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ال تخفى على أحٍد أوضاع البلد المعقدة من بعد الس������قوط 
ي  الفس������اد المالي واإلداري في جميع مفاصله، رغم  وتفشِّ
التك������رار في تحذيرات المرجعي������ة العليا - حتى ُبّح صوتها 
- من مغبة تحّكم العقلية غير المس������ؤولة للمس������ؤولين من 
ساسة األحزاب، وانسياقها خلف الحس النفعي في الحكم.. 
مّما فت������ح أبواب التكال������ب على البلد من الخ������ارج والداخل 
بالتفجي������رات واالنتحاريين وغيرهما، وم������ن ثم ما خّلفه 
م������ن ترٍد ألحوال العراق والعراقيين، كنتيجة حتمية لكل 
هذه األس������باب وغيرها من التداعيات األخرى، حتى دّنست 

عصابات داعش اإلرهابية لثلث أرض العراق تقريبًا.
ف������ي هذا الخّضم المرعب والمعتم؛ انبثقت فتوى االنتصار 
المبارك������ة، ومعها ب������زغ أمل الحش������د المق������دس من ليل 
التخاذل واليأس، وببركتها طلع فجر العز والكرامة من 
جديد على العراق والعراقيين، رفعًا لنداء اهلل والمقدسات 
والوط������ن، ولك������ن وكما هو مح������ذور ومتوقع ع������ادت ذات 
النزع������ة النفعية والطمع واالس������تحواذ لدى بعض المدعين 
لرك������وب موجة االنتصار الناجز ف������ي محاولة قطف ثمار 
النص������ر الجاهزة، والمتاجرة بدماء ش������هدائه، ألن للنجاح 
آباء كثرا وال أب للفش������ل، فكل واح������د من أولئك األدعياء 
يحاول أن يبرز دوره وتضحياته الموهومة والمزعومة في 

تحقيق النصر العظيم. 
وأّنى للعق������ول النفعية الملوثة باألناني������ات لمثل هذا النفر 
أن تس������توعب الطهر في درس الفت������وى العظيم، وَتْعتِبر به 
في مراجع������ة اطماعها وظلمها وكذبه������ا، وغدرها بآمال 
الماليي������ن من العراقيين الذين  انتخبوهم وائتمنوهم على 
خيرات الع������راق ومقدراته، ولكن ورغ������م الوقر في آذانهم 
س������نقول بأن فرقا شاسعا بين من يريد عرض الحياة الدنيا 
طمعًا وظلمًا واس������تكبارا، وبين من يريد ثواب اآلخرة وهو 
مظلوم وزاه������د ومضٍح، وهذا بالحقيق������ة فيصل المقارنة 
بينهم������ا، ألن الحش������د المقدس ليس انتماًء ماديًا لتش������كيل 
معّين فحس������ب، بق������در كونه  انتماء لبطول������ة القيم أينما 

كان حاملها.

ح�شُدنا.. بطولة القيم  
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير
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تطبّيق البرنامج الوقائي للطلبة مع 
بدء الدوام الدراسي الجديد

أطلق مركز املشاريع والنشاطات الثقافية العامة يف الديوانية احد 
االذرع الثقافية لقسم النشاطات العامة يف العتبة احلسينّية املقّدسة 
العام  بداية  مع  امل��دارس  لطلبة  مكّثفة  إرشادية  وقائّية  برامج 

الدرايس اجلديد.
وبدئ  للبنات،  املناهل  مدرسة  يف  التثقيفي  بربناجمه  وب��ارش 
الربنامج بعرض اإلرشادات الوقائية بتعليم الطالبات عىل التباعد 

االجتامعي والتعايش يف ظّل جائحة كورونا فريوس.
الثقافية  والنشاطات  املشاريع  مركز  يف  األستاذة  أرشفت  وقد 
العامة يف الديوانية عىل تطبيق الربنامج الوقائي، وحّث الطالبات 
عىل  والتأكيد  بينهّن،  فيام  التالمس  وعدم  الكاّممات  لبس  عىل 
يف  العليا  املرجعّية  به  أوصت  الذي  االجتامعي  بالتباعد  االلتزام 
املنبثقة من  األزمة  قرارات خلّية  النجف األرشف وأّكدت عليه 

وزارة الصحة.
وُيذكر أّن الربنامج الوقائي مستمّر يف األيام التالية وسيطّبق عىل 
بااللتزام  الطلبة  توجيه  هبدف  الديوانّية  حمافظة  مدارس  أغلب 

بالوقاية الصحية من فايروس كورونا.

حشد العتبات يمنع مقاتليه
 عن النشاط السياسي

املوافق 2020/12/3،  أعلن يف حمافظة كربالء، اخلميس 
االول،  املقدسة«  العتبات  »حشد  للمؤمتر  اخلتامي،  البيان 
إىل  وتوجيهات  وتوصيات  مطالب  تضمنت  نقاط  ثامن  يف 

مقاتيل األلوية التابعة له.
وجاء يف الفقرة الثالثة من البيان: اّن حشد العتبات املقّدسة 
ومنع   ، العراقيَّينْ والدستور  بالقانون  الكامل  التزامه  يوّكد 
مقاتليه عن القيام باّي اجراٍء خيالفهام، ومن ذلك الدخول يف 
النشاط السيايّس او االرتباط احلزيّب او االستغالل الوظيفّي 
بكّل اشكاله، كام نلتزم بمنح كامل احلّرية ملقاتلينا من اّتاذ 
كناخبي  االنتخابّية  العملّية  باالشرتاك يف  اخلاّصة  قراراهتم 
الذين  حرصًا وليسوا مرّشحي فعاًل، وانتخاب مرّشحيهم 
يعتقدون اّنم سيغرّيون الواقع املرتّدي وحماربة الفساد وغري 
التدّخل بخياراهتم او  ذلك من تطّلعات الشعب، من دون 
السامح للرتويج، او الدعوة ألي مرّشح داخل وحداتنا ويف 
هذا  مع  وحزم  مصداقّية  بكّل  وسنتعامل  مرافقها،  خمتلف 

امللّف املهّم.  
املقّدسة  العتبات  اّن حشد  البيان يف فقرته اخلامسة  اكد  فيام 
حسب  املسّلحة،  للقّوات  العاّم  القائد  بالسّيد  ارتبط  الذي 
ال��وزراء  جملس  رئيس  السّيد  من  الصادر  الديوايّن  االم��ر 
االرتباط  هذا  خطوات  امتام  احلكومة  من  ينتظر  السابق، 
ينشده  الذي  الوطنّي  اداء واجبه  له  ليتسّنى  وبشكٍل عاجل 
تأخر ذلك سيؤّثر بشكٍل مبارش عىل  لتحقيقه، واّن  ويصبو 
التي  االنسانّية  املشاريع  ويؤّخر  امليدان،  يف  املقاتلي  اداء 

يقّدمها هذا احلشد فضاًل عن االشكاالت ااُلَخر.  

فاضل(،  )حازم  العتبات،  حشد  باسم  اإلعالمي  الناطق  أكد 
عسكريًا  ترتبط  الدينية  للعتبات  التابعة  األربعة  األلوية  أن 
وِكييل  دور  بّي  فيام  املسلحة،  للقوات  العام  بالقائد  وإداري��ًا 
والسيد  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  العليا  الدينية  املرجعية 

أمحد الصايف جتاه األلوية.
عبد  الشيخ  العليا  املرجعية  »وكييل  اّن  فاضل:  حازم  وقال 
يرشفان  من  مها  الصايف،  أمح��د  والسيد  الكربالئي  املهدي 
األعىل  باملرجع  مبارش  بشكل  وارتباطهام  األلوية،  هذه  عىل 
السيستاين )دام ظله الوارف(«، مشريًا إىل أن »اهلدف من املؤمتر 
وأقسام  بعمل  التعريف  هو  العتبات  حشد  برعاية  ُعقد  الذي 

وتشكيالت هذه األلوية األربعة«.
بالقائد  وعسكريًا  إداريًا  ترتبط  األربعة  »األلوية  أن  وأضاف، 
العام للقوات املسلحة، وهو من حيق له حتريك قطعات تلك 

األلوية العسكرية«.

ما هو دور الشيخ الكربالئي
 والسيد الصافي في ألوية العتبات؟
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النجف  يف  العلمية  احل��وزة  استاذ  العلوم  بحر  عيل  حممد  السيد  اكد 
األرشف خالل مؤمتر حشد العتبات االول الذي اقيم حتت شعار )حشد 
العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة( يف كلمة له »إن مرجعيتنا الدينية 
العليا يف كل خطاباهتا انطلقت من مصلحة األمة العراقية ومن مصالح 
الدفاع عن الشعب العراقي من دون تفرقة بي مذهب ومذهب، وبي 
التنوع بقوله: »ليس  دين  ودين، أو بي قومية وقومية  منوها عن هذا 
هذا التنوع تنوعًا ننفرد به نحن يف العراق، يف كثري من البلدان يوجد هذا 
التنوع الذي جيب أن يكون عنرص قوة، عنرصًا جيعلنا نفتح آفاقًا يف كيفية 
حتاورنا وتعايشنا، وأن يكون هذا ُمؤّسسًا عىل عنرصين مهمي: أن يأمن 

اجلميع عىل مصاحلهم، وأن يبدد اجلميع خماوفهم«.
بدمكم  األوىل  اخلطوات  »كتبتم  املؤمترين:  خماطبا  العلوم  بحر  وقال 
عندما  بأخالقكم،  االوىل  اخلطوات  كتبتم  األرض،  استعدتم  عندما 
حررتم املخطوفي واملخطوفات، كتبتم اخلطوات االوىل عندما اتسعت 
البالد،  هذه  ويقتسمون  اخوانًا،  اجلميع  وأصبح  للجميع،  صدوركم 

ويرضون بكل عيش يف هذه البالد«.
مبينًا: »إن هذه اهلوية الوطنية التي نحتاج اىل تعزيزها وتقويتها بحيث ال 
تتناىف مع هوياتنا املجتمعية األخرى، وال تكون تلك اهلويات املجتمعية 
عنرص انقسام وانعزال، وانام تكون عنرص وحدة وائتالف، عنرص اتفاق 
بي افراد املجتمع«، مضيفا ان »مظاهر االيامن واالعتقاد الصحيح تتجىل 
يف عمل االنسان وتظهر يف سلوكه، وتتجىل عندما يكون االنسان صادق 

النية بينه وبي ربه وعندما يكون عمله مربئًا للذمة ولتكليفه الرشعي«.

كربالء جميلة ولم أتوقعها 
بهذا الرقي والتطوّر

مرجعيتنا الدينية العليا
تنطلق في كل خطاباتها من مصلحة األمة 

العراقية والدفاع عن شعبها

 

أعرب القائم بأعامل السفارة األذربيجانية ببغداد، عن 
سعادته يف التواجد بمدينة كربالء املقدسة، والترشف 
بزيارة مرقد اإلمام احلسي وأخيه أيب الفضل العباس 

)عليهام السالم(.
وقال نصري ممدوف: »ترّشفنا بزيارة املراقد املقدسة يف 
مدينة كربالء، وهي مدينة مجيلة جدًا ومل أكن أتوقع أنا 

هبذا املستوى من التطور واجلامل«.
احلسينية  للعتبة  زيارته  خالل  »اغتنم  بأنه  وأض��اف، 
املقدسة، زيارة مكان دفن الشاعر األذربيجاين فضويل 

البغدادي«.
وُيذكر أّن العتبة احلسينية أولت اهتاممًا كبريًا باملجاالت 
بينها  من  وكان  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  العمرانية 
االهتامم بمكان دفن الشاعر حممد بن سليامن املعروف 
)عليهم  البيت  أهل  شعراء  من  البغدادي(  )فضويل  ب� 

السالم(.
خالل  انه بحث  اوضح ممدوف،  منفصل،  ويف سياق 
عدد  املحلية  كربالء  حكومة  مع  كربالء  اىل  زيارته 
»كذلك  وتابع،  »الزائرين«،  تص  التي  امللفات  من 
التجارية  القضايا  كربالء  جتارة  غرفة  رئيس  مع  بحثنا 

والتعاون بي البلدين«.

القائم بأعمال سفارة 
أذربيجان في بغداد:

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2020 م Ahrar  Weekly

5



جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2020 م

6

من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ 

العراق الحديث

ُن�شرت يف جملة االحرار العدد )625( 

أهيا االخوة واالخوات :
قبل ايام أعلن رسميًا عن حترير آخر جزء من االرايض العراقية من 
سيطرة تنظيم داعش االرهايب، وهبذه املناسبة نلقي عىل مسامعكم 

هذه الكلمة :
اهيا العراقيون الرشفاء 

الغايل  وب��ذل  الضاري  القتال  من  اع��وام  ثالثة  عىل  يزيد  ما  بعد 
انترصتم عىل  الصعاب والتحديات...  والنفيس ومواجهة خمتلف 
ومستقبله،  وحارضه  بامضيه  العراق  استهدفت  ارهابية  قوة  اعتى 
احلفاظ  يف  الراسخة  وعزيمتكم  الصلبة  بإرادتكم  عليها  انترصتم 
انترصتم عليها بتضحياتكم  عىل وطنكم وكرامتكم ومقدساتكم، 
متلكون  ما  وكل  اكبادكم  وفلذات  انفسكم  قدمتم  حيث  الكبرية 
البطولة وااليثار وكتبتم  الغايل فسطرتم اسمى صور  للوطن  فداًء 
العامل  ووق��ف  وكرامة،  عّز  من  بأحرف  احلديث  العراق  تاريخ 
بعدالة  وايامنكم  واستبسالكم  وصربكم  صالبتكم  امام  مدهوشًا 
قضيتكم حتى حتقق هذا النرص الكبري الذي ظن الكثريون أنه بعيد 
املنال ولكنكم جعلتم منه واقعًا ملموسًا خالل مدة قصرية نسبيًا، 
فحفظتم به كرامة البلد وعزته وحافظتم عىل وحدته ارضًا وشعبًا، 

فام اعظمكم من شعب.
اهيا املقاتلون امليامي.. يا ابطال القوات املسلحة بمختلف صنوفها 

وعناوينها
التي  الكفائي  الدفاع  فتوى  صاحبة  العليا  الدينية  املرجعية  ان 
وتقديم  املقاتلي  إسناد  سبيل  يف  وطاقاهتا  امكاناهتا  كل  سّخرت 
العون هلم، وبعثت بخرية ابنائها من اساتذة وطالب احلوزة العلمية 
اىل اجلبهات دعاًم للقوات املقاتلة وقدمت العرشات منهم شهداء يف 
يرقى  والجمدًا  فضلكم  يداين   ً فضال  الحٍد  ترى  الطريق...ال  هذا 
اىل جمدكم يف حتقيق هذا االنجاز التارخيي املهم..فلوال استجابتكم 
جبهات  اىل  البطويل  واندفاعكم  وندائها  املرجعية  لفتوى  الواسعة 
القتال وصمودكم االسطوري فيها بام يزيد عىل ثالثة اعوام ملا حتقق 

هذا النرص املبي..
به،  لكم  فهنيئًا  وأصحابه  أهله  وأنتم  واليكم  ولكم  منكم  فالنرص 
الكريمة  السواعد  تلك  وبوركت  وبوركتم  بكم،  لشعبكم  وهنيئًا 

التي قاتلتم هبا وبوركت تلك احلجور الطاهرة التي رّبيتم فيها، أنتم 
فخرنا وعّزنا ومن نباهي به سائر االمم.

ما أسعد العراق وما أسعدنا بكم لقد اسرتخصتم ارواحكم وبذلتم 
عن  نعجز  اننا  ومقدساتكم،  وشعبكم  بلدكم  سبيل  يف  مهجكم 
ان نوفيكم بعض حقكم ولكن اهلل تعاىل سيوفيكم اجلزاء االوىف، 
وليس لنا اال ندعوه بأن يزيد يف بركاته عليكم وجيزيكم خري جزاء 

املحسني.
اهيا االخوة واالخوات

االبرار  شهداءنا  واالجالل  اخلشوع  من  بمزيد  نستذكر  اليوم  اننا 
نامذج  فكانوا  الزكية،  دمائهم  بفيض  الوطن  ارض  رّووا  الذين 

عظيمة للتضحية والفداء.
وزوجاهتم  وامهاهتم  آباءهم   : الكريمة  عوائلهم  معهم  ونستذكر 
فجعوا  الذين  االع��زة  اولئك  واخ��واهت��م،  واخوهتم  واوالده���م 

بأحبتهم فغدوا يقابلون أمل الفراق بمزيد من الصرب والتحمل.
اصيبوا  من  والسيام  اجلرحى  اعزاءنا  وشموخ  بعزة  ونستذكر 
باإلعاقة الدائمة وهم الشهداء االحياء الذين شاء اهلل تعاىل ان يبقوا 
عليهم  فانترص  العامل  ارشار  واجه  شعب  بطولة  عىل  شهودًا  بيننا 

بتضحيات ابنائه.
ونستذكر بإكبار وامتنان مجيع املواطني الكرام الذين سامهوا يف رفد 
املقاتلي يف اجلبهات بكل ما يعزز صمودهم، حيث كانوا  ابنائهم 
شعب  تالحم  صور  اروع  من  واح��دة  يف  هلم،  وظهري  نصري  خري 

بكافة رشائحه ومكوناته يف الدفاع عن عزته وكرامته.
فاعل ومساند يف  الذين كان هلم دور  ونستذكر بشكر وتقدير كل 
والشعراء  واالطباء  واملثقفي  املفكرين  من  الكربى  امللحمة  هذه 

والكّتاب واالعالميي وغريهم..
كام نقدم الشكر والتقدير لكل االشقاء واالصدقاء الذين وقفوا مع 
العراق وشعبه يف حمنته مع االرهاب الداعيش وساندوه وقدموا له 
العون واملساعدة سائلي اهلل العيل القدير ان يدفع عن اجلميع رش 

االرشار وينعم عليهم باألمن والسالم.
وهناك عدة أمور البد من ان نشري اليها :

االرهاب  مع  املعركة  ناية  يمثل  ال  داعش  عىل  النرص  إن   :ً أوال 

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 26/ربيع االول/1439هـ 
املوافق 2017/12/15م :

اعداد:حيدر عدنان
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ان  دام  ما  وتتواصل  ستستمر  املعركة  هذه  ان  بل  واالرهابيي 
يقبل  ال  الذي  املتطرف  الفكر  فاعتنقوا  ُضّللوا  قد  أناسًا  هناك 
يف  معه  خيتلفون  ممن  اآلخرين  مع  السلمي  بالتعايش  صاحبه 
وسبي  االبرياء  باملدنيي  الفتك  عن  يتورع  وال  والعقيدة  الرأي 
بل  اخلبيثة  اهدافه  اىل  للوصول  البالد  وتدمري  والنساء  االطفال 
التعامل  يف  الرتاخي  من  فحذار  بذلك...  تعاىل  اهلل  اىل  ويتقرب 
مع هذا اخلطر املستمر والتغايض عن العنارص االرهابية املسترتة 
واستقرار  أمن  من  للنيل  الفرص  ترتبص  التي  النائمة  واخلاليا 

البلد.
جلذوره  التصدي  خالل  من  تتم  ان  جيب  االرهاب  مكافحة  ان 
واالعالمية  واملالية  البرشية  منابعه  وجتفيف  والدينية  الفكرية 
بالنتائج  لتأيت  مدروسة  مهنية  خطط  وفق  العمل  ذلك  ويتطلب 
يشّكل  ك��ان  وان  واالستخباري  االمني  والعمل  املطلوبة، 
يتقرن  ان  الرضوري  من  ان  اال  االرهاب  مكافحة  يف  االساس 
االرهايب  الفكر  وبطالن  زيف  لكشف  التوعوي  بالعمل  ذلك 
نرش  مع  متزامنًا  احلنيف،  االسالمي  الدين  جادة  عن  وانحرافه 
التي يمكن  وترويج خطاب االعتدال والتسامح يف املجتمعات 
رضورة  اىل  باالضافة  املنحرف،  الفكر  هذا  تأثري  حتت  تقع  ان 
واعادة  املحررة  املناطق  يف  املعيشية  الظروف  حتسي  عىل  العمل 
وكرامة  بعزة  اليها  العودة  من  النازحي  اهلها  ومتكي  اعامرها 
تكرار  وجتنب  الدستورية  حقوقهم  من  االنتقاص  عدم  وضامن 

االخطاء السابقة يف التعامل معهم.
ماسة  بحاجة  ت��زال  ال  العراقية  االمنية  املنظومة  إن    : ثانيًا 
اجليش  ق��وات  ساندوا  الذين  االبطال  الرجال  من  الكثري  اىل 
يف  معها  وقاتلوا  املاضية  السنوات  خالل  االحتادية  والرشطة 
 ً وع��ورة  املناطق  اكثر  يف  حسنًا  ب��الًء  وأبلوا  اجلبهات  خمتلف 
واشد الظروف قساوة ً وأثبتوا أنم أهٌل للمنازلة يف الدفاع عن 
فاجأت  مذهلة  نتائج  وحققوا  واملقدسات  والعرض  االرض 
شاركوا  الذين  منهم  الشباب  سيام  وال  ودوليًا..  داخليًا  اجلميع 
يف خمتلف العمليات العسكرية واالستخبارية واكتسبوا خربات 
قتالية وفنية مهمة وكانوا مثاال ً لالنضباط والشجاعة واالندفاع 

الوطني والعقائدي ومل يصبهم الوهن او الرتاجع أو التخاذل..
الطاقات  هبذه  واالنتفاع  االستعانة  استمرار  الرضوري  من  ان 
املهمة ضمن األطر الدستورية والقانونية التي حترص السالح بيد 
الدولة وترسم املسار الصحيح لدور هؤالء األبطال يف املشاركة 
ً، والوقوف بوجه  البلد وتعزيز أمنه حارضًا ومستقبال  يف حفظ 
أي حماوالت جديدة لإلرهابيي بغرض النيل من العراق وشعبه 

ومقدساته..
بدمائهم  العراق  ارض  سقوا  الذين  االبرار  الشهداء  ان    : ثالثًا 
الزكية وارتقوا اىل جنان اخللد مرضجي هبا لفي غنًى عنا مجيعًا، 
فهم يف مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولكن من أدنى درجات 
واليتامى وغريهم،  االرامل  من  بعوائلهم  العناية  هو  الوفاء هلم 
السكن  حيث  من  هلم  الكريمة  احلياة  وتوفري  هؤالء  رعاية  ان 
وطني  واجب  وغريها  املعيشية  والنفقات  والتعليم  والصحة 

ترعى  ال  أمة  تفلح  ولن  مجيعًا،  اعناقنا  يف  الزم  وحق  واخالقي 
يف  ارواحهم  وبذلوا  بحياهتم  ضحوا  الذين  شهدائها  عوائل 
سبيل عزهتا وكرامتها، وهذه املهمة هي بالدرجة االوىل واجب 
احلكومة وجملس النواب بأن يوفرا خمصصات مالية وافية لتأمي 
باخلصوص،  الداعيش  االرهاب  شهداء  لعوائل  الكريم  العيش 

مقدمًا عىل كثري من البنود االخرى للميزانية العامة.
عرشات  خّلف  الدواعش  االرهابيي  مع  احلرب  إن      : رابعًا 
املشاركي  االبطال  صفوف  يف  واملصابي  اجلرحى  من  االالف 
الطبية  الرعاية  اىل  بحاجة  منهم  وكثري  القتالية،  العمليات  يف 
كالشلل  بالغ  بعضهم  يف  والعوق  دائم،  بعوق  اصيبوا  وآخرون 
هم  االع��زة  وه��ؤالء  االط��راف،  وبرت  البرص  وفقدان  الرباعي 
عىل  الفضل  من  هلم  ملا  سواهم،  ممن  والعناية  بالرعاية  االحق 
مجيع العراقيي، فلوالهم ملا حتررت االرض وما اندحر االرهاب 
وما حفظت االعراض واملقدسات، ومن هنا فإن توفري العيش 
تفيفًا  املمكن  باملقدار  راحتهم  وسائل  وحتقيق  هلم  الكريم 
ملعاناهتم واجٌب وأي واجب، ويلزم احلكومة وجملس النواب ان 
يوفرا املخصصات املالية الالزمة لذلك، وترجيحه عىل مصاريف 

أخرى ليست هبذه االمهية.
خالل  الكفائي  الدفاع  يف  شاركوا  الذين  معظم  إن  خامسًا: 
أو مواقع حيظون  ينالونا  لدنيًا  فيه  مل يشاركوا  املاضية  السنوات 
واداًء  املرجعية  لنداء  استجابة  القتال  جبهات  اىل  هّبوا  فقد  هبا، 
للواجب الديني والوطني، دفعهم اليه حبهم للعراق والعراقيي 
وغريهتم عىل اعراض العراقيات من أن تنتهك بأيدي الدواعش 
وحرصهم عىل صيانة املقدسات من أن يناهلا االرهابيون بسوء، 
فكانت نواياهم خالصة من أي مكاسب دنيوية، ومن هنا حظوا 
باحرتام بالغ يف نفوس اجلميع واصبح هلم مكانة سامية يف خمتلف 
سيايس،  تيار  او  حزب  أي   ُ مكانة  تدانيها  ال  الشعبية  االوساط 
والسمعة  الرفيعة  املكانة  هذه  عىل  املحافظة  ال��رضوري  ومن 
احلسنة وعدم حماولة استغالهلا لتحقيق مآرب سياسية يؤدي يف 
النهاية اىل ان حيّل هبذا العنوان املقدس ما حّل بغريه من العناوين 

املحرتمة نتيجة لالخطاء واخلطايا التي ارتكبها من اّدعوها.
الفساد  ملواجهة  وفعال  ج��دي  بشكل  التحرك  ان   : سادسًا 
مكافحة  من  فالبد  املقبلة،  املرحلة  اوليات  من  يعّد  واملفسدين 
تفعيل االطر  املايل واالداري بكل حزم وقوة من خالل  الفساد 
القانونية وبخطط عملية وواقعية بعيدًا عن االجراءات الشكلية 

واالستعراضية.
– التي تأخرت طويال ً- ال تقّل رضاوة  ان املعركة ضد الفساد 
عن معركة االرهاب إن مل تكن أشد وأقسى، والعراقيون الرشفاء 
– بعون اهلل- عىل  قادرون  استبسلوا يف معركة االرهاب  الذين 
أحسنوا  إن  أيضًا  فيها  واالنتصار  الفساد  معركة  غامر  خوض 

ادارهتا بشكل مهني وحازم.
خري  فيه  ما  اىل  اجلميع  بأيدي  يأخذ  أن  القدير  العيل  اهلل  نسأل 

العراق وصالح أهله إنه سميع جميب.



