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نصار (رحمه اهلل)
الشاعر الشيخ محمد بن ّ
النصاريات المفجوع بمصائب يوم الطف
صاحب ّ

ِ
الى ِ
الشهيد
روح
(خليل عبد االمير شمخي جبر الجليحاوي)
المشاركون في هذا العدد
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صفحتنا على الفيسبوك :مجلة االحرار

االنت�صا ُر ..وايفاء َد ْينه
مثل هذه األيام ُقرئت ُخطبة النصر
قبل ثالث س�� ��نوات وفي ِ
من الصحن الحس�� ��يني الشريف بعد ثالث سنوات قاسية من
تمر الذك�� ��رى الثالثة لالنتصار
القت�� ��ال الضاري ،والي�� ��وم ُّ
الباهر على عصابات داعش اإلرهابية ..بفضل فتوى الجهاد
الكفائ�� ��ي .نعم ،يحين موعد الذكرى لهذه الس�� ��نة وس�� ��ط
أجواء من اإلحباط والتردي العام خاصة في خضم استمرار
جائحة كورونا وس�� ��وء الخدمات وتفش�� ��ي الفس�� ��اد المالي
واإلداري وغيره�� ��ا من مش�� ��اكل تعص�� ��ف بحاضر الوطن
ومستقبله.
�س الحاجة لبارقة أمل
عادت ذك�� ��رى االنتصار ونحن بأم�� � ّ
�رش على ثوب أيامنا المهلهل م�� ��ن أريج الفرح،
وتفاؤل ت�� � ّ
وقد صنع ه�� ��ذا االنتصار العظيم أبط�� ��ال العراق الجديد..
نتيجة االس�� ��تجابة البطولية لنداء المرجعية العليا ،سواء
من أبطال الحشد المبارك وبقية األبطال من جميع صنوف
قواتن�� ��ا األمنية ب�� ��كل عنوانينهم وصنوفهم ومس�� ��مياتهم،
هب أبطال
ومعهم أبطال مواكب الدعم اللوجستي .عندما َّ
العراق كتف�� ��ا بكتف يواجهون الع�� ��دو الغاصب طلبًا ألحد
الحس�� ��نيين :النص�� ��ر أو الش�� ��هادة ..وبص�� ��دور عامرة بحب
ُ
العراق ،واإليمان بعدالة القضية دفاعًا عن المقدسات حتى
أرعب�� ��وا الم�� ��وت ،خاصة بعد أن ت�� ��م لإلرهابين أن يقضموا
بأنيابهم المتوحش�� ��ة ثلث خارطة الوطن ،وتركوها تنزف
دمًا .ولكن األهم من كل ما سبق ذكره من أبطال الحشد
والقوات األمنية ومواكب الدعم اللوجس�� ��تي ،هم الشهداء
األبرار ،والش�� ��هداء األحياء أيضًا من الجرحى والمصابين
ف�� ��ي معارك الش�� ��رف والعزة ..حي�� ��ث إن دماءه�� ��م الزكية
وتضحيات أس�� ��رهم وذويه�� ��م هي من أعادت رس�� ��م خارطة
الوطن الجريح غير منقوصة.
نعم ،س�� ��قوط هذه الدماء الزكية هي م�� ��ن أعادت األمل،
وفتحت أبوابًا نحو المس�� ��تقبل ،ندع�� ��و اهلل تعالى أن يكون
مشرقًا من بعد انقشاع ظلم وظالمية الظالمين ..ببركات
ين
هذه الدماء أيضًا ،فنحن من يحتاج ،أما الشهداء ف َ
�(فِر ِح َ
ِبما آَت ُاهم َُّ
اهلل ِم ْن َف ْضِلهِ) ،لذلك س�� ��يبقى للش�� ��هداء األبرار
َ
ُ
وللجرح�� ��ى ولعوائله�� ��م الكريم�� ��ة َدي�� ��ن في رقابن�� ��ا جميعًا
كعراقيين.
رئيس التحرير

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

هاتف املجلة 07435000170
رئيس التحرير
طالب عباس الظاهر
مدير التحرير
حسين النعمة
هيأة التحرير
علي الشاهر
حيدر عاشور

المراسلون
قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
حسنين الزكروطي
إبراهيم العويني
عيسى الخفاجي

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان

التصوير
وحدة التصوير

ُ
المباشرة
بإيعاز ٍ من الكربالئي..
بتهيئة المساحة الخاصة بصحن
«حبيب بن مظاهر»

َ
كشف رئيس قسم شؤون خدمات املدينة القديمة يف العتبة
احلسينية املقدسة ،عن أن سامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد
املهدي الكربالئي أوعز هلم هبدم العقارات املستملكة يف
منطقة باب الطاق املتداخلة ضمن املرحلة الثانية من توسعة
احلرم احلسيني الطاهر.
هذه اخلطوة اجلديدة ،تأيت بحسب نافع اخلفاجي ،مدير
القسم «إلنشاء صحن حبيب بن مظاهر األسدي (رضوان
اهلل تعاىل عليه)» ،مبين ًا يف ترصحيه ل� (األحرار) نّ
أن «كوادر
شعبتي اجلهد اخلدمي والصيانة يف قسمه رشعتا بإزالة
وهتديم إحدى البنايات الكبرية املتواجدة ضمن املساحة
املشمولة».
وتابع بالقول« :هذه البناية كانت ذات طوابق متعددة،
وتم هتديمها ملدة شهرين متواصلني من العمل الدؤوب
ضيق
واملضني ،وعرب اهلدم (اليدوي) كوهنا واقعة يف زقاق نّ
يصعب إدخال اآلليات الكبرية أو املتوسطة من خالهلا ما
ُ
أدى الستخدام (شفل األستيك) و(الستوتة) ،إضافة إىل
املارة وسكنة املنطقة».
حرص العتبة املقدسة عىل مراعاة نّ
ولفت اخلفاجي إىل نّ
أن «األع���امل احلالية متثنّل املرحلة
التمهيدية لتهديم العرشات من العقارات والدور السكنية،
تم استمالكها مسبق ًا من قبل العتبة املقدنّ سة» ،مضيف ًا
التي نّ
أن «األعامل شملت تقريب ًا ثامنية (أز نّقة) وتستمر مع أعامل
الكلية إلنشاء
االستمالكات اجلديدة حلني هتيئة املساحة
نّ
الصحن الرشيف».
جملة االحرار اال�سبوعية
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ٌ
مسؤول باألمم المتحدة:
العمل التطوعي في كربالء األبرز عالمي ًا
أكدَ مدير الربنامج االنامئي لألمم املتحدة يف كربالء عيل
كمونة ،أن العمل التطوعي يف املحافظة يتميز عن كل العامل
بسبب تنوع االعامل التطوعية فيها من حيث االغاثة والدعم
اللوجستي وتقديم اخلدمات.
وق��ال كمونة يف ترصيح صحفي تابعته (األح���رار) :إن
«املتطوعني يف هذا العام يستحقون الشكر الكبري السيام يف
انصبت اجلهود يف
ظل ما قدموه خالل جائحة كورونا حيث نّ
التعفري وتقديم املساعدات واالغاثة وتقديم الدعم للتنمية
املستدامة» ،مضيف ًا ان «العمل التطوعي يف العامل يصب يف
موضوع معني باستثناء كربالء تتميز عن كل العامل بسبب
تنوع االع��امل التطوعية فيها من حيث االغاثة والدعم
اللوجستي وتقديم اخلدمات للزائرين يف املناسبات الدينية
والزيارات املليونية».

مركزُ االمام الحسين التخصصي للصم
يشارك في احتفال االعاقة العالمي
ش� َ
�ارك مركز االم��ام احلسني (عليه السالم) التخصيص للصم
التابع لقسم النشاطات العامة يف العتبة احلسينية املقدسة يف
احتفال هيأة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات يف وزارة العمل
والشؤون االجتامعية بمناسبة يوم املعاق العاملي والذي جاء حتت
شعار (ألجلكم نحن هنا).
االحتفال تضمن عددا من الفقرات املختلفة منها :كلمة لوزير
العمل والشؤون االجتامعية العراقية والتي نّبني فيها ان الوزارة
جادة يف متابعة واستحصال حقوق رشحية ذوي اإلعاقة وإدراجها
ضمن قانون املوازنة االحتادية لسنة .2021
فيام اكد خبري االشارة (باسم العطواين) مدير املركز ،عىل امهية
احتضان املعاقني كافة واحتوائهم وتقديم كافة اخلدمات هلم،
وطرح عددا من التساؤالت عىل لسان املعاق العراقي متطرقا اىل
دور االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف دعم املعاقني متمثلة
بسامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي الكربالئي وجناب
السيد االمني العام جعفر املوسوي.

دوراتٌ ثقافية وتعليمية
تزوّد ( )70شابا بخبرات ومهارات متعددة

بغي َة تزويدهم باخلربات وتعليمهم طرائق العمل وفنون ادارة احلديث،
يسعى مركز رعاية الشباب التابع لقسم النشاطات العامة يف العتبة
احلسينية املقدسة من خالل دوراته الثقافية واملتخصصة بتعليم املهن اىل
اعادة البهجة للشباب العاطل عن العمل.
ورشع املركز بتنفيذ حزمة من ال��دورات املتنوعة خالل شهر ترشين
االول بغية تطوير قدراهتم ومهاراهتم بمشاركة ( )70شابا من كربالء،
بحسب (حممد عيل الربيعي) مدير املركز ،والذي اضاف« :بعد عودة
احلياة اىل شبه الطبيعية بعد جائحة كورونا كان لزاما عىل املركز استئناف
كل نشاطاته بعد ان كانت اغلب هذه النشاطات ترتكز عىل اجلانب
االلكرتوين لذلك رشع املركز بإقامة جمموعة من ال��دورات للشباب
بالتعاون مع مديرية شباب ورياضة كربالء املقدسة  ،واحدة من هذه
الدورات هي دورة احلالقة املجانية التي شارك فيها قرابة  26شابا،
واستفاد هؤالء الشباب بشكل واضح وملموس منها ،باإلضافة اىل
دورة (عرافة احلفل) و(اعداد املراسل الصحفي) ليصل عدد املستفيدين
من هذه الدورات خالل شهر ترشين االول ل�( )70شابا».
موضحا« :ان السياقات املتبعة يف املركز تساهم يف فتح آفاق جديدة
للشباب بتعليمهم واعدادهم مهنيا وثقافيا؛ منوها عن ادراج الشباب
املستفيدين من دورات املركز يف قاعدة بيانات يسعى املركز من خالهلا
اىل التواصل مع هؤالء الشباب لتطوير امكاناهتم ثقافيا وفكريا».
وجدير بالذكر ان مركز رعاية الشباب دأب منذ تأسيسه عىل تقديم الزاد
الفكري واملعريف للشباب يف كربالء املقدسة بشكل خاص واملحافظات
االخر عن طريق ممثلياته املنترشة يف اغلب املحافظات.

