهتم من زيارة هذا العام واألعوام السابقة
لتصويب وتصحيح سلوكياهتم العامة بفضل الرسالة
اإلسالمية التي حيملها احلدثان واملنطلقة من هنج اإلمام
احلسني (عليه السالم) ،يف حني أن ( )%3نفوا ذلك بعدم
االستفادة ،وكمتابعة للسؤال السابق ّ
فإنّ )%92( :بينوا ان
الشعائر احلسينية بام حتتوي من فضائل تعدّ فرصة فريدة
لتهذيب النفس ومراجعتها من اخلطأ والزلل والعودة هبا
اىل جادة الفطرة السليمة يف حني أن ( )%2نفوا ،فيام ذهب
( )%6اىل اختيار (ب) نسبة ما وذلك يدل عىل ان الفرصة
ليست بالقوة املطلوبة هلم ،والتساؤل اآلخر الذي طرح
ُحماكا ًة للمشاعر اإلنسانية لزيارة األربعني وخصوص ًا

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahra r W eekl y

26

االأحرار /عي�شى اخلفاجي

حتت قبة اإلمام احلسني (عليه السالم) والتي يقبل حتتها
الدعاء ،فإن املستطلعني أكدوا أهنم حيييون زيارة املوىل
أيب عبد اهلل احلسني (عليه السالم) ليتمسوا الرمحة اإلهلية
واملشاعر الروحية وهم يف رحابه املقدّ سة .إن أهم ما يميز
األربعني احلسيني هو وصول موكب سبايا الركب الذي
يتقدمه اإلمام السجاد (عليه السالم) ولقائه بالصحايب
جابر بن عبد اهلل االنصاري (رض��وان اهلل تعاىل عليه)،
فكان السؤال املوجه ملن استطلعت املجلة آراءهم :هل
استحرضت مظاهر السبي وحجم اآلالم واملآيس التي
تعرض هلا سبايا أهل البيت (عليهم السالم)؟ فكانت نسبة
(ّ )%84أكدوا أهنم استحرضوا ذلك وشاطروهم بالدموع
واألحزان ،فيام كانت نسبة ( )%16متأرجحة وأهنم ركزوا
عىل إحياء الزيارة األربعينية .ووقفنا بعد ذلك عند شعبة
التبليغ الديني التابعة للعتبة احلسينية ،وهل كان هلا دور
وحضور مميز خالل الزيارات :فقد كانت نسبة ()%80
من الزائرين أكدوا أن الشعبة وخدماهتا كانت حارضة
وبقوة يف اإلجابة عن االستفتاءات واالمور الفقهية لكال
اجلنسني مما عزز إيضاح الكثري من االمور العالقة لبعض
الزائرين ،يف حني ان ( )%20مل يتلمسوا ذلك ..إما بسبب
الزحام الشديد أو أهنم سلكوا طريق ًا آخر ومل يمروا عىل
اخلدمات الدينية.
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ٌ
عام من التحديات ...ما يقارب
( )61%لم يكونوا يخشون هذا
المرض وتحدوه وافشلوا انتقاله
بالتزامهم بتعليمات المرجعية
الدينية العليا بارتداء الكمامة
واستخدام المعقمات ،أما الزائرون
وبنسبة ( )97%أكدوا بقوة
وباعتقاد راسخ ان هناك رحمة
ربانية إلهية وانفاس وبركات
االمام الحسين (عليه السالم)
حفظت زواره من خطر انتقال
الفيروس
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اختلف واق��ع هذا العام كثري ًا عن االع��وام املاضية بسبب
جائحة كورونا القاتلة والتي القت بظالهلا عىل حياتنا العامة
واخلاصة ومع هذا احلال ومع خشية الكثريين من احتاملية هذا
الوباء وتفشيه بني زوار األربعينية ،فقد كانت نسبة ()%39
من الزائرون خيشون من أداء شعرية امليش اىل الهنا بحسب
رأهي��م كانت حمفوفة بمخاطر انتقال الفريوس يف حني ّ
ان
( )%61مل يكونوا خيشون هذا املرض وحتدوه وافشلوا انتقاله
بالتزامهم بتعليامت املرجعية الدينية العليا بارتداء الكاممة
واستخدام املعقامت ،أما الزائرون وبنسبة ( )%97أكدوا بقوة
وباعتقاد راسخ ان هناك رمحة ربانية إهلية وانفاس وبركات
االمام احلسني (عليه السالم) حفظت زواره من خطر انتقال
الفريوس وخصوصا اثناء العارش من املحرم والعرشين من
صفر ملا تشهده من زحام شديد اثناء ممارسة تلك الشعريتني،
يف حني أن نسبة قليلة متثلت ب� ( )%3يرون عكس ذلك ،وأهنم
ُحرموا من تلك الرمحة اإلهلية.
اما اخلدمات التي قدمتها ال��وزارات كالصحة والبلديات
والكهرباء فتباينت حوهلا الرتشيحات ،فنسبة ( )%64اكدوا
إجيابيتها ،وأهنا قدّ مت واجباهتا اإلنسانية عىل أحسن وجه
وبشكلها الصحيح ،يف حني ذهب ما نسبته ( )%8اىل نفي جهد
الوزارات اخلدمية و( )%28يرون ان خدمات تلك الوزارات
املعنية كانت اىل ٍ
حد ما مقبولة وبحاجة إىل تكثيفها.
مقرتحات الزائرين لألربعينيات القادمة
 .1التوعية التامة من قبل قسم الشعائر واملواكب احلسينية
للمواكب واهليئات املسجلة لدهيا وتقديم تعهدات خطية او
إلزام الكفالء باملحافظة عىل البنى التحتية للشوارع العامة
واحلدائق وعدم العبث هبا الي سبب كان حفاظ ًا عىل املدينة
املقدسة وكذلك وهج الزيارات املباركة.
 .2دعوة زائري اإلمام احلسني (عليه السالم) وبالتعاون مع
وزارة الزراعة بغرز فسائل او أشجار عىل طول الطرق التي
يسلكوهنا اىل كربالء وتسجيل أسامئهم عليها؛ إلضفاء ملسة
مجالية للطرق من ناحية ومفاخرة االنساب فيام بعضها من
جهة ثانية بمحبة االم��ام احلسني (عليه السالم) وسلوكهم
طريقه املبارك.

مصغرة إلنتاج الثلج عىل طريق املشاية لتوفري
 .3فتح معامل
ً
الثلج للزائرين خصوص ًا ان الزيارات لألعوام القادمة
ستحل يف فصل الصيف.
 .4فتح مرأب كبري الستيعاب أكرب قدر ممكن من املركبات
العمومية واخلصوصية ويكون موقعه عىل هناية الطريق
السرتاتيجي باجتاه كربالء املقدسة ،ويكون نقل الزائرين
من املرأب اىل املدينة بباصات او حافالت عائدة للعتبات
معرفة
املقدسة أو الدوائر احلكومية املعنية ،بحيث تكون ّ
من قبل املنافذ املؤدية للمدينة القديمة وضامن واعتامد نفس
اآللية يف التفويج العكيس للعودة.
 .5رضورة قيام اجلهات املعنية يف العتبة احلسينية املقدسة
بتوجيه الشباب من كال اجلنسني من حيث املظهر اخلارجي
للشباب والعفة لإلناث حيث ان اعداد ًا كبرية منهم ال يليق
تواجدهم مطلق ًا يف املناطق املقدسة بسبب سوء مظهرهم
اخلارجي.
 .6قيام قسم الشؤن الدينية ّ
ببث توجيهات للزائرين عرب
مكربات الصوت وبأوقات مناسبة للتعريف بثقافة اإلمام
احلسني (عليه السالم) وعظمة زيارته ومعرفه شأنه بشكل
عام وكذلك امهية النظافة يف الشوارع والطرق الفرعية.
 .7االهتامم الكبري بتوفري كرايس وعربات للمعاقني جسدي ًا
ّ
يتمكن أولئك من ذوي
وذوي االحتياجات اخلاصة كي
القدرة املحدودة عىل أدائها.
 .8تفعيل قسم الرشطة املجتمعية ويفضل ان يكون رجاهلا
من قسم بني احلرمني الرشيفني وتكون حتت مسمى (رشطة
آداب جمتمعية) تعمل بشكل ج��دي للقضاء عىل مجيع
احلاالت الشاذة وغري الطبيعية والتي تعكر صفو الزيارة
وايض ًا التعامل مع املتمردين واصحاب االفكار املدسوسة
لتشويه صورة املذهب والدين.
 .9إع��ادة النظر يف قضية إدخ��ال املوبايالت داخل احلرم
احلسيني الرشيف لئال ُيساء استعامله من خالل إلتقاط
الصور للمناطق التي يمنع التصوير فيها واالنشغال به أكثر
من روحية الزيارة.
زج املتطوعني
 .10من املهم وقبل إحياء الزيارات املليونيةّ ،

يف دورات خاصة بفن التعامل مع الزائرين وتدربيهم عىل
حسن التعامل وحسن السلوك كي يظهروا شفافية اجلهات
التي يتعاملون معها .أما أحد املستطلعني أدىل برأي آخر
فقال :هنالك تراجع كبري يف اجلانب الرقايب والتوعوي
للشباب عىل مستوى املحافظات التي يفدون منها اىل اإلمام
احلسني (عليه السالم) قياسا اىل السنوات السابقة من حيث
االزياء غري املالئمة وقصات الشعر ووضع مساحيق املكياج
ليست متامشية ال مع الزيارة وال مع أخالق ديننا احلنيف،
لذا جيب عىل اآلباء واالمهات واملربني زيادة مراقبة أبنائهم
وحثهم عىل دماثة اخللق واالبتعاد عن كل ما يشوه صور
الزيارة.
يف اخلتام نتمنى للجميع زيارة مقبولة والعودة يف األعوام
القادمة ،وهم يرفلون بأتم صحة وعافية بربكة اإلمام احلسني
(عليه السالم) وفضائل جده الرسول األكرم حممد (صىل اهلل
عليه وآله).
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املـــــــــــقـــــــــــاالت

ُ
االمام علي A
بين النظرية والتطبيق

االحرار :خالد باقر النجار

ُ
األنبياء والرسل وأوصياؤهم ،لم يأتوا ليكونوا فيزيائيين او كيميائيين او إحيائيين او مهندسي اختصاص،
ً
ً
إنما هدفهم هو صلة االنسان بخالقه من حيث معرفته وتوحيده ،لكي يكون االنسان إنسانا حقيقيا ال
ّ
حيوانا ناطقا فقط همه االكل والشرب والتمتع وما شابه ذلك.هذه االنسانيات من لوازم الحياة والوجود
ّ
االنساني بل هي الهدف السامي والجوهري من الوجود من هنا بدأ االنسان يبحث ويكتشف ويعمر
َ ُ
َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ
ْ َ ُ َ َ ََ
ويصنع ويزرع لكي يديم حياته ،قال تعالى{ :وق ِل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤ ِمنون}
كان بإمكان اهلل تعاىل ان يأمر أنبياءه ان يصنعوا الذرة
وان يصنعوا الطائرة وان يكتشفوا اسباب االم��راض
وعالجها،ولكن ما الفائدة اذن من وجود االنسان يف هذه
احلياة اذا أعطي كل يشء بدون عناء وتعب وجهد فكري،
واعتقد ان احلياة هنا تكون عبثية ،ووجود غري مربر بل
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جهز لنا كل يشء ،فاألنبياء
ربام نستوي مع البهائم ألن ّ
وأوصياؤهم البد ان يكونوا اعىل علميا ومعرفيا من عامة
البرش العتبارات الرسالة واملبدأ الذي يتح ّتم عليهم به
قيادة البرشية ولكن ليس من رسالتهم ان يصنعوا القنبلة
الذرية او يكتشفوا الكهرباء فهذه أم��ور احلياة تركت

لإلنسان ان يمر بمراحل مريرة وشاقة لكي يصل
اىل االكتشافات والتطور العلمي ،وكثريا من العلوم
والوسائل العلمية يف حياهتم التي أصبحت معجزات
بالنسبة للعوام وعىل سبيل املثال ما كان يفهمه سليامن
من لغة احليوانات وكالمه هلا وه��ذا ما يثبته العلم
احلديث من ان للحيوانات لغاهتا اخلاصة هبا وكثري من
األمثلة للرسول الكريم (صىل اهلل عليه واله) ووصيه
عيل (عليه السالم) لو تتبعنا القرآن الكريم.هل هو
كتاب فيزياء او كيمياء او كتاب مبادئ انسانية وخلقية
وتربوية وعبادية ،لك ّنه يف نفس الوقت حيمل يف طياته
سطورا او كلامت هي قوانني ونظريات
وبني مبادئه
ً
علمية عمالقة مل تتوصل هلا البرشية إال بشقّ االنفس
األر ِ
ض
ولكن القرآن عرفها ،قال تعاىلُ } :ق ْل ِس ُ
ريوا ِيف ْ
ف َبدَ َأ ْ َ
َفان ُْظ ُروا َك ْي َ
اخل ْلقَ { اي فكروا وابحثوا عن كيفية
اخللق سواء خلق الكون او االنسان ،القرآن الكريم
وضع النظرية وهي احلقيقة العلمية املاثلة امام العلم
والتي جاءت متأخرة بعد زمان طويل ،وقوله تعاىل:
َ
َ
الس َام َو ِ
األر َ
ض َكا َنتَا َر ْت ًقا
}أ َو َ ْمل َي َر ا َّل ِذ َ
ات َو ْ
ين َك َف ُروا أ َّن َّ
َف َف َت ْقن ُ َ
َامها{ كلامت بسيطة حتمل علوم ًا جبار ًة،ونظريات
عمالقة فيها حقيقة الوجود ورسه.
إذن هل كان للقرآن الكريم وللرسول ولوصيه (عليهم
الصالة وال��س��الم) ان يكونوا فيزيائيني وان تكون
رسالتهم كذلك؟.
أعيد القول ان الرسل وكتبهم وأوصياءهم جاءوا
ليحملوا الرساالت الساموية فهم اعلم وأرق��ى من
البرش يف كل يشء وإال ال يصح الذي يقود يكون أدنى
من املقود.والبد هلم ان حيملوا فكرة شمولية عن هذا
الكون والوجود وعن املوت واحلياة،وإال ال يصح ان
يكونوا يف هذه املناصب واملراتب وإال لكانوا كعامة
الناس.لطاملا كان امري املؤمنني عيل (عليه السالم) يقف
عىل منرب الكوفة ويقول وهو يشري اىل صدرهَ :
}أ ْم َث ُ ُ
اهل ْم
ِيف َا ْل ُق ُل ِ
مج ًا{ ،نعم حلد
وب َم ْو ُجو َد ٌة َها إِ َّن َه ُ
اهنَا َل ِع ْل ًام َ ّ
هذا اليوم ال توجد احلملة مع االسف الشديد بل يوجد
املشككون التائهون والالهثون وراء القشور.
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�سخــــــــــــــو�ص