السؤال : ما هو رأيكم بأصل االستخارة ؟
التحرّي  املتيقن من مرشوعية االستخارة هو مورد   : اجلواب 

بعد االستشارة .
السؤال : ما راي سامحتكم يف االستخارة بالقرآن الكريم ؟

عدم  بعد  ولكن  االستخارة  عىل  االعتامد  جيوز   : اجل��واب 
التمكن من رفع احلرية بالتدبر ومراجعة اهل اخلربة ومشاورة 
احد  ترجيح  يمكن  ومل  احلرية  بقيت  فان  واالصدقاء  االهل 
االمرين او االمور فاالستخارة ترجح احد االطراف وليس 

هلا شان آخر كالكشف عن الغيب .

السؤال : ما أفضل األوقات يف عمل اخلرية ؟
اجلواب : بعد االتيان بالصالة الواجبة أو املستحبة وأفضلها 

قبل طلوع الشمس من يوم اجلمعة .

السؤال : ما هي كيفية االستخارة بالسبحة ؟
بانه يكفي أن تذكر الصلوات )اللهم صل  اجلواب : ذكروا 
عىل حممد وآل حممد( ثالثًا ثم تقبض السبحة فتحسب اثني 
اثني فإن خرج اثنان فهي غري جيدة وإن بقيت واحدة فهي 

جيدة .
أمر  يف  اإلستخارة  عىل  باالعتامد  تنصحون  هل   : السؤال 

الزواج ؟

إرتفاع  وعدم  واملشاورة  التدبر  بعد  به  بأس  ال   : اجل��واب 
التحري هبام .

السؤال : هل اخلرية عند احلرية أم هي جائزة يف كل األحوال 
؟

اجلواب : املتيقن من مرشوعيتها هو حصول التحرّي مع تعّذر 
األستشارة وعدم إنتهائها اىل نتيجة .

السؤال : نحن فتيات نبلغ من العمر )25-27-2٩( وكلام 
ويف  االستخارة  إىل  والدنا  يلجأ  خطبتنا  إىل  شخص  يتقدم 
نحن  السبب  وهلذا  سيئة،  االستخارة  تكون  األحيان  اغلب 
معطالت عن الزواج . فهل تصح اخلرية من عدمها يف هذا 

املوضوع ؟
اجلواب : ينبغي لألب أن ال يستخري يف أمر زواج البنت إذا 
البنت  بموافقة  إاّل  وعرفًا  رشعًا  هلا  كفء  هو  َمن  هلا  تقدم 
نفسها، فإنام يستخار لألمر حيث يكون اإلنسان خمريًا رشعًا 
، ووالية األب عىل البنت تسقط رشعًا باالمتناع عن املوافقة 

عىل زواجها من كفئها .

السؤال : اذا كانت اإلستخارة جيدة فهل جيوز عدم االلتزام 
هبا وكرتك املوضوع مثاًل ؟

اجلواب : نعم جيوز .
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اال�شتخارة

متابعة : حممد حمزة اجلبوري
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إن والية العبد هلل بخالف والية اهلل سبحانه له وعداوته 
العبد هلل عز وجل  فأما والية  إياه،  له بخالف عداوته 
شكره  بوجوب  واالعتقاد  طاعته  عىل  االنطواء  فهي 
وترك معصيته وذلك عندي ال يصح إال بعد املعرفة به.

ورضاه  لثوابه  إجيابه  فهو  لعبده  تعاىل  اهلل  والية  وأما 
به  كفره  فهي  سبحانه  هلل  العبد  ع��داوة  وأم��ا  لفعله، 
وجحده لنعمه وإحسانه وارتكاب معاصيه عىل العناد 
منه يشء من  يكون  لنهيه، وليس  ألمره واالستخفاف 

ذلك إال مع اجلهل به.
وأما عداوة اهلل تعاىل للعبد فهي إجياب دوام العقاب له 
وإسقاط استحقاق الثواب عىل يشء من أفعاله واحلكم 

بلعنته والرباءة منه ومن أفعاله.
قد  للمؤمن  تعاىل  اهلل  من  الوالية  إن  هذا:  مع  وأقول 
تكون يف حال إيامنه والعداوة منه للكافر تكون أيضا يف 

حال كفره وضالله.
* املصدر/ أوائل املقاالت - الشيخ املفيد ص 117، 

.118
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في الوالية والعداوة

بالعامل  وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  الرسول  علم  إن 
الرسالة  أسس  من  يعّد  فيه  حيدث  بام  وإحاطته 
الشاملة؛  الرشيعة  لتطبيق  لزومية  وقاعدة  العامة، 
أو  اخلالفة  ألن  لإلمام؛  بالنسبة  األم��ر  فكذلك 
بعبئها  الرسالة وتنهض  تنوب عن  اإلمامة وظيفة 

الباهظ-سوى مقام النبوة والترشيع.
أمري  عن  روي  فيام  فتأمل  ذل��ك  لديك  جتىل  إذا 
املؤمني )عليه السالم( حول بيان أن اإلمامة أعىل 
اهلل  وأن  وأفضلها  الرتب  وأرشف  وأجلها  املنازل 
فقال  والعصمة،  بالعلم  هبا  الالئق  حبا  ذكره  عّز 
اهلل ووجه  اهلل وحجة  )اإلمام كلمة  السالم:  عليه 
اهلل ونور اهلل وحجاب اهلل وآية اهلل خيتاره اهلل وجيعل 
فيه ما يشاء ويوجب له بذلك الطاعة والوالية عىل 
له  أخذ  وأرضه،  سامواته  يف  وليه  فهو  خلقه  مجيع 
بذلك العهد عىل مجيع عباده، فمن تقدم عليه كفر 
باهلل من فوق عرشه، فهو يفعل ما يشاء وإذا شاء 
ربك  كلمة  ومتت  عضده:  عىل  ويكتب  شاء،  اهلل 
له  وينصب  والعدل  الصدق  فهو   « وعداًل  صدقًا 
عمود من نور من األرض إىل السامء يرى فيه أعامل 
عىل  ويطلع  الضمري،  وعلم  اهليبة  ويلبس  العباد، 
خيفى  فال  واملغرب  املرشق  بي  ما  ويرى  الغيب، 
عليه يشء من عامل امللك وامللكوت، ويعطى منطق 
لوحيه  اهلل  خيتاره  الذي  فهذا  واليته،  عند  الطري 
حكمته  ويلقنه  بكلمته  ويؤيده  لغيبه  ويرتضيه 
بالسلطنة  له  وينادى  مشيته  مكان  قلبه  وجيعل 
ويذعن له باإلمرة وحيكم له بالطاعة؛ وذلك ألن 
وخالفة  األصفياء  ومنزلة  األنبياء  مرياث  اإلمامة 
اهلل وخالفة رسل اهلل، فهي عصمة ووالية وسلطنة 

وهداية, وإنه متام الدين ورجح املوازين(.

علم اإلمام المعصوم

النية
عبادة،  ك��لّ  يف  رشط  النّية  تعد  اإلس���الم  رشيعة  يف 
بالنّية، وهذا  إاّل  تتّم  التي ال  العبادات  واحلّج من مجلة 
البحث  وقع  إّنام  يعرتيه،  شّك  وال  فيه،  إشكال  ال  مّما 
نّية  هي  هل  النّية،  هلا  تنعقد  التي  اجلهة  يف  الفقهاء  بي 
االحرام أم نّية اخلروج إىل مّكة أم نية النوع من متتع أو 
إفراد أو قران، أم اجلمع بي النية للنوع والنية لكّل فعل 

من أفعاله؟
الفقهاء، وأوردها صاحب  هناك وجوه متعّددة ذكرها 
نية  هي  النية  بأّن  القول  منها  اختار  ثّم  عنهم،  اجلواهر 

النوع.
ويف موسوعة فقه عيل بن أيب طالب أورد نّصًا عن اإلمام 
فقهاء  منه  استفاد  زيد  مسند  عن  نقله  السالم(  )عليه 
السالم(  )عليه  قوله  وهو  للنوع،  تكون  النية  أّن  الُسّنة 
»من شاء مّمن مل حيّج يتمّتع بالعمرة إىل احلّج، ومن شاء 

قرنام مجيعًا، ومن شاء أفرد«.



)للخلود قضية(
لوحة فنية تشكيلية بريشة أنامل عراقية .... فنانون بابليون يبدعون 

بتشكيل مسير ركب اإلمام الحسين )عليه السالم( 

بادرت ثلة من اساتذة الفنون التشكيلية والمشرفين في التربية 
الفنية في محافظة بابل برسم لوحة تشكيلية تحت مسمى 

)للخلود قضية( تجسد قضية االمام الحسين)عليه السالم( واهل 
بيته الميامين والمواقف التي صاحبتهم اثناء سيرهم الى 

كربالء في منطقة بين الحرمين الشريفين بالتعاون مع العتبة 
الحسينية.

مجلة )االحرار( تابعت منذ بداية العمل الفني تنفيذ اللوحة 
الى االنتهاء منها وعن تفاصيل العمل الفني والفكرة تحدث 
)الرسام ضرغام كاظم الكرادي( المشرف على العمل الفني: 

)للخلود قضية( بقوله: »ان محتوى اللوحة واالفكار التي يسعى 
الفريق التطوعي الى ايصالها عبر اناملهم الحسينية 

تقرير: عبد اهلل الن�شراوي – ت�شوير: حممد القرعاوي
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هي مبادرة فنية تشكيلية تقام بي حي واخر  برعاية قسم 
جمموعة  هبا  ويشارك  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  االعالم 
الفنية،  الرتبية  يف  ومرشفون  التشكيلية  الفنون  اساتذة  من 
هبدف ابراز مظلومية االمام احلسي )عليه السالم( بشكل 
فني تشكييل حيث ان اللون الواحد يف اللوحة يعطي )70( 
حرفا من لغات العامل، وعىل سبيل املثال فأن اللون االمحر 
اىل  يرمز  االخرض  واللون  عامليًا  والشهادة  الدم   اىل  يرمز 
بطبيعتها  التشكيلية  اللوحات  ان  حيث  األمل،  او  الطبيعة 

تعد لغة الشعوب«.
املواضيع  من  جمموعة  عىل  احتوت  »اللوحة  ان  اىل  مشريا 
من  بدءا  السالم(  )عليه  احلسي  االمام  قضية  تص  التي 
رفضه للبيعة يف املدينة املنورة ومسري الركب، وانتهاًء بوداع 
العباس )عليهم السالم( واهل بيت  االمام احلسي ألخيه 
النبوة واستشهاده )عليه السالم( وحرق اخليام، وقد شارك 
بعمل هذه اللوحة سبعة رسامي مجيعهم من مدينة احللة، 

وشاركنا العمل الفني السيد اجلليل عالء آل عامل احلسيني 
الطائي  وسهيل  عباس  اسعد  الفناني  من  كل  وكذالك 

وحيدر السعيدي و فاضل شداد وسمري السعيدي«.
الفني  اهلنديس  االسلوب  استخدام  »تم  الكرادي:  وتابع 
املنظور  إبراز  خالل  من  التشكيلية  اللوحة  رسم  يف  املتميز 
احداث  يف  الرؤيا  اجلوانب  اغلب  يف  والبعد(  )القرب 
اللوحة، وجاءت اللوحة بحجم )10م × 2.5م( باستخدام 

االلوان الزيتية من ماركات اجنبية وقامش )الكانفس(«. 
توفري  يف  الكبري  املقدسة  العتبة  دور  اىل  الكرادي  واش��ار 
الرسامي  عمل  تسّهل  التي  واالدوات  املناسبة  االج��واء 
عرب قوله: »ان رسم مثل هكذا لوحات فنية تشكيلية حتتاج 
ووجود  املكان  لروحانية  ولكن  يوما،   )15( اىل  بالقليل 
االدوات واملستلزمات التي حيتاجها الرسام سامهت ادارة 
العتبة احلسينية املقدسة بتوفريها إلنجاز هذه اللوحة خالل 

عرشة ايام«.
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تشكيالت حشد العتبات تقيم مؤتمرها االول 

تحت شعار:

بحضور ديني وأمني واكاديمي استمر لثالثة ايام متتالية...

)حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة(

االول  مؤمرهتا  املقدسة  العتبات  حشد  تشكيالت  أقامت 
)العلوية، واحلسينية،  املقدسة  العتبات  متتالية يف  ايام  لثالثة 
واكاديمية  وعلمية  دينية  شخصيات  وحرضته  والعباسية( 
كربالء  ملحافظتي  املحلية  احلكومات  مسؤويل  عن  فضال 
العتبات  حشد  ألوية  وق��ادة  االرشف  والنجف  املقدسة 
االربع، وهم: لواء عيل االكرب، ولواء انصار املرجعية، فرقة 
جممع  واحتضن  القتالية،  عيل  االمام  فرقة  القتالية،  العباس 
ضيافة االمام احلسن  يف العتبة العلوية املقدسة حفل افتتاح 

املؤمتر وتضمن قراءة آي من الذكر احلكيم والنشيد الوطني 
من  وكان  العراق،  شهداء  ارواح  عىل  الفاحتة  سورة  وقراءة 
فقراته إلقاء كلمة ترحيبية باسم االمانة العامة للعتبة العلوية 
املقدسة وعرضا فيديويا يوثق بطوالت التشكيالت االربعة، 
كام احتضن املجمع ورشة تنسيقية ألقسام االدارة واملالية التي 
ضّمت مسؤويل أقسام االدارة واملالية يف االلوية، فيام اقيمت 
والعباسية  احلسينية  العتبتي  يف  االخ��رى  املؤمتر  فعاليات 
املقدستي، وشهَد اليوم الثاين الذي قسمت فعالياته اىل فرتتي 

االحرار: قا�شم عبد الهادي - ت�شوير: احمد القري�شي - حممد القرعاوي
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صباحية ومسائية، كانت الفرتة الصباحية التي احتضنتها قاعة 
سيد االوصياء يف الصحن احلسيني املرشف عقد ورشة عمل 
عمل  ورشة  وكذلك  والتدريب،  احلركات  ألقسام  تنسيقية 
تنسيقية لألقسام  املرية، وايضا ورشة عمل  تنسيقية ألقسام 
املقدسة  العباسية  العتبة  القانونية، وكذلك عقد ورشتي يف 
والفرتة  واالم��ن،  االستخبارات  ألقسام  خصصت  االوىل 
شملت  فيام  واالعالم،  العالقات  ألقسام  خصصت  الثانية 
الفرتة املسائية التي احتضنتها قاعة سيد االوصياء يف الصحن 
احلسيني املقدس عقد ندوة مفتوحة ألقسام التوجيه الديني 
وتضمنت  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابعة  التشكيالت  يف 
يف  الديني  التوجيه  حول  مفتوح  حوار  منها  عدة  فقرات 
يف  التوجيه  ومنهاج  بآليات  االرتقاء  وسبل  الشعبي  احلشد 
تشكيالت حشد العتبات، أما اليوم الثالث واالخري من ايام 
املؤمتر فقد ُخصص حلفل اخلتام الذي احتضنته قاعة االمام 
فيديوي  عرض  وتم  املرشف،  العبايس  الصحن  يف  احلسن 
حفل  شهد  كام  املؤمتر  خالل  جرت  التي  الفعاليات  يوثق 

اخلتام البيان اخلتامي للمؤمتر.
املسلحة  للقوات  العام  بالقائد  مرتبط  العتبات  حشد 

واملصالح واالهداف التي حيددها هو بنفسه
عن هذا حتدث الشيخ ميثم الزيدي قائد فرقة العباس القتالية 
قائال: »ان مؤمتر حشد العتبات املقدسة يضم القوات االربع 

التي انبثقت من الفناء املبارك للعتبات املقدسة، واملؤمتر ُعِقَد 
يف مدينة ُملهم الفتوى االمام عيل )عليه السالم( وصاحب 
الفتوى املرجع االعىل السيد السيستاين ومحل ذلك العنوان 
الدولة(،  وُبناة  الفتوى  حاُضنة  العتبات  )حشد  املبارك 
استذكر من خالله الفتوى املباركة التي محت البالد والعباد 
احلشود  احتضنت  التي  املقدسة  العتبات  جهود  وكذلك 
القتال،  املتطوعة وامللبية هلا والتي اسندت جبهات  املليونية 
كذلك فان املؤمتر استذكر جهود هذه القوات االربع، التي 
واهداف  ملصالح  املسلحة  للقوات  العام  بالقائد  ارتبطت 
حددها هو بنفسه فكانت رغبة قيادات هذه القوات تنسيق 
اقسامها  بي  وتنظيمية  تنسيقية  ورش  خالل  من  العمل 

لتوحيد جهدها ورسم الرؤية للمرحلة القادمة«.
نبعث  ان  ممكن  املؤمتر  هذا  خالل  من  »ان  قائال:  واضاف 

ال�شيخ ميثم الزيدي
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ترعى  زالت  ال  املقدسة  العتبات  ان  تتضمن  حية  رسالة 
وقت  يف  ليست  ورعايته  وتصّوُبُه  وتسدده  املرشوع  هذا 
املعركة فقط وما الحظه اجلميع ان رعاية العتبات املقدسة 
الدولة  وكذلك  لآلخرين،  رسالة  خري  هي  املرشوع  هلذا 
نامل  الذي  القوات واملرشوع بشكل عام  فإنا ترعى هذه 
املرجع  قبل  من  له  ُرِسَمت  التي  االستقامة  عىل  استمراره 

األعىل، وبال شك انا انطالقة وليست ناية«.
وقال حمافظ كربالء املقدسة املهندس نصيف جاسم اخلطايب 
االساسية  املهام  من  واحدة  »ان  قائال:  )االح��رار(  ملجلة 
والرئيسة حلشد العتبات املقدسة هي حفظ العتبات املقدسة 
التي هي متثل انطالقة وصدى صوت املرجعية الدينية التي 
تنطلق دائاًم نحو االمة واحلفاظ عىل الوطن بكل مقدراته، 
حيررون  وكانوا  املبارك  الكريم  احلشد  هذا  انطلق  وبذلك 
يقدمون  وكانوا  املكونات  كل  وحيتضنون  املناطق  كل 
املساعدات والقتال جنبًا اىل جنب مع االبطال املجاهدين 

ويقاتلون سوية لتحرير االرض واملقدسات«.
ُولدت  )التي  املقدسة  للعتبات  التابعة  األلوية  »التزمت 
ووصايا  املرجعية  بتوجيهات  املقدسة(  العتبات  رحم  من 
املقدستي  والعباسية  احلسينية  للعتبتي  الرشعيي  املتوليي 
النرص،  من  أهم  يعد  الذي  النرص  عىل  احلفاظ  اجل  من 
نلتزم بقول  النرص وكذلك ان  لذلك علينا ان نحافظ عىل 
)عيل  اللواء  به  رصح  ما  ه��ذا  لنا«  وتوجيهها  املرجعية 
الفرات  عمليات  وقائد  االكرب  عيل  لواء  آمر  احلمداين( 

»نعم  وتابع  )االح��رار(،  ملجلة  الشعبي  للحشد  االوسط 
داعش  ننترص عىل  ان  )علينا  داعش عسكريًا  انترصنا عىل 
امنيًا واستخباريًا وثقافيًا(، لذا علينا ان نشارك يف بناء دولة 
وطنية عراقية بعيدة عن التدخالت االجنبية«، مبينا ان »ان 
لثالثة  استمر  الذي  املقدسة  العتبات  حلشد  االول  املؤمتر 
ايام متتالية يف رحاب امري املؤمني واالمام احلسي واخيه 
ايب الفضل العباس )عليهم السالم( تضمن عمال وورشا 
واالستخبارايت  واالداري  االمني  الصعيد  عىل  متواصلة 
لتوحيد اجلهد والعمل بشكل دؤوب من اجل توحيد كل 

اجلهود والعمل يف بودقة واحدة«.
العالقة  وتوثيق  االمن  قواعد  ترسيخ  اىل  هيدف  املؤمتر 

اللواء علي احلمداين

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2020 م

14



سلطة  وهي  واحدة  وقيادة  واحدة  سلطة  حتت  كافة  االمنية  القوات  بني 
الدولة 

بدوره حتدث عضو جملس ادارة العتبة العلوية املقدسة فائق الشمري قائال: »ان 
رسالة املؤمتر واضحة وتتجىل باستذكار تضحيات االبطال واستذكار شهداء 
نداء  يلّبون  وهم  األكّف  عىل  قلوهبم  وضعوا  الذين  الكفائي  اجلهاد  فتوى 
الرشف الواجب للدفاع عن حياض البلد ومقدساته ورشف حرائرِه، وكذلك 

الدعاء للجرحى الذين رسموا عنوانا بارزا يف تاريخ هذا البلد.
ونوه الشيخ سهيل السهيل مسؤول التوجيه العقائدي يف لواء عيل االكرب )عليه 
التارخيية املهمة بقوله: »بعد تكالب قوى الرش والظالم  السالم( عن اللحظة 
العزيز لتدنس ارضه وتنتهك  الوطن  وعصابات االرهاب والتكفري عىل هذا 
سيد  حرم  من  الكفائي  اجلهاد  فتوى  جاءت  مقدساته  عىل  وتعتدي  حرماته 
لنداء  تلبية  الوطن  ابناء  من  والرشفاء  الغيارى  فهّب  السالم(  )عليه  الشهداء 
املرجع األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله(، والتضحية يف سبيل 
اهلل ويف سبيل عّزة وكرامة الوطن واهله وابنائه بمختلف انتامءاهتم وتوجهاهتم 
ابناء  كل  ضّم  الذي  الشعبي  احلشد  كان  عندها  والعرقية،  والطائفية  الدينية 
التي وقف  السواتر  املجد نحو  انتامءاهتم وانطلقت جحافل  الوطن بمختلف 
عليها  الرشفاء واهل النخوة والغرية، وكانت تلك الفتوى العظيمة هي النرباس 
والتآزر يف  والتآلف  الوحدة  اىل  اجلهاد وتدعوهم  للعراقيي مجيعًا حتّثهم عىل 
حماربة داعش وكل من يقف خلفهم سياسيًا واعالميًا واقتصاديًا فكانت صولة 
القوات االمنية بمختلف مسمياهتا وكانت  ابناء  االبطال وصولة االسود من 