إعمارُ وتأهيل شوارع
مقبرة كربالء القديمة

تواصل الكوادر اهلندسية والفنية التابعة لقسم التنسيق
والتأهيل التابع للعتبة احلسينية املقدسة بإعادة اعامر
وتأهيل الشوارع واالف��رع داخل املقربة القديمة يف
حمافظة كربالء املقدسة.
ورصح (كاظم جواد املطريي) مسؤول شعبة الطوارئ
التابعة للقسم باستمرارية اعامل االع��امر والتأهيل
بقوله« :بنا ًء عىل توجيهات ممثل املرجعية الدينية العليا،
واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة (الشيخ عبد
املهدي الكربالئي) ،تواصل كوادرنا أع��امل اعامر
وتأهيل شوارع املقربة القديمة يف حمافظة كربالء التي
تبلغ مساحتها أكثر من ( )70دونام ،أي ما يعادل أكثر
من ( )175الف مرت مربع».
منوها عن فرتة املبارشة باألعامل منذ أكثر من عامني،
والفتا اىل ان «فتح الشوارع واملداخل الرئيسية يف
املقربة تط نّلب استخدام امل��ع��دات الثقيلة وبعض
تضمن نصب شبكة مياه جديدة ،إضافة
اآلليات ،كام نّ
إىل مدِّ وجتهيز ال��وادي بالطاقة الكهربائية وزراعته
بأكثر من ( )800نخلة ،وأكثر من ( )2000شجرة
نوع (الكاربس) (والفيكس) ،وكذلك طالء السياج
اخلارجي للمقربة».
جدير بالذكر ان العتبة احلسينية املقدسة أهنت قبل أيام
إعامر مقربة املرحوم الرادود محزة الصغري الكربالئي،
واملرحوم قارئ املقتل الشيخ عبد الزهراء الكعبي
(رمحهام اهلل).
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من اأر�صيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ
العراق الحديث

اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة باإمامة ال�صيد احمد ال�صايف يف /16ربيع االآخر1441/هـ املوافق
2019/12/13م ُ :ن�صرت يف جملة االحرار العدد ()729
نّأيا األخوة واألخوات
نّ
نقرأ عليكم ما وردنا من مكتب سامحة السيد (دام ظله) يف
النجف األرشف:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
مرت قبل أيام الذكرى السنوية الثانية إلعالن النرص عىل
نّ
داعش يف املنازلة التارخيية الكربى التي خاضها العراقيون
وأبلوا فيها بال ًء حسن ًا لتحرير أجزاء غالية من وطنهم سبق
أن استوىل عليها التنظيم االرهايب ،وقد قدنّ موا يف هذا الطريق
طوال ما يزيد عىل ثالثة أعوام عرشات اآلالف من الشهداء
نّ
وسطروا صفحات
واضعاف ذلك من اجلرحى واملصابني،
عز وإب��اء ،ورسموا
مرشقة من تاريخ العراق بأحرف من نّ
خالهلا أمج��ل ص��ور البطولة وال��ف��داء ،دفاع ًا عن االرض
ِ
والعرض واملقدسات.
ويف هذه املناسبة العزيزة عىل قلوب العراقيني مجيع ًا نستذكر
بإجالل واكبار الشهداء األب��رار الذين سقوا تراب الوطن
بدمائهم الزكية فارتقوا اىل أعىل درجات املجد والكرامة،
ونتوجه بأسمى آي��ات االح��رتام والتقدير اىل األحبة من
نّ
ُأرسه��م وعوائلهم ،واىل األع��زة اجلرحى واملعاقني ،واىل
املقاتلني األبطال الذين ال يزال الكثري منهم يواصلون الذود
عن احلمى ويواجهون بقايا االرهابيني بكل بسالة ،ويتعقبون
خالياهم املسترتة يف خمتلف املناطق من غري كلل أو ملل ،فلهم
مجيع ًا بالغ الشكر وخالص الدعاء.
وال بد من أن نعيد اليوم التأكيد عىل ما سبق ذكره من رضورة
جملة االحرار اال�سبوعية
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أن يكون بناء اجليش وسائر القوات املسلحة العراقية وفق
أسس مهنية رصينة ،بحيث يكون والؤها للوطن وتنهض
بالدفاع عنه ضد أي عدوان خارجي ،وحتمي نظامه السيايس
املنبعث عن إرادة الشعب وفق األطر الدستورية والقانونية.
كام نعيد التأكيد عىل رضورة العمل عىل حتسني الظروف
املعيشية يف املناطق املحررة واع��ادة اعامرها ومتكني أهلها
النازحني من العودة اليها بعز وكرامة.
ايا العراقيون الكرام
نّ
إن أمامكم اليوم معركة مصريية أخ��رى ،وه��ي (معركة
اإلصالح) والعمل عىل إهناء حقبة طويلة من الفساد والفشل
يف إدارة البلد ،وقد سبق أن نّأكدت املرجعية الدينية يف خطبة
النرص قبل عامني (ان هذه املعركة � التي تأخرت طويال ً -ال
نّ
تقل رضاوة عن معركة االره��اب إن مل تكن أشد وأقسى،
والعراقيون الرشفاء الذين استبسلوا يف معركة االرهاب
ق��ادرون � بعون اهلل تعاىل � عىل خوض غامر هذه املعركة
نّ
املؤكد أن
واالنتصار فيها أيض ًا إن أحسنوا ادارهت��ا) ومن
إتنّباع األساليب السلمية هو الرشط األساس لالنتصار فيها،
ومما يدعو اىل التفاؤل هو إن معظم املشاركني يف التظاهرات
سلميتها وخلوها
واالعتصامات اجلارية يدركون مدى أمهية
نّ
من العنف والفوىض واإلرضار بمصالح املواطنني ،بالرغم
من كل الدماء الغالية التي اريقت فيها ظل ًام وعدوان ًا ،وكان
من آخرها ما وقع يف بداية هذا االسبوع من اعتداء آثم عىل
األحبة املتظاهرين يف منطقة السنك ببغداد حيث ذهب
ضحيته العرشات منهم بني شهيد وجريح.

(ان هذه المعركة ( معركة االصالح)
التي تأخرت طويال ً -ال ّ
تقل ضراوة
عن معركة االرهاب إن لم تكن
أشد وأقسى ،والعراقيون الشرفاء
الذين استبسلوا في معركة االرهاب
قادرون ـ بعون الله تعالى ـ على
خوض غمار هذه المعركة واالنتصار
ً
فيها أيضا إن أحسنوا ادارتها)

إن هذا احلادث املؤمل وما تكرر خالل االيام املاضية من
حوادث االغتيال واالختطاف يؤكد مرة أخرى أمهية ما
دعت اليه املرجعية الدينية مرار ًا من رضورة أن خيضع
السالح � كل السالح � لسلطة الدولة وع��دم السامح
بوجود أي جمموعة مسلحة خارج نطاقها حتت أي اسم
أو عنوان .ان استقرار البلد واملحافظة عىل السلم األهيل
فيه رهن بتحقيق هذا األمر ،وهو ما نأمل أن يتم يف هناية
املطاف نتيجة للحركة اإلصالحية اجلارية.
اننا إذ نشجب بشدة ما جرى من عمليات القتل واخلطف
واالعتداء بكل أشكاله � ومنها اجلريمة البشعة واملروعة
التي وقعت يوم أمس يف منطقة الوثبة � ندعو اجلهات
املعنية اىل أن تكون عىل مستوى املسؤولية وتكشف عمن
نّ
ونحذر من
اقرتفوا هذه اجلرائم املوبقة وحتاسبهم عليها،

تكررها عىل أمن واستقرار البلد وتأثريه املبارش
تبعات نّ
عىل سلمية االحتجاجات التي ال بد من أن حيرص عليها
اجلميع ،كام نشدنّ د عىل رضورة أن يكون القضاء العادل
هو املرجع يف كل ما يقع من جرائم وخمالفات ،وعدم
جواز ايقاع العقوبة حتى عىل مستحقيها ا نّ
ال بالسبل
القانونية ،وأما السحل والتمثيل والتعليق فهي بحد ذاهتا
جرائم جتب حماسبة فاعليها ،ومن املحزن ما لوحظ من
اجتامع عدد كبري من االشخاص ملتابعة مشاهدها الفظيعة
يوم أمس ،وال حول وال قوة اال باهلل العيل العظيم.
جينبنا واياكم
نسأل اهلل تعاىل ان حيفظ العباد والبالد وان نّ
كل سوء بمحمد وآله وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين..
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فقـــــــه وعقائد