علــى مــدى مئــات ال�شنــني ،واحلــوزة العلميــة ال�شريفــة
وخطبــاء املنابــر احل�شينيــة بذلــوا ويبذلــون الغــايل
للوقــوف بوجــه الهجمــات امل�شللــة والتيــارات
والنفي�ــس
ِ
الفكريــة املنحرفة ،واالأخــذ بيد اأبنــاء املجتمع وخا�شة
مــن طبقة ال�شباب ،عرب تثقيفهــم ديني ًا وتوعيتهم الوعي
الالزم لتح�شينهم.
�شاهــم بخلق هــذا الوعــي الديني لدى
وكان مــن بــني مــن
َ
ال�شبــاب ،اأو حماولة فعل ذلك ،اخلطيب احل�شيني ال�شهيد
ال�شيد عبد الرزاق اآل جواد املعروف بـ (القامو�شي) ..هذا
وعطــاء ،الذي
ال�شــاب احل�شينــي النجفي املتوقــد حكمة
ً
اأخذ على عاتقه مع ثلة من ال�شباب واخلطباء احل�شينيني
عال من الفهم واالأداء واالإحاطة
خلق طبقة على م�شتوى ٍ
بامل�شائــل ال�شرعيــة ،يتقدّ مــه جيــل الر ّواد مــن اخلطباء
البارزيــن اأمثال اخلطيــب احل�شيني ال�شهيــد ال�شيد جواد
�شرب وعميد املنرب احل�شيني ال�شيخ الدكتور اأحمد الوائلي
(اأعلى اهلل مقامهما).

الخطيب الحسيني السيد عبد الرزاق القاموسي

ّ ْ
ْ
ُ
الشهيد األمجد وانموذج الشباب المتوقد
االأحرار /علي ال�شاهر

ِ
شوك الزائفني
ورد ُة الشباب تنترص عىل
نفهم طبيعة الدور الذي قام به اخلطيب احلسيني
ولكي َ
(القامويس) مع رفاقه اآلخرين من اخلطباء الشباب،
فعلينا العودة إىل ف��رتة سبعينيات القرن امل��ايض التي
ساهم هبا صعود
شهدت حتوالت خطرية ،وانتكاسات
ْ
َ
ُ
ً
نحو جتهيل املجتمع وتسطيح
النظام البعثي املباد ،دفعا منه َ
وعيه ،فحصلت ما يمكن أن نطلق عليه ج��وع ثقايف
اخلطباء املنربيون ِس َ
أن َ
وحصار معريف ،فكان ْ
الل
محل
ُ
املعرفة إىل الناس.
فخالل فرتة السبعينيات املاضية ،التحق السيد القامويس
بمدارس منتدى النرش االبتدائية والثانوية وواص��ل
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دراسته حتى خترج من كلية الفقه للعام الدرايس (�1971
1972م) ،ثم اجته السيد القامويس نحو اخلطابة وفنوهنا
يف بواكري عمره وحداثة سنه ونعومة أظفاره بتوجيه
من خاله الشيخ حممد صادق القامويس ،وبرغبة كربى
من نفسه يف سلوك هذا السبيل املقدس مستفيد ًا من
توجيهاته ،وقد متيز السيد الشهيد القامويس بحسب ما
دونه الباحثون «بصوته اجليد وأسلوبه األخاذ وجرأته
ّ
األدبية حيث أنه تتبع يف بطون الكتب واملصادر ،وكان
كثري السؤال لالستفادة وكسب املعلومات نظر ًا التصاله
بأفاضل العلامء واألدباء واملثقفني ،الذين كانوا يرتادون
جملس القامويس أمثال العالمة الكبري الشيخ حسني احليل

والسيد البجنوردي والسيد يوسف احلكيم والشيخ حممد
جواد آل الشيخ رايض (أعىل اهلل مقامهم الرشيف) ،حيث
أن «السيد املرتجم بعد قراءة املجلس يناقش ويستفيد من
املالحظات والروايات واالستدالالت يف اآليات القرآنية
وأحاديث النبي اهلادي والعرتة الطاهرة (عليهم السالم)».
وقد كان السيد القامويس َصلب ًا أمام التحديات والظروف
السياسية القاهرة ،وتنامي الفكر الشمويل الرجعي بمواجهة
الفكر الديني املتقدّ م ،كام كان جريئ ًا يف إيصال فكر وثقافة
أهل البيت (عليهم السالم) عرب إقامة املجالس احلسينية
رس ًا ،ولكن اهلم األك��رب بالنسبة
وإن كانت تقام أكثرها ّ
للسيد القامويس وخطباء املنرب وحاميل مشعل الفكر هو
توعية املجتمع ،وبث روح الرفض واملقاومة داخله ،كي
ينصاع لرغبات السلطة احلاكمة وعجرفتها الفارغة ،وإن
ال
َ
دفع حياته ثمن ًا هلذا النضال الديني
كان يف ختام ذلك قد َ
املرشّ ف ،فقد كان (رمحه اهلل) كام يصفه أستاذه عميد املنرب
احلسيني الشيخ الدكتور أمحد الوائيل (رض��وان اهلل تعاىل
عليه)« :من اخلطباء الالمعني فكر ًا وأدا ًء باإلضافة إىل خلقه
وتدينه ،وسلوكه املهذب ،وقد مجع جمموعة من األبعاد ندر
أن جتتمع يف غريه وكان تتلمذ يف البداية ع ّ
يل .وقد مارس
اخلطابة يف حمافل مهمة يف بغداد والكاظمية والنجف ،وقد
ملع فيها واشتهر».
ٌ
موقف مرشف تصفه زوجة الشهيد الصدر
كام نستطيع معرفة تفاصيل احلياة املرشفة هل��ذا الرجل
احلسيني ،من خالل مواقفه البطولية أنه ظل لفرتة طويلة من
املالزمني للشهيد السعيد السيد حممد باقر الصدر (قدس
رسه) بعد فرض اإلقامة اجلربية عليه ،وقد اغتنم فرصة
ّ
جماورته لبيت السيد الصدر (قدس رسه) يف حملة العامرة
يف النجف ،حيث أنه قام بعدة أمور مهمة كإيصال الرسائل
من وإىل السيد الصدر وكذا يف إدخال األطباء ملعاجلة السيد
وأفراد عائلته ،حتى أن حرم الشهيد الصدر وصفته بكلامت
رائعة ّ
تؤكد عىل عظمته وحسن دينه وسلوكه حيث تقول« :
كان يسكن يف اجلوار بالقرب منا آنذاك شاب يف ربيع العمر،
كان من طالب العلوم الدينية وهو الشهيد املرحوم السيد
عبد الرزاق القامويس ،ذلك الشاب املجاهد الذي كان لنا
شعاع ًا من نور ييضء لنا يف بحر الظلامت املحيط بنا ،وسبب ًا

للطف اهلل وتنزل بعض رمحته ،فإن ذلك الشاب الطاهر
والشجاع أعدمه املجرمون ،ملجرد أهن��م اكتشفوه وهو
متلبس بخرق حصارهم املفروض علينا من كل اجلهات،
نتقوت
حيث إنه كان يغامر ويوصل إلينا بعض اخلبز وما قد ّ
به عندما كنا نعاين أحلك أيام اجلوع واحلرمان وذلك من
خالل القفز من فوق أسطح املنازل حتى يصل إلينا من فوق،
ولعله كان يرسب إلينا بعض املعلومات عام جيري يف خارج
الدار أو ينقل عن الشهيد الصدر بعض ما يريد إياصله إىل
أحد ما ولقد كان وحيد أمه التي كانت تعيش معه ،وزوجته
الشابة الطيبة يف املنزل ،مل يكن هلام معيل غريه ،فهامجته تلك
الوحوش الضواري يف منزله ،واقتادوه معهم يف عنف ،ثم
ما لبثوا أن أرجعوا جثامنه مقطع ًا شهيد ًا… واأسفاه عليه…
واهلل إن املهجة لتذوب له حزن ًا وكمد ًا كلام مرت ذكراه عىل
القلب املكلوم».
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للشهيد القاموسي قصائد عديدة ،بينها قصيدة مطلعها:
َ
ـــــــــاول فــــــــخــــــــر ًا عــــــلــــــى املـــــ�ـــــشـــــري
تــــــــــطـ
جتــــــ ّلــــــى اإىل الــــــــكــــــــونِ جمـــــــد االإبــــــــــــاء
ــــــــــاء الــــــدنــــــا
ــــــي اأ�ـــــــــــشـ
َ
ونـــــــــــــــــو ُر الـــــــنـــــــبـ ِّ
َ
لـــــلـــــعـــــاملـــــني
ـــــــــة
ـــــــــر الــــــــــهــــــــــدايـ ِ
وفــــــــــجـ ُ
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ــــــــــــــــر
ـــــــــــــم الـــــــــــــــــورى بــــــاملــــــنــــــى االأزهـ
وعـ
ِ
َّ
ـــر
لـــــــتـــــــبـــــــدو احلــــــقــــــيــــــقــــــة لــــلــــمــــبــــ�ــــشـ ِ
ــــرب
و�ـــــــــشـــــــــا َع �ـ َـــــــشــــــــذا املــــــ�ــــــشـ ِ
ـــــك والـــــعـــــنـ ِ
ـــــري
اأبـــــــــــــــــا َد الـــــــــدُ جـــــــــى بــــالــــ�ــــشــــنــــا الــــــنـ ّ ِ

ُ
مسك ختامها الشهادة
يف النجف ..والدة
ِ
يف ال��ع��ام ( 1367للهجرة) ول��د اخلطيب احلسيني
والشاعر السيد عبد الرزاق بن حممد عيل بن كاظم آل
جواد احلسيني ،يف عائلة دينية ُعرفت بالتقوى والزهد
والنضاالت الكبرية ،من عوائل النجف األرشف ،والتي
تعود بنسبها إىل زيد الشهيد بن اإلمام عيل السجاد (عليهم
السالم) ،وقد تويف والده اخلطيب السيد حممد عيل (رمحه
اهلل) وهو ال يزال صغري ًا ،فنشأ اخلطيب القامويس يف
حضن أخواله أرسة (آل القامويس) ،ومنهم اكتسب
لقبه وعرف به ،ومنهم خال والدته العالمة الشيخ حممد
صادق نجل العالمة الكبري الشيخ باقر القامويس (رمحهم
اهلل).
وقد التحق اخلطيب القامويس بمدارس منتدى النرش
االبتدائية والثانوية وواصل دراسته حتى خترج من كلية
الفقه للعام الدرايس (1972 �1971م) ،وأما دراسته يف
احلوزة العلمية فقد التزمه الشيخ القامويس فكان مهت ًام به
منذ نعومة أظفاره ،وأحد أساتذته وموجهيه ،وقد درس
عىل العامل الفاضل السيد حممد الغروي ،كام استفاد الكثري
من أساتذته يف كلية الفقه أمثال عميد املنرب احلسيني
الشيخ أمحد الوائيل ،واخلطيب البارز الشيخ عبد املهدي
مطر ،واخلطيب الشيخ أمحد البهاديل ،واخلطيب والشاعر

الكبري السيد مصطفى مجال الدين ،والشيخ األستاذ
عبد اهلادي محوزي والسيد كاظم القايض الطباطبائي
وغريهم ،حيث أنه «اكتسب الكثري من خرباهتم املنربية
واألدبية وجمالسهم الصاخبة يف خمتلف حمافظات العراق
منها بغداد وكربالء واحللة والبرصة والنجف األرشف
منذ مطلع السبعينات وحتى عام (1978م) حتى صقل
مواهبه املنربية واخلطابية وأخذ يشار له بالبنان أما اجلامهري
العلمية والشعبية».
وبسبب مواقفه من احلكم ا ُملباد ،وخاصة يف وقوفه إىل
جانب الشهيد الصدر ،فقد تم اعتقاله حايف القدمني من
قبل جالوزة األمن بتاريخ ( - 22ربيع الثاين 1399ه�
 1979م) قبيل صالة الظهر من بني يدي أمه املكلومةوتم أخذه عىل حاله املزرية تلك ،من
وعروسه املفجوعةّ ،
بيته مرور ًا بسوق العامرة ح ّتى أركبوه يف سيارة أخذته إىل
مديرية األمن ،حيث تم إعدامه (رضوان اهلل تعاىل عليه)
بعد عامني من التعذيب بعمر ( 34عام ًا) ،ويقال أنه قد
ُدفن يف مقربة وادي السالم بالنجف األرشف ،وآخرون
أي أثر ،ولربام أصبح
يقولون أنه مل ُيعرف له حتى اآلن ّ
جثامنه الطاهر بني جثامني مئات الشهداء الذين أعدمهم
تراب
النظام اللعني ودفنهم يف املقابر اجلامعية التي يأن هلا ُ
الوطن!!.
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حد يقة ا لكــــتب