حصة االسد يف هذه امللحمة التارخيية العظيمة للحشد الشعبي..«.
فيها دوٌر عظيم  وابنائها والويتها والعاملي  املقدسة  للعتبات  واضاف: »كان 
يف النرص املؤّزر اذ بدؤوا رحلة اجلهاد والتضحية مع اعالن الفتوى من خالل 
االنساين  واجلهد  العقائدي  والتوجيه  اللوجستي  والدعم  واملنازلة  القتال 
الفتوى  حشد  هو  احلشد  هذا  وان  االربعة،  األلوية  ابناء  بذله  الذي  العظيم 
وحشد املرجعية العظيمة امُللهمة لنا يف جهادنا ويف كل ما نقوم به يف بناء وطننا 

العظيم«.
وتابع السهيل »لقد حرص مرجعنا بنصائحه العظيمة وتوجيهاته املتكررة عىل 
حفظ هيبته وقداسته ومنزلتِه يف عقول العراقيي ويف أنفسهم وقلوهبم وحفظ 
العظيمة،  التضحيات  توثيق كل  اىل  املجاهدين وكرامتهم، وكذلك دعا  هيبة 
واليوم تبدأ هلذا احلشد العظيم وللعتبات املقدسة الصفحة الثانية: وهي )البناء 
هذه  اىل  يكون  ما  أحوج  هو  الذي  الوطن  بناء  يف  وامُلسامهة  الرصي  األمني 
الديني  الواجب  أداء  يف  بحفظها  عظيمة  دروسًا  أعطت  التي  الرشيفة  النخبة 
املرجعية  بتوصيات  االلتزام  يف  انموذجًا  العتبات  ألوية  كانت  اذ  والوطني(؛ 
وحفظ هيبة الدولة واطاعة القانون فلقد رأيناهم أشداء عىل االعداء ولكنهم 

اال�شتاذ فائق ال�شمري
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رمحاء بأبناء وطنهم أينام حّلوا وأينام نزلوا، وان املؤمتر هيدُف 
اىل ترسيخ قواعد االمن وتوثيق العالقة بي القوات االمنية 
الدولة  كافة حتت سلطة واحدة وقيادة واحدة وهي سلطة 
من  أك��رب  مصلحة  وال  القانون  عن  خ��روج  فال  وقيادهتا 

مصلحة الوطن«.
وضع رؤية مستقبلية ملا تؤول اليه توجيهات املرجعية الدينية 
ورشة  عنوان  املقدسة...  العتبات  تشكيالت  بخصوص 

تدريبية ضمن فعاليات املؤمتر
كزار(  )عمران  الدرع  العميد  حتدث  التدريبية  الورشة  عن 
االوسط  الفرات  عمليات  قيادة  يف  تدريب  ركن  ضابط 
ورشة  من  االساسية  الغاية  »ان  قائال:  الشعبي  للحشد 
التدريب )احدى فعاليات املؤمتر( هي وضع رؤية مستقبلية 
ملا تؤول اليه توجيهات املرجعية الدينية بخصوص تشكيالت 
التي تسهم  الرئيسة  النقاط  املقدسة، حيث وضعنا  العتبات 
اشداء  مقاتلي  اعداد  اجل  من  التدريبية  العملية  تطوير  يف 
كفوئي لدهيم خربة يف استخدام االسلحة احلديثة والقابلية 
عىل استيعاب املواضيع التي تدخل ضمن املناهج التدريبية 
يف  خربة  لدهيم  اشّداء  مقاتلون  هم  مقاتلينا  معظم  ان  علاًم 
القتال اال انم حيتاجون اىل تطوير قابلياهتم الذهنية والبدنية 
من اجل حتقيق االهداف املرسومة وفق توجيهات املرجعية 

الدينية العليا«.

اللواء الحمداني: »علينا ان 
نشارك في بناء دولة وطنية 
عراقية بعيدة عن التدخالت 

االجنبية«
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جانب من احل�شور يف املوؤمتر 
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ال يختلف اثنان على التكنولوجيا الكبيرة وثورة المعلومات التي 
انتشرت في المعمورة بشكل عام والعراق على وجه الخصوص 

ومن خاللها اصبحت سهولة التواصل وتبادل اآلراء مع االخرين 
في شتى البقاع، ومن هذا المنطلق دأبت االمانة العامة للعتبة 

الحسينية المقدسة على مواكبة جميع تطورات التكنولوجيا 
والمعلوماتية من خالل قسم االعالم التابع لها وتحديدا )شعبة 
التكنولوجيا والمعلومات( فيه والتي اخذت على عاتقها اعماال 

كبيرة ومختلفة ومضاعفة في الوقت نفسه خالل الزيارات 
المليونية ومنها برنامج )الزيارة عن بعد( بالتعاون مع االخوة في 
الجمهورية االسالمية االيرانية والذي يتضمن زيارة االمام الحسين 

)عليه السالم( من مكان تواجدهم.

أعمال كبيرة ومضاعفة خالل الزيارات المليونية

تقرير: عبد اهلل الن�شراوي – ت�شوير: حممد القرعاوي

شعبة التكنولوجيا والمعلومات... 
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العبادي(  عيل  )امح��د  حتدث  الشعبة  عمل  تفاصيل  وعن 
جائحة  بداية  »يف  قائاًل:  املعلومات  تقنية  شعبة  مسؤول 
العتبة  التعفري والتعقيم ألقسام  بتوفري كابينات  كورونا قمنا 
بتوفري  املقدسة وبعض املؤسسات االخر، كام قمنا  احلسينية 
الصيانة وجتهيز  بالتعاون مع قسم  تعفري  جمموعة منظومات 
بعض املستشفيات والنقاط اخلارجية املحيطة باملدينة القديمة 
الطبية،  السالم(  )عليه  احلسي  االمام  مدينة  ضمنها  ومن 
ومنها  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  االقسام  عن  فضال 
)قسم الشؤون االدارية، وقسم املضيف(، وتوفري منظومات 
تعفري للكتب الرسمية والربيد وتم توزيعها لبعض االقسام 

العاملة«.
فقد  وصفر  احلرام  حمرم  شهري  يف  اما   « العبادي:  واضاف 
التوقيت املوحد للعتبة احلسينية  البدء بمرشوع )منظومة  تم 
عقارب  ساعات  من  جمموعة  نصب  شمل  الذي  املقدسة( 
املطهر  احلسيني  الصحن  يف  )دجييتال(  رقمية  وساعات 
عليها  املطلة  الشوارع  ويف  العتبة  خارج  وكذلك  واحلائر 
الوقت  ضبط  هبدف  وذلك  احلرمي،  بي  منطقة  وكذلك 
جهاز  يف  شبكيا  املربوطة  الساعات  لكافة  الثابت  العاملي 
يف  الداللة  عالمات  تثبيت  وكذلك  منه,  لالستفادة  موحد 
مجيع االزقة والشوارع لتسهيل عملية الوصول اىل الشوارع 

املهمة واملقامات«.
مبينا: »من ضمن اعاملنا هو التثقيف عىل التباعد االجتامعي 
عىل  تبث  التي  االلكرتونية  املنشورات  طريق  عن  والتعقيم 

الشاشات املوجودة داخل وخارج العتبة املقدسة، اضافة اىل 
التباعد االجتامعي  للتثقيف يف مسألة  مرئية  جمموعة مقاطع 
دائرة  هبا  جاءت  التي  والتوجيهات  والتوصيات  والتعقيم 
عىل  العمل  وتم  كام  العاملية,  الصحة  ومنظمة  كربالء  صحة 
شملت  والتي  ال��ك��رام  للزائرين  مرئية  مقاطع  جمموعة 
موضوعات عقائدية وتوجيهية ومن ضمنها االلتزام بالتباعد 
االجتامعي وبعض االمور املتعلقة بزيارة االربعي املباركة«.

واشار العبادي اىل دور الشعبة يف زيارة االربعي بقوله: »قمنا 
بالتعاون مع االخوة االيرانيي بعمل برنامج كان حتت عنوان 
)الزيارة عن بعد(، وتوفري خط هاتف بتقنية الشبكية )هاتف 
يستطيع  حيث  االنرتنيت،  خدمة  خالله  من  يربط  شبكي( 
الدخول اليه  )30( شخصا مبارشة ملدة دقيقة واحدة، وقد 
وصل اعداد الزائرين االيرانيي اىل مئات االالف من خالل 
)مايك(  الصوت  فتح  وبواسطة  املجاين  االريض  االتصال 
تنقل له اجواء زيارة االربعي املباركة من داخل حرم االمام 
ومن  االن  لغاية  مستمرة  تزال  وال  السالم(  )عليه  احلسي 
الصورة  بواسطة  الزيارة  لتشمل  مستقبال  تطورها  املمكن 

والصوت«.
الفضائية  القنوات  مع  تواصل  »لدينا  قائال:  حديثه  واختتم 
بتوفري خدمة البث املبارش عن طريق االنرتنيت بدون احلاجة 
اىل ))sng والتي تتيح الفرصة بنقل البث املبارش دون احلاجة 
لتطورها  ونامل  نجحت  التجربة  وهذه  الصناعي  القمر  اىل 

خالل االعوام القادمة«.
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انجزتها العتبة الحسينية في عموم العراق 

 ويخدم جميع العراقيين
ً
حين يكون العطاء حسينيا

14
لم تكن كورونا بالحدث العابر الذي يمكن تجاهله وعدم الوقوف أمامه يدا واحدة في سبيل منع تفاقم االصابة 

بها، والحدّ من أضرارها التي طالت بلدانا كثيرة في العالم وصوال الى ايقاف عجلة الحياة فيها، ولم يكن العراق 
بمنأى عن هذا الوباء الخطير تزامنا مع الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها البلد وبخاصة بالجانب الصحي 

الذي أقرت الجهات ذات العالقة بضعف امكانيته على مواجهة هذه الجائحة، االمر الذي دعا الى ان تتعاضد 
جهود الجميع في مواجهتها بال تردد أو كسل أو تهاون...

ً
 طبيا

ً
مركزا

االحرار : ح�شني النعمة
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بمالكاهتا  املقدسة  احلسينية  العتبة  ذلك سارعت  اجل  من 
صحية  مراكز  توفري  اىل  العاملة  وايدهيا  والفنية  اهلندسية 
داعمة لقطاع الصحة يف العراق فأنشأت )14( مركزا طبيا 
يف  افتتحتها  كورونا  بفريوس  املصابي  لعالج  متخصصا 
خمتلف املحافظات العراقية، وكان انشاؤها بفرتات قياسية، 
النفيس  الشد  عن  التخفيف  يف  تساعد  خالبة،  وبتصاميم 
وغري  الرسمية  اجلهات  اعجاب  أث��ارت  ما  للمصابي، 
منذ  قصدها  من  لكل  الطبية  اخلدمات  وقّدمت  الرسمية 
املراكز  بداية تفيش فريوس كورونا ولآلن، كام كانت هذه 
املقدسة  احلسينية  العتبة  الزال��ت  مركزا   )24( اصل  من 
مستمرة بتنفيذ املتبقي منها يف عموم العراق ضمن خطتها 
جهود  لدعم  رسير   )3000( من  اكثر  لتوفري  املوضوعة 
عن  اهلل  ابعده  كورونا  فريوس  مواجهة  يف  الصحة  وزارة 

مجيع املسلمي.
أول املراكز يف كربالء املقدسة

افتتحت العتبة املقدسة اول مراكز الشفاء يف كربالء املقدسة 
املساحة  وكانت  سابقا  الدويل  كربالء  معرض  ارض  عىل 
  2020/4/12 يف  مربع،  مرت   )1400( للمركز  البنائية 
خالل )15( يوما بساعات عمل )20( ساعة يومية، وسعة 
للرجال،  احدامها  ردهتي  بواقع  رسي��را   )60( رسيرية 

واألخرى للنساء.

عدة  عىل  حيتوي  وهبي  مجيل  بتصميم  صمم  الذي  واملركز 
اقسام منها االشعة والسونار واملختربات والعناية الفائقة، 
الكىل،  وغسل  االصطناعي  التنفس  اقسام  اىل  باإلضافة 
املركز  جتهيز  وت��م  الكلوي،  اإلن��ع��اش  قسم  عن  فضال 
افضل  توفر  عن  فضال  العاملية،  الطبية  األجهزة  بأحدث 
طرائق التكنولوجيا ملراقبة األجهزة عرب الشبكة العنكبوتية.

مستشفى احلكيم حتتضن ثاين مراكز الشفاء
بعدها توجهت العتبة احلسينة اىل حمافظة النجف األرشف 
بتاريخ  افتتحت  العام  احلكيم  مستشفى  من  وبالقرب 
متواصل  عمل  بعد  الشفاء  مراكز  ث��اين   2020/5/7
اىل  وصلت  عمل  وبساعات  يوما   )20( خالل  إلنجازه 
)21( ساعة يومية لتوفر مركزا متخصصا بعالج املصابي 
نظام  وف��ق  رسي��را   )30( بلغت  رسيرية  بسعة  بكورونا 
الردهات املنعزلة، عىل مساحة )1250( مرت امربعا، جمهزة 
بأحدث األجهزة لتضاف للمؤسسات الصحية، وبتصاميم 

هندسية انيقة.
ثالثة مراكز افتتحتها العتبة احلسينية املقدسة يف بغداد

يف  مراكز(  )مخسة  منها:  حمافظة   )14( يف  مركزا   )24(
للعتبة  العامة  االمانة  افتتحت  بغداد  احلبيبة  العاصمة 
للعناية  الثالث  الشفاء  مركز  منها:  املقدسة  احلسينية 
الكرخ يف  منطقة  العام يف  الفرات  والطوارئ يف مستشفى 
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بعد  رسيرا،   )20( ب�   2020/5/18 بتاريخ  بغداد  العاصمة 
فيه  العمل  عمل مستمر ملدة )25( يوما فقط وصلت ساعات 
لكّنه  مربعا،  مرتا   )650( مساحة  عىل  يومية،  ساعة   )21( اىل 
متيز   فقد  عرصية  مواصفات  وفق  اهلندسية  بتصاميمه  متيَز  كام 
بنظام الغرف املنفردة وكل غرفة فيه متوفر هبا ضغط وعزل عال 
منع  شأنا  من  التي  والتهوية  التكييف  اجهزة  بأحدث  وجمهزة 

انتقال الفريوس ألنا مصممة للحجر الصحي.
الرصافة  منطقة  يف  العاصمة  يف  ايضا  الشفاء  مراكز  ثاين  وكان 
املالكات  انجزته  حيث  اخلطيب،  ابن  مستشفى  يف  وحتديدا 
اهلندسية والفنية خالل )35( يوما فقط وبساعات عمل )21( 
مساحة  عىل  رسيرا   )66( بلغت  رسيرية  وبسعة  يومية  ساعة 
توفري  هو  املركز  ه��ذا  به  متيز  مما  وك��ان  مربع،  مرت   )2100(
ثالث ردهات خمصصة واحدة للرجال وثانية  للنساء واخرى 

لألطفال، وغرف منفصلة للسونار واالشعة واملخترب.
ثالث املراكز التي افتتحتها االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 

يف العاصمة بغداد كان مركز الشفاء )13( يف مستشفى الكندي 
مصطفى  السيد  ال��وزراء  رئيس  بحضور  الرصافة  منطقة  يف 
ردهتي  بواقع  رسيرا،   )130( بسعة  املركز  وكان  الكاظمي، 
للرجال والنساء ونفذ عىل ارض مساحتها )2000( مرت مربع، 
بنظام الغرف املنفردة، وتم جتهيزه بأجهزة تدخل للعراق ألول 
مرة واخلاصة بالتنفس ومنها جهاز التنفس املتنقل او املحمول 
خطرة  حالتهم  تكون  ممن  املصابي  يساعد  الذي   )CPAP  (
جمهز  انه  كام  عنهم،  التنفس  اجهزة  رفع  يتعذر  ممن  خصوصا 
بأحدث األجهزة الطبية العاملية، فضال عن توفر افضل طرائق 
التكنولوجيا ملراقبة األجهزة عرب الشبكة العنكبوتية، ومما يمّيز 
املركز انه جمهز بمنظومة اوكسجي مركزية واجهزة تربيد وهتوية 

تعمل بنظام الضغط السالب.
افتتاح خامس مراكز الشفاء يف واسط

مستشفى  اىل  الكوت  حمافظة  صوب  املرة  هذه  الوجهة  كانت 
الزهراء )عليها السالم( التعليمي لتفتتح العتبة املقدسة خامس 
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 )30( انجاز   مدة  بعد   2020/7/17 بتاريخ  الشفاء  مراكز 
يوما بساعات عمل متواصلة ل� )21( ساعة يومية عىل مساحة 
عدد  وكان  رسير   )100( رسيرية  بسعة  مربع  مرت   )2000(
للرجال  املركز ثالث ردهات متخصصة )واحدة  الردهات يف 
منفصلة  غرف  توفري  وتم  لألطفال(،  واخرى  للنساء  وواحدة 
للسونار واالشعة واملخترب فضال عن نصب منظومة اوكسجي 
للحفاظ عىل حياة وصحة املصابي، كام تم انشاء املركز الصحي 
الضغط  بتخفيف  يسهم  ما  باجلاملية  تتسم  هندسية  بتصاميم 

النفيس للمصابي.
ميسان تشهد افتتاح سادس مراكز الشفاء 

نفذت املالكات اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية سادس مركز 
شفاء بفرتة قياسية مل تتجاوز )25( يوما بواقع عمل يومي )20( 
ساعة يومية، عىل مساحة بلغت )1200( مرت مربع، وافتتحته 
ب�لغت )80( رسيرا وانشأته  يف 2020/7/18 بسعة رسيرية 

الردهات  وبنظام  عديدة،  وحدائق  لطيفة  هندسية  بتصاميم 
املتخصصة للرجال والنساء واالطفال، وردهات )icu( العناية 
املركزة كام وفرت فيه تقنية الضغط السالب اخلاصة بتنقية اهلواء 
املوجود داخل املركز فضال عن منظومة اوكسجي للحفاظ عىل 

حياة وصحة املصابي.
الذيقاريون حيتفون بافتتاح مركز الشفاء )7( 

بتاريخ  السابع  الشفاء  الفاصل الفتتاح مركز  كانت  اياٍم  عرشة 
27 /2020/7 بعد مدة انجاز )30( يوما بواقع عمل متواصل 
بلغ )21( ساعة يومية، عىل مساحة 3000 مرت مربع وبمساحة 
بناء فعلية 2500مرت مربع، وبعدد ارّسة بلغت )125( رسيرا، 
رسي��را،   34 للرجال  )االوىل  ص��االت  ث��الث  عىل  وحيتوي  
والثانية للنساء 34 رسيرا، والثالثة لألطفال 32 رسيرا(، وكل 
منها حيتوي عىل ردهتي عناية خاصة 48 رسيرا للعناية املركز 
وستة أرسة للعناية املشددة مع منظومة الضغط السالب بالتهوية 
املصابي  بي  العدوى  فرص  تقليل  عىل  تعمل  والتي  والتربيد 
خدمية  منظومات  إىل  باإلضافة  والتمريضية  الطبية  واملالكات 
– منظومة املراقبة االلكرتونية  – الستاليت  أخرى )االنرتنيت 

– منظومة اإلنذار الذايت واإلطفاء الذايت(. 
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االضحى  عيد  فرحة  يعيشون  كورونا  بفريوس  املصابون 
املبارك بافتتاح ثامن مراكز الشفاء يف دياىل

كانت  اللطيفة  والطبيعة  البساتي  حيث  الربتقال  حمافظة  اىل 
وجهة العتبة املقدسة إلنشاء ثامن املراكز الذي افتتحته بتاريخ 
املالكات  كانت  يوما   )30( عمل  مدة  بعد   2020/7/31
خالل  العمل  تواصل  املقدسة  للعتبة  التابعة  واهلندسية  الفنية 
بسعة  فكان  مربعا  مرتا   )1350( مساحة  عىل  يومية   )21(
املركزة،  للعناية   )6( ضمنها  من  رسيرا   )80( بلغت  رسيرية 
)ردهات  موزعة  ردهات  وثالث  الكىل،  لغسل  غرف  واربع 

خمصصة للرجال، وردهات خمصصة للنساء واخرى خمصصة 
زجاجية  بعوازل  الردهات  هذه  تصميم  تم  حيث  لألطفال(، 
من الزجاج املقسى لعزل االرّسة، إضافة إىل أن ردهة االطفال 
يف املركز مزودة بملصقات تساعد يف إضفاء راحة نفسية للطفل 
واالطباء  واملخترب  باألشعة  خاصة  غرف  وتوجد  املصاب، 
املقدسة  العتبة  عملت  كذلك  املركز  يف  باملمرضي  واخ��رى 
احتوى  استشارية، وأشعة وسونار، وصيدلية، كام  توفري  عىل 
بمنظومة  املجهزة   )ICU( املركزة  للعناية  قواطع  عىل  املركز 
اوكسجي، وحيتوي كذلك عىل جمموعة من احلدائق اخلرض كام 
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ضمَّ املركز جمموعة من املنظومات، ومنها منظومة التربيد التي 
تعمل بالضغط السالب، ومنظومتا االنذار واحلريق، ومنظومة 

الصوت واالنرتنيت.
مدينة النفط والنخيل تشهد افتتاح مركز الشفاء )9(

تتعد  مل  قياسية  وبفرتة  رسي��را،   )170( بلغت  رسيرية  بسعة 
يف  التاسع  الشفاء  مركز  املقدسة  العتبة  استحدثت  يوما   )30(
حيث   2020/8/7 بتاريخ  وافتتحته  الفيحاء  البرصة  حمافظة 
احلاالت  الستقبال  املركزة  للعناية  رسير   )100( تصيص  تم 
بأحدث  جتهيزه  تم  كام  مركزة  عناية  اىل  حتتاج  التي  احلرجة 
اهم  بي  من  )التاسع(  املركز  ويعدُّ  احلديثة،  الطبية  االجهزة 

املراكز الطبية لوفرة ما سيقدمه للبرصيي من خدمات عالجية 
فهو قد انشئ عىل مساحة )2500( مرت  مربع، وتم توفري اجهزة 
طبية متطورة فيه خلدمة املرىض واملصابي بفريوس كورونا ومن 
حمتوياته جهاز فحص وباء الكورونا )PCR( املخترب اجلزيئي 
بمنظومة  املجهزة   )ICU( املركزة  للعناية  وقواطع  املتطور، 
اوكسجي، كام حيتوي عىل غرف غسل الكىل، ومنظومة هتوية 
وتربيد تعمل بالضغط السالب وكذلك متّيز بتصاميمه املعامرية 

اجلميلة لتقليل الضغط النفيس عىل املريض.