متابعة  :حممد حمزة اجلبوري

تربية االأوالد
السؤال  :هل تقع مسؤلية الرتبية من ناحية املسائل الرشعية
وغريه من االمور احلياتية يف الرشع عىل االم او عىل االب او
عىل االثنني مع ًا؟ واذا كان الوالدان منفصلني فعىل َمن تقع
املسؤولية ؟
اجلواب  :هذا من شؤون احلضانة وهي مشرتكة بينهام اىل ان
يبلغ الولد سنتني ثم ختتص باالب سواء انفصال ام مل ينفصال.
السؤال  :هل جيوز رضب األوالد ؟
اجلواب  :اذا توقف التاديب عيل إعامل القوة والرضب جاز
واالحوط لزوم ًا ان اليتجاوز يف ذلك ثالث جلدات وان
يكون برفق بحيث اليوجب ذلك امحرار البدن او اسوداده
ويف جوازه بالنسبة للبالغني اشكال فاالحوط لزوم ًا تركه .
السؤال  :ما هي نوعية الربامج واالفالم التلفزيونية التي حيرم
عىل الوالدين ترك ابنائهام يشاهدوهنا ؟
اجلواب  :كل ما ينايف تنشأهتم نشأة دينية صاحلة مما يتضمن
االمر باملنكر والنهي عن املعروف ونرش االفكار اهلدامة
والصور اخلالعية املثرية للشهوات الشيطانية وكل ما يوجب
االنحطاط الفكري واخللقي للمشاهد .
السؤال  :هل جيوز لألب مراقبة الولد أو البنت من خالل
فحص موقعه أو هاتفه لريى مع من يتحدث صون ًا له ؟
اجلواب  :جيوز بمقدار الرضورة يف ما تتوقف عليه صيانته
املحرمات .
من
نّ
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السؤال  :مدرسة أوربية يف مالكها مدرسون ال يؤمنون
بدين ينكرون أمام التالميذ وجود اهلل تعاىل ،فهل جيوز إبقاء
الطالب املسلمني فيها ،خصوص ًا أن تأثرهم بأساتذهتم
حمتمل جد ًا؟
اجلواب  :ال جيوز ،ويتحمل ويل الطفل كامل املسؤولية عن
ذلك .
السؤال  :ما هو املستحب القيام به للمولود ؟
اجلواب :يستحب َغ ُ
سل املولود عند وضعه مع األمن من
ال��رضر ،واألذان يف أذنه اليمنى واإلقامة يف اليرسى فإننّه
عصمة من الشيطان الرجيم كام ورد يف اخلرب ،ويستحب أيض ًا
حتنيكه بامء الفرات وتربة احلسني (عليه السالم) ،وتسميته
باألسامء املستحسنة نّ
فإن ذلك من حقنّ الولد عىل الوالد،
ويف اخلرب :نّ
سمي بالعبود نّية ،وخريها
(إن أصدق األسامء ما نّ
أسامء األنبياء صلوات اهلل عليهم أمجعني) ،وتلحق هبا أسامء
األئمة (عليهم السالم) ،وعن النبي (صىل اهلل عليه وآله) أننّه
نّ
يسم أحدهم باسمي فقد
قال( :من ولد له أربعة أوالد ومل نّ
حممد ًا،
جفاين) ،ويكره أن يك نّنيه أبا القاسم إذا كان اسمه نّ
األئمة (صلوات اهلل عليهم)،
كام يكره تسميته بأسامء أعداء نّ
ويستحب أن حيلق رأس الولد يوم السابع ،وأن يتصدنّ ق
نّ
بوزن شعره ذهب ًا أو نّ
فضة ،ويكره أن حيلق من رأسه موضع ًا
ويرتك موضع ًا .

في التشريع
الترشيع مأخوذ من الرشيعة ،ويراد به سن الرشائع
أن َ َ
واألحكام ،كام نّ
وسن
رشع معناه أنشأ الرشيعة
َّ
قواعدها ،ومنه قوله تعاىلَ َ :
(رش َع َل ُك ْم ِم ْن الدِّ ِ
ين
وحا َوا َّل ِذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َو َما َو َّص ْينَا بِ ِه
َما َو َّص بِ ِه ُن ً
إِ ْب َر ِ
ين َو َ
ال َت َت َف َّر ُقوا
يموا الدِّ َ
يم َو ُم َ
يسى َأ ْن َأ ِق ُ
اه َ
وسى َو ِع َ
يه) ،وقولهَ :
ِف ِ
رش َك ُاء َ َ
(أ ْم َ ُهل ْم ُ َ
رش ُعوا َ ُهل ْم ِم ْن الدِّ ِ
ين َما
َ ْمل َي ْأ َذ ْن بِ ِه ُ
اهلل).
وليس ألحد حق الترشيع ،وال يؤخذ من أحد سوى
اهلل ورسوله ،ثم َم ْن أمر رسول اهلل «صىل اهلل عليه
وآله» بأخذ الرشيعة منهم ،وهم أهل البيت األطهار
«عليهم السالم» ،الذين هم سفينة نوح ،من ركبها
نجا ،ومن ختلف عنها غرق وهوى ،وهم أحد الثقلني
اللذين لن يضل من متسك هبام إىل يوم القيامة.

مرتبة االجتهاد
وهي ملكة استنباط األحكام الرشعية عن أدلتها
التفصيلية ،وهبذه املرتبة يرتقى الفقيه والعامل من
التقليد إىل درجة االجتهاد ويسمى هبذه املرتبة
جمتهد ًا ،وهو باعتبار االجتهاد نافذ ال��رأي عىل
نفسه مطلق ًا وإن مل يكن عد ً
ال ووجد من هو أعلم
منه وأعدل ،ويشرتط يف املجتهد البلوغ ،والعقل،
واإليامن ،والعدالة ،واحلرية ،والرجولة ،واحلياة،
واألعلمية ،وطهارة املولد.

صالة الخوف
روي عن اإلمام الصادق (عليه السالم) يف حديثه
عن (صالة اخلوف) حيث قال« :فإهنا نزلت ملا خرج
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) إىل احلديبية ،يريد
مكة ،فلام وقع اخلرب إىل قريش بعثوا خالد بن الوليد
يف مائتي فارس كمين ًا يستقبل رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله) (فكان يعارض رسول اهلل) عىل اجلبال.
فلام كان يف بعض الطريق ،وحرضت صالة الظهر،
فأ نّذن بالل ،فصىل رسول اهلل «صىل اهلل عليه وآله»
بالناس .فقال خالد بن الوليد :لو كنا محلنا عليهم
وه��م يف ال��ص��الة ألصبناهم ،فإهنم ال يقطعون
صالهتم ،ولكن جتيء هلم اآلن صالة أخرى هي
أحب إليهم من ضياع أبصارهم ،ف��إذا دخلوا يف
الصالة أغرنا عليهم ..فنزل جربئيل «عليه السالم»
عىل رسول اهلل «صىل اهلل عليه وآله» بصالة اخلوف
الص َال َة َف ْلت َُق ْم
يف قولهَ :
(وإِ َذا ُك ْن َت ِفي ِه ْم َف َأ َق ْم َت َ ُهل ُم َّ
َطائِ َف ٌة ِم ْن ُه ْم َم َع َك َو ْل َي ْأ ُخ ُذوا َأ ْس ِل َحت َُه ْم َفإِ َذا َس َجدُ وا
َف ْل َي ُكو ُنوا ِم ْن َو َرائِ ُك ْم َو ْلت َْأ ِ
ت َطائِ َف ٌة ُأ ْخ َرى َ ْمل ُي َص ُّلوا
َف ْل ُي َص ُّلوا َم َع َك َو ْل َي ْأ ُخ ُذوا ِح ْذ َر ُه ْم َو َأ ْس ِل َحت َُه ْم َو َّد
ين َك َف ُروا َل ْو تَغْ ُف ُل َ
ون َع ْن َأ ْس ِل َحتِ ُك ْم َو َأ ْمتِ َعتِ ُك ْم
ا َّل ِذ َ
ون َع َل ْي ُك ْم َم ْي َل ًة َو ِ
َف َي ِمي ُل َ
َاح َع َل ْي ُك ْم إِ ْن
احدَ ًة َو َال ُجن َ
َك َ
ان بِ ُك ْم َأ ًذى ِم ْن َم َط ٍر َأ ْو ُك ْن ُت ْم َم ْر َىض َأ ْن َت َض ُعوا

َأ ْس ِل َحت َُك ْم َو ُخ ُذوا ِح ْذ َر ُك ْم إِ َّن َّ َ
ين
اهلل َأ َعدَّ لِ ْل َك ِاف ِر َ
َع َذا ًبا ُم ِهينًا)».
فترشيع صالة اخلوف قد كان يف احلديبية التي كانت
يف سنة ست للهجرة ،ثم صالها النبي األكرم (صىل
اهلل عليه وآله) مرة أخرى بأصحابه يف غزوة ذات
الرقاع ،التي كانت يف السنة السابعة للهجرة.
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العطاء احل�سيني

( )1000طالبة جامعية
احتفلن بتخرجهن في الصحن
الحسيني المشرف
االحرار :اإبراهيم حميد العويني

احتفلت ( )1000طالبة من الجامعات العراقية بحفل تخرجهن في الصحن الحسيني المشرف
وكان مركز الحوراء زينب (عليها السالم) التابع للعتبة الحسينية المقدسة من نظم حفل
التخرج وأعد برنامجا متخصصا ضمَّ عدة فقرات تابعتها مجلة (االحرار) طيلة استضافتهن
في العتبة الحسينية المقدسة.
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وقال (السيد سعد الدين البناء) عضو جملس إدارة العتبة
احلسينية املقدسة وامل��رشف عىل مركز احل��وراء (عليها
ال��س��الم)« :بتوجيه من سامحة املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي أقام املركز
حفال لتخرج اكثر من ( )1000طالبة من عموم اجلامعات
وخمتلف الكليات واالختصاصات ،ومنها الطبية واهلندسية
والرتبوية».
وتابع «ان اخلرجيات من ( )12حمافظة هي بغداد ،وواسط،
وميسان ،ودياىل وكربالء املقدسة والنجف االرشف وبابل
والساموة والديوانية والبرصة وذي قار وصالح الدين»،
مبينا «تم تقسيم هؤالء اخلرجيات اىل مخس جماميع للمشاركة
يف التخرج يف حرم االمام احلسني (عليه السالم) ويأيت ذلك