صناعة القائد في فكر اإلمام علي A

ً
العباس بن علي أنموذجا
يعدّ ها� :شياء االأ�شدي

(صناع���ة القائد في فك���ر اإلمام علي
(علي���ه الس���الم)  -العب���اس ب���ن علي
أنموذجًا) من اصدارات مؤسسة علوم
نهج البالغة التابعة للعتبة الحس���ينية
المقدس���ة للمؤل���ف (محم���د حمزة
الخفاجي) س���نة ( )2018 – 1439استطاع
م���ن خالل���ه الوص���ول ال���ى أن الجانب
الوراثي والجانب االكتسابي ال ينفصالن
ف���ي القائ���د وش���خصيته ،فكونه من
ساللة تمتاز بالقيادة تورثه هذه الصفة،
كذلك ما يحيط به من أحداث تكسبه
هذه الصفة ،وق���د توافر هذان الجانبان
في شخصية العباس (عليه السالم).
مل ِ
يأت قائد كرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) اطالق ًا منذ أن
أهبط اهلل نبينا آدم (عليه السالم) وجعله خليفته يف أرضه اىل
يومنا هذا ،فهو قائد القادة ،وسيد السادة ،وإمام الورى ،وقد
شهد له كرسى وقيرص وبقية امللوك والناس أمجع بمختلف
األزمنة بأنه أعظم قائد شهده التاريخ.وقد أخذ أمري املؤمنني
(عليه السالم) هذه السمة عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) ،إضافة لشجاعته ،فإنه تر ّبى يف حجر رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله) ،لذا صار اإلمام عيل (عليه السالم) من أبرز
قادة الدنيا بعد رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ،والنبي (صىل
اهلل عليه وآله) هو من صنع ِمن ع ّ
يل قائد ًا عظي ًام ،لذا حينام
يتخرج من بني يدي أمري املؤمنني (عليه السالم) قائدا شجاعا
يمتلك من اخلربة والفطنة ما تؤهله يف قيادة جيش بأكمله،
فهذا متوقع وليس بغريب ،فقد تعلم أمري املؤمنني (عليه
السالم) كثري ًا من رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) باخلصوص
كيفية صناعة القادة الناجحني وقد خترج من تلك املدرسة
العلوية ثلة من القادة من اآلل والصحابة الطيبني.ومن أبرز
القادة الذين خترجوا من تلك املدرسة العلوية هو العباس بن
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عيل (عليه السالم) فقد تأثر العباس (عليه السالم) بأبيه كام
تأثر أمري املؤمنني برسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) فمواقفه
البطولية ومؤازرته ونرصته لسيد شباب أهل اجلنة كل هذه
املواقف تذكرنا بأمري املؤمنني ونرصته لرسول اهلل (صىل اهلل
َ
ورث عن آبائه مجيع الصفات
عليه وآله).والعباس بن عيل
احلميدة واكتسبها ،واحلسني بن عيل (عليه السالم) حينام سلم
رايته الكربى بيد أخيه العباس (عليه السالم) ذلك عن معرفة
ودراية أن قمر العشرية كان مؤه ً
ال ألن يكون قائد جيشه ،ألن
القيادة بنظر األئمة هلا رشوط ومن تلك الرشوط :اإليامن،
والبصرية ،والشجاعة ،والكرم ،واجلود ،واملروءة ،وغريها
من الصفات األخرى التي جيب أن تتوفر يف شخصية القائد.
وقد قسم الكتاب عىل فصلني ،كان الفصل األول فيه لصناعة
القائد عن طريق الوراثة واالكتساب ،فمن خالل ما ورثه
قمر العشرية وما اكتسبت روحه الطاهرة من صفات قيادية
صار العباس قائدا معروفا ومشهورا عىل مدى العصور ،أما
الفصل الثاين فقد تناولنا فيه أهم الصفات واأللقاب املوروثة
واملكتسبة لقمر العشرية من آبائه وأهل بيته الطاهرين.

ُ
خطب سيدات البيت النبوي (عليهن السالم)
حتى نهاية القرن األول الهجري

“دراسة موضوعية فنية”
من بين اصدارات (شعبة الدراسات والبحوث االسالمية)
التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة
الحسينية المقدسة اصدار (خطب سيدات البيت
النبوي (عليهن السالم) حتى نهاية القرن األول الهجري
«دراسة موضوعية فنية») للباحثة زينب عبد اهلل
كاظم الموسوي صدر سنة .2017

كانت خطب سيدات البيت العلوي مرشوع ًا متكام ً
ال
صاغته رؤى موروثة من ائمة اهلدى امري املؤمنني واالمامني
احلسنني (عليهم السالم) وكان امل��رشوع معروف ًا بنزعته
االصالحية التي استطاعت ان تؤجج مشاعر املسلمني
وتكشف عن النوايا السيئة للمرشوع األموي الذي هيدف
للقضاء عىل االس��الم وقيمته ومبادئه ،فقد استطاع هذا
املرشوع اخلطايب ان يسجل امكانات سيدات البيت العلوي
عىل رسم معامل االصالح السيايس واالقتصادي واالجتامعي
ال��ذي امتلك مقومات اخلطاب احلسيني الثائر ،ما دعا
الباحثة املوسوي ان تستعرض يف دراستها التاريخ البالغي
خلطب السيدات العلويات اللوايت احدثن نقلة مذهلة من
التاريخ االسالمي بعد تقديم بيانات ناضجة للحالة العامة
التي يعيشها املجتمع االسالمي وامكانية تشخيص اخللل
فيه ومدى اصالحه من خالل تقديم الرؤى الناضجة يف
اخلطاب الذي تبنته سيدات البيت النبوي يوم كانت الرؤى
املضببة عىل اخلطاب العام.
وجاءت دراسة خطب السيدة الزهراء (عليها السالم) هلا
االثر الكبري يف اختيار موضوع البحث املوسوم (خطب
سيدات البيت النبوي حتى هناية القرن االول اهلجري-
دراسة موضوعية فنية )-ليكون اكثر شمو ً
ال واتساع ًا من
جهة وألهنا مل حتظ بدراسة تفيها حقها بام يتناسب وقيمتها
األدبية من جهة اخرى ،فض ً
ال عن الدراسات التي تناولت
نتاجات النساء يف ذلك القرن ،ومع ذلك فأن هذه الدراسة

ماهي اال امتداد لتلك الدراسات ،لكنها متيزت برتكيبها
عىل حتليل نصوص هذه اخلطب واستقراء التأثريات الدينية
والسياسية واالجتامعية وانعكاسها عليها ،وك��ان البد
للباحثة من الرجوع ألجل ذلك اىل عدد من املصادر واملراجع
األدبية منها والتارخيية التي تناولت خطب السيدات وترمجة
سريهتن الذاتية وما رافق ذلك من ظروف واحداث ،وقد
اغنت الباحثة عىل اختالفها وتنوعها يف حتقيق النصوص
وتوثيقها ثم حتليلها ،وبام ان موضوع البحث متعلق بفن
اخلطابة ،وخمتص بخطب سيدات البيت النبوي ،فقد تضمن
التمهيد( :اثر املرأة يف رقي اخلطابة العربية  -وترمجة اعالم
خطيبات البيت النبوي) .ودرست الباحثة يف الفصل األول
مضامني اخلطب بثالثة مباحث ،تناولت يف اوهلا املضامني
الدينية ،ويف الثاين املضامني السياسية ،اما الثالث فكان
عن املضامني االجتامعية ،فيام تضمن الفصل الثاين دراسة
(للغة نصوص هذه اخلطب) يف ثالثة مباحث ،االول منها
وعني الثالث بدراسة
يف األلفاظ ،والثاين يف الرتاكيب،
َ
اساليب بناء العبارة واداء املعنى يف اخلطب ،درس الفصل
الثالث البناء الفني هلذه اخلطب يف مباحث ثالثة ايض ًا،
ركز األول منها عىل بناء اخلطبة ،وتناول الثاين بناء الصورة
البيانية وعني االخري بالبنية االيقاعية خلطب السيدات.
وبعد ذلك ختمت الرسالة باالستنتاجات املتأتية من رحلة
الباحثة الطويلة يف البحث ،توخت فيه الوضوح واالبانة
واالخالص يف اجالء سامت وخصائص ما درسته.
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ا لتقــــــــا ر ير

ّ
تفكك االسرة
وإصابة االطفال بالضرر...
ُ
ّ
مجلة (االحرار) تتقصى أبعاد الحضانة قانونيا وتشخص آثارها الضارة
تقرير :قا�شم عبد الهادي – ت�شوير :ح�شنني ال�شر�شاحي

تعدُّ الحضانة من الدعاوى المهمة
التي تنظر فيها محاكم االحوال
طبيب
الشخصية في العراق عامة ومنها
كربالء ،ودعاوى الحضانة التي
تكون تحصيال لدعاوى الطالق بين
الزوجين يكون األطفال ضحيتها،
وعندما تتفكك االسرة فانه الشك
أول من يُصاب هم االطفال بأمراض
نفسية وعُقد نتيجة تفرق االسرة
وعيشهم مع احد االبوين ،وكثير
من االطفال يتعرضون لألذى والضرر
النفسي والمادي ولهذا ّ
نؤكد
بأن دعوى الحضانة من الدعاوى
المهمة التي تتعلق باألطفال
المحضونين ويجب مراعاتهم
والنظر في شؤونهم على الوجه
الشرعي والقانوني بما ينسجم مع
الشريعة االسالمية خاصة بأن دستور
جمهورية العراق لعام  2005نص
في المادة الثانية منهُ( :ال يجوز
سنّ أي قانون يتعارض مع ثوابت
الشريعة االسالمية) ،وبالتالي فإن
قانون االحوال الشخصية النافذ رقم
 188لسنة  1959اصبح من القِدَم
والهرم كما يُقال كونه ال يواكب
حالي ًا دستور جمهورية العراق.
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حق االم بأوالدها

يف ه��ذا السياق حت��دث الناطق الرسمي باسم حمكمة
استئناف كربالء االحتادية القايض (حممد مريي جبار)
قائال« :ان موضوع احلضانة بالقانون العراقي وقانون
االح��وال الشخصية رقم  188لسنة 1959م يف املادة
السابعة واخلمسني منه والذي كفل حق احلضانة ابتدا ًء
نصت امل��ادة ( )57من قانون االح��وال
اىل األم حيث ّ
الشخصية بقول« :لالم احلق بحضانة اوالدها حال قيام
الزوجية وبعد الفرقة ما مل يترضر املحضون من ذلك»،
وان ه��ذا النص القانوين كفل حق احلضانة اىل االم
بموجب القانون ،ولالم احلق يف حال طالقها ان تقيم
دعوى بتأييد حضانتها امام حمكمة االحوال الشخصية
بعد التأكد من ان األم بالغة وعاقلة ورشيدة وأمينة ويف
الوقت نفسه قادرة عىل صيانة ورعاية شؤون املحضون
وتربيته ،وحينئذ ُتصدر املحكمة قرارها بتأييد احلضانة،
وبموجب هذا القانون تبدأ من حلظة والدة الطفل وحتى
بلوغه سن الرشد ،وان حقوق املرأة يف هذا النص القانوين
كفلها القانون بأن تكون حضانة االم عىل مدى سن
املحضون منذ والدته وحتى بلوغه سن الرشد سواء كان
ذكر ا ام انثى».

التأكد من راحة املحضون

نالحظ هنا بأن كثريا من االزواج وهم آباء يمتعضون من
كونه ُيعد خالف ًا لألحكام الرشعية
النص القانوين املذكور ُ
وحيث ان النص املذكور ُيعطي احلق دائ ًام وابد ًا اىل االم
يف حضانة اطفاهلا إال ان عجز النص القانوين املذكور
يف حالة رضر من ذل��ك اذا ت��رضر املحضون بإمكان
الزوج وهو اب االطفال ان يقيم دعوة بإسقاط حضانة
املحضون واملحكمة تتوسع يف النظر باألدلة التي ُتثبت
رضر املحضون من حضانة االم ُ
وحتيله مع طريف الدعوى
الزوجة املطلقة واالب اىل اللجان الطبية لبيان األصلح
للحضانة ،واملحكمة ايض ًا خترج اىل الكشف املوقعي
للدائرة ،لبيان فيام اذا كانت هناك وسائل مرحية للطفل
املحضون وتربيته.

امتعاض االباء

االب��اء دائ��ام ما يعرتضون ويمتعضون من نص امل��ادة
القانونية امل��ذك��ورة ويطالبون من املحكمة ان تكون
احلضانة مكفولة اىل االب وفق االحكام الرشعية وطبع ًا
هذا االمر يتطلب تدخال ترشيعيا بمعنى ان يكون هناك
تعديل للنص القانوين املذكور حيث ان بعض الدول
االسالمية ومنها اجلمهورية االسالمية االيرانية ُتعطي
احلضانة بعد إمتام سن الرضاعة وهي سنتان اىل األب
الن مركز االب الرشعي والقانوين هو الويل اجلربي الذي
يعد اعىل رشع ًا من ناحية ُقربه اىل املولود او املحضون من
درجة االم التي ربام انه تتزوج بزوج آخر ويبقى املحضون
سواء كانت انثى او ذكرا لدى املحضونة يف رعاية زوج
االم املطلقة.