يف  الشفاء   مراكز  عارش  تفتتح  املقدسة   احلسينية  العتبة 
الديوانية

بتاريخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األم��ان��ة  افتتحت 
الديوانية  مستشفى  يف   )10( الشفاء  مركز   )2020/8/26(
التعليمي وبسعة رسيرية  تبلغ )100( رسير منها )48( للعناية 
املركزة وبواقع ثالث ردهات )رجال، نساء، اطفال( ونّفذ عىل 
مساحة كلية )1500( مرت ويضّم املركز جمموعة من املنظومات 
املهمة، منها منظومة الضغط السالب للهواء والتربيد، ومنظومة 
والتلفزيون ومنظومة  االنرتنت  متكاملة، ومنظومة  أوكسجي 
االطفاء الذايت ويمتاز كذلك باللمسات املعامرية اجلميلة داخل 
اخلرض  احلدائق  وكذلك  االطفال،  ردهة  يف  وخاصة  املركز 

لتقليل الضغط النفيس عن املصابي.
افتتاح املركز )11( تزامنا مع زيارة االربعني 

تزامنا مع اقرتاب زيارة االربعي هلذه السنة مع خماوف البعض 
من انتقال الفريوس وحرصا من العتبة احلسينية املقدسة بادرت 
بافتتاح مركز شفاء )11( لتقديم العالجات للحاالت الطارئة 
للزائرين، وقد نفذ املركز من قبل كوادر قسم املشاريع  اهلندسية 
االمام  قبلة  باب  بالقرب من  مربعا،  عىل مساحة )140( مرتا 
وعيادات  ردهات  عىل  احتوى   حيث  السالم(  )عليه  احلسي 
فحص وخمترب واشعة وصيدلية وحيتوي عىل جناحي للرجال 
والنساء، وكان سبب اختيار موقعه القريب من احلرم احلسيني 
تم  حيث  املباركة،  االربعينية  الزيارة  خالل  استخدامه  بغية 

تشييده باقل من اسبوع.
افتتاح مركز الشفاء )12( يف حمافظة بابل 

خلدمة املواطني العراقيي يف مدينة احللة بغية جتاوز حمنة انتشار 
مرجان  مدينة  يف  املقدسة  العتبة  افتتحت  )كورونا(  ف��ريوس 
الذي  رسير   )100( بسعة   )12( املركز  بابل  بمحافظة  الطبية 
يوما، عىل مساحة )1600  تتجاوز )45(  مل  قياسية  بفرتة  انجز 
مرت مربع( ويتكون املركز من أربع ردهات، ردهة للعناية املركزة 
حتتوي عىل )30 رسيرًا( مقسمة للرجال والنساء، وردهة خاصة 
لغسيل الكىل حتتوي عىل )6 أرّسة( للرجال والنساء، والردهات 
االخر اخلاصة بالعناية والطوارئ عبارة عن )64 رسيرًا( مقسمة 
بالتساوي للرجال والنساء أيضًا، كام زود املركز بكافة املتطلبات، 
كمنظومة االوكسجي ومنظومة انرتنت مركزية وكذلك منظومة 
بإخراج  فكرهتا  وتتلّخص  السالب(  الضغط  )منظومة  التهوية 
اهلواء امللوث اىل اخلارج. وادخال هواء جديد بعد ان يتم تربيده.
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مستشفى الشفاء )14( بمنطقة )دوميز( في محافظة كركوك، شّكَل إضافة مهمة لهذه المحافظة 
العزيزة، حيث انشأته وافتتحته العتبة الحسينية المقدّسة، إيمانًا منها بخدمة جميع العراقيين وبمختلف 

مكوّناتهم ومناطقهم، فحمل بركات سيد الشهداء )عليه السالم( وبصمة أبناء المرجعية الدينية العليا 
وعطائها اإلنساني الكبير.

 تشهد افتتاح مركز الشفاء )14(

كركوك )العراق المصغر( 

تقرير: ح�شنني الزكروطي / ت�شوير: ح�شنني ال�شر�شاحي
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ممثل  لدن  من  األبوية  والرعاية  السديدة  التوجيهات  فبعد 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية 
هذا  يأيت  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
مراكز  سلسلة  ضمن  كورونا،  مصايب  ملعاجلة  املهم  املركز 
وهتيئتها  إنشائها  عىل  املطهرة  العتبة  تعمل  التي  الشفاء 
األخر  العرشة  املراكز  افتتاح  وبانتظار  املصابي  الستقبال 
التي تواصل اجلهود اهلندسية إلكامهلا يف خمتلف املحافظات 

العراقية منطلقة من مدينة العّز واإلباء كربالء.
بقية  عن  خيتلف  عليه،  املرشفي  بحسب  املستشفى  وهذا 
للطوارئ  اقسام  من  حيتويه  ملا  افتتاحها  تم  التي  املراكز 
دائرة  وبإمكان  وغريها،  والسونار  واالشعة  والعمليات 
صحة كركوك استخدامه كمستشفى متكامل وليس مركزًا 

صحيًا خاصًا بمصايب كورونا فقط.
وبسعة  مربع(،  مرٍت   3500( مساحة  عىل  ُانشئ  املستشفى 
وأرّسة  ل��ل��ط��وارئ،  أرّسة  ضمنها  م��ن  رسي���رًا(   150(
والطوارئ،  للعناية  املركزة  للعناية  وأخرى  لالستشارية، 
تّم  كام  وأشعة،  وصيدلية  وسونار  خمترب  وجود  عن  فضاًل 
املستشفى  يف  املركزية  السائل  األوكسجي  منظومة  توفري 
لغرض  لألوكسجي(  )منفذ  رسير  كل  اىل  تصل  والتي 
االبتعاد عن القناين ومشاكلها يف داخل املستشفيات، كذلك 
توجد منظومة لألنرتنت ومنظومة مراقبة إلكرتونية، وهذه 
مصحوبًا  جاء  األخرى  املراكز  كبقّية  واملركز  اإلنشاءات 
بلمسات عمرانية مجيلة كاملساحات اخلرض لتقليل الضغط 

النفيس عن املرىض.
وخالل حفل االفتتاح، ملسنا مدى سعادة اجلهات احلكومية 
منطقة سكنية  ُأنشئ يف  كونه  والشعبية يف حمافظة كركوك، 
التي  والعافية  الشفاء  وي��ُد  اخلدمات  ه��ذه  ملثل  بحاجة 
ظاهرة  وليشّكل  الطاهر،  احلسيني  املرقد  بركات  تتطّرزها 
فريدة من نوعها يف الوحدة الوطنية واألخوية بي العراقيي 
مجيعًا، وبانتظار أن نرى فرحة أهِلنا يف نينوى واألنبار بعد 
إكامل افتتاح مركزهيام وإغاثة املصابي يف هاتي املحافظتي 
العزيزتي.. فهذا هو العطاء احلسيني اإلنساين الذي ال حيّده 
زمان أو مكان.. ويف كّل مّرة يتم فيها افتتاح مركز جديد، 
الرشيدة  الدينية  املرجعية  أبناء  دور  يثّمنون  اجلميع  كان 
كانوا  الذين  املطهرة،  احلسينية  العتبة  يف  العاملة  والكوادر 
بحٍق رسَل سالم ودعاًم دائاًم للعراقيي وأطواَق نجاة.. فمن 

ركَب سفينة احلسي الشهيد )عليه السالم( أفلَح ونجا.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2020 م Ahrar  Weekly

27



للطالِق محاوُر عدة، وكتبت عنه مبررات وأسباب بين معارض له من باب أبغض الحالل، وهي جنبة تشريعية 
 في المجتمع، إذا ترتكز تلك الرؤى على قضية التفكيك األسري الذي سيحصل 

ً
اجتماعية أخالقية مهمة جدا

من جراء هذا الفعل غير المحبب للجميع، بل وتقشعر له األبدان بمجرد سماعه، فكيف بمن يعايشه ويخوض 
مسالة  فأنزل  م، 

ّ
وتتأز تستعصي  قد  لحلول   مشرعة 

ً
أبوابا فتحت  السماوية  التعاليم  ولكن  العتية،  مخاضاته 

والله  تتوقف بل تستمر،  الدنيا ال  الحياة، وان  بإحسان كحّل طبيعي الستمرار  بالمعروف والتسريح  اإلمساك 
تعالى منحنا البدائل الكثيرة التي بها تستمر الحياة..

 اجتماعية ونفس����ية 
ٌ

 مش����كلة
ُ

الطالق
حنان الزيرجاويأسبابها وحلولها برؤية شرعية

...
ً
 الحالل حال

َ
ه الشارع الديني أبغض

ّ
يعد
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 فمن هذا وذاك كان هذا احلوار الذي بدأناه باجلانب الترشيعي 
ليجيبنا عن بعض  (. متفضال  احليّل  الشيخ )مرتىض عيل  مع 

األسئلة التي تم طرحها عليه وهي :-   
ما  الطالق«،  الله  عند  الحالل  أبغض  أّن   « نعرف 
هي أبعاد هذا الحديث، ومتى يكون ضروريا ومتى 

يكون مكروها ؟.

ج/ الشيخ احليل: إّنام تتأّتى كراهة إيقاع الطالق، والذي هو 
إناء رشعي لعقد الزواج بعد تعّذر االستمرار به بي الزوجي 
من جهات متعّددة تدفع امُلرّشع احلكيم اخلبري، وهو اهلل تعاىل 
إىل أن جيعله من األحكام املبغوضة لديه، ومن هذه اجلهات 
اإلسالم  يسعى  اجتامعي  نظام  أهّم  تفّكك  يف  دخالته  هي 
العزيز إىل حفظه وإصالحه وتربيته وهو نظام األرسة والتي 
املشكالت  املجتمع، وبالتايل حتدث  بناء  النواة األوىل يف  هي 
قانونية  تنازعات  من  يتبعها  وما  واالجتامعّية  الشخصية 
وحقوقية بي الطليقي. وكذلك ثمة جهة أخرى وهي وقوع 
عن  فضاًل  الطرفي،  عىل  واملعنوي  النفيس  والتأثري  الرضر 
وقوعه عىل األبناء إن وجدوا وأيضًا أّن كراهته قد تتأّتى من 
وجه تعّبدي مالكي جمهول لنا، فقد يكون إيقاع الطالق ُمَبعدًا 
كثرية  وجوه  وهناك  حمّبته.  من  ومانعًا  سبحانه  اهلل  رضا  عن 
نعرض عنها اختصارًا، ولكن ينبغي أن ُيعَلم أّن الطالق هو 
خيار رشعي أخري جائز فعله كحّل وخروج من ربقة املشكلة 
وفتح جمال آخر للطرفي ملامرسة حقهام يف إنشاء زواج جديد 

يكون مدخاًل حلياة مستقرة.
األحوال  قانون  أو  الوضعي  القانون  أّن  هل 
ة النافذ يخالف الشرع، وما هو وجه الفرق 

ّ
الشخصي
بينهما؟

يف  والقانون  الرشع  بي  ترشيعّية  اختالفات  توجد  نعم  ج/ 
باب إيقاع الطالق وأحكامه، فأحكام الطالق الرشعي مبنّية 
بخالف  والصدور  الداللة  قطعّية  وروائية  قرآنّية  أدّلة  وفق 
فيه  الطالق  أحكام  أغلب  تبتني  وال��ذي  الوضعي  القانون 
رشعا  هلا  مدرك  ال  وبعضها  بل  وال��رأي،  االستحسان  عىل 
ونقال، ومن هنا فالطالق الصحيح هو ما يقع رشعا بأحكامه 
عن  عبارة  هو  املحاكم  يف  يقع  ما  بينام  املنصوصة،  ورشوطه 
تسجيل لدعوى الطالق وقد ال تتوفر فيها رشوط إيقاعه يف 

أغلب احلاالت، إاّل ما ندر.
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أو  الزوجة،  الطالق دون حضور  إيقاع   هل يجري 
دون حضور الزوج ؟

يف  الزوجة  حضور  جيب  ال  الرشعّية  الناحية  من  نعم  ج/ 
الزوج الطالق هبا، وإّنام ُيشرتط وقوعه يف طهٍر  إيقاع  حال 
مل يقارهبا فيه وحضور شاهدين عادلي وتوّفر بقّية الرشوط 
املعروفة، ونعم جيوز إيقاع الزوج الطالق بزوجته من خالل 

التوكيل دون أن حيرَض يف جملس الطالق .
 ما هي أسباب الطالق في اآلونة األخيرة ؟

ج/ إّن أسباب الطالق ال يمكن حرصها بسبب ما أو بعّدة 
أسباٍب أخرى تبعًا الختالف احلاالت والظروف والتجارب 
والفكرية  الثقافية  اجل��وان��ب  من  ال��زوج��ي  ومستويات 
هناك  توجد  قطعًا  ولكن  وغريها،  واالجتامعية  والرتبوية 
أسباب يمكن عّدها بالرئيسة ومنها عدم قدرة الزوجي عىل 
إتقان فن التعايش والتقارب الروحي والعاطفي والسلوكي 
حتقيق  ذل��ك  مع  يمكن  بحيث  بينهام، 
االستقرار 

املسرية،  بقية  يف  وم��ودة  بأمان  وامل��ي  الرغبات  وإشباع 
االلتزام  عدم  الشائعة  الطالق  أسباب  أكثر  من  وكذلك 
أو  أحدمها  من  الزوجي  بي  والواجبات  احلقوق  بمنظومة 

كليهام وبالتايل حيصل رشخ يف بنية العالقة وديمومتها .
الزواج  قبل  حادثة  أي  قبلّية  أسبابًا  األسباب  تكون  قد  أو 
من سوء االختيار وعدم التكافؤ بي الزوجي أو تدخالت 

خارجية من أهليهام يف خصوصياهتام .
هذا وال يمكن إغفال تأثري التغريات الثقافية احلديثة ومنها 
والفضائيات  اجلديدة  والتطبيقات  االجتامعي  التواصل 
والتي فتحت آفاقا ثقافية أجنبية وغريبة عن قيمنا وأعرافنا 
وديننا، مّما جعلت بعض األزواج اّلذين يعانون من مشكالت 
شخصية يف حياهتام الزوجية إىل املقايسة مع ما يعرض يف هذه 
واإلغراء  اجلذب  عنارص  توافر  حيث  من  احلديثة  التقنيات 
والسلوكي  العاطفي  التعامل  وأفاني  والكاريزما  واجلامل 
للبحث  يدفعه  مّما  أحدمها  يفتقدها  قد  والتي  الزوجي  بي 
تطلعاته  حتقيق  عىل  والقادر  واجلاذب  املرغوب  البديل  عن 

النفسية والفعلية .
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الطالق اإللكتروني وحكمه الشرعي؟
توّفر  لعدم  واقعنا  يف  معتمد  غري  أسلوب  هذا  الواقع  يف  ج/ 
نصّية  رسالة  عن  عبارة  وهو  فيه،  الرشعي  الطالق  رشوط 
يبعثها الزوج إىل زوجته ُيعلمها بإيقاعه الطالق فيها، واحلال أّن 
الطالق يشرتط فيه النطق بالصيغة وبحضور شاهدين عادلي 
وطهر الزوجة وعدم مقاربتها فيه، وهو إن حصل فال يعدو عن 

كونه إشعارًا للزوجة بتطليقه.
األمر  أّول  من  االختيار  سوء  الزوجّية  بيت  انيار  أسباب  من 
وإكراه البنت عىل خياراِت أّمها أو أبيها وعدم األخذ بخيارها 

املرشوع وإرادهتا الراشدة :
رشعًا  هلا  كفء  زوج  عىل  احلصول  يف  البنت  وخيار  رغبة  إنَّ 
وُعقالئّيًا  ورشعّيًا  طبيعّيًا  هلا  حمفوٌظ  حٌق  هو  وأخالقًا  وُعرفًا 
احلاجة  . وهذه  وقناعًة وخيارا  فعاًل  منه  للتزويج  مع حاجتها 
وأخالقي  وعقالين  ورشعي  وفطري  طبيعي  أمر  هي  البرشية 

الحياء فيه أبدا، يقّرها العقُل والرشُع معًا .
ترغب  َمن  ويف  حمّلها  يف  احلاجة  هذه  تنصب  أن  جيب  هنا  من 
ورشيدًة  عاقلًة  بالغًة  كونا  مع  بالزواج  الراغبة  البنت  به 
الرشعّية واألخالقّية  املواصفات  الزوج هلا وفق  اختيار  حُتسن 
والعرفّية .إاّل الّلُهم إذا كانت البنت الراغبة يف الزواج الحُتسن 

االختيار املطلوب رشعًا وعرفًا -فهنا حيق لويّل أمرها الرشعي 
التدخل والنصح بتزوجيها بالزوج امُلناسب هلا وضمن املقبولّية 

الشخصّية والرضا القلبي من قبلها وجدانًا ورشعًا .
فرضا.  عليها  ُيفَرض  أن  به زوجًا ال  تقبل  أن  أّنه جيب  بمعنى 
وليس من الصحيح رشعًا وُعرفًا وأخالقًا عدم استشارة البنت 
األحيان  أغلب  يف  احلرام  اىل  األمر  يرق  مل  إن  تزوجيها  أمر  يف 
.وإن حصل زواج من دون مشورة البنت وكراهتها ملثل هكذا 

زواج
فهذا ُيبطل عقدها مع العلم بكراهتها الواقعّية عىل قول الفقهاء 

-
وهذه  باإلكراه.  التزّوج  عىل  البنت  ارغام  رشعًا  جيوز  ال  ألنه 
هيكلّية  انيار  يف  أّول��ّي��ًا  سببًا  تكون  قد  باخلصوص  النقطة 
وقلبّيًا  نفسّيًا  املتزلزل  األساس  هذا  عىل  ُبنَيت  ما  إذا  الزوجّية 
وشعورّيا .فاملفروض أصاًل منح البنت البالغة العاقلة الرشيدة 
الثقة بنفسها وخياراهتا منحًا طوعّيًا ألّنا إنسانٌة حُمرتمٌة وُمكّرمٌة 
وُمكّلفة رشعًا وعقاًل .وال جيوز إكراهها يف خياراهتا - وبالتايل 
تصبح ضحيَة رغبات اآلباء أو األمهات - ليكون الطالق هلا 
أمرًا ُمتوقعًا بسبب مقّدماته اخلاطئة اجتامعيا وأخالقّيا ونفسّيًا 

وسلوكّيا .         
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مع العراقيين

من األمثلة عىل ذلك االضطرار إىل مراعاة اجلانب الصحي 
عىل حساب اجلانب املادي، فاألولوية هنا للصحة خصوصا 

إذا تعلق األمر بخطورة بالغة عىل احلياة.
وهتالك  البلد  يف  الصحي  الواقع  انتكاسة  ومع  العراقيون، 
فأصبحت  احل��دود،  وراء  االستشفاء  إىل  جلأوا  مؤسساته 
تارة  األرض  رشق  نحو  تأخذهم  والربية  اجلوية  الرحالت 
وأخرى نحو مغرهبا، حيملون معهم العملة الصعبة هلدرها 
الفنادق، و  يف حملها!! عند رشكات السياحة والطريان ويف 
يف مشايف الدول األخر وجيوب أطبائها. فهي عملة صعبة 
اقتصاديا،  به  عرفت  الذي  اآلمن(  املالذ   ( كونا  بمعنى  ال 
ولكن هي عملة يصعب احلصول عليها عند طلبها يف مثل 
هذه الظروف التي مر ويمر هبا العراق منذ عقود من الزمن، 
أوهي صعبة الرصف ألن أغلبها يشكل كدح سنوات طوال 
الغربة،  العالج يف  لعامل بسيط ربام ادخرها ألمر آخر غري 
وربام هي صعبة بمعنى مشقة ردها إن كانت مما ُيقرتض هلذا 

األمر، فلم يبق للمضطر حيلة إال ركوهبا.
جتارب الرحالت العالجية التي خاضها أبناء هذا املجتمع، 
تعددت  -وإن  واح��د  ول��ون  واح��د  بطعم  تكون  ت��ك��اد  
واملستوى  ب��ل  العلل  واختلفت  وامل��ق��اص��د  ال��وج��ه��ات 
يشد  ملن  بالنسبة  الغموض  يكتنفها  رحلة  فهي  املعييش- 
الرحال فيها ألول مرة، وتتعدد فيها التساؤالت حد امتالء 
يزيد  ومما   .. اململ،  تكرارها  عن  اللسان  وعجز  هبا  الذهن 
من املشقة والعناء فيها أن يكون الشخص بسيطا ال يمتلك 

تلك األدوات التي متكنه من الوصول ملراده بسهولة فيكون 
أصدقاء  من  اآلخرين  جت��ارب  عن  حكايات  إىل  اللجوء 
الضبابية  تلك  وأقارب هي احلل األمثل الطمئنانه وإزاحة 
التي تكتنف رحلته، رغم أن الكثري مما يروى له من حكايات 
ستختلف تفاصيلها، لكنها ستنفعه بعض اليشء ولو بتفتيت 
القلق الكبري لديه، إىل أجزاء يسهل التعامل معها، وسيكون 
العبء األكرب عىل املرافق للمريض الذي عادة ما يكون ِوترا 

ال ُيعينه يف الصحبة أحد رعاية للتكلفة الباهظة.
من احلكايات التي سيعيشها املريض ومرافقه والتي يشرتك 
فيها اجلميع دون استثناء يف  الرحلة العالجية حكاية البحث 
وجتارب  إمكاناته  عن  والسؤال  احلدود  خلف  طبيب  عن 
اآلخرين معه واالتصال به ملعرفة وقت تواجده وتكلفة ما 
يقدمه من استشارة او عملية جراحية لينتقل بعدها حلكاية 
اصدار اجلواز وما يرافقه من إجراءات فيام لو كانت بعض 
او  بالية  أو  قديمة  إلص��داره  حيتاجها  التي  املستمسكات 
ضائعة، فاالمر بحاجة إىل جتديدها بمراجعات لدوائر عدة 
القاتل،  و)روتينها(  الورقية  أضابريها  دوامة  يف  والدخول 
ومن ثم االنتقال إىل مرحلة السفر وحجز الفندق، ثم السفر 
الفعيل والدخول يف دوامة جديدة من حماوالت سرب اغوار 
لالبتزاز  فيه  آمن ال جمال  بنحو  معها  والتعايش  الغربة  هذه 
من قبل أي شخص يتم التعامل معه هناك حيث يكون هذا 
الهث  كل  انظار  حمط  الرافدين  ارض  من  القادم  األسمر 
وراء الدوالر لسد عجز ميزانية جيبه الذي جعله التضخم 

االحرار: ح�شني فرحان 

في رحالتهم العالجية..

كثيرة هي المنغصات التي تعكر صفو حياة هذا المجتمع، وقليلة هي السبل التي يسلكها 

للخروج من أزماته )االقتصادية واالجتماعية والصحية  والتعليمية.. وحتى النفسية( وغيرها 

الكثير مما يستحق التوقف عنده والتأمل فيه بحثا عن حلول أو رجاء النقضاء حلقات البالء 

فيه، حتى أن بعض السبل للخالص من مشكلة بعينها ترتق فتقا وتفتح آخر من باب اختيار 

أهون الشر، أو من باب األولوية في إعارة االهتمام، وإن انعدمت فيها فرص المفاضلة.
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فارغا إال من بعض العمالت املعدنية، فكثري من البلدان التي 
سعر  وارتفاع  التضخم  من  تعاين  للعالج  العراقي  يقصدها 
أبشع  استخدام  إىل  بالبعض  يدفع  مما  فيها،  الدوالر  رصف 
األساليب يف حماوالت ابتزاز الغرباء، مما يستدعي بذل جهد 
مضاعف من قبل الزائر لتاليف الوقوع يف مطبات االستغالل، 
به من  الوصول لشخص موىص  بذل جهد يف  فيتحتم عليه 
وقت  يف  البلدان  تلك  زاروا  ممن  االقرباء  او  األصدقاء  قبل 
الكلامت  بعض  تعلم  حماولة  يف  آخ��ر  جهد  وب��ذل  سابق، 
إفهام  أو  فهم  يف  هبا  االستعانة  لغرض  االستخدام  الشائعة 
املقابل، كذلك بذل جهد كبري يف التعرف عىل فرق السعر بي 
العمالت ومقارنتها بالدينار العراقي وان تكون لديه رسعة 
سؤال  أو  احلاسبة  باآللة  االستعانة  دون  احلساب  يف  البدهية 

شخص معي عن فرق السعر.
سيتعرض املسافر الغراض العالج ملواقف عديدة تِرد عليه 
مع  بعد،  فيام  بشكل طبيعي  معها  ثم سيتعامل  األوىل  للمرة 
انتهاء  وحلي  مطباهتا،  يف  الوقوع  عدم  االعتبار  بنظر  األخذ 
رحلته العالجية سيكون خبريا بعض اليشء بطبيعة احلياة يف 

البلد او ذاك مما كان يقصده من بلدان ويكفيه ذلك ان  هذا 
ينضم لقافلة اخلرباء بشان هذه السياحة وسيكون قادرا عىل 
حريصا  وسيكون  بالذهاب  يستشريه  لشخص  جتربته  رواية 
عىل نقل أدق التفاصيل وسيكون حريصا عىل إخفاء املحرجة 
منها، فهو ناصح باملقدار الذي جيعله بطال يف عيون اآلخرين.