بنا ًء عىل رغبة الطالبات يف أن يكون ختام سنوات دراستهن
عند اإلمام احلسني (عليه السالم) واهدين إليه تعب هذه
السنوات ودع��ون من اهلل تعاىل بفضله (عليه السالم)
ان يوفقهن يف مسريهتن العملية املباركة وان يوفقهن يف
مسريهتن عىل هنج اهل البيت (عليهم السالم)».
واوض��ح «تضمن برنامج التخرج ع��دة فقرات أمهها
استذكار للشهداء وبطوالهتم من خالل تكريم بنات
الشهداء ودعوة عوائل الشهداء للحضور واملشاركة يف
هذه املراسيم حيث رفعن شعار( :لوال دماء احلشد الشعبي
ملا خترجنا) ويأيت ذلك لر ِّد اجلميل والعرفان من الطالبات
واخلرجيات بحجم التضحية التي قدمها االبطال من احلشد
الشعبي واجليش العراقي باإلضافة اىل عرض إلصدارات
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الشهداء املتنوعة الصادرة عن مركز احلوراء زينب (عليها
السالم) والتي توثق احلقبة العظيمة التي شهدها العراق
بعد فتوى الدفاع الكفائي من خالل ما قدمه االبطال من
تضحيات وتابع يف حديثه «كام كانت هنالك فقرات مميزة
تتضمن استعراضا لقصص نجاح مميزة للخرجيات».
من جهتها قالت الطالبة (هدى حممد) من حمافظة بغداد« :ان
هذا احلفل الذي اقيم لنا يمثل رعاية واهتامما كبريين من قبل
العتبة احلسينية للطلبة خصوصا يف ظل عام استثنائي شهده
العامل امجع وباألخص طلبة املراحل املنتهية من اخلرجيني
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حيث تشهد اجلامعات احتفاالت خترج طلبتها؛ ولكن
هذا العام بسبب ظروف كورونا مل تتح الفرصة للطلبة بان
يفرحوا هبذا التخرج لذلك كان التعويض مضاعفا من اهلل
تعاىل ،وذا رعاية خاصة من االمام املهدي (عجل اهلل فرجه)
حيث متت إقامة إعالن خترجنا عند مرقد االمام احلسني
واخيه ايب الفضل العباس (عليهام السالم)».
وقالت الطالبة (حوراء حممد عليوي) من حمافظة ذي قار:
«ما أمجل اللحظات وختام سنوات الدراسة يف رضيح
موالي اإلمام احلسني (عليه السالم) وانا اردد نداء العقيدة

بجوارك سيدي فكان ختامها مسكا ،وأسأل اهلل ان يريض
اإلمام احلسني (عليه السالم) عني و عنكم مجيع ًا ودوام
املوفقية لكم و جيعلكم من أنصار احلجة ابن احلسن (عليهم
السالم)» ،تشاركها احلديث الطالبة (مجانة عبد الستار)
من ذي قار قائلة« :حيق يل وال ُاالم إن قلت ان ما ُنلناه ،ال
يناله إال ذو حظ عظيم كانت االجواء اقل ما يقال عنها ال
اهنا مجيلة للغاية ومتتاز بالروحانية والطمأنينة ،صد ًقا إنني
أدمعي طيلة الفقرات ،فمن ترحيب نقطة
مل استطع مسك ُ
التفتيش اىل تقدير القائامت عىل هذا العمل املبارك وحتى
منظامت الزيارة عند رضيح أيب االح��رار ،كان االحرتام
والتقدير نصيبنا والدعاء بالتوفيق حي نّفنا أينام حللنا ،ما ُيسعد
يف األمر أن تشعر بأن كل ذلك للحسني (عليه السالم)».
وعن َق َسم التخرج قالت «تأدية عهد التخرج يف حرضة
اإلم��ام (عليه السالم) ،وعبارة ُ«أش ِهد اهلل» ايقظت َّ
يف
االحساس باملسؤولية امللقاة علينا كخرجيات امام اهلل وامام
الشعب».
ويذكر ان حفل التكريم ختلله توزيع تربة حرم االمام احلسني
(عليه السالم) للتربك ،كام تضمن عدة فقرات منها التقاط
صور مجاعية يف احلرم املرشف لتكون تذكارا هلن عىل مدى
االعوام القادمة كام كان هناك تربك بوجبة غداء يف مضيف
االمام احلسني (عليه السالم) وجولة لالطالع عىل املقتنيات

والنفائس الثمينة املوجودة يف املتحف احلسيني وختام ذلك
كان باملشاركة يف نداء العقيدة وتلك الوقفة املرشفة بني
يدي املوىل ايب عبد اهلل احلسني (عليه السالم) وترديد قسم
التخرج من قبل اخلرجيات».
وق��ال��ت الطالبة رب��اب غ��ازي اهب��ري م��ن حمافظة ميسان
«استقبلتنا نساء طاهرات ،بينهن من حتمل لنا راية مل نحلم
من قبل ان نقبلها وتلك التي تلتقط لنا ذكريات لن ننسها
ما حيينا ،و َدخ َلت علينا فتيات صغريات قد محلن مالمح
ابأهن الشهداء و األموات سبحان اهلل ما امجلهن وما امجل
ابتسامتهن التي تسللت اىل قلبي فلم استطع ان امتالك نفيس
وذهب اىل احداهن وقبلتها وحضنتها وشممت رائح اجلنة
هبا رحيانه واي رحيانه طفلة متنيت ان اجلس معها طوي ً
ال
مر السحاب ...واما ختامها
مر َّ
واحكي معها لكن الوقت َّ
فكان مسك ورحيان فها قد وصلنا لذلك املكان الذي يردد
كل يوم نداء العشق االبدي وهذه املرة كان لنا نصيب من
هذا الرشف العظيم» ،وتابعت« :الشكر هلل او ً
ال ولألمام
احلسني واألمام الغائب روحي له الفداء (عليهام السالم)
وثاني ًا اىل العتبة احلسينية وباخلصوص مركز احلوراء زينب
شكرا بقدر فرحتنا وحتقيق
واملسؤولني عىل هذا التجمع،
ً
امنيتنا بأن نكون حتت قبة سيد الشهداء ونحن بزي التخرج
ومشاركتنا هذه الفرحة».
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في ظل تفشي الجائحة قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى..

برامج عديدة ودعم غير منقطع لمن
ّ
قدم للوطن اغلى ما يملك

تقرير :قا�صم عبد الهادي

بعد صدور الفتوى اخلالدة بالدفاع واجلهاد لتحرير البالد
من دنس التكفريين َ
رشعت العتبة احلسينية املقدسة بتشكيل
لواء عيل االكرب (عليه السالم) ليشارك القوات االمنية من
اجليش والرشطة يف حترير االرايض التي دنستها العصابات
االرهابية ،وبعد خوض اللواء معارك حترير جرف النرص
وبيجي واملناطق املحيطة حيث خ نّلفت هذه املعارك قوافل
من الشهداء واجلرحى واملعاقني ان��ربت العتبة احلسينية
املقدسة لرعايتهم من خالل مؤسسة ُتعنى برعاية عوائل
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الشهداء واجلرحى ،فتصدت ملتابعة كافة شؤون هذه العوائل
الكريمة ورعايتهم رعاية صحية ومعيشية وتربوية وغريها،
وبارشت معهم بربامج متعددة منها (السلة الغذائية ،كسوة
العيد املبارك ،التجهيزات املدرسية ،بناء وترميم الدور ،جتهيز
العوائل باألثاث واالجهزة املنزلية ،معاجلة املرىض واجلرحى
داخل وخارج العراق ،السفرات الدينية والرتفيهية للمراقد
املقدسة يف العراق واي��ران ،املخيامت الكشفية لألشبال،
تقديم املعونات املادية لتحسني الوضع املعييش) وغري ذلك

من الربامج التي تساهم برعاية هذه الرشحية املعطاء.
مهام يشار اليها بالبنان
النشاطات التي يقوم هبا القسم عامة (بناء الدور وترميمها،
عالج اجلرحى واملرىض من ذوي الشهداء واملجاهدين،
توزيع السلة الغذائية يف شهر رمضان املبارك وغريه ،كسوة
العيد والكسوة املدرسية واملوسمية ،التجهيزات املدرسية
والقرطاسية ،السفرات الرتفيهية ألبناء الشهداء االبرار،
املخيامت الكشفية ،زيارة عوائل الشهداء للمراقد املقدسة
داخل وخارج العراق ،إقامة جمالس العزاء يف املحافظات

كافة بذكرى شهادة األئمة االطهار (عليهم السالم) ،تقديم
املساعدات املالية كمنح الزواج وغريها للمجاهدين وابناء
الشهداء ،تكريم املتفوقني من ابناء الشهداء وكذلك ابناء
املجاهدين ،الكشف امليداين لدور عوائل الشهداء والوقوف
عىل احتياجاهتم ،زي��ارة جمالس الفاحتة للشهداء يف كافة
املحافظات وتسليمهم منحة العتبة املقدسة ،زيارة اجلرحى
من املجاهدين الراقدين يف املستشفيات ويف منازهلم ويف كافة
املحافظات).
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انجاز وبطوالت
ملعرفة املزيد من تفاصيل برامج قسم رعاية ذوي الشهداء
واجلرحى حتدث ل�(االحرار) احلاج امحد رسول فرحان
رئيس القسم قائال :يواصل العاملون يف القسم نشاطاهتم
اليومية املختلفة برعاية اجلرحى وذوي الشهداء للنهوض
بواقعهم االقتصادي واملعييش بام يتالءم مع ما قدموه
من انجازات وتضحيات وبطوالت ستبقى خالدة مدى
التاريخ بالوقوف يف وجه االرهاب الداعيش وحترير مجيع
االرايض املحتلة وحتقيقهم ألروع معاين الفخر والعز،
فمنهم من قىض نحبه يف سبيل اهلل وبلغ درجات الشهادة
ومنهم من تعرض اىل اصابات بمختلف اشكاهلا.
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 624.190.000مقدار الدعم غري حمدود
وخالل هذا العام وعىل الرغم من تفيش وانتشار فريوس
كورونا لكننا واصلنا العمل خدمة هلذه الرشحية التي
ضحت بأغىل ما متلك حيث قمنا بالتربع بمبالغ مالية قدرها
( )113.152.500دينار خاصة لبناء الدور واملساعدات
املالية مقسمة عىل ( )944وجبة ،وكذلك توزيع منح
مالية ومساعدات مقطوعة بمقدار ()21.500.000
دينار جلرحى احلشد الشعبي والقوات االمنية مقسمة
عىل  25حصة ،بام يف ذلك املبالغ املرصوفة التي بلغت
( )77.350.000دينار خاصة لعالج اجلرحى من كافة
الفصائل داخل العراق ما عدا التخفيضات املحسومة