تعديل القانون

احلقيقة هناك مناشدات نسمعها يف املحاكم ومن اغلبية
الناس ،فقد وفد مجع من الشباب املطلقني وحرضوا
اىل املحكمة للمطالبة بأن تكون هناك عدالة يف مسألة
احلضانة اىل األب( ،واحلديث ال زال للقايض) ،وطبع ًا
أفهمنا املجاميع املذكورة بأن ذلك يتعلق بتعديل النص
القانوين املذكور من قبل السلطة الترشيعية الن النص
القانوين املذكور كفل احلضانة اىل االم حرص ًا ما مل يترضر
املحضون من ذلك.
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حق االب باحلضانة

من باب العدالة واالنصاف نقول ان االب ايض ًا لديه مركز
قانوين ورشعي وكان حر ّي ًا عىل ا ُمل ّ��رشع ان ُيعطي احلق
لألب يف ان تكون هناك اوقات يكون املحضون يف رعاية
والده ،حيث بإمكان النص القانوين ان ُيعالج هذه املسألة،
انه يف احلضانة ال نجد لالب يف ان يكون املحضون يف
رغم ُ
احضانه ورعايته ،إال ما نص عليه القانون من حق االب يف
مشاهدة ولده املحضون لساعات حمددة يف مكان معني ويف
زمان معني وملرتني او ثالث مرات للشهر الواحد.

زيادة عدد املشاهدات

ان جملس القضاء املو ّقر قد اصدر اعاممه اىل حماكم االحوال
الشخصية ب��زي��ادة ساعات املشاهدة لوالد املحضون
وكذلك زيادة عدد مرات املشاهدة لتصل اىل اربع مرات يف
الشهر ،وعىل الرغم من ذلك فانه ال يكفي إلنصاف األب
وحري ِ
به ان يطلع عىل احوال
وكام اسلفنا هو الويل اجلربي
ٌّ
املحضون وخاصة اذا كانت ُانثى يف ضوء هذه الظروف
الصعبة اخلاصة برتبية االطفال.

حق اختيار املحضون

يف معرض سؤالنا له( :يف حال تعديل القانون واصبح
للزوج املطلق احلق يف حضانة املحضون هل يعتمد ذلك
عىل موافقة املحضون ام ال؟...
اجاب القايض (حممد مريي جبار) قائال« :ان املحضون
هو طفل قارص ربام يكون حديث الوالدة او بعمر السنتني
وربام ثالث سنوات او اربع سنوات وبالتايل ال ُينظر اىل
قول الطفل القارص ،وحالي ًا القانون النافذ ينص انه يف
حالة بلوغ املحضون ( )15عاما ُله حق االختيار بني االم
او االب».

حالة نادرة

«لكن اذا الطفل نفسه (احلديث ال يزال له) او الطفلة
نفسها نشأت منذ صغرها وحتى سن ( )15عاما عند االم
فكيف يتم اختيار االب!؟ ،فنادر ًا ما يتم اختيار االب يف
مثل هذه احلاالت ،ولكن بعد بلوغ املحضون سن ()18
عاما أي بلوغ سن الرشد هنا يكون حر االختيار وله احلق
ان يذهب للعيش مع الوالد او ربام تتزوج البنت او الولد
ألن بلوغ سن الرشد ال حيتاج اىل موافقة آخرين».

مبيت املحضون عند والده؟
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هل حيق لالب اصطحاب املحضون معه اىل املنزل؟ «نعم،
هناك توجهات ملجلس القضاء بأن تكون قرارات احلضانة
انه حيق لألب باصطحاب املحضون خالل فرتة
واملشاهدة ُ
املشاهدة والتي هي ربام ساعتني او ثالث ساعات واعتقد
هذه الفرتة غري كافية لتوثيق ُعرى الشفقة واملو ّدة بني االب
واملحضون ،لذلك نتمنى ان يكون هناك مبيت للمحضون
عند والده ،إال ان القانون يمنع ذلك».

حدود النفقة

بالنسبة للنفقة فإهنا دعاوى مستقلة تتعلق بحق االطفال،
والنفقة تتعلق باملأكل واملرشب والكسوة وهذه كلها يكون
األب اجلربي مسؤو ً
ال عن االنفاق عىل اوالده القارصين
منذ حلظة والدهت��م وحلني بلوغهم سن الرشد ،وليس
بلوغهم سن الرشد فقط وانام اذا كان طالب ًا جامعي ًا او بنتا
بلغت سن االربعني او اخلمسني ومل تتزوج فيكون نفقتها
عىل والدها.

املساحة القانونية للقايض

كام قلت مهمة القايض تطبيق النصوص القانونية
وبالتايل نحتاج اىل نص ترشيعي ُيسعف
بتعديل نص امل��ادة القانونية ،وان
القايض يمتلك مساحة واسعة يف
النظر بالنص القانوين وبام يكفل عدم
التجاوز عىل الرشيعة السمحاء
وب���ام ي��ت��واف��ق م���ع اجل��وان��ب
االنسانية واالخالقية ،هناك
مساحة واسعة للحركة
من ب��اب ال إف��راط وال
تفريط.

لألم الحق بحضانة
أوالدها حال قيام
الزوجية وبعد
الفرقة ما لم يتضرر
المحضون من ذلك
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يعدّ ها :علي ال�شاهر

ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

ُ
النبع المقدس
ضوء من
قطرة
ٍ
ِ

إي���م���ان دع���ب���ل /ال��ب��ح��ري��ن

ــر
يف �ـــــشـــــور ِة الـــ�ـــشـــمـــ�ـ ِــس اأم يف �ـــــشـــــور ِة الـــقـــمـ ِ
هـــــل ِمــــــن حمـــــ ّي َ
ـــر مـــطـــلـــ َعـــهُ
ـــــاك يـــتـــلـــو الــــفــــجـ ُ
هـــــــــدى �ـــــشـــــ ّع اإال كـــــنـــــتَ مـــنـــبـــ َعـــهُ
مــــــا مــــــن
ً
ـــب حــــتــــى يـــ�ـــشـــتـــفـــيـ َ
ــق كــمــا
تـــ�ـــشـــتـــوقـــدُ الــــقــــلـ َ
مــــــا فــــــــــا َر اإال كــــــمــــــاءِ الــــــــــــــور ِد مـــ�ـــشـــتـــعـ ً
ــال
ـــم ..والــــ�ــــشــــعــــر يــتــبــعــنــي
اأمــــ�ــــشــــي وال عــــا�ــــشـ ٌ
اأ�ـــشـــغـــي اإىل الــــكــــونِ ..مـــفـــتـــونـــ ًا يــو�ــشــو�ــشــنــي

وجـــــهـــــك يـــــا اإ�ــــــشــــــراقـ َ
َ
يــــ�ــــشـ ّ
ـــــة الـــــ�ـ ّــــشـــــ َو ِر
ـــف
َ
ـــر ؟
اأم مــــن
ـــحـ ِ
ـــــــم الــــ�ـ ّـــشـ َ
عـــيـــونـــك تـــطـــفـــو اأجنـ ُ
ُ
يـــ�ـــشـــيـــل فـــيـــنـــا الــــ�ـ ّـــشــــنــــا كـ ّ
ــــــل عــــلــــى َقـــــــــدَ ِر
ــــر
طــــــوفــــــان �ــــشــــحــــ ٍو بـــــتـــــنـــــو ٍر مــــــن الـــــ ِفـــــ َكـ ِ
الــــعــــطــــر بـــالـــ�ـــشـــر ِر
يــــــحــــــر َر �ــــــشــــــو َع
حــــتــــى
ِ
ِّ
ــــــال  ..متـــ�ـــشـــيـــنـــا بــــــال حــــــذ ِر
عــــلــــى اخلـــــــيـ ِ
ــر
ـــــر الـــ�ـــشـــجـ ِ
ــــع مــــــا يف خــــــاطـ ِ
اأكــــــــــــا ُد اأ�ـــــشـــــمـ ُ

كـــانـــتْ هــنــا قـــريـ ٌ
ــة اأ ّم لــكـ ِّـل قـــرى الــــــــــــــــــــدنــيــا تـــر ّبـــي حــكــايــانــا مـــن الــ� ّــش ـ َغـ ِـر
الب�شر
مــن بطنها ُولِــــدَ الـــ ّنـــو ُر ال ـ ّنــقـ ّـي مــــالكـــــا بــاهــر ًا ينجلي يف �ــشــور ِة
ِ
َ
فـــــهـــــلـــــل الـــــــــكـــــــــونُ مـــــفـــــتـــــونـــــ ًا مبـــــــولـــــــد ِه
ــــج الـــعـــطـــ�ـــشـــى وفـــــيـ َ
ــــك َر َبــــــــتْ
واهــــــتــــــزت املـــــهـ ُ
ــــــراء ّ
رف بـــنـــا
ذاكــــــــــــــــرة خـــــــ�ـــــــشـ
ومــــــثــــــل
ٍ
َ
ني ..نـــــاظـــــره
الأبــــــيــــــ�ـ ٍـــــس ..اأدعــــــــــج الــــعــــيــــنــــ ِ
ا َ
ــــر مــــــــــــــرا ٌآة وجلــــــــــتُ بــهــا
أراك والـــــ�ـــــشـــــعـ ُ
متــ�ــشــي عــلــى ّ
ـــوك ..والــــريــــحــــان تــفــر�ــشــهُ
الـــ�ـــش ِ
ـــــدى
ـــــــــدى اإال
فــــمــــا ارتـــــقـــــيـــــتُ مـ
والح مـ ً
ً
َ

َ
يـــــا مـــــكـ ُ
ـــــــب فـــــازدهـــــري
ــــة:
انـــــثـــــال نــــبـ ُ
ـــع احلـ ّ
واأنـــــــبـــــــتـــــــتْ بــــهــــجــــة تــــــزهــــــو بـــــــال َكــــــــــــدَ ِر
�ــــشــــحــــر ُيـ ّ
ـــــــرقـ ُ
احلــــجــــر
ـــــــق حــــتــــى مــــهــــجــــة
ِ
ٌ
اإبــــــريـ ُ
ــر
ــب احلـــ�ـــشـــن يف الـــقـــمـ ِ
ـــــق �ــــشــــوءٍ يـــ�ـــشـ ّ
ـــر
ملــــــا
وراء خــــــيـ ِ
ـــــال الـــــ�ـ ّــــشـــــمـــــ ِع والــــبــــ�ــــشـ ِ
َ
لــــلــــ�ــــشــــالــــكــــ َ
ـــــر
ني جمـــــــــاز املـــــرتـــــقـــــى الــــــوعـ ِ
ـــر
كــــــاأنــــــنــــــي مل ا
ْ
أكــــــــــــــن اإال عـــــلـــــى �ــــشــــفـ ِ

ومــثــلــمــا طــفــلـ ٍـة تــكــبــو وتــعــ ُ
ر اأ�شـــــــــعى واجلـــهـ ُ
ــات تــنــاديــنــي اإىل اخلــطـ ِـر
ٌ
قـــــــــطـــــــــرة تـــــهـــــفـــــو ملـــنـــبـــعـــهـــا
لـــــكـــــنـــــنـــــي
ــــــــــم الـــعـــا�ـــشـــقـــني ..احلـــــلـــــم ..اأ�ــشــبــقــهــم
اأزاحـ ُ
ــــــرج بـــي
لـــلـــمـــ�ـــشـــطـــفـــى حلــــبــــيــــب اهلل يـــــــعـ ُ
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ـــر
فــــالــــ�ــــشــــوقُ يـــــاأخـــــذين ركــــ�ــــشــــ ًا اإىل الــــ َنــــ َهـ ِ
وهـــــــم عــــلــــى مــــــا يـــــريـــــد الــــقــــلــــب يف اأثـــــــري
َ
ــــــه وطــــــري
حــــتــــى ا
أعــــــــانــــــــق يف اإ�ـــــــشـــــــراقـ ِ