العالج يف اخلارج طامة كربى تستدعي من املسؤولي وقفة 
ملستوى  ترقى  حكومية  وبحسابات  دقيقة،  ومراجعة  جادة 

مسؤوليات حكومة جتاه شعبها إليقاف هذه املأساة
التي يتعرض هلا املواطن وهو يشد رحاله بي احلي واآلخر 
نحو بلدان أخر  من أجل تشخيص دقيق للمرض أو عملية 
جراحية ناجحة، فأطباء العراق الذين يعملون يف املستشفيات 
األوربية أوىل من غريهم يف خدمة شعبهم هنا يف العراق يف 
الرحالت  يف  ُتنفق  التي  واألم��وال  حديثة،  طبية  منشآت 
العالجية أوىل بان يقي هبا املواطن حاجته ووطره، فيخفف 
عن كاهله ذلك احلمل الثقيل وهو يقف يف مفرتق طرق كلها 
شائكة ليختار منها ما يؤنسه بسالمة مريض هيمه أمره وإن 

أدمى الشوك قدميه.
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صوت العزاء ولسان حال العقيلة زينب في مصائبها

الشاعر الحسيني الراحل عبد علي خاجي الكربالئي

عيناِن غائرتان.. احتلَّ لهيُب احل�شرِة على �شّيد ال�شهداء 
)عليــه ال�شالم( م�شاحاِتهما البي�ــض وال�شود، ومل تتوّقفا 
يومًا عن �شكِب دموِع االأ�شى والتلّظي كّلما نظرتا للم�شيبِة، 
اإّنهمــا اأكرث مــا جذبنــا ملعرفِة �شّر هــذا الوجــِع ال�شرمّدي 
املختبــئ يف قلــِب �شاحبهمــا.. وكيــَف ترجــَم ال�شعــُر مــا 
اعرتاُهمــا مــن احلــزِن العظيْم، فكانــت معّلقــات ح�شينية 
عّلقهــا املحّبــون الآل البيــت الكــرام )عليهم ال�شــالم( على 
جــدراِن ذاكراِتهــم التي مل ت�شمــْح للزمِن املــّر اأْن يف�شلهم 
عنهــا.. فهــذا رادوٌد ينعــى يف جمل�ــض ح�شينــّي بكلمــات 
الــوداع: )لو بيدي يح�شــنْي .. جنْت اأظل ميــْك - واأتو�ّشد 
وياْك .. وا�شبْح بدّمْك(، واآخر يرّدد مو�ّشحًا: )نــور عيني 
اليــوم مــن عنــدي انفكـــــْد - واأ�شبحــْت حرمــْة وغريبــْة 
اأبهالبلــــــْد(.. هاتــان العينــان وهــذا ال�شعــُر ال�شادق هما 
بــدُء حكايتنا عــن ال�شاعر احل�شيني الراحــل احلاج عبد 

علي اخلاجي الكربالئي )رحمه اهلل(.

أبو سامي.. الشاعُر املسكون بالفجيعة
)أبو  الكربالئي  اخلاجي  عيل  عبد  املرحوم  الشاعر  كتَب 
سامي(، قصائَد رائعة يف مناسبات كثرية، حيث ترّنم هبا 
الرواد والشباب  الرواديد احلسينيي من جيل  الكثري من 
الزغرّي  محزة  املرحوم  احلسينيي  الرواديد  عميد  أبرزهم 
بي  ما  زينُب  )رصخ��تنْ  قصيدة  بينها  من  الكربالئي.. 
وأعاد   ،) الطفوفنْ ي��اوادي  أي��َن  ب��دري  أي��َن   - األل��وفنْ 
الشاب  احلسيني  ال��رادود  بينهم  آخرون  روادي��د  قراءهتا 
حسني الكربالئي، ليكون هذا الشعُر حلقة الوصل بي 
ذات  يف  ومتالصقي  متقاربي  زمنيًا..  متباعدين  جيلي 
القضية الساموية.. قضية سّيد الشهداء )عليه السالم( وما 

حّل عليه وعىل آل بيته وأصحابه من املصائِب واملواقف 
والشجُر  الطرُي  ويئُن  مكانا  من  اجلباُل  هلا  تتزحزح  التي 
اخلاجي  شاعرنا  نجَح  وق��د  ذاك��ِره��ا..  ألن��ي  واحلجُر 
)رمحه اهلل( يف تصوير هذه املصيبة اإلنسانية، وهذا الفقد 
السالم(  السيدة زينب )عليها  فقد  العظيم، خصوصًا يف 
ألخوهِتا وأحبائها وهي تقف مدهوشة الفكر حائرًة أمام 
مرصعهم األليم.. ثم تقايس بعدهم مّر الرحيل والسبّي 
برفقة األطفال اليتامى.. وقد التفتنا خالل كتابتنا هذه عن 
)عليها  زينب  العقيلة  ذكر  من  أكثَر  أنُه  اخلاجي  الشاعر 
السالم(.. حيث كان شعره لسان حاهِلا يف حّلِه وترحالِه 
وحركاتِه وسكونِِه، ولعّل هذا الذكر الزينبي هو الرّس يف 

االأحرار/ علي ال�شاهر
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خلوِد قصائده.. ويدعونا ألّن نسّميه )الشاعر الزينبّي( فهو 
القائل:

ُعَكب أخويت ومن ُعَكب ذيج األصحابنْ
خّظبتني كربلة أبدمِّ املص����������������ابنْ

اشلون حرية مّرت أعلّية وع����������ذابنْ
عالصرب والنوحنْ ذبيتنْ اجله����������������دنْ

*****
حسي خويةنْ صدنْ علة أختكنْ والتف������تنْ

!! واألخو بالضيج تنخاه األخ���������������تنْ
َكوم وانظر حالتي ودمعي اليك�َ����تنْ

معتنيت����ك َكوم ونض يا أس���������������دنْ
*****

أّيستنْ حيسي الجن شيس����������������تنْ
وين أروح وين أظل أحتي������������رتنْ

أعيال كثرة وبالعيال أتكّفل��������������تنْ
! وانة أظل وياك خوية أعلة العه������دنْ

******
وين أخوية البيهه جمموع الوف������ةنْ
وين أخوية املايفارك مرهف����������ةنْ

وين بدر البلِدمةنْ جسمة أختف���������ةنْ
!! عالنهر مصيوب َكالويل أبعم�������دنْ

*******
؟! وين طاحتنْ يرستة أوين اليمي������ننْ

أرد أعتبة أبدمعة وبحرسة أو أني�����ننْ
َكوم ياعباس ما ظيّل ُمعي��������������ننْ

!! اشلون َكلبي بالعتب مالة أجته�������دنْ
يقول  حيث  هبا..  احلديث  ابتدأنا  التي  البارزة  وقصيدته 

)رمحه اهلل(:
لو بيدي حيسينْ .. جنتنْ أظل يمكنْ 

وأتوّسد وياكنْ .. واسبحنْ بدّمكنْ
ياجلنت عايش بَكريب ويا جلنت عايشه بَكربك

هاك اخذ حيسي كلبي - خوية ياملصويب َكلبكنْ
هاك اخذ حيسي عيني � يا بن أبوية وشوف درَبكنْ

احلسيني  الرادود  له  قرأها  )املوّشح(  من  قصيدة  أيضًا  وله 
الراحل حسي الرتيري الكربالئي )رمحه اهلل(:

اطلَعتنْ زينب ترصخنْ بوجه الدهرنْ
اطَلعتنْ زينب وارهتبنْ منها اخلطرنْ

اطلعتنْ زينبنْ بالدمة تّط اخلربنْ
فاخربينا ما جرى يا كربالءنْ

*****
اطلعتنْ زينبنْ من بعد حرَك اخليمنْ

اطلعتنْ زينب من وَكع راعي العلمنْ
اطلعتنْ زينب من فَكس عينه السهمنْ

ومضتنْ تنعاُه فاغتاَم الفضاءنْ
****

اطلعتنْ زينبنْ تنَكل اجدام العزمنْ
اطلعت زينب واليسليها احلنينْ
اطلعت زينب للنوايبنْ ما هتينْ

إّنا نبعُة صفٍو وإباءنْ
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مولعًا  كان  أنه  ُيقال  التي  األخ��رى،  قصائده  من  أن  كام 
فيها  يتناول  كثر،  رواديد  عنه  أخذها  وكذلك  برتديدها، 
الزكية  البضعة  عىل  حدثت  التي  العظيمة  الظالمات 

السيدة الزهراء )عليها السالم(:
      الليلة فاطمة تودع يتاماهة  

                                  مكسورة الضلع واألجل وافاهةنْ
ترصخنْ يالتودعوين -- بفيِض الدمع غسلوين 

شبُل كربالء وتلميذ شاعرها كاظم املنظور
صخريي  بن  رسن  بن  خاجي  بن  عيل  )عبد  احلاج  هو 
عام  املقدسة  ك��رب��الء  بمدينة  امل��ول��ود  اجلليحاوي(، 
)1358 ه� - 1٩36 م(، من عائلة حسينية، ترّبت عىل 
املرحوم  جّده  وكان  الدينية،  والطقوس  املجالس  إحياء 
)صخريي( شيخًا من شيوخ عشائر جليحة التي تسكن 
أثرها  كربالء  ملدينة  كان  وقد  األوسط،  الفرات  مناطق 
كتاتيبها  إىل  درج  كام  اخلاجي،  املرحوم  شخصية  عىل 
الكريم،  القرآن  وتالوة  وحفظ  والكتابة  القراءة  متعّلاًم 
العراقية،  باللهجة  الشعر  لكتابة  قرحيته  تفّتحت  ثّم  ومن 
القريض، وكانت  فضاًل عن نظمه ملوّشحات من الشعر 
بداياته مع الشعر الوجداين واالجتامعي، الذي كان يكتبه 
يف مناسبات خمتلفة، أو يتّسىل بنظمه خالل عمله يف جمال 
طرأ  حّتى  واألصدقاء،  األحبة  بي  جلساته  أو  )البناء( 
بي  إذنْ وقعت  القديم،  تغيري كبري رصفه عن شعره  عليه 
يديه قصائد أمري الشعراء احلسينيي املرحوم احلاج كاظم 
املنظور حياته وفهمه  ليغرّي  التقاه  ثم  الكربالئي،  املنظور 
للشعر، وكان يفرح دائاًم عندما يردد بي الناس أّنه تلميذ 
آخر  وإىل  اللقاء  ذلك  منذ  توّجه  وقد  املنظور،  الشاعر 

يوم بحياته بكتابة ونظم القصائد احلسينية التي خّلدت 
كربالء  داخل  يف  بارزًا  علاًم  اسمه  من  وجعلت  ذكراه، 
وخارجها.. وأصبَح يرى فيام بعد أّن الكتابة ألهل البيت 
)عليهم السالم( والتعريف بفكرهم وقضيتهم وما حّل 
عليهم من الظالمات هي الباقية والذخر احلقيقي له يوم 

اللقاء املوعود بي يدي رّب العّزة واجلاللة.
الشعر  كتابة  يف  اخلاجي  الشاعر  جهود  تقترصنْ  ومل 
الكثري  فقد نرش  احلسينية،  واملواكب  للرواديد  احلسيني 
من قصائده يف الصحف واملجاّلت العراقية، ويوصف 
العواطف  لسيل  واملحّفزة  للذائقة  األقرب  بأّنه  شعره 
العظامء..  الطف  قتىل  ينعى  وهو  خصوصًا  واملشاعر، 
ويأيت عىل ذكر مواقف ذلك اليوم العصيب من سنة )61 
الزغري  محزة  املال  أمثال  احلسينيون  الرواديد  وأخذ  ه�(، 
واملال حممد الرادود، واملال أموري األموي، واملال حسي 
نقش  رزاق  واملال  أبواهلريسة،  حسني  واملال  الرتيري، 
السعدي، واملال محدي الكربالئي، واملال باسم الكربالئي 
املنرب  أبناء  من  وآخ��رون  الكربالئي  حسن  السيد  واملال 
قاسم  رزاق  املال  ال��رادود  بأّن  وُيقال  اخلالد،  احلسيني 
املرحوم  للشاعر  قرأ  من  أكثر  هو  منتظر(  )أبا  اخلفاجي 
قصائد  من  كتبه  ما  كل  سّلمه  حيث  اهلل(  )رمحه  اخلاجي 

حتى وفاته.
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كام مجعتُه بشعراء كربالء البارزين عالقة أخوية طيبة، أمثال 
الشاعر الكبري حممد زمان الكربالئي والشاعر احلاج مهدي 
األموي الكربالئي، والشاعر املرحوم احلاج سليم البيايت، 
والشاعر املرحوم احلاج عزيز الكلكاوي، والشاعر األستاذ 
عودة ضاحي التميمي، والشاعر احلاج رضا حسن النجار 
وتداول  الشعر  لنظم  معًا  جيتمعون  وكانوا  الكربالئي، 
أكثر  وكان  األدبية،  الساحة  عىل  الطارئة  القضايا  خمتلف 
الراحل حممد  الكبري  الرادود احلسيني  مكان جيمعهم حمل 
محزة )رمحة اهلل تعاىل عليه(، ناهيك عن املجالس احلسينية 
العامرة وأجواء شهري املحّرم وصفر، حيث كتب الشاعر 
يف  احلسينية  واملواكب  لألطراف  ورّدات  قصائد  اخلاجي 
وهيأة  العباسية،  عزاء  موكب  أبرزها  لعّل  كربالء،  مدينة 

القّصابي.
ومل يكننْ الشاعر اخلاجي، بعيدًا مثل كل احلسينيي وحمبي 
العرتة الطاهرة عن سهام الغدر واحلقد الدفي يف صدور 
عام  تعّرض  حيث  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  أع��داء 
لإلبعاد  والرواديد  الشعراء  من  آخرين  ثّلة  مع   )1٩66(
عن مدينتهم.. إذنْ يروي الشاعر احلسيني الكبري رضا حسن 

احلكم  سيطر   )1٩66( عام  »يف  أنه  الكربالئي:  النجار 
البعثي )العاريف( عىل العراق، وحصلتنْ بعض املضايقات 
العباسية  احلسينية، وقد خرج موكب طرف  املواكب  عىل 
برّدة حسينية مناهضة وهي )أخذوا االرشار هذا احلكمنْ ... 
الفلك فرعون ... قبلك  الظلمنْ - دوار هذا  يبقى  هيهات 
(، وعىل إثر ذلك تم إبعاد  تسعة  هلك  هيهات يبقى احلكمنْ
أشخاص من العزاء إىل حمافظة املوصل ملدة  من شهرين، 
حبيب  واملرحوم  املوسوي  حسي  )املرحوم  هم  وهؤالء 
الشاعر  واملرحوم  مهدي  صاحب  واملرحوم  الكركويش 
عبد  وحسن  السامك  رس��ول  واملرحوم  خاجي  عيل  عبد 
النجار  حسن  رضا  واملتحدث  اجلصاص  وعباس  األمري 

وبعدما انتهى شهر حمرم وصفر، وأرجعونا إىل كربالء«.
12 عامًا عىل رحيل »الشاعر الزينبي«

بتاريخ )3 شوال 1430 ه� - 200٩ م( وّدع أهايل كربالء 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  خادم  وأطرافها..  وعزاءاهتا 
الشاعر احلسيني اخلالد عبد عيل اخلاجي الكربالئي )رمحه 
اهلل(، وال يمر اسمه دون أن يتذّكره املحّبون بالبكاء لفقده 

الكبري الذي ترَك أثرًا كبريًا يف القلوب.
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التخصصية  للدراسات  االنبياء  وارث  )مؤسسة  اص��دارات  بي  ومن 
يف  الرمحة(  حكمت  )الدكتور  للمؤلف  صدر  ما  احلسينية(  النهضة  يف 
داَر  متهيدية،  مباحث  عدة  فيه  االول  تناول  فصول  ستِة  يف  جاء  بحٍث 
األول منها حول رضورة االمامة، مع نظرة موجزة يف رشعية إمامة اهل 
نة، وتناول املبحث الثاين  البيت )عليهم السالم( عىل ضوء القرآن والسُّ
الفرد واملجتمع،  القانون الوضعي، وبيان امهيته يف تنظيم حياة  تعريف 
وركز الثالث حول بيان مفهوم الثورة ومعاملها.وجاء الفصُل الثاين حتت 
عنوان: )مرشوعية الثورة يف ضوء صلح االمام احلسن )عليه السالم((، 
وتضمن عدة مباحث كان األول منها يف وفاة النبي )صىل اهلل عليه واله 
الصلح،  رشوط  يف  قراءة  الثاين  واملبحث  االمة،  مسار  وتغيري  وسلم( 
واملبحث الثالث محل عنوان: مرشوعية عقد املعاهدة بي طرفي، رشعي 
واخر غري رشعي، واملبحث الرابع حتت عنوان معاوية واخالله برشوط 

الصلح، واملبحث اخلامس: 
الثالث  الفصل  وقانونًا.ومحل  رشعًا  اهلدنة  خمالفة  عىل  املرتتب  األثر 
عنوان: )مرشوعية الثورة يف ضوء عدم مرشوعية احلاكم( وتناول اربعة 
االسالم  يف  ورشوطه  احلاكم  )صفات  األول:  كان  اساسية:  مباحث 
)نظرة خمترصة(، والثاين: )يزيد وعدم اهليته للخالفة(، والثالث: والية 
العهد من جهة رشعية، والرابع: )بيعة يزيد من جهة رشعية(، واملبحث 

اخلامس: )مرشوعية حكم يزيد يف ضوء القواني الوضعية(.
الثورة يف ضوء وجوب  بعنوان: )مرشوعية  الرابع فقد جاء  الفصل  اما 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر الرشعي، وضامن احلريات يف القانون 
الوضعي(، وجاء بمبحثي األول: )الثورة احلسينية وفق وجوب االمر 
واملبحث  االسالم،  بيضة  عىل  واحلفاظ  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
الوضعي(. القانون  وفق  واالستعباد  الظلم  ورف��ض  احلرية  الثاين: 
وخامس الفصول كان يف )مرشوعية الثورة وفق بيعة املجتمع االسالمي 
مؤهالت  االول:  مبحثي،  تضمن  وقد  السالم(  )عليه  احلسي  لإلمام 
الكوفة  اهل  رسائل  والثاين:  للخالفة،  السالم(  )عليه  احلسي  اإلمام 

والبرصة، وانعقاد البيعة للحسي )عليه السالم(،
قرآنية ونبوية عىل مرشوعية  السادس عنوان: )دالئل  الفصل  فيام محل   
األدلة  بعض  الباحث  فيه  تناول  السالم(  )عليه  احلسي  االم��ام  ثورة 
التي يستفاد منها يف مرشوعية الثورة واحقيتها، بغض النظر عن معرفة 
)الثورة  األول:  كان  مبحثي،  الفصل  هذا  وتضمن  واجوائها،  ظروفها 
احلسينية وفق نظرية النص(، أما الثاين: فكان عن )النصوص الدالة عىل 
الثورة(، واختتم  فضائله والتي يمكن من خالهلا احلكم عىل مرشوعية 
الباحث دراسته بخالصة ثبَت أهم النتائج والتوصيات معززة باملصادر 

واملراجع التي تضمنها البحث وفق املنهج العلمي.  

االطُر الشرعية والقانونية

 لثورة االمام الحسين )عليه السالم( 

منذ تلك اللحظ���ة التي انطلقت فيها 
صرخة االمام الحس���ين )عليه السالم( 
في كربالء، واالمة بطبقاتها المختلفة، 
بصغارها وكبارها، برجالها ونس���ائها، 
تنه���ل من ه���ذه الث���ورة، وتتأمل في 
فصولها، وتعيش حوادثها، وتستقرئ 
تل���ك الوقف���ات، فتعيش الَعب���رة تارة، 
وتستلهم الِعبرة تارة اخرى، فعاشوراء 
اضح���ت مدرس���ة تم���ّد الدني���ا بأن���واع 
العط���اء، كونها تجّس���د كل المبادئ 
والقيم وتدعو االنسان ليعيش انسانًا 

حرًا كريمًا كما خلقه اهلل سبحانه...

يعّدها: �شياء االأ�شدي 
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اإلسالمية  املعارف  شؤون  لقسم  التابع  كربالء  تراث  مركز  عن  حديثًا  صدر 
من  والرابع(  )الثالث  املزدوج  العدد  املقدسة،  العباسية  العتبة  يف  واإلنسانية 
العددان  وضمَّ  إلكرتونيًا  املحكمة  الفصلية  كربالء  تراث  ملجلة  السابع  املجلد 
جمموعة من األبحاث التي تنوعت ما بي القرآنية واألدبية والتارخيية، وعددها 
أربعة عرَش بحثًا، بضمنها ملف سلط الضوَء عىل أحِد مشاهري الفقهاء يف القرني 
)ت:  العاميل  الكفعمي  إبراهيم  الدين  تقي  الشيخ  اهلجريي  والعارش  التاسع 

٩05ه�(.

صدر حديثًا عن مركز إحياء الرتاث الثقايف والديني يف العتبة احلسينية املقدسة 
وضمن سلسلة تراث العلامء املخطوط الطبعة االوىل لكتاب »ناية اآلمال يف 
كيفية الرجوع اىل علم الرجال« للمؤلف العالمة الشيخ حممد تقي بن حسي 
عيل اهلروي احلائري )رمحه اهلل(، وحتقيق السيد مهدي الرجائي بوصف مادي 

)613 صفحة(.
ينبغي  ما  اىل  مقدمته  يف  تطرق  الكتاب  »ان  الكتاب:  مقدمة  يف  املحقق  وقال 
اليه وكذلك  احلاجة  وبيان موضوعه ووجه  الرجال  تقديمه وتعريفه يف علم 
اىل حتقيق حول قطعية صدور األخبار«، مضيفًا »انه اراد هبذا املخترص االشارة 
اليه، واستعالم  الرجوع  العلم رساًم وموضوعًا وفائدًة، وبيان كيفية  اىل ذلك 
فيه  املصنفة  الكتب  املخترص فهم  الرواة عنه، الستطاعة من احاط هبذا  حال 

والتمكن من استعالم حال اخلرب من حيث انه معترب وغري معترب«.

 »المجلد السابع من 

مجلة تراث كربالء«

مة
ّ
 الفصلية المحك

“نهاية اآلمال ...” 

عن مركز إحياء التراث 

في العتبة الحسينية  

 
ً
صدر حديثا

اخلطابة  قسم  عن  تصدر  شهرية  جملة 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  احلسينية 
هيتم  من  وكل  اخلطابة  مجهور  حتاكي 
اخلطابية  بالشؤون  وهتتم  ألمرهم، 
احلسينيي،  وال��ش��ع��راء  وال���روادي���د 
سريهم  ع��ن  وتعلن  اع��امهل��م  وتنرش 
االمور  من  وغريها  شهداءهم  وتذكر 
واع  جيل  ان��ش��اء  سبيل  يف  ه��ذا  ك��ل 
الرشيف،  احلسيني  باملنرب  ومتمسك 
يف  اخلطباء  صدى  جملة  تأسست  وقد 
عام 2011 وصدر منها )43( عددا، 
 )28( عدد  كل  صفحات  عدد  وكان 

صفحة.       
هي،  حتتوهيا  التي  االب��واب  اهم  أما 
فهي: )علوم القرآن الكريم، العقائد، 
منربية،  ش���ذرات  خطابية،  دروس 
هامة  مواضيع  فيه  ويتناول  أخالقنا، 
كأمهية اغتنام العمر واستثامره  ملرضاة 
هويتنا،  واخ��ريا  وت��ع��اىل،  تبارك  اهلل 
منها  عديدة  عناوين  تناول  يتم  حيث 
امهية اهلوية اإلسالمية وبيان ان االمام 
الدخول  باب  السالم(  )عليه  احلسي 

اىل حصن الوالية.