يف مستشفيات االم��ام زي��ن العابدين (عليه
ال��س��الم) والكفيل وهناك اع��داد كبرية من
اجلرحى متت معاجلتهم من قبل طبابة احلشد
الشعبي ومقسمة عىل ( )145حصة ،وكذلك
املبالغ املالية املرصوفة لعالج اجلرحى من كافة
الفصائل خارج العراق وحتديدا يف اهلند ولبنان
وايران والتي بلغت ( )61.537.500دينار
واملقسمة عىل ( )18حصة ،وايضا توزيع
الرواتب الشهرية عىل شهداء ركضة طويريج
والتي بلغت بمقدار ()329.500.000
وامل��وزع��ة عىل ( )34حصة ،واخ��ريا توزيع
االعانات واملساعدات املختلفة عىل عوائل
شهداء ومقاتيل احلشد الشعبي املقدس والتي
شملت بناء وترميم ال���دور ومنح ال��زواج
والتجهيزات املنزلية اىل غري ذلك والتي بلغت
( )21.150.000موزعة عىل ( )26حصة،
وبذلك فان املبالغ املالية املرصوفة من قبل
قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى خالل عام
 2020فقط بلغت ( )624.190.000دينار
موزعة عىل اجلرحى وذوي الشهداء.
ادوية وعالجات وعمليات جراحية
وواص��ل القسم دعمه هلذه الرشحية املنكوبة
من خالل معاجلة واجراء العمليات اجلراحية
ورشاء العالج من داخ��ل ال��ع��راق وخارجه
للجرحى وذوي الشهداء خالل عام 2020
فقط وال��ذي شمل فحص ومعاجلة اجلرحى
وذوي الشهداء داخ��ل ال��ع��راق وال��ذي بلغ
عددهم  225شخصا ،ورشاء عالج للجرحى
وذوي الشهداء من داخل العراق والذي بلغ
 200شخصا ،وايضا اجراء العمليات اجلراحية
للجرحى وذوي الشهداء داخل العراق والذي
بلغ عددهم  50شخصا ،ومعاجلة اجلرحى
وذوي الشهداء خ��ارج ال��ع��راق وال��ذي بلغ
عددهم  9اشخاص.
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بهدف ابراز الطاقات والمواهب القرآنية للعالم...

ّ
فضائي���ة الق���رآن الكري���م تنطل���ق بب���ث برامجه���ا
ومسابقاتها من العتبة الحسينية المقدسة
االحرار :اإبراهيم حميد العويني – ت�صوير :مرت�صى نا�صر

وللتعرف اكثر عن فكرة تأسيس القناة وعملها التقت مجلة (االحرار)
مديرها السيد (جعفر عبد اهلل كاظم الموسوي) للحديث عنها ،حيث
قال« :كانت بداية تشرفنا بإدارة القناة قبل حوالي ثالث سنوات،
وتحديدا في السابع في محرم الحرام 1439هـ ،حيث كان من
المخطط ان تبث التالوات بأصوات القراء العراقيين».
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وتابع« :تم فتح افاق وبرامج جديدة واصبحت هناك
دورة براجمية متكاملة للقناة تشمل اخبارا قرآنية وبرامج
ومسابقات وتالوات نادرة وألول مرة».
�ني املوسوي« :ان اخلطة شملت تسليط الضوء عىل
وب� نّ
مواهبنا يف داخل العراق ،حيث يزخر وطننا احلبيب بالكثري
من املواهب العراقية املظلومة اعالميا» ،وتابع احلديث:
«كذلك لتسليط الضوء عىل كل نشاطات دار القرآن الكريم
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة وهو هدف من اهداف القناة
بإبراز واظهار النتاج النوعي ووفرة نشاطات الدار».
واشار املوسوي اىل اهم الربامج يف دورة القناة الربجمية
فقال« :لدينا برامج علوم القرآن وبرامج تفسريية وبرامج
االطفال (عمو فرحان) ولدينا برامج تعليمية قرآنية وبرامج
التفسري وما يزيد عىل حوايل ثامنية برامج تلفزيونية».
مشريا اىل «تشكيل جل��ان قرآنية الستيعاب املواهب
والطاقات املوجودة يف العراق ،ما ساعد يف وفرة برامج
القناة القرآنية ايضا ،كام توجهنا لفتح تعاون مع املؤسسات
القرآنية الداخلية واخلارجية ،ومنها العتبات واملراقد
املقدسة اضافة اىل ذلك تم عمل اتفاق مع احتاد الروابط
العراقية واعطيناهم مساحة (ساعة تلفزيونية) كاملة».

ونوه املوسوي عن انتقالة القناة اىل املرحلة الثانية وهي
خارج العراق ،فقال« :كام هو معلوم ان جمموعة قنوات
كربالء الفضائية لديا مراسلون داخل وخارج العراق
فتم تكليفهم بتسليط الضوء عىل كل ما جيري بالتخصص
القرآين وارساله لنا فأصبحت لدينا نرشة اخبارية كاملة
داخلية وخارجية يتم بثها اسبوعيا ،مشريا اىل ان هناك
نرشتني يف االسبوع وان شاء اهلل لدينا خطة مستقبلية وهي
ان تكون النرشة يومية».
واكد بان «بث القناة عىل مدار  24ساعة اضافة اىل االدعية
والزيارات وبث اخلتامت القرآنية وتسليط الضوء عىل
انشطة العتبات املقدسات القرآنية ،وايضا تسليط الضوء
عىل املحافل القرآنية يف كل املزارات واملقامات املرشفة يف
العراق ونقلها ببث مبارش».
وعىل الصعيد ال��دويل قال املوسوي« :هناك تعاون مع
بعض املؤسسات الدولية ولكن بسبب الظروف الصحية
من جائحة كورونا أدت اىل قلة التواصل والفعاليات يف
هذه الفرتة حيث يف الفرتة املاضية استضفنا شخصيات من
لبنان ومرص وشخصيات مهمة اخرى يف التفسري وعلوم
القرآن الكريم».
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شعبة النشاطات االفريقية ...
(عليهم السالم)

نافذة دولية لعلوم أهل البيت

في عام  2015بدأ العمل بالتنسيق مع بعض الشخصيات سواء في غرب افريقيا او شرقها من
اجل ااالتيان بمجموعة من الطلبة الى مدينة كربالء المقدسة للدراسة والقسم االخر منها كان
عبارة عن التنسيق لغرض بعض المشاريع البسيطة ،وبعد مرور ما يقارب الثالث سنين من هذا العمل
المتشتت في عدة دول افريقية ومنها بوركينافاسو وبعضها االخر في جمهورية مالي وكذلك
في دولة اوغندا ،وفيما بعد ارتأى المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ
عبد المهدي الكربالئي في عام  2018تشكيل شعبة خاصة بالنشاطات االفريقية باسم (شعبة
النشاطات االفريقية) التابعة لقسم النشاطات العامة في العتبة الحسينية المقدسة لغرض تبويب
هذه المشاريع ،وفي نهاية العام نفسه أي  2018تأسست هذه الشعبة بهدف تنمية القدرات
العلمية والثقافية لدى المجتمعات االفريقية وايصال رسالة اهل البيت (عليهم السالم) وفكر
االمام الحسين (عليهم السالم) لمجتمع محبي أهل البيت بنسبة  %80ذلك الفكر المليء بالمحبة
والتسامح والحرية.
تقرير :قا�صم عبد الهادي – ت�صوير :ح�صنني ال�صر�صاحي
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شعبة أبرصت النور يف افريقيا
ملعرفة تفاصيل اكثر عن هذه الشعبة واهدافها وطبيعة عملها
حتدث الشيخ عيل القرعاوي معاون رئيس قسم النشاطات
العامة ومسؤول شعبة النشاطات االفريقية يف العتبة احلسينية
املقدسة قائال« :بدأ عمل الشعبة باملبارشة يف أول مشاريعها
وهو (مؤسسة وارث االنبياء يف اوغندا) ،وكانت لنا سفرة
مشرتكة اىل اوغندا مع سامحة الشيخ امحد العاميل مدير
معهد وارث االنبياء التابع لقسم الشؤون الدينية وفضيلة
الشيخ حسن املنصوري رئيس قسم دار القرآن الكريم
لغرض إعداد برنامج خاص يف تلك الدولة ،ومن خالله تم
انشاء مؤسسة بدأت تعمل يف جانبني اجلانب الديني اخلاص
بالرجال واجلانب النسوي الذي تضمن اعداد مرشوع ديني
وثقايف وفكري للنساء يدف اىل تطوير قابلياهتن ومهارهتن،
وال زالت املؤسسة مستمرة بعملها ولدينا خطة مستقبلية
بإنشاء مدرسة ابتدائية ومتوسطة يف هذه املؤسسة من املؤمل
هلا ان ترى النور يف العام املقبل بكوننا قد حصلنا عىل
املوافقات االولية من اجلهات احلكومية لذلك».