ُّ
قلبي لو نطق
كل
ٍ
نبض في َ
لقال يا فاطمة الزهراء

ح��ي��درع��اش��ور

من غفو ُة امل ،و�شوت جلي ،يعيد وعيا من غفلة �شحبتني نحو ظلم نف�شي ،وكنت ال اأبايل وال اأخاف احدا مهما كانت عظمته و�شفاته،
تعرب عنه
ولكن اأقف خائفا مرجتفا عند �شماع ا�شمها فقط واأعيد ح�شاباتي ،والنظر يف كل اأ�شيائي .خويف منها ال ت�شتوعبه الكلمات وال ّ
كل اللغات ،فهي �شيدة الكون وعظيمة الوجود وذات ال�شفات النادرة ..اأيامٌ �شمخت بي احلياة ،وكربت فيها اأناف�س الظاملني ،واأتزاور مع
الفا�شدين واأتقبل اأي كالم عن اأهل عقيدتي وانتمائي حتى غرقت يف بحر عميق يف جلته الغور ومتاديت يف القبول والر�شا حتى وجدت
اأر�شا قد حتولت اإىل اأ�شواك واأ�شبحت حائرا بني اأمرين اإم ّا اأن اأكون و�شط ال�شوك اأو ال�شري عربها لتدمري قدمي ،واخ ّلف دربا حمم ّرا
يحكي تعا�شتي وخيبة اأملي واإفال�شي ،وتبقى حقيقة قدري لغزا..
�شحوت على �شيء يحاكيني بهم�س ،ا�شمعه جيدا ،يقراأ على قلبي العا�شق لراب قدميها واأقدام ولديها ،فهما �شيدا �شباب اجلنة وهي
ّ
ويحطم غروري مرات ...والنداء اخل ّفي
عنوان ن�شاء الكون جميعا ،احتار فكري ،وال�شوت يالزمني كالطيف ...مينحني قوة اأحيانا،
يلومني ،وي�شاألني كيف اتقبل اأن ا�شحك مع ال�شفهاء؟ واأنا ابن ار�س ّ
غذتني لنب الع�شق الأهل بيت العقيدة والدين لنب �شهيدا وكان دمه
�شمانا المته...
تنبهت لل�شوتّ ،
فطل بيني وبينه حاجز ال�شمت يرتطم ب�شدة بجدار �شلب فاأقع مرغما �شريعا عاجزا ،واأنا بني خويف و�شكينتي اأرى
مطالبا ب�شفك دمي يطرق بابي مهددا وجودي وي�شتعجل م�شريي...
وال�شوت يعاود طيفه ،وياأبى اأن يفارقني حتى اأيقنت اإن ال�شوت ير�شدين لب�شرية كي اأب�شر بها حياتي من جديد ،وابداأ من حيث بداأت.
اأوثقت بيقني اإن �شاحبة ال�شوت مالك �شماوي بطيف �شيدتي� ...شرى ّ
يف اخلوف� ،شارعني االأمل ،واملر�س ،وبدري ّ
كف عن التغزل بال�شم�س
وحتا�شى لقاءها .حتى اأم�شى ،واأ�شبح ال�شوت يكرب يف جميع اأجزاء ج�شمي ي�شرخ مع كل نب�شت قلب ،ورا�شي اأحت�ش�شه قد كرب حجمه...
وال�شوت ي�شاأل من كنت دائما تخاف؟...اأي امراأة كنت تت�شفع عندها ،وقت ال�شدائد؟...اأي ابن لها كان اإمامك  ،ونهلت من فكر عقيدته،
وكان خري عون لك يف كل حياتك؟ ...اأي �شيدة كنت تقول لها كل �شباح ال�شالم عليك يا �شيد ن�شاء العاملني؟ ا�شرخ اإن كنت تعلم!...
يكرب (اهلل اكرب ) يعلن يوما �شديد احلزن للفاطميات .من ي�شدّ قني اإن
نه�شت �شارخا موالتي الزهراء �شيدتي العظيمة ،واأذن الفجر ّ
طيفها يالزمني كظلي !..ملن اأقول اإنني يف حرية كونية!..؟ كيف ن�شيت نف�شي ،وتغافلت عن عظيمة ال�شاأن؟ البتول النقية الزكية الطاهرة
العفيفة .ورجعت من حيث رحلت ودخلت من جديد مدينة احلزن وال�شهادة التي �شال عليها دمه الذي كان وال يزال �شمانا حلياة امة.
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ُ
ُ
ُ ٌ
الجفون المسبلة..
عود يعبث في
ِ
ّ
ُ
مشهدية “الطف” في قصيدة شاعر مصري ينعى قتاله

ها هي (كربالوؤنا) تنبتُ من بني اأبيات ال�شعراء و�شطو ِر الناثرين ،بو�ش ِفها املعركة املقدّ �شة بني احلق والباطل ،وهي
مر الع�شور ،ويف ح�شور كماالتها بني الثورات الراف�شة للظلم والطغيان ومقارعة
ذاتها املتجدّ دة بحزنها الكوين على ِ
االإرهابيني ،اأو يف انثيالها بني اأروقة ال�شعر الذي ي�ش ّور احلال املُعا�س ،حيث نرى انعكا�شاتها وا�شحة واأ�شعتها نافذة،
ُتخربنا ا ّأي ظلم َّ
حل ببني الب�شر جراء اجلربوت والعنف والفكر املنايف لالإن�شانية.
مرت به َ
قبل ثالث
من هُ نا ،ويف اإحدى ق�شائد ال�شاعر امل�شري (من�شور عيد) ياأتي ذكر (كربالء)
لو�شف ما ٍ
ِ
أ�شاة دامية ّ
�شنوات حيث يقول:
ٍ
ــــل
يـــــــا
ــــت مــــ�ــــشــــهــــدَ قـــــاتـ ٍ
كــــــــربــــــــالء خـــــتـــــمـ ِ
ُ
َ
ـــــــــوق د ِم احلــــ�ــــشــــني �ــــشــــتــــار ًة
أ�ــــــشــــــدلــــــت فـ
ا
ِ
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بـــــ (الـــــــ ُعـــــــو ِد) يــــعــــ َبـ ُ
ْ
املــ�ــشــبــلــة
ـــث يف اجلـــــفـــــونِ
فـــمـــن الــــــــذي رفــــــــ َع الـــــ�ـــــشـــــتـــــا َر ..واأكـــــمـــــ َلـــــهْ ؟!

حجم امل�شيبة
ي�شتذكر ال�شاعر
ففي هذين البيتني من الق�شيدة،
َ
ُ
واملاأ�شاة التي ح ّلت باأر�س كربالء عام ( 61هجرية) ،وحتديد ًا
العبث و�شرب راأ�س �شيد
م�شهدية القتل وجتروؤ يزيد اللعني على
ِ
ال�شهداء (عليه ال�شالم) بق�شيب (عود) خيزران.
ال�شاعر كان �شاهدَ عيان على
ق�شة هذه الق�شيدة ،فهي اأن
َ
اأما ّ
املجزرة الدموية التي �شهدها م�شجد (قرية الرو�شة) يف �شمال
�شيناء بتاريخ ( 24ت�شرين الثاين  ،)2017حيث �شاءت االأقدار
االإلهية اأن ينجو منها ،فيما فقد والده و�شتة من اأبناء عمومته
واأخواله.
ويــــروي بــ�ــشــيءٍ خمت�شر عــن احلـــادثـــة يف تــ�ــشــريــح تابعته
(االأحرار) :باأنّ "جمموعة من االإرهابيني دخلوا امل�شجد واأطلقوا
النار على امل�شلني بال رحمة ،و�شقط خاللها اأكر من � 300شهيد
يعرب عنها كالم وال
و 120جريح ًا" ،م�شيف ًا اأن "ما جرى ب�شاعة ال ّ
ي�ش ّورها عقل".
يقول يف ق�شيدته عن و�شف احلادثة املفجعة:
قـــ�ـــس احلــــكــــايـ َ
والأنـــــــــهُ
ـــة جمــمــ َلــهْ
َّ
ْ
أخــيــلــة
ــه اال
حــ�ــشــبــو ُه كـــ ّلـــتْ يف يـــديـ ِ
ـــم اأ�ـــشـــنـــدَ طـــر َفـــهُ
فـــاأ�ـــشـ َ
ــاح عــنــهـ ْـم ثـ َّ
ــر الـــزوايـــا املــهــمــلـ ْـة
ــجـ ِ
ت ـ ِعــب ـ ًا عــلــى حـ َ
ـــز ِه ..كــفــتــيــلـ ٍـة
فـــهـــو املُـــــــــدانُ بــــعــــجـ ِ
اعـــيـــى اأ�ـــشـــعـــ َتـــهـــا ظــــــال ُم الـــزلـــزلـ ْ
ــة
ــع �ــشــخــر ًة اأبـــديـ ً
ْ
ــة
(�ــشــيــزيــف) يـــدفـ ُ
ويــــــر ُّدهــــــا لـــلـــقـــا ِع ثــــقـ ُ
ـــل املـــهـــز َل ْ
ـــة
قــاتــل
ـــالء
خــتــمــت مــ�ــشــهــدَ
ٍ
ِ
يـــا كــــربـ ُ
بــال ـ ُعــو ِد يــعــبـ ُـث فــى اجلــفــونِ املُ ْ
�شبلة
ــت فـ َ
ني �ــشــتــار ًة
اأ�ـــشـــدلـ ِ
ـــوق د ِم احلــ�ــش ـ ِ
فمن الـــذي رفـــ َع الــ�ــشــتــا َر ..واأكــم ـ َلــهْ ؟!
مـــا ُ
ُ
ــر ِه
زال
يــو�ــشــف يـــا اأبـــــي فـــى بـــئـ ِ
ري لــيــنــ�ــشـ َلــهْ
ال دلـــــ َو فـــى ا ِ
أفـــــق الــبــ�ــش ـ ِ
ملـــــا اأتـــــيـــــتـ َ
ــــك الهـــــثـــــ ًا حـــ َّمـــلـــتـــنـــي
ــن اأحــم ـ َلــهْ
ــب اأنـــنـــي لـ ْ
مـــا كــنــتُ اأحـــ�ـ ِــشـ ُ
ـــاب ..قــلــتُ لــعـ ّلــهُ
ووقـــفـــتُ قـ َ
ـــرب الــــبـ ِ
كــان احــتــمــا ًال� ..ــشــدقُ نــز ِفـ َ
ـك اأبــطـ َلــهْ
ً
أ�ــشــئــلــة عــلــى د ِمـ َ
ـــــك الـــذي
وذرفـــــــتُ ا
ــح املــــجــــا َز وعـ ّ
ــطـــ َلـــهْ
جــــريــــا ُنــــهُ فـــ�ـــشـ َ
ــني ُكــنـ ِـت عــلــى الـــــدوا ِم � َــشــمــوتـ ًـة
يــا عـ ُ
مــن اأيـــنَ جــئـ ِـت بــكـ ِّـل تــلـ َ
ـك االأ�ــشــئــلـ ْـة؟!
ْ

ُ
السوط
ق�شة :اإبراهيم �شبتي

احل�شانُ يجري بقوة منطلق ًا كال�شهم ينهب االأر�ــس
نهب ًا ،يجر عربة تهتز يف طريق ترابية وعرة بعد اأن
متــزق ج�شده ب�شربات �شوط طــويــل ..كانت العربة
تعج باأحمال ثقيلة لرجل �شخم يجل�س قرب احلوذي
الواهن وقد اأحنى راأ�شه على �شدره ،وكاأنه راح يف غفوة
تارك ًا �شاحب العربة يهذي وحده ويتمتم ويهمهم وهو
يلهب ج�شد احليوان كل ثانية..
من بعيد  ،بدت اأعمدة دخــان ا�شود تت�شاعد بكثافة
و�شط الطريق ،ت�شل اإىل ال�شماء حاجبة ال�شم�س
املحرقة النازلة على الب�شاط الرابي املرامي .جفل
احل�شان فاأبطاأ من جريه و�شط �شيحات �شاحبه الذي
بدا �شاحب ًا و�شار يكيل عليه بال�شربات املتالحقة بعنف
وق�شوة كلما اقرب من الدخان..
توقف احل�شان ومل يتحرك خطوة اأخــرى  .تقرحت
مـوؤخــرتــه و�ــشــال الـــدم ..ال�شوط ينهال ب�شرا�شة..
احل�شان متوقف ،ال حركة..
رمى احلــوذي باأحمال الرجل ال�شخم و�شرخ ب�شجر
وياأ�س..
 �شاألقي بك اىل اجلحيم اإن مل تغادر العربة!فاأنت الذي مينع احل�شان من احلركة..
و �شاألهب ظهرك بال�شوط!!
رفع الرجل ال�شخم راأ�شه اإىل االأعلى مثل بليد نفرت
عروق وجهه ..تاأمل �شاحب العربة الهائج بكراهية
وا�شتفزاز وقال بتهكم:
 ارفق به ..اإنه ال يحتمل �شرباتك!كان الدخان االأ�شود قد تال�شى عندما ابتعدت العربة
التي حتمل رج ًال �شخم ًا مي�شك اللجام بهدوء تالحقه
�شيحات بعيدة لرجل �شاحب منهك يلوح ب�شوطه يلهث
من اجلري..
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الى روح الشهيد السعيد( محمد عباس عبد الرضا)

اليوم تفتخر – حسينية -كربالء باستشهادك

حيدر عاشور
ادهشتها حمرة قرص الشمس كما لو أن الشمس بدأت تتحدث معها ،تخبرها عن فلذة كبدها :انه قادم مع التدحرج
نحو الغروب ،ال تطلبي من الغمام ان يحتضنني كي ال اتدحرج وانطفئ خلف االفق فساعات يومي قد ازفت للرحيل
ال محال .كلمة االحتضان عششت في خيالها ،تخيلته يدخل عليها البستان راكضا كعادته بين االشجار والنخيل .تخللها
فرح رؤية «محمد» قادما بمالبس الحشد الشعبي وتطرز اكتافه راية ابي الفضل العباس ،ويحمل بيده اوراق قصيدته
الحسينية كي يلقيها على مسامعي ،فأنا أمه التي سمعت صوت قصائده في كل عزاء ومجلس.
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وبني تلوحية طيف ابنها وهي تزفه لطريق اخللود ،طاف خياهلا
اىل روحه كيف انتفضت قبل اخيه االكرب وابيه وعمه الذي
كان قائدا عباسيا يف الدفاع عن كرامة العراق ومقدساته.
فمن نفس هذا املكان كانت تلوح له يف الذهاب اىل ساحات
الرشف ،ودعته ذلك اليوم وارتسمت صورة الوداع يف خميلتها
منذ حلظة اختفائه عن عينيها ،وبدأت تنتظر اخباره بفارغ
الصرب ،كانت تسمع عن بطوالته كرجل حشدي حمنك وعن
اهازجيه الوالئية يف قلب املعركة وعن احالمه أن يرفع رأس
أمه وعشريته بالشهادة من اجل احلق الذي رسمه االمام
احلسني (عليه السالم) ،لكل من قال  -لبيك يا حسني -وحق
املرجعية الدينية العليا يف احلفاظ عىل العقيدة واملقدسات
والوطن ..ويف كل صولة حترير كان اسمه يلمع يف عينيها،
وهو يتنقل من نرص اىل أخر ،وشاهده الكبري حترير جرف
الصخر من فئران املوت الداعيش لتكون (جرف النرص)،
بافتخار الوية احلشد الشعبي ..ففي كل حلظة انتصار كان
يرسل اليها صور عالمات النرص وكلامت عشقه احلسيني
صوتا وصورة ..كانت كلام يصلها خرب من ولدها الشجاع،
تتحزم للمسري للقائد املخلد الذي نذر املوالون انفسهم يف
سبيل ان حييا االسالم كام حيب اهلل ان حيييه بالدماء الزاكية