مجلة
 صدى الخطباء  
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سأظل يا وطني الحبيب

ــــــــي وُهــــــيــــــامــــــي ق ــــــــرُّ ــــــــك حت ــــــــي وطـــــــنـــــــي اإل
اأكـــــــْن ومل  الــــــــُعــــــــروِق  يف  وداُدك  وطــــنــــي 
ــــــــوعــــــــتــــــــاه فـــــاإنـــــنـــــي ــــــــنــــــــوى وال رغـــــــــــــَم ال
ـــــهـــــا اأُِحـــــ�ـــــشُّ اأزاُل  ال  فـــــجـــــرك  ــــمــــاُت  ــــش ــــ� ن
ــــُت مــــ�ــــشــــاعــــرًا ــــقــــي ــــشُ وعـــــلـــــى تــــــرابــــــك قــــــد �
وكـــــتـــــبـــــُت فــــــيــــــَك قـــــ�ـــــشـــــائـــــدي مـــــعـــــقـــــودًة
وطــــــنــــــي جـــــــــراُحـــــــــَك هـــــــا هـــــنـــــا حمــــمــــولــــٌة
غــــــدرهــــــم يف  متـــــــّكـــــــنـــــــوا  الــــــــظــــــــاملــــــــون 
ـــــدوا ـــــع ُاب ـــــد  ق ـــــى  ـــــج واحل ـــــِة  ـــــزاه ـــــن ال وذوو 
ـــرتـــي وطــــــنــــــي فـــــــــــداك اأبـــــــــــي وُكـــــــــــــلُّ عـــ�ـــش
ــــٍة اأحــــبــــبــــتــــهــــا ــــي ــــب ــــي ــــب وفـــــــدتـــــــك كــــــــــلُّ ح
ـــــا ـــــره ـــــزف ـــــــــرًا ب ـــــــــن ـــــا ع ـــــه ـــــي تـــــ�ـــــشـــــتـــــم ف
ـــــــــلُّ قـــــ�ـــــشـــــيـــــدٍة مــــ�ــــشــــبــــوكــــٍة ـــــــــَك ك ـــــــــدت وَف

ـــــــظـــــــاُم كــــالمــــي ـــــــت ـــــعـــــري وان وجــــــمــــــيــــــُل �ـــــش
ـــــي ـــــرام ـــــُت غ ـــــث ـــــث يــــــــومــــــــًا بــــــغــــــرك قــــــــد ب
ُمــــــدامــــــي هـــــــــــــواَك  مـــــــن  اأكـــــــــــــــرُع  زلـــــــــــُت  ال 
ـــي ـــام ـــظ ـــع ب ـــــوة ً  ـــــ�ـــــش ن ـــــــي  ـــــــرح جُل ــــــــــــــــرءًا  ُب
ــــــاِم ــــــت ــــــَق ب ـــــــــزْج  ـــــــــت مت مل  ــــــة ً  ــــــاف ــــــّف ــــــش �
ــــي ــــام ــــق ــــشُ ــــــي و� ــــــع ــــــَوج وهـــــتـــــفـــــُت رغـــــــــــَم َت
ولــــــــقــــــــد نــــــ�ــــــشــــــيــــــُت بــــــنــــــزفــــــهــــــا اآالمــــــــــــي
ــــــــون عـــــــلـــــــوا عـــــلـــــى االأعـــــــــــــالم واجلــــــــاهــــــــل
ـــــــــــام اإم زيَّ  الــــــــبــــــــاغــــــــون  ــــــربــــــل  وتــــــ�ــــــش
ــــحــــوتــــي ومــــنــــامــــي ــــي، �ــــش ورغـــــــيـــــــُد عــــيــــ�ــــش
ـــــــــدُر حــــــــــنَي متــــــــاِم ـــــــــب يـــــــهـــــــوي الـــــيـــــهـــــا ال
ــــا املــــــ�ــــــشــــــُك بـــــــاالأكـــــــمـــــــاِم ــــه ــــن ويــــــــفــــــــوُح م
اأيـــــــامـــــــي ـــــطـــــرهـــــا  تـــــ�ـــــش يف  نــــــــــــاَزعــــــــــــُت 

عبد الرزاق عبود االسدي
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تهرُع اليَك نف�شي حذرة، وعيناي قد نخرتهما البكاء.. والقلب قد خزن االأمل يف ت�شرعات خاطري بال ذاكرة، وروحي 
غر عابئة باأي نظرة تهم�ض اأمامي. فت�شرعي اأعمايل املثقلة باملعاين، تظل طافية تدغدغ القلوب املوؤمنة، حت�شي الر�شا 

القلبي، واأعّد بالهنيهات ال باالأيام ما تبّقى من زمني.. و�شكرت اهلل حني جعل حياتي غنية مبعرفتك. 
اأنت تعلم �شيدي، ان كلماتي قرابيني، ال اأزعم انك تقروؤها، لكن لعلها متر بوهج نورك.. فاأنا يف ح�شرتك كالطفل يخط 
باحلروف، كلمات فوق ترابك ثم يتو�شاأ بها لتقبل �شالته، وموؤمن اأنني ال اأظفر بر�شا اهلل، اإال بعد ر�شاك.. فاالإميان بك 
نور ا�شت�شعر به والفجر ال يزال معتمًا، ميالأ كياين، يبحث عنك يف ذرة تراب من باب راأ�شك، فاأكتب ما حتاول اأمواج روحي 
اأبهاك  اأوتار قلبي بلم�شة من نورك البهي.. فما  التعبر عنه، وا�شطر كلماتي، زبدًا.. ثم تتوهج ال�شطور، كالَراع تهتز 
!. وما اأبهى روحي وهي تهيم كالفرا�شة، تتنقل بني حمرابك وقبتك وتلم�ُض كل �شيء نقي وطاهر ومقد�ض على �شدمي 
جدثك.. اأنها �شاعات احلياة اال�شح حينما ي�شبب اهلل هذا التوفيق ملن يريد ان يخلد. فاملوت كل يوم يف�شي ايّل ب�شوٍت 
بداخلي : ان ايامك قد انتهت.. مل ا�شتطع االجابة، الأنني مل اأع�ض حياتي اال بقربك.. واإن حاولت ان اأجيب اتذكر 
�شفاعتك، فاأطمئن واأعلن اأن جوراك خلود وجنة. �شاألوذ ب�شمت كي ال يعلم بهنائي من يجوز ال�شهل يف علو �شاأنك. كل 
تل اأمنياتي  �شيء له توفيق يف احلياة، اخلبز اليومي، وال�شالة، والعمل يف فيو�شات مملكتك. اأّيها االأحب اىل قلبي، �شاأرُّ
واأحالمي واأعّمدها بالدعاء حتت قبتك واأكرر العهد ما ا�شتطعت، مرّتال �شورة احلزن، واجعل روحي مو�شولة بال�شريح، 

وبالزائرين وبروحانية املكان، فاالأكرث توفيقا هو االأطول عمرا يف �شحن خدمتك.

ح��ي��درع��اش��ور

 
َ

مع وهِج نوِرك
ر كلماتي

ّ
أسط
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من  اخلم�شينيات  يف  اأنــه  احلبوبي،  الغفار  عبد  ال�شيد  يــروي 
)حممد  ال�شيد  واملجاهد  وال�شاعر  للفقيه  �شدر  املا�شي،  القرن 
اأراد  لبناين  كتبي  بطباعته  قام  �شعر،  ديوان  احلبوبي(  �شعيد 
الربح املادي ال غر، اإذا راأى نفاد الطبعة االأوىل منه، واإقبال 
هذا  وليت  وعذوبته،  حلالوته  )احلبوبي(  �شعر  على  االأدبــاء 
ـ للبحث عن �شعر جديد ي�شمه  ـ ولو قلياًل  الكتبي اأجهد نف�شه 
يف طبعته، اأو �شّحح ما ا�شتملت عليه الطبعة االأوىل من اأغالط 
لي�شت بقليلة، ولكنه مل يجهد نف�شه، فا�شتن�شخ الطبعة االأوىل، 
بل زاد الطني بلة حني كرثت اأغالط طبعته هذه كرثة فاح�شة.

وي�شيف، اأنه بعد �شدور هذه الطبعة التجارية، تعالت �شيحات 
كثرة من الف�شالء بالدعوة اإىل اإعادة طبع ديوان هذا ال�شاعر 
واجتهت  �شبقها،  ما  لتلقف  ودقيقة  �شحيحة  ب�شورة  الكبر 
اأخ  )ابــن  احلبوبي  حممود  املــرحــوم  االأ�شتاذ  نحو  دعواتهم 
عمه  ل�شعر  جمموعًا  لديه  اأن  يعلمون  وهم  احلبوبي(  ال�شاعر 

احلبوبي الكبر.
الغفار  )عبد  اأخـــوه  يــروي  وكما  احلــبــوبــي(  )حمــمــود  ف�شّد 
االأ�شرة  اأبناء  من  املمولني  بع�ض  اإليه  وتقّدم  العزم  احلبوبي( 
الق�شوى،  االأدبية  الغاية  �شبيل  يف  املال  باذلني  )احلبوبية( 

غر اأن ظروفًا قا�شية حالت دون حتقيق تلك الغاية يف وقتها، 
اأودى  الذي  بعد ذلك، ومر�ض )احلبوبي( مر�شه  �شنون  ومرت 
االأوراق  طّي  عليه  كان  ما  على  )جمموعه(  و  فرحل  بحياته، 

والدفاتر، دومنا تبويب، اأو ترتيب، اأو �شرح.
ويكمل عبد الغفار احلبوبي حديثه: "وفاًء للعهد الذي قطعه 
اأخي املرحوم )حممود احلبوبي( على نف�شه الإعادة طبع ديوان 
ال�شعر،  وقيمة  ال�شاعر،  مبكانة  تليق  طبعة  )ال�شعيد(  عّمنا 
راأيت اأن اأبداأ مبا كان املرحوم حممود احلبوبي قد وقف عنده".

جانب  اإىل  اأّنه  لوجدنا  احلبوبي،  ال�شيد  حياة  عند  وقفنا  ولو 
�شخ�شيته الوطنية ون�شاله يف ثورة الع�شرين اخلالدة، فقد وِلد 
من االأ�شا�ض �شاعرًا، حيث تهياأت له ظروف وتعهدت �شاعريته 
نداءاته  عملت  كما  ال�شعر،  من  ومكنته  بالرعاية،  املبكرة 
حينما  والــقــوة  احلــيــاة  باأم�شال  �شاعريته  مــد  يف  النف�شية 
و�شهرته  الرقيق،  الوجداين  �شعره  من  بفي�ض  لها  ا�شتجاب 
املنا�شبات االجتماعية يف النجف، ببوتقتها، �شهرًا تبلورت فيه 
�شاعريته، فاأعطاها ع�شارة قلبه ملا اأن�شدها اأرق �شعره واأعذبه 

يف االأفراح، واأ�شجاه يف املاآمت واالأحزان.

من ذاكرة األدب.. 
ديوان الفقيه والمجاهد والشاعر 

)محمد سعيد الحبوبي(
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 أك��ب��ُر 
ٌ

ص������ورة
من إطارها 

)حماولٌة ال�شتذكاِر �شهيد(
االطارات حميٌط لل�شوِر 

ولل�شهداِء حميٌط اأكر.. 
اأكرث من خطوط خ�شبية متوازية.. 

)عليه  احل�شني  �شوى  يوؤطرها  ال  الطف  من  �شورة  ال�شهيد 
ال�شالم( 

******
تئنُّ اجلدراُن كثرًا 

تتفطُر وتنزُع )�شبَغها( اأملًا
حني تكون على احلائط �شورُة �شهيْد 

فهو ثقيُل جدًا 
ال حتملُه �شوى ال�شماء! 

******
على االأعمدِة 

نعّلُق �شوَر ال�شهداِء 
حتى ال تنطفئ اإنارُة املدينْة!! 

ال�شهداُء م�شابيُح ب�شريٌة 
ت�شيُء م�شتقبَل االأجياْل! 

******
واأنَت تذرُع االأزّقَة 

هناك نظرات متبادلة بينكم
اأنت وال�شهيْد 

كاأنه يقول:
ال�شماء هناك.. حيث اأنا اأجمل من االأر�ض! 

واالر�ض جميلة اأي�شا حني حتّبونها 
وت�شّمونها الوطْن!. 

******
يت�شابُق الغيارى 

اأّيهم يكون اأكرث ِبّرًا باأبيِه 
اأبيِه الوطْن 

فينتزُع اللقَب ابٌن يغلي �شرفًا 
وحبًا وطاعًة

يطلُق على نف�شه.. �شهيْد!!
  اآمر لواء علي االأكر )عليه ال�شالم(.

لكتاب  االأوىل  الطبعة  �شدرت   )1952( عام  من  اآذار  �شهر  يف 
كربالء..  )بطلة  ال�شاطئ"  "بنت  امل�شرية  واالأديبة  املوؤلفة 
اأهم  من  ُيعّد  والــذي  �شفحة(،   181( بـ  الزهراء(  بنت  زينب 
)عليها  احلــوراء  زينب  ال�شيدة  حياة  عن  اأّلفت  التي  الكتب 
حياة  يف  البارزة  املحطات  عند  املوؤلفة  وقفت  حيث  ال�شالم(، 
بخروجها  وويالت  ماآ�ٍض  من  القته  وما  العظيمة  ال�شيدة  هذه 
معتمدة  ال�شالم(..  )عليه  ال�شهداء  �شيد  واأخيها  اإمامها  مع 
على امل�شادر التاريخية التي �شّبتها يف قالب ق�ش�شي تراتبي.. 
وبدورنا نقتطف بع�شًا مما ورَد فيه.. حيث تقول بنت ال�شاطئ:
قد  ال�شالم(  )عليها  زينب  لل�شيدة  احلقيقي  الــدور  اأن  اأرى   *
من  ال�شبايا  حتمي  اأن  عليها  كان  اإذا  كربالء،  ماأ�شاة  بعد  بداأ 
عن  م�شتميتة  تنا�شل  واأن  الرجال،  فقدن  الالتي  الها�شميات 
االإمام زين العابدين ابن احل�شني )عليهما ال�شالم( فلوالها كاد 
يذبح، فتفنى بذهابه �شاللة االإمام، ثم كان عليها بعد ذلك اأال 

تدع الدم امل�شفوك يذهب هدرًا.
* ما اأح�شبني اأغلو اأو اأ�شرف، اإذا زعمُت اأن موقف ال�شيدة زينب 

بعد مذبحة الطف، هو الذي جعل من كربالء ماأ�شاة خالدة!.
* مل تع�ْض ال�شيدة زينب )عليها ال�شالم( طوياًل بعد الفاجعة، 
اأو يطاق،  فما كان الذي كابدته من حمن واآالم بحيث يحتمل 
لكنها ا�شتطاعت يف تلك الفرتة الق�شرة التي عا�شتها، اأن ت�شعل 

يف نفو�ض ال�شيعة حزنًا م�شتعرًا مل يخمد لهيبه حتى اليوم..
ماأ�شاة  ال�شهيد  اأخيها  م�شرع  من  جعلت  التي  )زينب(  هي   *

خالدة، و�شّرت من يوم مقتله ماأمتًا �شنويًا لالأحزان واالآالم.
وتاريخ  االإ�شالم  تاريخ  يف  ها�شم  بني  عقيلة  )زينب(  كانت   *
العظيم،  ال�شهيد  الأخيها  تثاأر  اأن  ا�شتطاعت  بطلًة  االإن�شانية.. 
واأن ت�شّلط معاَول الهدم على دولة بني اأمية، واأن تغّر جمرى 

التاريخ!.
كاآبة  ــراحــل  امل اأ�ــشــد  ال�شفر  مــن  االأخــــرة  الــلــيــايل  كــانــت   *
وانقبا�شًا.. فقد جاوز الركب ال�شاري اأر�ض احلجاز، مرتع ال�شبا 
ــاء.. وال اأهل وال وطــن.. االأُفــق مظلل  وموطن االأجــداد واالآب
ال�شرقية  ال�شحراء  وعلى  قمر!..  ال�شماء  يف  ولي�ض  بالغيوم 
جثم الهواء راكدًا فاترًا ثقياًل، كاأمنا جمد ملراأى الركب احلزين 

ال�شاري!.

�شعر/ علي احلمداين 

“العقيلة زينب”.. 
كما رأتها الكاتبة المصرية 

)بنت الشاطئ(
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وكاَن يحمُل في قلبهِ حب العراق

إلى روِح الشهيِد السعيد ) صادق سلمان جابر( أبي جعفر  

من ال يعرُفني فليقرأ كلماتي، ليفهم من أنا وكيف خرجت من بين ركام الحياة وسجّلت في سجالت اهلل حيا ارزق، مخّلدا 

في الحياتين. كنت فتى يافعا ذا طابع عشائري، لم اعرف المدينة مطلقا، فأنا ابن ريف مدينة اإلمام الحسن المجتبى)عليه 

السالم( الحلة. رجل معزول عن التكنولوجيا منغمر في الزراعة والفالحة، ال أخرج عن خطوط تطلعاتي، ومدار معرفتي 

الضيقة جدا في الدراسة، اعظم شهادة علمية حقّقتها بواقعي هي تخرّجي من مدرسة إمامي الحسين)عليه السالم(، 

شعوري بهذه الشهادة هي بمثابة صك الضمان الثابت لنيل الشفاعة في يوم ال ينفع به مال وال بنون..

حيدر عاشور
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مضيت يف حيايت عىل هذا األساس املشبع باملفردات احلسينية 
املعرفية، واألمجل  املؤمني، كل حسب طاقته  كاآلخرين من 
يف هذا اخلط كنت أسري بال ضجيج، وال غضب، وال حلم، 
وال أماين.. جّل مهي أن يراين اإلمام احلسي)عليه السالم(، 
رآه  فقد  السالم(  احلسي)عليه  يراه  فمن  يراين:  أن  حيب  كام 
توفيق،  بأول  فزت  فقد  املستقيم.  الرصاط  فيهديه  تعاىل،  اهلل 
طّيعًا،  هادئًا  زيارتِه  عىل  ومواظبًا  ل��زوارِه  خادمًا  فأصبحت 
التعقيد  وأت��الىف  م��رارة،  أو  تذّمر  دون  طريقِه  يف  أنساب 
ومضاعفاته وأجتّنب الرتاكامت التي تؤدي إىل تلويث دواخيل 
كانسان، كنت رصحيا إجيابيًا، أداهم اجلرثومة عند أول مكمنها 
ثم أتقّصاها واستأصلها قبل أن تلد الشك يف صدري وتتكاثر 
الشهادة،  هي  نفيس  له  استجابت  يشء  ف��أول  روح��ي..  يف 
استجابوا  مّمن  األوائل  فكنت من  اهلل جنة،  واملوت يف سبيل 
مفعاًم  الكفائي  اجلهاد  مركب  وركبت  املقدسة..  للفتوى 
باإلرادة والفعل، فكل ما جيري حويل وما يربط حركة دواخيل 
النتائج القلبية احلتمية القصوى  بعضها إىل بعض إن هي إال 
احلسي،  ومل��والي  العليا  الدينية  للمرجعية  املطلق  لوالئي 
اطلقت  من  هي  الفطرية  نوايت  لعل  السيستاين..  ومرجعي 
تقي  وصفات  ظاهرة،  ذاتية  طاقة  فوّلدت  العاطفة  هيجان 

عيّل أن استشهد يف سبيل العرض واألرض واملقدسات.

أشعر أن روحي  يف ذروة الصمود اهزج ما حفظته من شحذ 
اهلمم كي تسمّر خطاي وتكبّلني من الداخل ملواجهة املوجة 
ما  ذلك  بعد  ولتفعل  )داع��ش(،  املسامة  اإلرهابية  التكفريية 
اجلهاد  فتوى  إال  انّفذ  اكن  مل  بانني  بإيامن  أيقنت  بعدما  تشاء 
وفعيل  أنا،  بإراديت  السيستاين..  اإلمام  اطلقها  التي  الكفائي 
أنا... فلامذا ال اقّدم روحي أنا شهيدا ألجل املذهب والعقيدة 

والوطن ؟.
انفسنا  لتحرير  الصفر  حلظة  وجاءت  الساعة،  ازفت  عندما 
من براثن احلقد الداعيش التكفريي، وتطهري ارض الرمادي 
اجليش  مقدمة  يف  كنت  الوسخة،  اجلرذان  هذه  من  العراقية 
ومن القوات األمامية لفك مصدات )داعش(، وفك األلغام، 
وتعطيل العبوات الناسفة، وجماهبة القنابل احلية من املفخخي 
التكفرييي، واألصعب مواجهة السيارات املصفحة املفخخة 
مع  كنت  ج��س��ارة..  بكل  الشعبي  احلشد  تستهدف  التي 

فتحنا  حتى  القاذورات  هذه  نصّفي  املقدس  احلشد  أبطال 
الرمادي، وتقي عىل  مدينة  لتدخل  القوات،  الطرق جلميع 
األهايل  وحّررنا  الدواعش،  رؤوس  عىل  وتردمها  اجلحور 
ورشف  األعراض  عىل  واالعتداء  املجاين،  املوت  سطوة  من 
األنسان.. ال أخفيكم كنت احّس بفخر وعظمة، وانا استقبل 
رصاص اإلرهاب التكفريي يف رايس وصدري وكل موضع 
بأحبايب  اتصلت  فقد  ف��راغ  من  ذل��ك  يكن  مل  جسدي.  يف 

وأصدقائي، ومن ثم زوجتي ورشحت هلا موقفي فقلت:
الساعة  ه��ذه  نفيس  أرى  عيني،  ون��ور  زوجتي  يا   -
شهيدًا، املوت يقبل ايّل يقّبلني يمنحني فرصة احلديث معك، 
اسمي،  حيملون  الذين   ) وجعفر  )أرساء  بولدي  فأوصيك 
عّلميهم حب اإلمام احلسي )عليه السالم( وخدمته، عّلميهم 
حب األرض والوطن واملرجعية الدينية العليا، عّلميهم إطاعة 
إن والدهم)  السيستاين.. وعّلميهم  السيد عيل  موالنا اإلمام 
صادق سلامن جابر( تطّوع أن يكون فداًء للعقيدة واملذهب، 
قلب  يف  وهو   –2015  /  8 اليوم-6/  هذا  شهادته  ورسم 
معركة حترير الرمادي من األنجاس والعمالء واخلونة الذين 
ركبوا مركب )داعش( اإلرهايب التكفريي الظامل.. يف أمان اهلل 

زوجتي احلبيبة وامللتقى عند اإلمام احلسي)عليه السالم(.
تفارقني، وصورة  أحبايب ال  اهلاتف، وصورة  أغلقت  وحي 

استشهادي واضحة كالشمس املنرية أمامي. فقد كنت درعًا 
قويًا، أشبه اجلبل العايل الذي ال يتزحزح من مكانه، يستقبل 
اجلبل  فكنت  رفاقه،  هم  من  وحيمي  امل��وت،  عواصف  كل 
وحيققوا  صامدين  يكونوا  كي  القتالية  ملجموعتي  والقربان 

النرص ويطّهروا األرض من عامل متوحش ال يعرف الرمحة..
هنا يف آخر نفس ابتسمت الن رؤيتي كانت أوسع يف ملكوت 
أرى  وأن��ا  بفرح  املقتدر  مليكها  عند  روح��ي  ففاضت  اهلل، 
األمنية  والقوات  املقدس  الشعبي  احلشد  انتصارات  بروحي 
حتى  وطني  أبناء  من  املظلومي  حي��ررون  وه��م  واجليش، 
ابيض  نورسا  وأصبحت  اإلهلي.  بمقّرها  روحي  استقّرت 
أبناء  وادع��و  أنتِه،  مل  فانا  الفيحاء..  بابل  مدينة  فوق  احّلق 
العراق أن ُيوهبوا كام قد وَهبت، وان حيّبوا الوطن والعقيدة 
احلسينية كهدف ومصري. فلو فتحتم قلبي، لن جتدوا غري حب 

العقيدة واملذهب والعراق.