االنتقال اىل رشق افريقيا
وبعد ذلك انتقلنا (ال يزال احلديث للشيخ القرعاوي)
من رشق افريقيا اىل غرهبا واسسنا مؤسستني االوىل يف
بوركينافاسو والثانية يف باماكو عاصمة مجهورية مايل وهاتان
املؤسستان بدأتا العمل بشكل ارسع واكثر تطورا ،واالن يف
بوركينافاسو لدينا مدرسة ابتدائية فيها صفان (صف اول،
صف ثاين) مسجلة رسمي ًا يف وزارة الرتبية يف بوركينافاسو
حيث تم جتهيز تلك املدرسة وتأثيثها ،وتعيني فيها كوادر
فنية عاملة وتابعة للعتبة احلسينية املقدسة جتاوز عددهم
اكثر من  12منتسبا يعملون كموظفني إلدارة املرشوع
وبمتابعة يومية من قبلنا فضال عن زياراتنا الشخصية لتلك
الدولة واالطالع عام يقدم فيه ،وبالنسبة اىل باماكو ايض ًا
هناك مدرسة ابتدائية ُاسست هذا العام خصصت كروضة
لألطفال ومدرسة ابتدائية اخرى حتتوي عىل الصف االول
فقط ولدينا خطط مستقبلية لفتح صفوف اخر يف هذه
املدرسة ،وكام هو معلوم لدى البعض ان هذا املرشوع هو
فتي ونحن يف طور تطويره.
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العمل عىل املشاريع التنموية
واكمل القرعاوي حديثه :يف مطلع هذا العام اقرتحنا عىل
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي إنشاء مرشوع تنموي خلدمة مشاريعنا
الثقافية يف غرب افريقيا او رشقها ،وكان اول تأسيس لنا يف
املشاريع التنموية يف دولة بوركينافاسو حيث تم رشاء ارض
مساحتها ( )30.000مرت مربع لتغطية نفقات املشاريع
الثقافية يف تلك الدولة ،والعمل جا ٍر بإنشاء مشاريع تنموية
يف مجهورية مايل واوغندا من اجل ان ترتقي املشاريع الثقافية
بالتمويل من تلك املشاريع التنموية.
عضوية العتبة احلسينية للمجلس االسالمي االفريقي
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يف معرض سؤالنا له عن املجلس االسالمي ألهل البيت
(عليهم السالم) يف افريقيا اجاب القرعاوي :ان املجلس
االسالمي ألهل البيت (عليهم السالم) هو جملس اعىل يضم
اكثر من  20مؤسسة واالن تم اضافة العتبة احلسينية املقدسة
كمؤسسة داخل هذا املجلس وبالتايل ستكون عضوية العتبة
مهمة جد ًا من خالل اطالعها عىل مجيع املشاريع التي تقام
يف اروقة املجلس مع العلم ان هناك الكثري من املؤسسات
املشرتكة فيه ،اضافة اىل تنظيم عقد لقاءات شخصية مع كل
الفرق االسالمية بتلك الدول التي زرناها من خمتلف املذاهب
والديانات وهذا يؤدي اىل توحيد جهود املسلمني وبالتايل
فإهنا تصب ملصلحة الدين االسالمي واالنسانية بشكل عام.

خطط مستقبلية واهداف سامية
من خططنا املستقبلية فتح دورات ادارية يف التنمية البرشية
مل��دراء املؤسسات وللكوادر االداري���ة لتطوير مهاراهتم
وقابلياهتم ،وذلك سعيا للقضاء عىل املشاكل ا ُالرسية الكثرية
يف افريقيا من خالل احتوائها وتطوير قابلية املرأة كي تستطيع
ان تدير االرسة بشكل منتظم وجيد ،ولدينا الكثري من الرؤى
املستقبلية؛ لكن نحتاج اىل فرتة من الزمن لتنفيذها ،كام هو
معروف لدى اجلميع ان املشاريع الثقافية ليست كاملشاريع
الصناعية جتنى ثامرها رسيع ًا وانام حتتاج اىل فرتات زمنية

طويلة كي نستطيع ان نجني ثامرها يف افريقيا.
من خالل ما تقدم فان اهلدف من هذا العمل الكبري واملتشعب
تنمية القدرات العلمية والثقافية لدى املجتمعات االفريقية
التي هي بأمس احلاجة ملثل هكذا مشاريع ،واهلدف الثاين هو
ايصال رسالة اهل البيت (عليهم السالم) اىل افريقيا وكذلك
فكر االمام احلسني (عليه السالم) ،لو اخذنا بنظر االعتبار
ان املجتمع االفريقي وبنسبة ال�  %80هو حمب ألهل البيت
(عليهم السالم) لذلك كان دورنا كمؤسسة دينية السعي
لنقل فكر اهل البيت (عليهم السالم) اىل كل املجتمعات.
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مؤسسات طور التسجيل
لدينا مؤسسات مسجلة يف اوغندا وبوركينافاسو ومجهورية
مايل اما املؤسسات االخرى يف السنغال وساحل العاج فهي
يف طور التسجيل ،اضافة اىل هذا انه نفس الدول التي لدينا
فيها مؤسسات رسمية االن نحن يف طور فتح فروع يف القرى
واملناطق البعيدة التابعة هلا ألن البعض من يسكنون يف املناطق
البعيدة ال يستطيعون املجيء اىل مراكز املدن.
تعاون مثمر مع باقي اجلهات
ان شعبة النشاطات االفريقية متعاونة مع جهتني مهمتني يف
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العتبة احلسينية املقدسة بكوهنام رشيان العمل مع هاتني اجلهتني
اجلهة االوىل هي دار القرآن الكريم واجلهة الثانية هي معهد
وارث االنبياء (عليه السالم) من خالل التواصل املستمر مع
ألن طلبتنا الذين يتخرجون يف هذه املراكز يف افريقيا يأتون
إلكامل دراستهم إما يف معهد وارث االنبياء الذي هو معهد
تبليغي او يف جامعة وارث االنبياء التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة ،ايض ًا تم التنسيق مع السيد رئيس اجلامعة من اجل ان
ُيكملوا دراستهم سواء الدينية او االكاديمية يف معاهد العتبة
احلسينية ومؤسساهتا.

ردود افعال وتعاون رسمي كبري
من خالل تعاملنا معه وما ملسناه من زياراتنا املستمرة
ف��ان املجتمع االفريقي ُحم��ب للتع نّلم مع ان��ه جمتمع قد
يكون ضعيفا يف بعض اجلوانب االدارية والفكرية بكون
بعض جمتمعاهتم فتية لذلك فان كل ال��رؤى واالفكار
التي طرحناها والبعض منها جديد عليهم فقد استقبلوها

بشكل سلس ،ووج��دن��ا ايضا الكثري من
التعاون من قبل اعىل املستويات الرسمية يف
الدول االفريقية التي زرناها حتى وصل هبم
احلال ان يسمحوا للعتبة احلسينية بتسجيل
احدى االريض (العقار) باسمها وحتديدا يف
بوركينافاسو بحيث ان االرض هي واقع ًا
سجل لكن
البد ان تؤسس كمؤسسة كي ُت نّ
رغم هذا ُس نّجلت كأرض باسم العتبة احلسينية
املقدسة يف الدوائر الرسمية واحلصول عىل
سند باسم (االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة) وهذا بحد ذاته تعاون عايل املستوى
وبالتايل يساعدنا بأن يكون عملنا اكثر مرونة
يف هذه الدول.
التغلب عىل كورونا
ع��ىل ال��رغ��م م��ن ال��ظ��روف الصحية نتيجة
تفيش جائحة كورونا يف مجيع بلدان املعمورة
خالل هذا العام اال انه مل يقلل من عزيمة
وعمل شعبة النشاطات االفريقية بمشاريعها
املختلفة ون��رش فكر اه��ل البيت (عليهم
السالم) يف افريقيا من خالل زيارتنا االخرية
التي اهنيناها بالفائدة املرجوة.
حتويل اسم الشعبة
نتيجة للمشاريع التي ُطرحت علينا يف خارج
قارة افريقيا واصبحت ضمن نشاطاتنا فقد
تقدمنا بمقرتح رسمي اىل العتبة احلسينية
املقدسة بتحويل اس��م الشعبة اىل شعبة
النشاطات الدولية باعتبار لدينا مرشوع يف
اندونيسيا واملؤمل له خالل االي��ام القادمة
يلقى تأسيسه بالتعاون مع دار القرآن الكريم
ولدينا واخر يف الدنامرك والذي نعمل عليه
منذ اكثر من ثامن سنوات ،وهناك مشاريع
اخرى طور االنشاء ولكن ال تزال املداولة مع
العتبة احلسينية من اجل ان تكون هذه الشعبة
شاملة لكل العامل.
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العطاء احل�سيني

العتبة الحسينية تعمل على تفعيل اتفاقية

ُّ
مع وزارة العمل لرعاية الصم في العراق
تقرير :ح�صنني الزكروطي /ت�صوير :مرت�صى اال�صدي

زار رئيس هيأة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في وزارة
العمل والشؤون االجتماعية االستاذ (عصام التميمي) مركز االمام
الحسين (عليه السالم) المتخصص للصم التابع للعتبة الحسينية
المقدسة في محافظة كربالء لالطالع على ابرز النشاطات التي
يقيمها المركز والعمل على تطوير سُبل التعاون بين الطرفين
لخدمة شريحة الصُم في البلد الحبيب.