 أمي انا يف اجلنة اآلن ،حني تسمعني نداء استشهادي ال تبكيبل افرحي فهذا هو مكاين احلقيقي ،وسازورك دائام ،وانت يا
أمي اذكريني عند موالي االمام احلسني الشهيد كام ذكرتك يف
أول رصخة اطلقتها بعد الطلقة التي انتزعت بثقبها روحي
من جسدي ،فدعاء الشهيد يا والديت وهو ينازع مستجاب..
وجهك ابيض يا أم الشهيد «حممد» ..سجيل يف ذاكرتك يوم
ميالد جديد يل فقد ازفت ساعتي صباح 2015 /12 / 3
وأنا يف قلب معركة الدفاع عن بلد السيد غريب ..ارفعي
راسك يا أمي امام أهايل احلسينية الشجعان فكربالء ولودة
للشهداء من اجل الدين والعقيدة والوطن...
كأهنا يف غيبوبة حني سمعت اص��وات التكبري والتهليل
والصلوات والشهادة ،استعدت لرؤية فلذة كبدها ،كان عليها
ان تكون قوية فقد قال هلا «حممد» يف رؤيتها ان بكاءها يعذبه.
بدت عليها معامل اجلزع ودب يف قدميها اخلدر وهي تواصل
سريها باجتاه جدث ولدها واالصوات الوالئية تتصاعد يف
رأسها الذي رفعته اهلوينا لتشاهد منظر النور االهلي الذي
خييم عىل تابوت «حممد» وهو يتوسط منطقة بني احلرمني
الرشيفني ،ترفعه االكف نحو السامء وقد خرجت كربالء عن
بكرة ابيها لوداعه االخري .اسفرت شواهد جنازة حبيبها عن

• توسدي ،يا أم الشهيد في هذا الليل وسادتهُ ،سيأتي نور عينيك
( محمد عباس عبد الرضا) هذا اليوم2015 /12 / 3 -
الطاهرة ،فلوال دماء شهيد كربالء الطاهرة ما كان لالسالم
وجود.
وهي تراقب بغاممات احلزن والوجع اختفاء قرص الشمس
الدامي نحو غ��روب كئيب يف نفسها ،مع ه��ذه االطياف
الشجية اخلائفة يف روحها املنتظرة الي خرب يطفئ ذلك
القلق اهلائج يف صدرها فقد طال هذه املرة غياب «حممد» بعد
معركة –الرحالية – انتقل اىل حترير منطقة -بلد سيد غريب-
وتوقفت اخباره ..ورؤيتها له وهو يطعمها من ثامر اجلنة،
وشعورها بالفرح والغبطة باملكان اجلميل الذي يفوق مجاله
خرضة بستاهنا ،بل هو روضة من رياض اجلنة تربع وسطه
حممد ،ليقول :

اسامء شهداء الطف ،الذين بذلوا مهجهم لتمتلئ كربالء من
عبق اريج دمائهم الزكية .فدماء احلشد الشعبي بالتأكيد متأل
املكان الهنا فرشت االرض باالمن واالمان بعد ان حفظت
العرض واملقدسات.
هذا اليوم هو يوم والدتك يف قلب اجلنة ... /12/3 ،انتظر
روحك يف آخر البستان ،فقد اوقدت الشموع كي أرى ثيابك،
هيس يف روحي ،يأخذين اىل قربك،
عطر أنفاسك يسري هادئ ًا ّ
ارى الشمس اختفت كأهنا تعود يل اسئلتي عنك وتقول:
وسادته سيأيت نور عينيك ( حممد عباس عبد
توسدي يف الليل
ُ
ّ
الرضا) مالبسه البيض ووجه الذي يشبه القمر ،ليبرشك انه
بخري ويطعمك من جديد امجل ثامر اجلنة..
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كربالء ت�سيء التاريخ

قصر بني مقاتل...
احد منازل االمام الحسين Aقبل دخوله كربالء
اعداد :قا�شم عبد الهادي – ت�شوير :احمد القري�شي
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يبعدُ قصر مقاتل ما يقارب ( )28كيلومتر ا عن كربالء وهو احد منازل االمام الحسين (عليه السالم) في
طريقه الى كربالء؛ بل هو آخرها حسب بعض الروايات ،وله دالئل تاريخية معينة تؤكد ان االمام الحسين
(عليه السالم) في هذا المنزل التقى بعبيد اهلل بن الحر الجعفي الذي طلب نصرته لكنه اعتذر من االمام
واعطاه السيف والفرس وكان جوابه (عليه السالم) ال حاجة لنا بفرسك وسيفك ،اعتقد بعض المؤرخين
في الفترة االخيرة ان هذا القصر هو نفسه قصر االخيضر نتيجة الجزء الموجود فيه والمبني على الطراز
االسالمي واعتقدوا تمام ًا ان هذا الجزء هو الذي قام علي بن عيسى بهدمه وبنائه من جديد.
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تسميات عدة للقرص
ملعرفة املزيد عنه حتدث االستاذ (عبد االمري عزيز القرييش)
مدير مركز كربالء للدراسات والبحوث قائال :وردت يف
كتب التاريخ تسميات عديدة لقرص مقاتل ،اوهلا قرص مقاتل
انه
ومن بعد وفاته (أي بعد وفاة مقاتل بن حسان) يظهر ُ
مي بقرص (بني مقاتل) ،ثم كانت هناك مرابطة كام يذكر
ُس َّ
ً
فسمي ايضا واطلق عليه اسم
الطربي لكرسى يف هذا املوقع ُ
(قرص سابور) ،وخالل القرن الثاين اهلجري ايام الدولة
العباسية قام عيل بن عيسى عم احلاكم العبايس املنصور هبدم
مي ُله كام يذكر ياقوت احلموي يف
هذا القرص واعاد بنائه ُ
فس ّ
مي باسمه ولكن اسم الشهرة الذي يطلق عىل
املعجم أي ُس َّ
هذا القرص يف كتب التاريخ هو قرص مقاتل بن حسان او قرص
بني مقاتل أي التسمية االوىل ،وان مقاتل بن حسان هو يف
العرص اجلاهيل.

اال�شتاذ عبد االمري عزيز القري�شي
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احداث شهدها القرص
حقيقة هذا القرص جرت فيه الكثري من احلوادث التارخيية
التي ذكرهتا كتب التاريخ واالدب واجلغرافية ،واخرها ان
احلاكم العبايس اهلادي قام بحبس اخيه هارون الرشيد
يف هذا املكان ،ومنذ سنة  170للهجرة مل يتطرق ارباب
التاريخ واملقاتل اىل ذكر هذا القرص او حتديد موقعه او
مل يذكروه يف حوادث تارخيية يبدو ان القرص مل تقع فيه
حوادث تارخيية تستحق الذكر مما جعله يف طي النسيان،
باستثناء كتب التاريخ او املقاتل التي تتعرض اىل سرية
االمام احلسني (عليه السالم) باعتباره احد املنازل التي
نزل فيها االمام قبل دخوله كربالء.
موقع القرص باألدلة
احلموي ذهب اىل ان قرص مقاتل كان بني عني التمر والشام،
ابو عبيد اهلل السكوين يقول هو قرب القطقطانة ،وهو هذا
الوصف األدق ،القرص اآلن يبعد عن القطقطانة  37كيلو
مرتا حيث يوجد املنعطف الذي ُيدخل من قطقطانة اىل
صحراء كربالء هبذا االجتاه ،حيث ان القطقطانة موضع
ُقرب الكوفة ،بدليل عدّ ه البعض ان قرص مقاتل ضمن
حدود القطقطانة منهم الشيخ الصدوق عندما تطرق
اىل نزول االمام احلسني (عليه السالم) ولقائه بعبيد اهلل
بن احلر اجلعفي يف قرص مقاتل مل يذكره عندما قال نزل
االمام احلسني يف القطقطانة ورشح لقاء عبيد اهلل بن احلر
اجلعفي ،وهذا يعطينا داللة ان املؤرخني بأمجعهم من
كتب يف لقاء االمام احلسني (عليه السالم) مع عبيد اهلل
بن احلر اجلعفي يف قرص مقاتل مل خيتلفوا عىل ان االمام
التقى بعبيد اهلل يف قرص مقاتل وهذا يعطينا داللة انه قرص
مقاتل عدّ ُه الشيخ الصدوق ومن بعده الطربي يف دالئل
االمامة فأيض ًا ذهب اىل ما ذهب اليه الشيخ الصدوق،
كذلك اليعقويب يف تارخيه فقد عدّ قرص مقاتل ضمن
حدود القطقطانة ،وهناك دالئل اخرى وهي االهم عندما
ذكر الطربي ان االمام احلسني (عليه السالم) عندما نزل
قرص مقاتل يقول (فلام اصبح اخذ يتساير مع احلر متيارس ًا
واحلر ير ّد ُه اىل اليمني) ،فتالحظ عندما نقف عند القرص

نجد اليمني اىل الكوفة واليسار اىل كربالء فعندما تأخذ
يسار ًا تنزل اىل كربالء وعندما تأخذ يمين ًا تنزل اىل الكوفة
وهذا دليل واضح ،اما الدليل االخر فان مجيع املؤرخني
ذكروا ان االمام احلسني (عليه السالم) عندما خرج من
قرص مقاتل نزل قرية نينوى وهذا باالتفاق دون خالف،
فاملنزل الثاين بعد قرص مقاتل هو نينوى ،أي اهنا املنطقة
التي تقع بعد هذا القرص واليوم املاثل اىل العيان هي
منطقة فرحية ومتتد اىل آثار نينوى املوجودة اىل هور السيب
وبقية املنطقة ،وهذه دالئل تدل عىل صحة هذا املوقع.
اختالف اآلراء
بعض املؤرخني وخ��الل الفرتة االخ��رية زاروا املنطقة
واش��اروا اىل ان قرص مقاتل هو قرص االخيرض نفسه
وهذا اشتباه يبدو انه حدث نتيجة اجلزء املوجود يف قرص
االخيرض أي اجلزء املبني عىل الطراز االسالمي يف قرص
االخيرض ،واهنم اعتقدوا متام ًا ان هذا اجلزء هو الذي قام
عيل بن عيسى هبدمه وبنائه من جديد ،واصبح لدهيم خلط
ألنه اذا اردنا اعتبار ان قرص االخيرض هو قرص مقاتل
نفسه فعندما يأخذ االمام (عليه السالم) اىل اليسار يذهب
اىل منطقة هيت وليس كربالء واذا نزل اىل اليمني ينزل
منطقة النواوويس وليس الكوفة ،ونالحظ بقايا القرص
والتي هي بعد االعامر يف الفرتة العباسية وجود االقواس
االسالمية عىل الطراز االسالمي العبايس ،فهذا املوقع هو
ضمن مواقع املنازل التي نزل فيها االمام احلسني (عليه
السالم).
البناء وفق طراز عبايس
واجلدير من الذكر ان هذا القرص باألصل هو ساساين
لكن يف زمن العباسيني تم هتديمه واعتمدوا عىل اسسه
ألنه حالي ًا كبناء ط��راز عبايس لكن كأسس ساسانية،
والدليل عىل ذلك وجود املحراب الذي يدل عىل العامرة
يف زمن العباسيني ،وان القرص فيه باحة رئيسة وفيها بركة
ماء وحيتوي عىل عدد من الغرف ،ولألسف املعامل الكلية
غري واضحة للقرص بسبب تعرضه للهدم نتيجة العوامل
اجلوية.
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يعدّ ها :علي ال�شاهر

امواج ال�سيعة

ّ
رحيل العالمة المحقق السيد
محمد حسين الجاللي

رحلة الخلود
جعفر البازي

نعى املرجع الديني األعىل سامحة آية اهلل السيد عيل احلسيني
السيستاين (دام ظله الوارف) وفاة العالمة املح ّقق السيد
حممد حسني احلسيني اجلاليل الذي وافته املنية قبل أيام.
وجاء يف برقية تعزية ،وجهها سامحة املرجع األعىل دام
ظله ،لشقيق الراحل العالمة السيد حممد رضا اجلاليل:
فضيلة العالمة املحقق حجة اإلسالم السيد حممد رضا
احلسيني اجلاليل (دامت تأييداته) ..السالم عليكم ورمحة
اهلل وبركاته
وبعد؛ فقد تلقيت بمزيد من األسى واألس��ف نبأ وفاة
أخيكم العالمة اجلليل املحقق املتتبع حجة اإلسالم السيد
حممد حسني احلسيني اجلاليل (طاب ثراه) الذي قىض عمره
الرشيف يف ترويج الدين واملذهب وخدمة العلم وأهله
والسعي يف إحياء الرتاث اإلسالمي.
وإين إذ أعزيكم وسائر أرستكم الرشيفة يف هذا املصاب
اجللل ،اسأل اهلل العيل القدير أن يتغمد الفقيد السعيد
بواسع رمحته ورضوانه وحي��رشه مع أوليائه حممد وآله
الطيبني الطاهرين وأن يمنحكم وسائر ذويه وحمبيه وعاريف
فضله ،الصرب والسلوان وجيزل لكم األجر والثواب ،وال
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
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صغري تعلقَ ِ
حب احلسني،
بأمه
َ
ٌ
لريضع من صدرها َّ
تسمرت عىل
وجه ُه الطفويل ونظراته التي
أرى
ْ
َ
خدي ِ
ُ
انسابت من
الدموع التي
تالحق تلك
امه
َ
ْ
ّ
ِ
يغذيه حب ًا وأمل ًا ولوع ًة عىل
يرضع لبنا
صغري
عينيها،
ٌ
ُ
احلسني ،كان يرى يف ِ
الدموع صور َة طفلٍ قد
تلك
ِ
ِ
ِ
الوريد ،وخياما تشتعل ظل ًام،
الوريد اىل
بح من
ُذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
بيداء
واالطفال يف
النساء
دموعها فرار
يلمح يف
ُ
كربالء.
تتقاطر عىل ِ
ِ
أح��س ب��ح� ِ
كفه
دموعها وه��ي
�رارة
ُ
ِ
لريضعّ ،أحل ْت
عليه
احلت
الصغري ،بكى عندما
ْ
َ
ِ
اشاح بوج ِه ِه عن صد ِرها كأ َن ُه ُ
يقول هلا كيف
عليه،
َ
ارضع وأنا أرى رضيع ًا بني كفي ِ
فطمته ُ
نبلة
ابيه قد
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
بدموع عينيها مواسي ًة
دموع عينيه
واختلطت
املنية،
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
شفتيه رصخ َة
وانطلقت من
بمصيبة احلسني
هلا
ْ
ِ
ِ
معه مصيب َة احلس ِ
َ
انفاسه.
ني حتى آخر
الوالء
لتعيش ُ