• أنا لم انتهِ وادعو أبناء العراق أن يُوهبوا كما قد وهَبت، وان يحبّوا الوطن 
والعقيدة الحسينية كهدف ومصير
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االأحرار/ عالء ال�شاهر - ت�شوير/  �شالح ال�شباح و قا�شم العميدي

يجلس الحاج )عماد الهندي( وسَط 
روائح وألوان مختلفة لمواد طبيعية 
يخلطها بيديه وباستخدام )الهاون( 
أو من دونه، فيصنع وصفاتٍ عالجية 

عجيبة ليقدّمها لزبائنه الذين اعتادوا 
على زيارة محاله وسط مركز مدينة 
كربالء المقدسة، وهو الشيء الذي 

ورثه عن أبيه وجدّه الذين اشتغلوا 
بمهنة شعبية ال تزال رائجًة في 

مختلف المدن العراقية.. إنّها مهنة 
)طبّ العرب( أو ما تعرف أيضًا بـ )الطب 

النبوي( التي ال غِنى عنها حتّى 
مع تطوّر المجال الطبّي وصناعة 

العقاقير الطبية.. إال أّن األخيرة توصف 
دائمًا بأنّها )مواد كيميائية( عكس 

المواد واألعشاب التي يتعامل الهندي 
وآخرون من العاملين بهذه المهنة 

المباركة التي تعدّ من اللزوميات أو 
)الطبّ البديل( حيث يستعملها العامة 

من الناس في حياتهم اليومية.

 العرب(.. 
ّ

)طب
المهنة اإلنسانية

 األشهر على مدى السنين
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ولن تستطيع أن حُتيص ما تتضمنه حمال العشابي من مواٍد 
مل  فهي   ، وتشعباهتا،  انواعها  وكثرة  لكثرهتا  مكونات  أو 
تكن جمرد أشياء نتناوهلا وذلك لكونا ترتبط بمجموعة من 
ليّتبعها املريض  لنا اخلبري  التي يقدمها  النصائح والرشوط 
إتباع  تناوهلا، فضاًل عن  الفائدة املرجوة من  لضامن حتقيق 
فيها  تستخدم  التي  املناسبة  واملقادير  الصحيحة  الطرائق 
خلطاٍت  من  جتمعهم  ما  أو  الزيت  ذلك  أو  العشبة  تلك 
خاصة وكأن لسان حاهلا خُيربها بأنا ال متلك إال مهًا واحدًا 
وهو شفاء من آمن هبا وجاء ليقتنيها، فهذه املهنة األبية التي 
املجاالت  يف  احليايت  التقّدم  لتواكب  الزمن  ُتصارع  بقيت 
الطبية والعلمية وغريها، إذ نراها أنا تأبى االندثار السيام 
وأن نتائجها ملموسة عىل أرض الواقع ألغلب من جّرهبا. 
وحيّدثنا خبري األعشاب عامد عبد الرسول املشهور ب� )عامد 
حيث  وجديه،  أبيه  عن  توارثه  العمل  هذا  أن  اهلندي(: 

احلياة  يف  ومتعته  مهنته  وص��اره  صغره  منذ  إليه  انجذب 
أيضًا.

إىل  آيت  وأنا  »منذ صغري  )األحرار(:  ل�  اهلندي  ابن  يقول 
اخلربة  اكتسبت  العمل  خالل  ومن  ووالدي،  جدي  حَمال 
من عندمها، ومن ثم وعرب املامرسة املستمرة وقراءة الكتب 
من  هائاًل  كاًم  أمجع  أن  استطعت  املجال،  هذا  يف  النافعة 
وخصوصًا  الطبيعية  العالجية  الوصفات  عن  املعلومات 
بعَد تعرفنا عىل عامل اإلنرتنت، حيث أقوم بعمل وصفات 

خمتلفة وأقّدمها لزبائني ومرضاي«.
وال يقترص عمل ابن اهلندي عىل بيع الوصفات العالجية، 
بل يتم بيع خمتلف التوابل والبذور والزيوت الطبيعية التي 
وبالنهاية  الطهي  يف  االستخدام  مع  العالج  فيها  يتداخل 
فالفائدة موجودة ملتناوهلا، فهنالك زيوت للمفاصل وتقوية 
البدن او بعض االمراض املعينة مثل التهاب القصبات او 
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تقوية الشعر وهذه الزيوت كلها فيها منافع وهذا عن طريق 
التجربة«. 

ويبي أيضًا أّن »أي شخص يزوره ويطلب منه وصفة معينة 
عن  يسأله  وإنام  مبارشة،  إياه  يعطيها  ال  عشبة،  أو  زيتًا  أو 
عالجية  خلطة  وصف  أجل  من  وحالته،  مرضه  أعراض 
ناجحة، فهنالك مواد طبيعية ولكن حيذر استخدامها أو ال 
تنفع يف موضع معي، فإذا كان ما يطلبه يالئم حالته أعطيه 
أخرى  مادة  باستخدام  أنصحه  تعارضت  وإذا  يطلب،  ما 
بالنصيحة  يقبل  من  »هنالك  مضيفًا،  صحته«،  عىل  حفاظًا 
وآخرون ال يتقبلونا إطالقًا، وباألخري عيلَّ أننْ أحرص عىل 

سالمتهم«.
ويف سؤالنا له عن تفاصيل أكثر ملهنتهم وهل هي مقترصة 
املهنة  »ه��ذه  اهلندي:  ابن  جييب  أخ��رى،  دون  مدينة  عىل 
يف  موجودة  فهي  العاملي،  الصعيد  عىل  ومشهورة  معروفة 
واملغرب  والعراق  وتركيا  إي��ران  منها  العامل،  مدن  أغلب 
العريب واوربا والصي وغريها من الدول، حيث يتعاملون 
باألعشاب والوصفات الطبيعية كعالج بديل عن العقاقري 
وأخرى  تناوهلا  عرب  للمرىض  تستخدم  فهي  الكيميائية، 

خارجية كاملراهم وغريها«.
وزاد يف قوله: »بشكل عام يأيت عامة الناس لرشاء األعشاب؛ 

ولكن الفقراء يكونون بنسبة أكثر كون أسعارها  زهيدة إىل 
حد ما مقارنة بالعقاقري الطبية الصناعية، ويف نفس الوقت قد 
جتد بعض األشخاص امليسورين أو األغنياء يذهبون لزيارة 
تنفعهم عىل  الطبية ولكن ال  العالجات  األطباء ويتناولون 
املدى البعيد، فيأتون ألخذ الوصفات العالجية الطبيعية من 
األعشاب وغريها،  مع تقديم النصائح الالزمة هلم لشفائهم 

بإذن اهلل تعاىل«.
عمومًا  الطبيعية  والوصفات  »األعشاب  بأن  كذلك  ويبي 
الكيميائية،  العالجات  مثل  آنيًا  أو  رسيعًا  عالجًا  تقّدم  ال 
كي  تام  وبالتزام  حمّددة  لفرتة  ينتظر  أن  املريض  عىل  حيث 
تعطي نتائجها ويظهر تأثريها عىل صحته«، الفتًا إىل العبارة 
األشهر بي العشابي والناس بأّن »هذه املواد الطبيعية إننْ مل 

تعِط نجاحًا فهي غري مرّضة باجلسم«.
تقاطعًا بي مهنة  أو  تعارضًا  أن هنالك  للبعض  يتبادر  وقد 
بأن  لنا  أّن حمّدثنا يبي  العرب، إال  العام ومهنة طب  الطب 
الطبية  األدوية  إىل  باإلضافة  املرىض  يأخذها  أعشابًا  »هناك 
)الصناعية( حيث ان بعض االطباء ينصحون املرىض بأخذ 
بعض انواع االعشاب فيأيت املريض فنعطيه األعشاب التي 
تنفعه وفق حالته املرضية«، موضحًا أن »االقبال عىل طب 
العرب يتزايد وخصوصًا يف الفرتة االخرية ألن عامة الناس 
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التجربة  نتيجة  االعشاب  من  فائدة  هناك  بأن  الحظت 
املريض  منها  يستفيد  أصلية ال  غري  أدوية جتارية  وهناك 

فنتيجة لذلك يلجأ لألعشاب«.
كام ويلفت إىل أّن »هنالك يف مهنتهم موادا وأعشابا طبيعية 
ننصح  ونحن  )معّلبة(،  ولكن  طبيعية  وأخرى  )خام( 
للمريض،  وتقّدم  الطبيعة  من  مجعها  يتم  كونا  باألوىل 

عكس املعلبة التي قد حتتوي عىل مواد حافظة«.
أما آخر سؤال طرحناه عىل حمّدثنا، فكان عن أهم النصائح 

التي يوجهها للناس يف ظل انتشار جائحة كورونا؟
ذات  وهي  رضر،  فيها  ليس  »األعشاب  بأن  فأجاب، 
استفاد  فائدة ملن ُيصاب بمرض كورونا فهناك اعشاب 
منها الناس مثل تناول الزعرت والبابونج والبطنج والشيح 

واملرمية وهي متوفرة ورخيصة الثمن وليس فيها رضر عن 
قابلية  وهلا  مرات  ثالث  او  مرتي  اليوم  يف  تناوهلا  طريق 
مناعية، حيث يتم تنقيعها يف املاء املغيل لعرش دقائق وبعد 
ذلك تصّفى وُيرشب منها، فهي تساعد عىل تقوية املناعة 
وتعطي نسبة اوكسجي عالية ونابعة ملعاجلة التهابات الرئة 

ونزالت الربد«.
اهلاشمي(  عيل  )السيد  املرحوم  عطارية  اىل  بعدها  انتقلنا 
فكان لنا هذا احلديث مع خبري األعشاب )ياسي صالح(، 
وكان سؤالنا األبرز واألهم له عن أشهر من مارس هذه 

املهنة؟
حيث قال ل� )األحرار(: »توجد يف مدينة كربالء الكثري من 
املرحوم  ومنهم  املهنة  هبذه  عملت  التي  املشهورة  األسامء 
السيد عيل اهلاشمي يف سوق الزينبية و عطارية ابن اهلندي 

والسيد مصطفى احلكيم وبيت الالري وغريهم«. 
نلتمس  ويضيف صالح »نحن نعشق مهنتنا اجلميلة الننا 
اإلحساس بخدمتنا للناس واملجتمع وما تقدمه من فائدة 
امل��واد  من  مكوناهتا  ُج��ّل  ألن  رضر  ب��أي  تسببها  وع��دم 

الطبيعية«.
-  طيب.. فام هي نصائحكم ألصحاب االمراض املزمنة؟

وال  طبيعية  كونا  العشبية  امل��واد  بتناول  االخ��وة  ننصح 

حتتوي عىل  اضافات أخرى، حيث ُينصح لعالج مرىض 
غليه  يتم  بأن  وذلك  )الدارسي(  عود  تناول  السكري 
وتربيده وُيرشب قبل األكل لثالث مرات باليوم الواحد، 
يف  وخصوصًا  الالزم  الدفء  اجلسَم  ُيكسُب  ايضًا  وهو 
فصل الشتاء، أما فيام خيّص مرىض الضغط فُينصح بتناول 
حتضري  لطريقة  مشاهبة  بطريقة  وحتضريه  )الكوجرات( 
وهو  رشبه  يتم  مرتفعًا  الدم  ضغط  يكون  فعندما  الشاي 
بارد، وبخالفه ُيرشب حارًا، ومن األعشاب املهمة توجد 
السكري  مرض  لعالج  تستخدم  التي  )املورينغا(  عشبة 

والتجاعيد وتقوية املناعة واألعصاب«.
ويف ختام حديثنا معه، كّنا نريد أن نسمع منه جوابًا لسؤال 
العرب(  )طب  مهنة  هل  الكثريين..  أذهان  يف  يدور  ظّل 

والطب الشعبي قابلة لالندثار.. أم أّنا مواكبة للتطّور؟
كاّمً  نشاهد  إذنْ  للتطّور،  جدًا  مواكبة  »مهنتنا  صالح:  يقول 
كبريًا من الدراسات احلديثة الكتشاف العالجات الفعالة 
)ماء  العرقيات  مثل  املستعصية،  األم��راض  من  لكثرٍي 
االعشاب والنباتات( التي تستخدم لعالج أمراض الكىل 
القولون  ومشاكل  االلتهابات  ومعاجلة  البولية  واملجاري 
خدمة  يف  باقية  فهي  وبالتايل  وغريها،  القلب  وتقوية 

الناس«.
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كربالء والنشأة العلمية
طويلة  قائمة  نجد  املقدسة  كربالء  مدينة  تاريخ  تأملنا  ما  إذا 
من العلامء األعالم واملفكرين الذين سكنوا فيها ودرسوا يف 
مدارسها، حتى أصبحوا بدورهم علامء ومراجَع يعتزُّ ويفخر 
حممد  السيد  األعالم  هؤالء  بي  ومن  االسالمي،  العامل  هبم 
حممد  مريزا  السيد  وهو  مقامه-  اهلل  أعىل  اخلراساين-  هادي 

احلائري،  اخلراساين  حممد  السيد  ابن  عيل  السيد  ابن  هادي  
أحد األعالم الربرة, الذي عاش حياًة زاخرًة بالعلم والعطاء، 
واملجتهدين،  للفقهاء  وسّيد  رين،  املتبحِّ للعلامء  قدوة  وكان 

وعمدة العلامء العاملي، ومن نخبة األفاضل واملجتهدين.
احلرام  احلجة  ذي  غرة  يف  املقدسة،  كربالء  يف  السيد  ولد 
)هادي(  ب :  وعرف  نقي(  )عيل  أبوه  وسامه  ه �،   12٩7 سنة 

الورع البارع الهادي
ال��س��ي��د م��ح��م��د ه����ادي ال��خ��راس��ان��ي

التراث، فقد   من ذخائر 
ُّ
التي تعد المؤلفات  البالء على األولياء( والعشرات من  صاحب )عروض 

، طبع منها )17(، باإلضافة إلى 
ً

 ورسالة
ً
فات بلغ عددها 143 كتابا

ّ
 من المؤل

ً
 علمية كبيرة

ً
ف ثروة

ّ
خل

آثاره المطبوعة ما نذكر منها: )أصول الشيعة وفروع الش�ريعة, حاشية على مكاسب المحقق 
لسان  رسالة  الحق،  أئمة  إلى  الحق  دعوة  األصول,  كفاية  الفحول في شرح  هداية  األنصاري, 
 يده، كما 

ِّ
الصديق(، وغيرها من المؤلفات األخر من الكتب والرسائل والتعليقات التي كتبها بخط

 كتاب بمناسبة مرور 
ّ
د محمد تقي الجاللي بتحقيق بعضها، وقد أعد

ّ
قام حفيده الشهيد السي

نصف قرن على وفاته عام 1418ه� بعنوان »سيرة آية الله الخراساني« استوعبت ترجمته.
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* االأميني اأعيان ال�شيعة ج8�ض366، جملة تراثنا ج37 �ض215.
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احلسيني،  هادي(  و)حممد  هادي(  )املريزا  ب :  ويذكر 
العامل  العامل  ابن  وهو  احلائري،  البجستاين،  اخلراساين، 
التقي، العالمة الورع اجلليل السيد األمري عيل احلسيني، 
ابن  طالب،  أيب  األمري  ابن  حممد،  السيد  ابن  البجستاين  
األمري كالن، وهو اجلد األعىل ومن الشخصيات املرموقة 

يف مدينة )بجستان( احدى توابع حمافظة خراسان.
سبع  ابن  وهو  والكتابة،  القراءة  فأتقن  الُكتاب  دخل 
سني، وانتهى يف سنة 130٩ من دراسة أوليات األدب 
وكانت  والده,  أحضان  بي  ونشأ  والرصف،  النحو  من 
هاجر  ثم  املقدسة؛  احلسينية  الروضة  يف  األوىل   نشأته 
الرضا  اإلمام  مشهد  يف  ومكث  خراسان،  إىل  والده  به 
عىل  مكبًا  ه �،   1314  -  130٩ سنة  من  السالم(  )عليه 
حتصيل املقدمات لدى أساتذهتا، ورجع سنة 1314ه � إىل 
شوال  ويف  واألصول،  الفقه  دراسة  إىل  وانقطع  كربالء، 
سنة 1315ه  هاجر إىل النجف األرشف، حارضة العلم، 
فاشتغل بتكميل كتب السطوح العالية، مضافًا إىل حضور 

دروس املعقول عند أساتذته.
وهاجر يف سنة 1320 ه� إىل سامراء، وبقي هناك بطلب 
من كبري علامئها الشيخ مريزا حممد تقي الشريازي زعيم 
باحلضور  مشتغاًل  سامراء  يف  وأقام  العرشين،  ثورة 
تالمذته  أفاضل  من  يعدُّ  وكان  الشريازي،  الشيخ  لدى 

املرموقي، فقام بتدريس اخلارج فقهًا وأصواًل.
من أقوال العلماء فيه

العديد  العلمية ومؤلفاته وحياته  حتدث عنه وعن منزلته 
حممد  السيد  ق  املحقِّ العاّلمة  منهم:  واملراجع  العلامء  من 
ما  الوديعة(  )أحسن  كتابه  يف  الكاظمي  املوسوي  مهدي 
الراشدين وسناد األعالم  الفقهاء  نّصه: »إنَّ سامحة عامد 
أعاظم  أساطي  من  اخلراساين  هادي  املريزا  الورعي 
الوضوح  غاية  يف  وهذا  للش�رائط،  اجلامعي  املجتهدين 
عارفًا  وكان  واملنقول،  املعقول  فضالء  أكابر  من  كان 
ماهرًا  والعربية،  والتفسري  واحلديث  التاريخ  برجال 
عديدة  سني  عليه  تتلمذنا  والنقلية،  العقلية  الفنون  يف 

ة مديدة ،وأجازنا بتامم طرقه«. واستفدنا من جنابه مدَّ
قال عنه الشهيد السيد حممد تقي اجلاليل: »املجتهد الكبري، 

والعالمة النحرير، فريد دهره، ووحيد عرصه«.
أعالم  طبقات  يف  الطهراين  بزرك  أغا  الشيخ  عنه  وقال 
الفقهاء  وسّيد  املتبّحرين،  العلامء  »قدوة  الشيعة: 

واملجتهدين«.
أعباء المرجعية ومواقفه الخالدة

ينقل الكاتب )حممد طاهر الصفار( يف مقال له نرشه عىل 
املوقع الرسمي للعتبة احلسينية املقدسة قوله: 

)1338ه�/1٩20م(  عام  الشريازي  املريزا  وفاة  »بعد 
املرجعية  لقيادة  األول  املرشح  اخلراساين  السيد  كان 
لذلك  أهال  وكان  بعده،  من  كربالء  يف  العلمية  واحلوزة 
فامرس دوره القيادي وأدى رسالته كمرجع يف قيادة األمة 
وكان له دور مؤثر عىل الصعيد االجتامعي والسيايس من 
خالل مواقفه املرشفة يف الدفاع عن حقوق العراقيي ومن 
مواقفه هذه احتجاجه الشديد وتنديده بقرارات احلكومة 
التي شكلها )طالب النقيب( التي كانت تصب يف مصلحة 
التي  القرارات  االحتالل والتضامن معه، وكان من هذه 
ثورة  قيادات  ترحيل  هي  اخلراساين  السيد  استنكرها 

العرشين واملنتقدين هلا«.
إىل  السيد  انقطع  األوضاع  استقرت  »عندما  وتابع 
املؤمني،  أمور  وقضاء  واإلفتاء،  والتأليف،  التدريس 
من  مجاعة  وقلده  كربالء،  يف  العلمية  الزعامة  له  فكانت 
أهلها، كام قلده مجع من أهايل بغداد وخراسان وطهران، 
وكان يعدُّ من كبار فقهاء الطائفة وأصولييها، مع التبحر 
يف العلوم العقلية، والكالمية، وعلوم القرآن واحلديث«.

وبعد هذه الرحلة الشاقة التي خاضها خالل عمره املبارك 
بي التحصيل والتأليف واجلهاد والفتوى والعمل هلل، آن 
هلذه الروح أن تسرتيح من عناء الدنيا فقىض نحبه يف 12 
املقدسة،  العتبة احلسينية  ربيع األول 1368 ه � ودفَن يف 
 )6٩( عمر  عن  األبد  إىل  الدنيا  هذه  عن  عينيه  واغمض 
الصحن  يف  ودفن  والعلم  باجلهاد  حافلة  كانت  عامًا 
باحلزن  عاصفا  يوما  وفاته  يوم  وكان  الرشيف,  احلسيني 
العلمية ورثاه كثري  واألسى فعطلت األسواق واملدارس 

من الشعراء منهم الشيخ عبد احلسي احلويزي بقوله:

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2020 م Ahrar  Weekly

51



عىل  املرور  من  البد  البيانات  هذه  تفاصيل  يف  الغور  وقبل 
العراق  يف  ُتعرف  تكن  مل  فالطباعة  العراق،  يف  الطباعة  تاريخ 
ابان  عرش،  التاسع  القرن  أوائل  حتى  بغداد  العاصمة  ومنها 
الكبري  الكتاب  ان  يومذاك  العراقي  سمع  واذا  العثامين،  العهد 
ذا الصفحات الكثرية يطبع يف يوم أو بعض يوم، تأخذه احلرية 
من  ولكن  مستحياًل؛  امرًا  ويعده  يسمع  ما  يصدق  يكاد  وال 
العربية  الدول  من  األسبق  وهي  مرص  يف  الطباعة  منهم  رأى 
وكان  املطابع،  جلبت  والتي  للعثامنيي،  خاضعة  كانت  التي 
سوريا  اهل  وتبعهم  امليدان،  هبذا  الولوج  يف  السبق  للمرصيي 
بجلب املطابع، فكان عىل العراقيي ان ينقلوا هذا الفن إىل مدنم 
املطابع  املجال من خالل جلبهم  التقدم يف هذا  ليسايروا ركب 

إليها.

حجرية  مطبعة  أول  وجود  عىل  والدراسات  الدالئل  وتشري 
)جورنال  صحيفة  تطبع  وكانت  1816م،  عام  كان  بغداد  يف 
ثم  بغداد،  وزير  الكرجي  باشا  داود  أسسها  قد  وكان  العراق( 
حيث  الكاظمية،  يف  1821م  سنة  التفلييس(،  )مطبعة  أنشئت 
قام حممد باقر التفلييس بتأسيسها، الذي تعود اصوله إىل مدينة 
يف  عيسى  رزوق  اليها  وأشار  حاليًا،  جورجيا  عاصمة  تفلييس 
جملة لغة العرب، وكذلك د. شالل عبد عناد الدليمي يف مقال 
له يف صحيفة املدى، وكانت مطبعة حجرية، اما أول مطبعة آلية 
عهد  يف  كانت  العثامين،  العهد  يف  بغداد  مطابع  من  )بخارية(، 
وهي  )فرنسا(،  من  بغداد  إىل  جلبها  وقد  باشا  مدحت  الوايل 
الزوراء،  وسامها  186٩م،  سنة  ذلك  وكان  احلكومة(  )مطبعة 
وقد صدرت جريدة )زوراء( يف 15 حزيران 186٩م، من هذه 

الطباعة في كربالء
الحديث عن الطباعة في كربالء 

يفتح سجالت كثيرة دونت اسماء 

العديد من المطابع واالشخاص 

الذين برزوا في عالم الطباعة 

وكان لهم اثر  واضح  في 

الحركة الثقافية والفكرية في 

المدينة، وكذلك واالجتماعية؛ 

 من المدن 
ُّ
فمدينة كربالء تعد

العراقية األولى التي عرفت 

الطباعة وإليها تعود الريادة في 

ذلك كما يذهب ..... كما إنها 

تعد البداية الحقيقية لتاريخ حركة 

النشر العراقية المعاصرة التي 

جاءت بعده العديد من الفترات 

المظلمة التي مرت على العراق 

في مجاالت التأليف والنشر.