باسم العطواني مدير المركز والخبير في لغة االشارة
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وقال باسم العطواين مدير املركز واخلبري يف لغة االشارة« :من
اجل تأكيد وتفعيل اتفاقية التعاون املشرتك بني االمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة ووزارة العمل والشؤون االجتامعية
زار االستاذ (عصام التميمي) املركز لتحقيق هدف ان نكون
من مصاف الدول املتقدمة يف هذه املجاالت» ،مشريا اىل «ان
ابرز املشاكل واملعرقالت التي تواجه رشحية الصم هي عدم
وجود مرتمجني يف الدوائر واملؤسسات احلكومية ما تسهل
تواصل االصم مع املعنيني ،وقد طرحنا هذه املعرقالت عىل
جناب السيد التميمي عىل امل توفري مرتمجني يف مجيع دوائر
الدولة ،وكذلك طرح مجلة من النشاطات املستقبلية بالتعاون
مع اهليأة مما يصب يف خدمة هذه الرشحية ومنها إقامة دورات
لتأهيل مرتمجي لغة االشارة» ،منوها «سيتم تشكيل جلنة عليا
ملرتمجي لغة االشارة لوضع ضوابط واسس لعمل املرتجم يف
العراق».
من جانبه حتدث االستاذ عصام التميمي قائال« :بتوجيه من
السيد الوزير (د .عادل الركايب) هليأة رعاية ذوي االعاقة
واالحتياجات اخلاصة املسؤولة عن رشحية ذوي االعاقة
احلركية والسمعية والذهنية والبرصية ،جاءت زيارتنا ملركز
االمام احلسني (عليه السالم) للصم يف مدينة كربالء املقدسة
بغية االطالع عىل رشحية الصم يف هذا املركز والتعرف عىل
التحديات التي تواجههم يف حياهتم اليومية والعمل عىل
تذليل تلك املعوقات» ،وعرب التميمي عن تفاجئه من كمية
النشاطات التي يقيمها مركز االمام احلسني (عليه السالم)
لرشحية الصم يف كربالء املقدسة.
ومل نتمكن من حم��اورة االصم (فالح صالل خلف) منسق
املركز مع باقي املراكز يف املحافظات ملعرفة املشاكل التي
يواجهها يف حياته االجتامعية ،ودور املركز يف تطوير قابليته
االجتامعية اال بمساعدة احد االخوة املرتمجني يف املركز فقال:
الصم مهمشني من العائلة وايضا يف املجتمع
«يف السابق كان ُ
بسبب عدم معرفتهم بالسبل الصحيحة والسليمة للتواصل،
وبعد افتتاح مركز االمام احلسني (عليه السالم) للصم واقامته
للدورات ولنشاطات التوعوية بشكل دوري اصبح االصم
يمتلك الثقافة والوعي والرغبة يف خمالطة الناس».

االستاذ (عصام التميمي)

رئيس هيأة ذوي االعاقة
واالحتياجات« :عند اطالعنا على
نشاطات مركز االمام الحسين (عليه
السالم) الموثقة فوتوغرافيا تفاجأنا
من كمية العمل المقدم لهذه
الشريحة والنتائج التي خرج بها
المركز ،وزادنا الفضول لمعرفة آلية
العمل في المركز التي استطاع من
خاللها تحويل مجموعة مهمشة
في المجتمع الى فئة مهمة ولها
نشاطاتها المجتمعية.»...
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احلــــــــــــــــــــوارات

سلسلة حوارات ( األحرار) في األدب الحسيني

الشاعر عودة ضاحي التميمي:
ّ
القصيدة المنبرية تاريخ يخلد الثورة الحسينية
حاوره :ح�صني اأبو نادر
في حوارنا األول من هذه السلسلة المعنية بتسليط الضوء على األدباء الحسينيين واألدب الحسيني ،نقف
أمام شخصية ادبية ثقافية حسينية كربالئية مهمة ,هو احد اعمدة االدب الحسيني في مدينة الحسين (عليه
السالم) ،ورئيس هيئة الشعراء والرواديد في كربالء المقدسة ،دَوَّن أدبه في مجاالت عدة ولكن قلبه
أقرب إلى األدب الحسيني دائما ،كتب الشعر الفصيح العمودي والحر ،وأصدر العديد من الدواوين في الشعر
العمودي ،كما كتب الشعبي في آن واحد وأبدع في كليهما ،كانت قصائده تنضح بأسمى آيات التضحية
واإليثار والثورة ،واستمدت مضامينها وأفكارها من ثقافة عاشوراء ،وكيف ال وهو يكتب عن اإلمام الحسين
(عليه السالم) المضحي الثائر الذي هزّ عروش الطغاة على مرّ التاريخ ،وكتب شاعرنا المبدع في المنبر
الحسيني قصائد كثيرة أضحت وساما يعتزّ ويفخر به ،وأصبحت بطاقة تعريفية ترافقه طوال حياته ،باإلضافة
إلى تنوعه في الشعر وأشكاله الفنية المختلفة ،فهو صحفي متميز أيضا ،حيث دخل مضمار الصحافة مبكرا.
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بعد الولوج يف شخصية وأفكار األستاذ الشاعر عودة
ضاحي التميمي ،نجده شخصا مسا َمل الفكر متساحما مجيال
قلبا وقالبا ،وبعد هذه املقدمة املتواضعة ،ننتقل اىل السؤال
الذي َّ
ركز عىل طبيعة جتربته مع القصيدة املنربية احلسينية:

االحرار :فيما يخص تجربتك الشخصية مع هذا النوع من
َ
اإلبداع الشعري الحسيني ،هل حققت ما تصبو إليه،
وكيف تنظر إلى كتابات الشعراء الشباب في هذا المجال؟

التميمي :ان��ا اب��ت��دأت كشاعر م��ع القصيدة احلسينية
املنربية وأول قصيدة كتبتها كانت قصيدة منربية من وزن
(التجليبة) سنة  ،1967ويف ذلك احلني استطعت ان أكون
قريبا من الشاعر املبدع الكبري واملدرسة الشعرية الرائدة
املرحوم (احلاج كاظم املنظور الكربالئي) حيث كنت من
الذين يدونون قصائده واتاحت يل هذه الفرصة النادرة الن
اتعلم منه تقنية القصيدة املنربية وأساليب كتابتها املتعددة,

فالقصيدة املنربية ختتلف اختالفا كبريا عن قصيدة املنصة،
فهناك اشكال خمتلفة ،ومضمونا مغايرا ،ورؤى ختضع
ملفاهيم عقائدية وق��راءة واعية للتاريخ ،وهناك مفردات
وصياغات خاصة بالقصيدة املنربية ختتلف عن مثيالهتا من
القصائد األخر وهذا كله تعلمته من خالل مرافقتي الطويلة
اليب الروحي الشاعر العظيم املرحوم (كاظم املنظور) الذي
عدين احد أبنائه ,وكان يف ذلك الوقت يقرأ قصائدي الرادود
احلسيني املرحوم نعمه اليارسي ،وعندما رأى املنظور
نضوج جتربتي الشعرية أخذ اح��دى قصائدي واعطاها
للرادود الكبري املرحوم (محزه الزغري) ليقرأها من عىل املنرب
بصوته العذب ،وكانت هذه القراءة من أهم احلوافز التي
جعلتني استمر يف كتابة القصيدة احلسينية املنربية ,ومن سوء
حظي منعت الشعائر احلسينية وضاعت الفرصة التي كانت
ستخدمني كثريا ،ولكنني بقيت اكتب القصيدة احلسينية
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األخرى قصيدة (املنصة) الفصيحة منها والشعبية ,ويف سنة 1995م ،وما بعدها وعندما
ضعف النظام بعض اليشء اخذنا نعيد املجالس احلسينية يف بيوتنا وبيوت أخر كثرية،
ونعاود كتابة القصيدة املنربية وبشكل خيتلف عام كنا نكتبه سابقا حيث كتبنا القصائد
السياسية املعارضة التي كانت تدين كل اشكال الظلم الذي كنا نعاين منه مجيعا ,وكان
الرواديد الذين يقرؤون قصائدي يف تلك الفرتة منهم( :املرحوم جاسم النويني ،واملرحوم
حممد محزة ،وعبد األمري االموي ،والسيد حسن أبو اللول ،وعيل يوسف ،و املرحوم
حممد داغر ،وبسام يوسف ،والسيد حسن الصائغ ،وحسني النقاش ،وواثق يوسف،
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وغريهم الكثري) ,وبعد سقوط النظام
قرئت قصائدي داخل وخارج العراق
بأصوات خدام احلسني الرادود الكبري
(باسم الكربالئي ،والشاب املرحوم
حممد باقر العلوي ،وليث السالمي)،
وهؤالء كلهم خارج العراق ..إضافة
للرواديد الذين ذكرهتم سابقا ,اما
ما يكتبه الشعراء الشباب يف هذا
املجال فمنهم الشاعر املبدع امللتزم
بتقنيات القصيدة امل��ن��ربي��ة احلقة
الراقية واملحافظة عىل قدسية القضية
احلسينية ،فيام يطرح من افكار متزنة
مل خترج عىل قدسية العقائد والعرف
َ
دخل
احلسيني ,ويف املقابل هناك من
هلذه الساحة بال اية خلفية منربية وال
ثقافة حسينية ،لذلك ساهم يف تشويه
القصيدة احلسينية املنربية يف ادخال
م��ف��ردات ال مت��ت للمنرب احلسيني
بصلة ،وأفكار غريبة عن واقع املنرب

احلسيني وقدسيته.
االحرار :القصيدة الحسينية المنبرية غاية أم وسيلة للشاعر
كي يصل الى الناس؟
التميمي :الغاية من هذا النوع الشعري ،هي بيان مظلومية آل
البيت كي ال تطمس اجلريمة التارخيية البشعة التي ارتكبتها
بنو أمية ضد الرسول وال بيته الطاهرين الطيبني صلوات اهلل
عليهم ..كام وإهنا مسامهة إبداعية يف جعل الثورة احلسينية يف
وتوهج دائمني ,والقصيدة هي إحدى وسائل االعالم
اتقاد
نّ
الوالئي التي تتخذ من املنرب منطلقا هلا ،لتبقى كربالء يف األعامق
واحلسني (عليه السالم) يف حدقات التاريخ.
االحرار :في الوقت الحاضر دخلت الكثير من المتغيرات
على القصيدة المنبرية كيف تراها؟
التميمي :اذا وقفت عجلة التطور ،هذا يعني بأننا سوف نركن
إىل السكون ،والسكون هو معنى من معاين املوت واحلركة
بمفهومها العام هي احلياة ،واحلركة تعني االكتشاف والتطور
والبحث عن اجلديد دائام ،والقصيدة احلسينية املنربية حاهلا
حال االجناس األدبية األخ��ر خاضعة للظروف الزمانية
واملكانية املتحركة ،وهذا يعني ان القصيدة املنربية  ،تتواءم مع