جامعة الكوفة
تحتفي بمئوية ثورة العشرين

المرجعية العليا
وثقافة التعايش
السلمي
ورد مفهوم ال ّتعايش السلمي عند املرجع
األعىل اإلمام السيستاين (دام ظله) ب� (التداول
�ي) ،وج��اء أي��ض� ًا باملصطلح نفسه
ال� ّ
�س��ل��م� ّ
(التعايش السلمي) ،وقد رآه اإلمام السيستاين
العراقية اجلديدة،
ركن ًا من أركان قيام الدولة
ّ
األملانية عن
وذلك بإجابة ملجلة دير شبيغل
ّ
سؤاهلا( :ما هي األسس التي جيب أن يقوم
عليها عراق املستقبل)؟
فأوضح سامحته :أن «مبدأ الشورى وال ّتعدُّ د ّية
للسلطة يف جنب مبدأ
السلمي ّ
وال � ّت��داول ّ
العدالة واملساواة بني أبناء البلد يف احلقوق
والواجبات ،وحيث ّ
إن أغلبية الشعب العراقي
من املسلمني ،فمن املؤكد ّأهنم سيختارون
اإلسالمية مع
نظام ًا حيرتم ثوابت الرشيعة
ّ
الدينية».
محاية حقوق األقليات
ّ

عقدت كلية اآلداب بجامعة الكوفة مؤمترها العلمي املوسوم
«ثورة العرشين عنوان البطولة والتضحيات يف بناء حارضنا
واسترشاف مستقبلنا» ،احتفاء بمناسبة الذكرى املئوية لثورة
العرشين.
وشهد امل��ؤمت��ر ،حضور ع��دد م��ن الشخصيات العشائرية
واألكاديمية ،حيث ناقش عىل مدى يومني متتاليني ( )12بحث ًا
تناولت بدايات ثورة العرشين وأسباب النجاح والفشل التي
رافقتها وتأثري فتوى املرجعية الدينية يف حشد اجلامهري للمشاركة
بالثورة التي شهدهتا عدة حمافظات عراقية .وقال رئيس جامعة
الكوفة يارس لفته حسون يف كلمته خالل املؤمتر :إن «ثورة
العرشين كانت وما زالت ذكراها مصدر إهلام للشعب العراقي
يرسخ فيهم
يف الدروس والعرب التي يستعيدها العراقيون ،بام ّ
قيم الوطنية احلقة ،إ ْذ أفرزت اللحمة الوطنية بني فئات الشعب
العراقي السيام يف مناطق الفرات األوسط يف ثورة موحدة شارك
فيها أبناء الشعب والعشائر العراقية عىل اختالف مشارهبم
العقائدية والدينية واملذهبية والقومية».
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اأ�رسة وجمتمع

ُ
الطفل
تربية
ِ
َ
الدالل والحرمان
بين
ِ

اإميان �شاحب

الشكَّ ّ
ان االعتدال والموازنة شيء
مَطلوب في تربية األطفال ،وبخالفِ
هذا تكون النتائج في اغلب األحيان
سيئة وغير مُثمرة ،فَالمُبالغة في
تدليل الطفل ،تؤدي الى آثار سلبية
ِ
َ
ومُتعبة منهاَ :
الطفل يَرى نَفسهُ
إن
دائما على صح ،وغيره خطا الن هناك
بعدم ردعه
من يؤيده على ذلك،
ِ
عن الخطا مث ً
ال لو كسرَ الطفل شيئا
مِن األشياء يأتي األب او األم بغيرهِ
بد ًال مِن محاسبته ،ممَا يجعلهُ يامن
العقاب.

البأس بان ُنعرج عىل مسالة ُمهمة يف جمتمعنا وبيوتنا اال وهي
يعيشه األطفال ،يف َع ِ
رصنا احلايل وهو عىل
واقع احلرمان الذي
ُ
قسم ِ
ني :حرم َان َمادي وحرمان معنوي .األول :هو حرم َان
ِ
كرشاء املالبس ،وقطع املرصوف
حيتاجها
الطفل ِمن أشياء
َ
ُ
حيدث عندَ العوائل الفقرية،
اليومي وما شابه ،وهذا غالب ًا م َا
ُ
حيدث عند العوائل الغنية ،الذين يبخلون عىل أوالدهم
وقل َام
نهم أشخاصا أقوياء يف ا ُملجتمع.
ظن ًا م ّنهم أن ذلك
ُ
سيصنع ِم ّ
أ ّما الثاين :وهو حرمان الطفل ِمن احلنان واملالطفة ،وال ُتعامل
كالرضب واإلهانة عىل ِ
ِ
أتفه األسباب،
معه بخشونة و َقسوة،
ُ
َ
ً
سبب ضعفا يف
أمام املجتمع واالنتقاص ُ
وحتقري ُه َ
منه ،وهذا ما ُي ّ
ِ
يستطيع ُمواجهة املجتمع ،واملشاكل التي
شخصيته ،بحيث ال
ُ
ُ
يتعرض هل َا يف ا ُملستقبل ،بحيث يكون ذا عالقات حمدودة
َقد
ِ
خلفته تلك اإلهانات وسوء الرتبيةِ ،من
بسبب م َا
أو معدومة،
ُ
قبلِ والديه ِ
،ومن األمور التي تؤدي إىل احلرمان :هو تفضيلُ
طفلٍ عىل آخر ،أو عدم ُموازنة كفة ِ
احلب واملودة بنيَ اإلخوان،
ويكبت احلرسة يف
مم َا ُيو ّلد كل ذلك رشخ ًا يف مشاع ِر الطفل،
ُ
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نفسيته ،ولكي ُيفرغ هذه الطاقة السلبية ا ُملوجودة ِ
ِ
فيه ،يلجأ
ُ
الطفل إىل أعامل عدوانية اجتاه باقي األخوة املدللني ،أو عمل
املشاكل والشجار ،مع أقرانه يف املدارس والشارع وغريها ِمن
األماكن ،التي يتواجدُ فيها اقرأنه ،فتكون نتيجة هذه األعامل
العقوبة واحلرمان م��ر ًة أخ��رى ،وكل هذه األدوات التي
يستخدمها ا ُمل َربون َقد ُت ّسبب يف ِ
ري واعَ ،مهدوم
بناء جيلٍ غ َ
غادر
نفسي ًا وتربوي ًا ،لذا علينا ُ
نحن كمجتمع وكمربني ،أن ُن َ
ٍ
َ
للواقع
بصلة
متت
كل األساليب املوروثة يف الرتبية ،التي ال ُّ
ِ
ُ
ترتبط بالشار ِع اإلسالمي ،الذي
الرتبوي احلديث ،وال ح ّتى
َ
املجال لألطفال باللعب والرتبية احلسنة ،بشكلٍ ُمتدرج
أعطى
بعيد عن الضغوطات ،التعسفية واألساليب غري احلضارية،
ِ
والشتم والصياح ،بين َام ُيبادر اإلسالم يف
كالرضب واإلهانة
ِ
ُ
الكلمة الطيبة واملودة واالبتسامة،
جمال الرتبية ،باستخدام
َ
وكثر ُة ا ُملخالطة مع األطفال ،لتنشئة أبناء يملكون املقدرة عىل
ِ
ِ
املعوقات التي يواجهوهنا،
مواجهة الصعاب ،والتغلب عىل
أثناء رحلتهم الدراسية واالجتامعية .

ُ
األسرة
قلب المجتمع

ِّ
لكل يشء قلب ،وقلب املجتمع األرسة .إذا صلحت صلح
املجتمع ك ّله ،وإذا فسدت فسد املجتمع ك ّله .تلك حقيقة ال
جدال فيها وال مماحكة ،وال يزهدنك يف اعتقادها واإليامن هبا،
ما تراه من تقدّ م الغرب ورقية ،رغم تفكك ارسهم .وما تراه عىل
النقيض من ختلف املسلمني مع ترابطهم العائيل.
ً
وألن احلضارة واملدنية ليست تعاليا يف البنيان وتقدما يف
الصناعات فقط ،وإنام هي إضافة إىل ما سبق دين صحيح يصل
األرض بالسامء ويؤسس العالقات اإلنسانية عىل أساس من
األخالق متني ،وهو ما تفتقر إليه احلضارة الغربية .فأصبحت
أشبه ما يكون بجسد فارقته الروح يوشك ان هيرتئ ويتحلل ان
ال أو آج ً
عاج ً
ال.
ف��األرسة ختلق حالة من االستقرار النفيس للفرد ،مما يظهر
أثره عىل املجتمع يف صورة نادرة يف اإلنتاج واإلبداع يف مجيع
املجاالت .ملا حيققه اهلدوء النفيس من رضا وإقبال عىل احلياة.
وهنا يأيت أهم دور لألرسة أال وهو تربية األبناء وتنشئتهم تنشئة
صاحلة وتأهيلهم ليخوضوا غامر احلياة بقلوب مؤمنة وعقول
مستنرية وأخالق كريمة.

ُ
مواصفات

الزوجة الصالحة

عبا�س الذهبي

َّ
اإلسالم يرى ّ
خري من العالج ،لذلك
إن
َ
أن الوقاية ٌ
ُيسدي نصائحه بسخاء للزوج حيثه فيها عىل التثبت
والتأين عند االختيار كي ٍ ال يكون كحاطب ليل ال
يدري ما جيمع يف حزمته ،وقد كشف له عن خطأ
النظرة احادية اجلانب التي ّ
تركز عىل اجلامل أو املال
فحسب ،مؤكدا عىل النظرة الشمولية التي تتجاوز
الظواهر املادية ،بل تغوص نحو العمق لتبحث
عن املواصفات املعنوية من دين وأخالق وما إىل
ذلك .ويف هذا الصدد يقول اإلمام الصادق عليه
السالم« :إنّام املرأة قالدة فانظر ما تتق ّلد ،وليس
لطاحلتهن :فأما
لصاحلتهن وال
للمرأة خطر ،ال
َّ
َّ
صاحلتهن فليس خطرها ّ
الذهب والفضة ،هي خري
َّ
من الذهب والفضة ،وأما طاحلتهن فليس خطرها
الرتاب ،الرتاب خري منها»[ وسائل الشيعة :14
 17كتاب النكاح].
وقد أوىل األئمة -عليهم السالم -عناية خاصة
سمو مقامهم
ملسألة اختيار الزوجة ،وكانوا مع
ّ
ورج��اح��ة عقلهم وكثرة جت��ارهب��م ،يستشريون
اآلخرين يف هذا الشأن ،ومن الشواهد الدالة عىل
ذلكّ ،
أن أمري املؤمنني -عليه السالم -بعد وفاة
يتزوج قال
فاطمة -عليها السالم( :-ملا أراد أن ّ
ألخيه عقيل« :انظر يل امرأة قد أولدهتا الفحولة
ألتزوجها فتلدُ يل غالم ًا فارس ًا».
من بني العرب
َّ
َّ
وفكر عقيل قلي ً
ال ثم قال ألخيه :تزوج ُّأم البنني
الكالبية ،فإنه ليس يف العرب عىل وجه اإلطالق
أشجع من آبائها ..وصار عقيل ُيعدِّ د أجماد أعامم
وتزوجها..
وأخ��وال ُّأم البنني ،فخطبها اإلم��ام
َّ
وأنجبت ُّأم البنني من اإلمام أربعة ذكور ..هم:
اس وعبد اهلل ،وجعفر ،وعثامن).
العب ُ
ّ
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داء الشقيقة...
تجنب العصبية واالبتعاد عن السهر والجوع
االأحرار /قا�شم عبد الهادي