االأحرار/ هياأة التحرير
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شخص  األعاجم  بالد  من  جلبها  مطبعة  هناك  وكانت  املطبعة، 
من أكابر الفرس اسمه املريزا عباس سنة 1861م، وهي )مطبعة 
كامل التربيزي(، لكنها امهلت وتركت لدخول املطابع البخارية.
املشري  عهد  يف  إليها  جلبت  مطبعة  أول  فكانت  كربالء  يف  أما 
حممد رشيد باشا حاكم العراق، من قبِل احد اكابر الفرس سنة 
حجرية  املطبعة  وكانت  كربالء(،  )مطبعة  وسامها  1856م، 
يف  خللل  تركت  ثم  1873م،  سنة  بعد  حتى  بالعمل  واستمرت 

إدارهتا.
أول مطبعة دخلت العراق يف كربالء

الثالث عرش اهلجري  القرن  أواخر  إىل  فيها  الطباعة  تاريخ  يعود 
وحتديدا منتصف عام 1237ه� املوافق لعام 1856 ميالدي حي 
السيد  أول مطبعة حجرية، وقد جلبها  إىل مدينة كربالء  جلبت 
)مريزا عباس التربيزي( وهو إيراين اجلنسية كان يقيم يف كربالء 
ذوي  من  وكان  العراق  حاكم  باشا  رشيد  املشري  والية  عهد  يف 
املدارك النرية، حمبا للعلوم ورجال العلم، )عبد الرزاق آل وهاب 

1٩35يف )كربالء يف التاريخ(.
وحال وصول املطبعة إىل مدينة كربالء تم نصبها وبارشت طباعة 
بعض الكتب وقد بدأت بكتاب )املقامات( أليب الثناء اآللويس 
صفحاته  عدد  وكانت  العراق  يف  يطبع  عريب  كتاب  أول  وهو 
رشح  يف  املرضية  )البهجة  بكتاب  أتبعها  ثم  صفحة   )143(
كذلك  السيوطي  الدين  جالل  ألفه  الذي  مالك  البن  األلفية( 
وهي  مهدي  حممد  للسيد  األخبار(  )خالصة  كتاب  طباعة  تم 
أخر  مطبوعات  عن  فضال  األئمة  بحياة  تعنى  التي  الكتب  من 
للعتبات  الزيارة  آداب  أدعية حتتوي عىل  ومناشري جتارية وكتب 

املقدسة وبعض الرسائل العملية للعلامء. 
وكان افتتاح هذه املطبعة فاحتة خري حيث تم فتح مطابع أخرى 
يف مدن أخرى مثل بغداد واملوصل ويف عام 1٩14 ودخلت إىل 
مدينة كربالء مطبعة حجرية أخرى عرفت باسم صاحبها حممود 
وطبعت  بداياهتا  يف  نشطة  وكانت  الظفريي(  )مطبعة  الظفريي 
الواعظ  عدة كتب منها كتاب )تباشري املحرومي( للشيخ حممد 
مل  إنا  إال  طربستاين  حممد  للسيد  اهلدى(  )أنوار  شعر  وديوان 
تشهد  ومل  منها،  ظهر  خللل  العمل  عن  وتوقفت  طويال  تستمر 
كربالء بعد ذلك دخول مطابع جديدة حتى عام 1٩35م حيث 
وطبع  )الشباب(  مطبعة  الصالح  علوان  عباس  الصحفي  أنشأ 
فيها جريدته املسامة )الغروب( إضافة إىل اهتاممه يف طبع بعض 
الكتب الرتاثية والتارخيية والتي اختصت بتاريخ العراق وخاصة 
السيايس منه ومن الكتب املهمة التي طبعت يف مطبعة الشباب، 
)املعاهدة العراقية اإلنكليزية - ملؤلفه عباس علوان الصائغ سنة 

.)1٩43
بعد  األدعية  وكتب  والزيارات  الدينية  الكتب  بعض  إىل  إضافة 
ذلك تأسست ثمة مطابع عديدة احتضنتها مدينة كربالء ال يسع 
املجال لذكرها وهي معروفة لكل متتبع لتاريخ هذه املدينة وعىل 
الرغم من أن أول املطابع العراقية دخلت أرض كربالء كام ذكرنا 
آنفا إال أن الصحافة فيها ظلت متأخرة حتى عام 1٩16 حيث 
جملة  كربالء  يف  جريدة  أول  احلائري  عيل  مريزا  السيد  أصدر 
بعنوان )االتفاق( وقد صدر عددها األول يف يوم 7 من شهر آذار 
لسنة 1٩16 ثم أتبعتها جريدة )الندوة( لصاحبها املحامي السيد 

حممد مهدي الوهاب وصدر عددها األول عام 1٩41م.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2020 م Ahrar  Weekly

53



 

لإلنتاج  الربيطانية   )aparat( رشكة  من  وفد  لّبى 
السينامئي، دعوة مركز اإلعالم الدويل يف إعالم العتبة 
كربالء  مدينة  عن  وثائقي  فيلم  لتسجيل  احلسينية، 
 ، املقدسة  احلسينية  العتبة  ترعاها  التي  واملشاريع 

والقضايا االجتامعية املهمة االخر.
كارتر:  روب��رت  الربامج  مقّدم  الوفد،  عضو  وق��ال 
احلسينية  العتبة  من  بدعوة  كربالء  مدينة  اىل  »قِدمنا 
املقدسة  لتصوير فيلم وثائقي عن حمورين أساسيي، 
واخلدمية،  اإلنسانية  املقدسة  العتبات  مشاريع  مها 
وموضوع حقوق املرأة وفق منظور اإلسالم وما يتخّلله 
وتصون  كرامتها  للمرأة  حتفظ  اجيابية،  جوانب  من 
حقوقها وحتقق رسالتها كفرد مهم يف املجتمع«، مشريًا 
للمجتمع  االم��ور  هذه  لتوضيح  »يسعون  أنم  إىل 
الغريب بغية دحض بعض االفرتاءات واملغالطات التي 
تشويه  لغرض  االعالم،  وسائل  بعض  وتبّثها  تنتجها 

صورة االسالم، والوضع احلقوقي للمرأة املسلمة«.
فيام بّي مدير الربامج لدى الرشكة، مهدي مري طالب 
 press حمطات  لصالح  الفلم،  هذا  »سينتجون  أنم 
4 الربيطانية«، موضحًا« نسعى من   channelو  tv
العتبة  يف  املسؤولي  مع  نجرهيا  التي  اللقاءات  خالل 
اىل  الكاظمية  ومدينة  النجف  يف  وكذلك  احلسينية، 
تقوم  الذي  والدور  االنسانية،  املشاريع  عن  الكشف 
به العتبات املقدسة خلدمة املجتمع، وإلقاء الضوء عىل 

جوانب اجتامعية مهمة اخرى«.

أجربت الظروف الصحية يف مرص وإجراءات الوقاية من 
فريوس كورونا، املرصيي عىل  تأجيل االحتفال بذكر سيد 
بمناسبة  السالم(،  )عليه  احلسي  اإلمام  اجلنة  أهل  شباب 
ب�  املشهور  املشهد  يف  الرشيف  ال��رأس  وص��ول  ذك��رى 
»مسجد رأس احلسي« بمنطقة )حّي احلسي( املشهورة يف 

العاصمة املرصية القاهرة.
االحتفالية  إن »هذه  الدين واألهايل  وقال عدد من رجال 
ألول  آخر  وقت  إىل  تأجيلها  تم  املناسبة،  هذه  وإحياء 
من  للوقاية  املفروضة  اإلج��راءات  بسبب  التاريخ  يف  مرة 

الفريوس«.
واعتاد املرصيون عىل إقامة االحتفاالت ملدة أسبوع كامل 
الرأس  )وص��ول  مناسبة  إلحياء  اآلخ��ر،  ربيع  شهر  من 
ألغيت  أنا  إال  السالم(،  )عليه  احلسي  لإلمام  الرشيف( 

هذا العام حفاًظا عىل صحة املواطني.
وتقول وسائل إعالمية، ان هذه الذكرى املباركة مل يعرف 
أن تم إلغاؤها من قبل ويشارك فيها املرصيون من األهايل 

والشخصيات الرسمية ورؤوساء احلكومات.

تأجيل إحياء ذكرى وصول رأس

 اإلمام الحسين    في مصر
وفد إعالمي بريطاني في كربالء 

لتسجيل فلم وثائقي
A

يعّدها: علي ال�شاهر 

ت
اال

ــــ
ــــ

قـــ
ــــ

ــــ
ملـــ

ا

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2020 م

54

ة 
ع

�سي
ج ال

وا
ام



الصحفي  املصّور  نرشها  املرفقة،  الصورة 
لعام  وت��ع��ود  ف��ورب��س«  يب  »ج���ي  ال��ع��امل��ي 
صوره  من  ص��ورة(   101( ضمن   )2004(
املفضلة التي التقطها عىل مدى )45 عامًا( من 

مسريته املهنية.
 STI( م���وق���ع  ع���ىل  ال���ص���ورة  وُن�����رشت 
TODAY( وُتظهر نساء مصليات يف احدى 

يف  كربالء(،   � )بغداد  طريق  عىل  احلسينيات 
املحّرم  من  العارش  زي��ارة  إلحياء  طريقهّن 
املباد، حيث  البعثي  النظام  احلرام بعد سقوط 
تعد أّول زيارة حيييها حمبو أهل البيت )عليهم 
السلطة  شبح  م��ن  اخل��الص  بعد  ال��س��الم( 

الغاشمة.
منذ  مرة  »ألول  عليها:  معّلقًا  فوربس  وكتب 
30 عاًما، متكن املسلمون الشيعة من حضور 
الشيعي.  التقويم  يف  يوم  أقدس   - عاشوراء 
باحلسينية«،  مساجدهم  الشيعة  يسمي  حيث 
مضيفًا أن »الصورة ُتظهر نساء شيعيات، وقام 
بالتقاطها يوم الثالثاء املوافق )2 آذار/ مارس 
الصالة  استمّرت  حيث  بغداد(،  يف   2004
يرتدين  النساء  مجيع  كانت  ال��ي��وم.  ط��وال 
عن  منفصل  قسم  يف  ويصلي  األسود  الزّي 

الرجال«.

اتفقت اآلراء عىل أن أبا ذر الغفاري )رضوان اهلل تعاىل عليه( هو 
الذي نرش التشّيع يف الشام وجبل عام.

املؤرخون  يذكرها  قصة  الشام  ب��الد  مع  الغفاري  ذر  وأليب 
بإسهاب، ولكنه قىض مدة سنتي تقريبًا بي )30 - 32 ه�(، إال 
أنا كانت مؤثرة جدًا يف أبناء املنطقة، إذنْ غرس يف قلوهبم بذور 

التشّيع العلوي، الذي أعطى ثامره اليانعة بعد ذلك.
وقد ساهم أيضًا يف نرشالتشّيع يف بالد الشام وخاصة يف الرشيط 
السالم(  )عليه  املؤمني  أمري  خ��واص  من  عدد  منه  الساحيل 
زياد  بن  وكميل   اهلمداين،  قيس  بن  وثابت  النخعي،  كاألشرت 
تعاىل  اهلل  )رضوان  صوحان  بن  وصعصعة  صوحان،  بن  وزيد 
عليهم(، حيث كان هلؤالء امليامي بحسب رواية الطربي »تأثري 

كبري يف نرش التشيع يف بالد الشام التي حلوا هبا مرغمي«.
رسالة  يف  »ق��رأت  البلدان:  معجم  يف  احلموي  ياقوت  ويقول 
كتبها ابن ُبطالن املتطّبب إىل هالل بن حمسن بن إبراهيم الصايب، 
من  دخلنا  فقال:  ِمرداس  بني  دولة  يف  ه�(   440( سنة  نحو  يف 
الرصافة إىل حلب.. ويف البلد جامع والفقهاء يفتون عىل مذهب 

اإلمامية«.

ل 
ّ

صورة فوتوغرافية ألو

»عاشوراء« بعد 2003

فقهاء )حلب( 

يفتون بمذهب اإلمامية
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، طليٌق، يرفرف يف زوايا البيت، جيلُس عىل عرش القلب،  حرٌّ
اجلميع،  ان ضحك ضحك  بكل حب،  احتياجاته  الكل  يلّبي 
البسمة  له  لرُيجعوا  مهرجي  إىل  حوله  من  يتحّول  حزن  وان 

الضائعة، طلباتة منّفذة ولو كانت معجزة..
حياة  من  األوىل  السبع  مرحلة  أّن  الروايات  خالل  من  يظهر 
خرج  قد  املرحلة  هذه  يف  الطفل  ألّن  خاّصة،  مّيزة  هلا  الطفل 
يملك  ال  فعيل  كامل  لكّل  فاقدًا  ضعيفًا  جاهاًل  احلياة  عامل  إىل 
شعور  أو  انطباع  أّي  لديه  وليس  العامل  هذا  عن  تصّور  أّي 
واجّتاه نفيّس انفعايّل عنه أو أّي مهارة سلوكية فيه، ويبدأ رحلته 
واملهارات  وامليول  واالجتاهات  والقيم  املعارف  اكتساب  يف 
والسلوكيات املختلفة يف الساحات املتعّددة بالتدريج، وبطبيعة 
ليتّم له اكتساب تلك األمور  احلال حيتاج إىل فرتة زمنية معّينة 
بنحو يصل إىل مرحلة عمرية ُيصبح فيها قادرًا عىل التمييز بي 
ما هو إجيايّب وسلبّي ولو بنحو إمجايّل، ويكّون صورة أّولية عن 
مفهوم اخلطأ والصواب واحلسن والقبيح والضاّر والنافع من 

تلك األمور، فيحتاج يف هذه املرحلة األوىل إىل إعطائه هامشًا 
من احلّرية والفسحة ألجل اكتشاف نفسه واألشياء املحيطة به، 

ولبناء خطوط عالقاته معها.
نحو  الطفل  أمر  لويّل  اإلسالمّي  الرتبوّي  التوجيه  كان  لذا، 
إعطاء الطفل هامشًا من احلّرية وعدم تقييده بلوائح كثرية من 
املمنوعات حّتى ال حُتارص قدرته عىل اكتشاف األشياء والتعّرف 
إليها وملسها واختبارها بشكل شخيّص، فعرّبت الروايات عن 

هذه املرحلة بعبارات مثل: »سّيد«، »أمهل«، »يرخى«.
وباعتبار أّن القدرة االستكشافية لدى الطفل يتّم إشباعها من 
والنشاط  اللعب  أسلوب  من  عليه  تعاىل  اهلل  فطره  ما  خالل 
بمناخ  يعيش حياته  الطفل  ترك  الروايات عىل  احلركّي، حّثت 
اللعب  من  املرحلة  هب��ذه  الطفل  يمّر  أن  وبعد  اللعب،  من 
واإلمهال واإلرخاء ليكتشف العامل املحيط به وخيتربه يصل إىل 
مرحلة امتالك قدرة التمييز بي اإلجياب والسلب، فيخرج من 

تلك املرحلة األوىل ويدخل يف الثانية. 
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حمل القهوة وهّم اأن يدخل غرفة ابنه الطبيب ،
 �شمع لغطًا.. فاأ�شغى

�شاأله زمالوؤه من هذا الرجل الطيب الذي فتح لنا الباب ؟
رد الطبيب بدون تفكر : اإنه اخلادم

جانبًا،  القهوة  و�شع  برهة..  ت�شمر   ، ابنه  رد  االأب  �شمع 
وخرج

تفقد  مل  فاأنت  ثروتك  ت�شيع  عندما   : تذكر   .. يعد  ومل 
�شيئا ، عندما ت�شيع �شحتك فقد فقدت �شيئا، عندما ت�شيع 
يحرتمك  اأن  ال�شهل  من  �شيء   كل  فقدت  فقد  �شخ�شيتك 

النا�ض، من ال�شعب اأن حترتم نف�شك.

قصة أسرية

يعد هيكل السلطة الذي يرتكز عىل سلطتي األب واألم هو املعيار األول 
عىل  إحداها  وطغت  السلطتان  هاتان  اختلت  ما  وإذا  األرسة،  لصحة 
األخرى فإننا سنكون أمام خلٍل بنيوٍي سيؤثر سلبًا عىل نفسية األطفال، 
والتفرقة،  الكره  يسودها  مشققٍة  مفككٍة  مضطربٍة  ستبدو  األرس  فهذه 
العقبات  جتاوز  تستطيع  مثالية  أرسة  بناء  الزوجان  حياول  ذلك  أجل  من 
واملشاكل احلياتية واليومية وال يمكننا جتاهل أن هذا األمر ليس سهاًل لكنه 

يعد  اللبنة األساسية لألرسة.
اتباع  عليك  املثالية،  األرسة  سياسة  تنتهجي  أن  سيديت  قرريت  اذا  لذلك 

األمور التالية :
أواًل: اقتسام التعاون بي األب واألم.

ثانيًا: تعاون وحتالف قوي بي األب واألم من أجل الصالح العام لألرسة.
احلاجة  تقل  احلب  تواجد  فكلام  واحلب،  املتبادل  االحرتام  سيادة  ثالثًا: 

الستخدام السلطة ويطغى شعور االستقرار والطمأنينة .
رابعًا: عدم التمييز بي األخوة واألخوات، ومراعاة الفوارق بي الصبيان 
والبنات من حيث االختالف السلوكي، دون اللجوء إىل املقارنة بينهام عىل 

أساس االختالف.

غزت  التي  ال��ص��ورة  زم��ن  يف  نحن 
عىل  فساعدت   العقول،  قبل  العيون 
رجوع الذاكرة القرائية وقللت توسيع 
والنمو  العقيل  واإلدراك  ال��ذه��ن 
رجحت  ال��ص��ورة  فثقافة  ال��ث��ق��ايف.. 
زمن  يف  ال��ك��س��اىل  م��ن  الكثري  ل��دى 
يقرأ  ال  الثقافة  يدعي  فمن  املتغريات. 
عرب  فاذا   . يقرأ  ال  الكتابة  يدعي  من 
ذاكرتك  تنمي  ان  تستطع  ومل  وقتك 
القرائية اجته اىل طفلك فالقراءة مهمة 
مداركهم  تنمي  فهي  الطفالك  جدًا 
وتزيد من خرباهتم وتقوي حصيلتهم 
يمكن  م��ا  توفري  فعليك  اللغوية.. 
عىل  واح��رص  قراءته  ابنك  خيتار  ان 
جمالت  شكل  يف  هداياه  له  تقدم  ان 
الصغر  يف  القراءة  ان  وكتب..فاعلم 

كالنقش عىل احلجر.  

كيف تؤسس 
أسرة هادئة ومستقرة

القراءة في الصغر 

كالنقش على الحجر
فاطمة عبد االمر
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آية اهلل العظمى الشيخ حممد حسي الغروي األصفهاين واملعروف 
ب� )الُكمباين( )12٩6 �� 1361 ه�(.

بدأ دارسته الدينية يف مدينة الكاظمية، ثم انتقل إىل النجف األرشف 
إلكامل دراسته، فحرض دروس الفقه واألصول والفلسفة عند أبرز 
علامء عرصه، ومل يكن عمره آنذاك يبلغ العرشين عامًا، وب�عد وفاة 
اآلخوند اخلراساين سنة 132٩ ه� اجته للتدريس، وترج عىل يديه 

كثري من العلامء.
الكفاية،  رشح  يف  الدراية  ناية  كتاب  منها:  كثرية،  مؤلفات  له 

وبحوث يف األصول، واألنوار القدسية.

 يف االنتظار..

وقفت  املغيب،  سحائب  خلف  ه��ن��اك.. 
أتقىص  أخبارك،  أتنسم  بارقة،  منك  ألتمس 
يشء  كل  عن  ذاه��اًل  عنك  أحت��رى  آث���ارك، 
حويل، ال ألوي عىل فعل يشء سوى التوغل 
ببرصي يف اآلفاق فيزداد االشتياق، وتنغمس 

الروح يف بحرك اللجّي.. أتراك جتيء؟! 
ال���رساب،  رم���ال  ع��ىل  حافيًا  ع���دوت  ك��م 
بقناديل  عتمتي  أنري  الضباب،  غامر  أشق 
وحشتي،  آَنُس  الصرب  وبمعزل  احلكايات، 
عنك...  به  أسلو  ما  منك  أرى  أن  عسى 
يف  املعذب  وأنا  السلوى  يل  وكيف  هيهات، 
الذي ال  قعر سجن االنتظار، حبيس األمل 

يمل. 
أتقلب  الشتوي،  الليل  مالمح  يف  أتفرس 
بي جهاته الست، أرهف سمعي، أستعجل 
ويمّر  طائل  بال  الوقت  يطول  لئال  الصبح 

العمر بال نائل.      
يلف  الوريد،  إىل  الوريد  من  يمتد  شغف 
هذا العامل املرتامي، متلفعًا باملجاز، مترسباًل 

باإلعجاز، متوضئًا باحلقيقة.  
سائغ  ألنه  الصرب  أعياين  أقول  أن  عيّل  ليس 
يف سبيلك، وال أن أقول أوهاين الفراق ألنه 

سابغ من مجيلك. 
ومنك  الظمأ  إليك  تشكو  األرض  ه��ذه 
الرواء، فيا سيدها، حيَّ عليها، وهلمَّ إليها..        

�شيخ الفقهاء
 واملجتهدين

شهدت مدينة جرييس سيتي بوالية نيوجرييس األمريكية، األربعاء املايض، 
املبارشة ببناء مسجد جديد، وسط ترحيب وسعادة املسلمي به.

سيتضمن  كام  منارة،  وله  قبة  وتعلوه  طابقي  من  سيتكون  اجلديد  املسجد 
أعداد املتاجر املحاذية وبناء مواقف سيارات جديدة.

وقوبل هذا اخلرب، برتحيب كبري من قبل املسلمي، حيث سيصبح بإمكانم 
أداء الصلوات اجلامعة يف مسجدهم اجلديد بدال  من إقامتها داخل بيوهتم 
يتوسع  املجتمع اإلسالمي  أن  فيام تؤكد وسائل إعالمية  يفعلون اآلن،  كام 

ويكرب يومًا بعد يوم يف الوالية األمريكية.

والية اأمريكية..

حتت�شن م�شجدًا جديدًا �شّيُد االأر�ض

حيدر ال�شالمي
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اإلصالح   : احل��يلّ عيل  مرتىض  الشيخ  كتب 
واأله��داف  الوسائل  بمرشوعّية  م��رشوٌط 
عن  فضاًل  مطلقًا،  والغايات  واألغ��راض 
اجلهد  واستفراغ  وأخالقّياهتا  قانونّيتها 
اخِلطاِب  خضّم  يف  اإلرادة  وصدق  الراشد 

واحَلراِك والوصول واألفعال والسلوك.
إاِلَّ  ُأِري���ُد  )إِن  وت��ع��اىل(:  )ت��ب��ارك  اهلُل  ق��ال 
 ِ بِاهللَّ إاِلَّ  َتوِفيِقي  َوَما  َماسَتَطعُت  اإِلصَلٰ�َح 
لُت َوإَِليِه ُأنِيُب( ]سورة هود: 88[. َعَليِه َتَوكَّ
السيد  األمي  الناصح  كالم  سامع  فعلينا  لذا 
املرجع )دام ظّله( خصوصًا يف رسمه لطريق 

اإلصالح املنشود.

ترّد  ال  نراك  يشٍء  »ألّي  السالم(:  )عليه  املجتبى  احلسن  لإلمام  قيل 
سائاًل وإن كنَت عىل فاقة«؟

فقال )عليه السالم(: »اين هلل سائل وفيه راغب وانا استحيي أن أكون 
سائاًل وأرّد سائاًل، وان اهلل )عز وجل( عّودين عادة أن يفيض نعمه عيل 
وعودته ان أفيض نعمه عىل الناس فأخشى ان قطعت العادة ان يمنعني 

العادة.
وروي عنه أيضًا )عليه السالم( أنه اشرتى بستانًا من األنصار بأربعامئة 

درهم، فبلغه أنم احتاجوه فرّده إليهم.
وروي أّنه سمَع رجاًل يسأل َربَّه أن يرزقه عرشة آالف درهم، فانرصف 

اإلمام احلسن )عليه السالم( إىل منزله، وَبَعَث هبا إليه.
وروي أّنه جاء إعرايب يومًا سائاًل اإلمام املجتبى، فقال )عليه السالم(: 
)أعُطوه ما يف اخَلَزانة(، َفُوِجد فيها عرشون ألف دينار، فدفعها )عليه 
أبوُح  تركتني  أال  موالي،  يا  األع��رايب:  فقال  األع��رايب،  إىل  السالم( 

بحاجتي، وأنرش ِمدَحتي.
فأنشأ اإلمام )عليه السالم( يقول:

َنحُن ُأناٌس َنواُلنا خض�ُل -- يرتع فيه الرج�اُء واألم��ُل
جَتوُد قبل السؤال أنفُس�نا -- خوفًا عىل ماِء وجِه َمن َيَسُل

لو علم البحُر َفضَل نائِلنا -- لغاَص ِمن بعِد فيِض�ِه َخَجُل

مرقد االإمامني الع�شكريني 
)عليهما ال�شالم( يحيط به 

�شور �شامراء القدمي

بني يدي �شّيد الكرم االإ�شالح املن�شود
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