يعد داء الشقيقة من االمراض الشائعة جد ًا في
العراق والدول االخرى ،يصيب الرجال والنساء
واالطفال على حد سواء وبالتالي تكون النسب
متراوحة باألطفال بحدود  %8وفي النساء تقريب ًا
 %18وبالرجال  %9ومجموع االشخاص الذين يصابون
بهذا المرض حوالي  30شخصا لكل  100شخص،
والشقيقة هو صداع قد يكون نصفيا وقد يكون
ك ّليا %40 ،نصفي و  %60يكون كليا ،والوجع
يستمر تقريب ًا من  4ساعات الى  3ايام وقد
يصاحبه تقيؤ ،هناك تحسس من الضوء
القوي او الصوت العالي واأللم يكون
نبضيا على جهتي الرأس او قد يصيب
احد جوانبه  ...ولمعرفة المزيد
تحدث الدكتور علي العيساوي
اختصاص الجملة العصبية وطب
العلم في مدينة االمام الحسين
(عليه السالم) الطبية قائال.
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اعراض املرض
من اعراض الشقيقة ان املريض ال يستجيب للعالجات العادية
مثل الرباسيتيمول وانام حيتاج لعالجات متخصصة ،وهناك
مشكلة اخرى للشقيقة انه املريض يقول رأيس مثل املتورم،
فمث ً
ال عندما يميش او يصعد الدرج او يضع رأسه عىل الوسادة
يتأمل ويشكو من االمل الذي ربام يكون بسيطا او متوسطا او
شديدا ،وان الوجع الشديد تصاحبه نوبات تقيؤ مستمرة
اكثر من  6-5نوبات ،واملتوسط ال يصاحبه تقيؤ ،والبسيط
جمرد صداع ،ولكن بصورة عامة صداع الشقيقة يص ّنف من
الصداعات الشديدة من آالم الرأس الشديدة الذي يستوجب
عىل املريض اخذ اجازة اذا كان موظفا وايض ًا اذا كان كاسبا او
ذا اعامل حرة فال يستطيع اكامل عمله.
اسباب املرض
للمرض عدة اسباب وهناك نسبة وراثة بسيطة تصل اىل %40
والباقي غري معروفة السبب و ُيعتقد انه تكون ضيقا يف الرشايني
وقلة بالدم الواصل اىل مناطق معينة يف الدماغ تؤدي اىل حدوث
نوبات األمل.
الوقاية
للوقاية من نوبة الصداع جيب جتنب ثالثة امور مهمة اوال ً السهر
ثاني ًا العصبية ثالث ًا اجلوع لفرتات طويلة ،اما النصائح االخرى
كعدم تناول اجلبن او الشكوالتة او احللويات او القهوة فهذه
نصائح خاطئة وغ��ري صحيحة ألن اغلب م��رىض الشقيقة
يذهبون اىل ُان��اس غري متخصصني او اطباء غري اختصاص
فيخربوهنم مثال بعدم تناول السمك او البيض او احللويات او
القهوة او الشاي وهذا الكالم خاطئ ،وان نوبات الشقيقة تشتد
يف وقت الصيام الن فرتات اجلوع تكون طويلة عند الصائم.
العالج
بالنسبة للعالجات فأهنا ختتلف من شخص اىل اخر ،وهناك
عالجات تعطى للشقيقة الشديدة واخرى للشقيقة املتوسطة
وعالجات للبسيطة ،وقد تكون احلبوب هي احد خطوط
العالج بعدها نستخدم االبر او احلقن وبعدها ممكن ان نستخدم
الرتدد احلراري النابض ،وان املرض مزمن ولكن من املمكن
ان خيتفي يف عمر  50-45عاما ،وقد ال خيتفي ولكن يف االعم
واالغلب خيتفي بعد هذا السن ،وان العالج ممكن ان يقي
املريض من النوبات لفرتة ستة اشهر او سنة وتصل اىل سنتني او
قد خيتفي املرض بسبب العالج الصحيح وممكن ان يعود او ال
يعود ،واذا مل يتم عالجه بالصورة الصحيحة سيستمر لفرتات
طويلة او قد يستمر لسنوات وتستمر معاناة املريض بسبب
التشخيص اخلاطئ او العالج اخلاطئ او عدم استخدام العالج
بصورة صحيحة.

أنواع صداع
الشقيقة
تتعدّ د أنواع الشقيقة ،ويمكن بياهنا بيشء من التفصيل كام
يأيت:
الشقيقة الكالسيكية :أو الشقيقة املع ّقدة أو الشقيقة مع هالة،
والتي تبدأ بحدوث اهلالة التي ُتنذر بالنوبة؛ والتي تستمر فرتة
تتضمن حدوث
زمنية ترتاوح بني  30-15دقيقة ،وغال ًبا ما
ّ
اضطرابات وتغريات يف الرؤية تم التطرق إليها ساب ًقا ،إضافة
إىل إمكانية الفقدان املؤقت جلزء من الرؤية ،وقد يرافق ذلك
الشعور بضعف يف جهة واح��دة من اجلسم ،أو حدوث
اضطراب يف التواصل مع اآلخرين ،ويمكن أن يعاين املصاب
من آالم الرأس التي ترتكز يف جهة واحدة أو يف كلتا اجلهتني.
الشقيقة الشائعة :و ُتسمى بالشقيقة دون هالة؛ وذلك بسبب
حدوث نوبة الشقيقة دون املرور بمرحلة اهلالة ،وحيدث هذا
النوع من الشقيقة لدى معظم املصابني ،وقد حيدث هذا النوع
ببطء مقارنة بالشقيقة الكالسيكية ،ويستمر لفرتة أطول،
إضاف ًة إىل أنه يؤثر بشكل أكرب يف قدرة الفرد عىل ممارسة
األنشطة اليومية ،وقد حيدث األم يف جهة واحدة فقط من
الرأس.
الشقيقة الصامتة :أو الشقيقة دون أمل الرأس ،والتي حتدث
دون أن يرافقها شعور بأمل يف الرأس؛ أو عىل األقل ال يشعر
بآالم الشقيقة املعتادة حول العينني ،يف حني يشعر ا ُملصاب
بأعراض الشقيقة األخرى ،وقد تتضمن وجود مرحلة اهلالة،
وكذلك يمكن أن يشعر ا ُملصاب بالشقيقة الصامتة بحساسية
جتاه اإلضاءة والصوت كام يف غريها من األنواع.
الشقيقة الفاجلية :يعد هذا النوع نادر احلدوث ،وحقيقة ُتشبه
الشقيقة الفاجلية السكتة الدماغية؛ حيث يعاين املصاب من
ضعف مؤقت يف جهة واحدة من اجلسم؛ ويمكن أن يؤثر
هذا الضعف يف الوجه والذراع أو الساق ،وقد يستمر ذلك
لفرتة زمنية ترتاوح ما بني ساعة إىل أيام ،وغالب ًا ما يتالشى
خالل  24ساعة.
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يف االنتظار..

وداع النوار�س

تلوح بني املوج
ال��ن��وارس مناديل بيضاء ّ
والسامء للمنتظرين بالوداع وجتفف دموعهم
بأجنحة األمل يف عودة ولقاء.
وأنا هناك ..من حافة االهنيار أرقب ظاللك
ع��ىل أرشع���ة البعد متخر يف بحر األس��ى
والدموع .أجتلبب السكينة وأستدعي الوقار
حلضور منصة الغياب احلتمي.
أل��وح بيدي وإن��ام بخفقات ال� َ�و َل��هِ
لست ّ
ونبضات الرتجيّ .
أخط عىل قميص الرياح
أحرف ًا صامء ال تقوى عىل نطق اسمك وال
تلوي عىل يشء سوى النظر إليك .أرسم
وجوها مفرغة املالمح عىل رمل الفيايف.
ب��ني أه���داب حصرييت وذؤاب���ات بصرييت
ورصير الباب وثاملة الكوز ،أقف لتعريين
بقية املسافة إلبحا ٍر ٍ
قلق عىل ِ
متن قصيدة
تصهل شوق ًا جلهاد نفس أظمأها الصرب.
هناك عىل ضفاف الوجد ألتقيك ..تتدحرج
عيناي مع آخر قطرة نور لشهيد ،أتوارى
أخر مع
خلف أكمة اخلجل مع كل أنة ثكىلّ ،
كل دمعة يتيم ،أتناهى يف املديات ،أذوب يف
هنايات حكايات العاشقني ألطوي صفحة
الفراق.
لن تبحر بعيد ًا كام أرجو ،وسأبقى حملق ًا مع
ن��واريس ،منادييل البيضاء ناصعة احلقيقة
رغم دخان الريب املبثوث يف كل األرجاء.
أنت هنا عىل هذه األرض فال يق ّل َك بحر
ه��ادر بأوجاع الفاقدين ،وال يظلك غامم
مثقل بدموع الشائقني ،وال يملك رشق أو
غرب مثخن بجراح املحرومني.
مسافر يف العيون ،مبحر يف القلوب ،منتظر
عىل شفا اإلياب ،سائح يف األوطان ..غني
من يتبعك ،فقري من ال يسمعك ،وحيد من
ال يعرفك.
فمتى يتهادى ركب اآلمال ،يتامدى العابرون
ظالهلم ،تتساقط أوراق التني أو اليقطني،
الصبارات معلنة زيف
تتعرى من أشواكها
ّ
حمياك ،لترضب
التعليل ،ومن الطور ينبلج ّ
البحر هبداك؟!
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�شالم ًا اأبا ال�شهداء
رس
لسيد الشهداء اإلمام احلسني (عليه السالم) أكرب سلطة ..فهو يمتلك ّ
ّ

شفاء آالمنا وأوجاعنا ،وما ْ
املرء بقلبه وروحه ووجدانه صوب
يدير ُ
أن َ
ِ
ين والصدر املتف ّتح
وقبته الطاهرة،
يلمس ذلك اإلعجاز الكو ّ
ُ
كربالئه ّ

كأزهار الربيع مرحب ًا مهل ً
ال برجوعنا إليه والسكينة عنده ،ذلك الصدر
ِ
ِ
َ
وضيوفه ..بل هو ٌ
كون
زائريه
ضاق يوم ًا عىل
يس بحوافر اخليلِ ما
الذي ِد َ

ِ
شاسع من احلنني ..وهو الذي يف تربته الشفاء ،وحتت ّقبته يستجاب الدعاء.

ال�شيخ
اجلواهري

كان للمرجع الديني واملجاهد الكبري آية اهلل العظمى الشيخ جواد
اجلواهري (قدس رسه) حضور الفت وهام يف احلياة احلوزوية

واجلهادية.

حيث حرض مع بعض العلامء املجاهدين يف جبهات القتال عام

 1914لقيادة احلملة العسكرية ضد لواء املشاة الربيطاين الذي نزل

بساحل الفاو العراقية.

�شورة نادرة لقارئ املقتل
احل�شيني ال�شيخ عبد الزهراء
الكعبي (رحمه اهلل)

حكم عن احلياة

رحيل ُيلهب روح املح ّبني

جربان خليل جربان

* األم هي كل يشء يف هذه احلياة،
ه��ي التعزية يف احل���زن ،ال��رج��اء ىف
اليأس ،والقوة ىف الضعف.
* هناك من يتذمر ألن للورد ً
شوكا،
و هناك من يتفاءل ألن فوق الشوك
وردة.
* يف قلب كل شتاء ربيع خيتلج،
ووراء نقاب كل ليل فجر يبتسم.
* السالحف أكثر خربة بالطرق من
األرانب.
* املتشائم ال يرى من احلياة سوى
ظلها.
* زرع���ت أوج��اع��ي يف حقل من
أفراحا.
فتحولت
التجلد
ً
ّ
* أشد الناس كآبة من ال يعرف سبب
كآبته.
* البارحة ذكرى اليوم ،والغد حلمه.
* ليس من يكتب باحلرب كمن يكتب
بدم القلب.

ثم
تبرص وجه والدها أو حيتضن هو صفوهتا
دت قبل أن
ولِ ْ
َ
ّ
املحمديةّ ،
وأحبتها قبيل أيام من استشهادها ،هذه فاطمة
شاهدت مرصع أخوهتا
ّ
املعصومة ..التي حييي حمبو آل البيت (عليهم السالم) ذكرى رحيلها يف
العارش من شهر ربيع اآلخر.
فقد رحلت السيدة العابدة الزاهدة فاطمة بنت اإلمام موسى الكاظم
وأخت اإلمام الرضا (عليهم السالم) امللقبة باملعصومة ،مغمومة
مكسورة القلب لفراق أخيها الرضا (عليهام السالم) بعد  17يوم ًا
من نزوهلا يف مدينة قم املقدسة ،فعم املدينة العزاء ،ثم ُغسلت وكفنت
وشيعت إىل بستان موسى بن خزرج ،وهو مكان رض ِ
املطهر.
حيها ّ
ويقول اإلم��ام الصادق (عليه السالم)ّ :
«إن هلل حرم ًا وهو مكة،
ولرسوله حرم ًا وهو املدينة ،وألمري املؤمنني حرم ًا وهو الكوفة ،ولنا
حرم ًا وهو قم ،وستدفن امرأة من ولدي سميت فاطمة من زارها
وجبت له اجلنة».
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مجلة شهرية

ثقافية نسوية عامة
* تصدر عن مركز إعالم المرأة والطفل في العتبة الحسينية المقدسة.
* تصدر بنسخة ورقية وإلكترونية في باب (واحة المرأة) على الموقع الرسمي للعتبة الحسينية.
* المجلة تهتم بعالم المرأة والطفل وتحتوي على صفحات ثابتة مثل:
 درر سجادية :محاكاة لرسالة الحقوق وفق الواقع المعاش. -استذكار :طرح شخصيات نسوية راحلة تركت أثر ًا مهم ًا في التاريخ اإلنساني السيما الشهيدات.
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 فقهيات :مسائل فقهية مختارة من استفتاءات سماحة آية اهلل العظمى السيد علي الحسيني السيستاني عالمها :كل ما يهم المرأة ..طبخ ،ديكور ،أزياء ،طفولة. أعمدة الكادر.* المجلة تحاكي المجتمع بكل أبعاده وفق طرح عصري ملتزم.