التطورات التي تطرأ عىل مسار االدب والثقافة والفنون األخر،
فهي حتدنّ ث نفسها بني احلني واآلخر نحو التجديد واملعارصة،
كي تواكب متطلبات العرص عىل ان ال تنسلخ عن جذورها
الرتاثية والعقائدية .بعض الشعراء استطاع ذلك والبعض
اآلخر اخفق يف احلفاظ عىل قدسيتها التارخيية.
االحرار :من خالل تجربتك الطويلة في االدب الحسيني ..
هل حققت القصيدة المنبرية غايتها؟
التميمي :اعتقد ان هناك حماوالت كثرية يف املايض القريب
ومنها حماوالت آيديولوجية حاولت نزع رداء القدسية عن
آل البيت ،وجعلهم حال اآلخرين ،وحاولوا تغليف الثورة
احلسينية املباركة بالضبابية ،لتكون حركة من احلركات التي
مرت عرب التاريخ .والقصيدة املنربية عرب تلك احلقب الصعبة
كان هلا حضور متميز فهي أكثر رضاوة وتأثريا من كل االجناس
األخرى يف مقارعة الظلم والقمع والطغيان والتهميش ،وعىل
الرغم من أن املنرب احلسيني كان حمارصا متاما إال انه كان عنيدا
وجريئا ومقاتال رغم كل املخاطر املحيطة به ,فكانت القصائد
تنطلق من البيوت املؤمنة واملنصات النصف مضاءة اىل
املهرب من عيون االمن
الفضاءات الواسعة عرب(الكاسيت) َّ
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وجالوزة األنظمة املستبدة ،فالقصيدة املنربية كانت وما زالت
ترعب الظاملني والفاسدين وستبقى ترعبهم الن بطلها احلسني
(عليه السالم) الثائر العظيم ,كام أنني اعتقد بأن القصيدة املنربية
املثقفة حققت الكثري مما تصبو إليه.
االحرار :برأيك كشاعر صاحب تجربة طويلة وحسب رؤيتك للشعراء
ٌ َ
عطيت القصيدة المنبرية حقها؟
اآلخرين ..هل أ ِ

التميمي :القضايا التارخيية الكبرية حتتاج اىل معاجلات كبرية
أيضا وقضية ،االمام احلسني (عليه السالم) بشقيها املأساوي
والثوري من أكرب القضايا اإلنسانية ،ومظلومية االمام احلسني
وآل بيته الطاهرين (عليهم السالم) ،املأساوية كانت الباعث
احلقيقي ال��ذي غري وج��ه التاريخ ،واملحفز الكبري لكل
املظلومني يف العامل لكي يكرسوا قيودهم ويثوروا عىل جالديم
ويسرتجعوا حقوقهم بالكفاح والتضحية ,وك��ان الشاعر
احلسيني له حضور متميز .والقصيدة املنربية هي املحرضة
عىل الصمود مواصلة الثورة حتى حتقيق النرص ,وانا وغريي
من االخوة الشعراء املنربيني الواعني وامللتزمني بخط االمام
احلسني الثوري ،أعتقد أعطينا هبذا املضمون بعض حقها.
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االحرار :من دواوينك العديدة التي خصصتها للقصيدة الحسينية،
من هو األقرب إليك ،ولماذا؟

التميمي :لدي العديد من الدواوين احلسينية املنربية صدر
منها ستة أجزاء حتت عنوان ( :دماء عىل وجه كربالء ) حلد
االن وستصدر األجزاء األخرى تباعا ان شاء اهلل ،ودواويني
األخر الصادرة باللغة الفصيحة او الشعبية فيها الكثري من
القصائد احلسينية احلديثة ( قصائد املنصة ) ،ربام القصائد
القريبة عىل نفيس هي القصائد املنربية التي تعالج الوضع
احلايل وتسقط مواقف االمام احلسني الرافضة للظلم والساعية
لتحرير االنسان عىل واقعنا املزري هذا وحتاول ان تساهم يف
التحريض عىل الوقوف يف وجه الدمار والفساد والرسقات
التي متارس من قبل احلكام الطغاة واألحزاب الفاسدة ,ولكن
القصائد األخر هلا نفس القرب من القلب ألهنا جزء مهم مني
وانا اتنفس كشاعر من خالهلا.
االحرار :كونك رئيسا لهيأة الشعراء والرواديد في كربالء المقدسة,
َّ ْ
ماذا قدمت هذه الهيئة للقصيدة الحسينية؟

التميمي :انا مل أكن رئيسا للهيأة التي تأسست بعد سقوط

النظام السابق ..بل كنت من مؤسسيها وعضوا إداريا فيها
لفرتة معينة وغادرهتا ,لكنني كنت سكرتريا ومدير مكتبة اهليأة
األصلية التي أسسها الشاعر املرحوم كاظم املنظور وجمموعة
من الشعراء والرواديد يف أواخر الستينيات ،وتوقفت بعد منع
الشعائر احلسينية يف بداية الثامنينيات ،وبعد السقوط أعدناها
للحياة األدبية احلسينية جمددا ,وهذه اهليأة ما زالت تواصل
نشاطاهتا يف تقويم الشعراء والرواديد الشباب ورعايتهم
ليامرسوا دورهم يف تطوير هذه الشعرية املباركة ،باألخص
بعد تشكل إدارهتا اجلديدة.

االحرار :ما هي أقرب األصوات من الرواديد إليك ،ومن هو األكثر
تأثيرا في محبي وأتباع أهل البيت عليهم السالم ،ومن منهم
ُ
تتمنى أن ينشد لك إحدى قصائدك الحسينية؟

التميمي :الكثري من الرواديد يمتلكون أصواتا مجيلة ويقرؤون
قصائد راقية لشعراء هلم باع طويل يف هذا املجال وهم مؤثرون
فعال عىل اتباع وحمبي ال البيت وربام األكثر تأثريا هو الرادود
باسم الكربالئي ملا يمتلكه من قدرات صوتية وفنية راقية ,اال
ان األقرب اىل نفيس هو الرادود املرحوم محزه الزغري وانا يف
شهر حمرم احلرام وبالرغم من عرشات القصائد املسجلة يل

بأصوات الرواديد اجلميلة إال اين احب االستامع اىل الصوت
الساحر صوت املرحوم محزه الزغري ألنني اتنفس عاشوراء
من خالل صوته وقصائد كاظم املنظور الكربالئي.

االحرار :واخيرا ماذا أضاف التطور الحديث في القصيدة الحسينية
المنبرية لتراث القصيدة الحسينية الكربالئية؟

التميمي :ال��رتاث احلسيني الكربالئي غني جدا باملعاين
اإلنسانية ومضامينها الثورية العقائدية ومل يغفل املظلومية
املأساوية التي تعرض هلا آل الرسول صلوات اهلل وسالمه
عليهم أمجعني يف كربالء املقدسة ،من ق ْتلِ الرجال وسبي
النساء وترويع األطفال ،استطاعت القصيدة املنربية احلديثة
ان تضيف الكثري للرتاث ،وأعتقد ان من أهم اإلضافات هي
ربط املأساة اإلنسانية املعارصة بمأساة اإلمام احلسني عليه
السالم ..فكان صوهتا املعارض والرافض للظلم والفساد
وتسلط الطغاة جعلها أكثر قربا من معاناة الناس الكادحني
واملحرومني ،وأكثر التصاقا بثورة احلسني احلقة .شكرا للعتبة
احلسينية املقدسة وملجلتها (األحرار) متمنيا للمجلة االزدهار
وللعاملني فيها كل املوفقية عىل طريق اإلمام الثائر احلسني بن
عيل (عليهام السالم).
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املـــــــــــقـــــــــــاالت

تراجع التعليم

ف����ي ب�����الد ال���راف���دي���ن
االحرار :غيث الدباغ
يعدُّ التعليم منذ فجر الحضارات والى يومنا هذا ذا اهمية اساسية في حياة االنسان وتطورها
وتقدمها ،ألنه الشمعة التي تنير ظلمة الحياة من خالل زرع قيم وافكار واخالق تتناسب مع مكانة
االنسان ،الذي خلقه اهلل وفتح اآلفاق أمامه ،والرتباط الفرد بشكل اساس ومؤثر في طبيعة بناء
المجتمع لذا نالحظ تطور المجتمع عبر افراده وامكاناتهم العلمية والتخصصية ،حتى صار التعليم
هو المائز االساس للمجتمع الواعي المدرك عن المجتمعات االخرى.

يف السبعينيات كان العراق االنموذج الناجح بني املجتمعات
االخرى واملحافل الدولية التعليمية ،وتقارير اليونسكو
تثبت ذلك لتوفر اساتذة اكفاء واختصاصات مهمة ،واغلبها
نادرة وبوجود املؤهالت الداعمة واملحفزة ،ولك نّنه شهد بعد
ذلك تراجعا كبريا باملستوى التعليمي ،مقارنة باملايض ،حتى
صار يتذيل املراتب املتأخرة ضمن التقارير العاملية ،بسبب ما
تعرض له من حصار وحروب وسوء االوضاع االقتصادية
نّ
واالمنية منذ منتصف الثامنينيات واىل اآلن ،حتى صارت
األمية تقف حجر عثرة أمام احلكومة وال يمكن احلد منها،
ومن اجل ذلك يف عام 2011م وضعت وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي بالتعاون مع مكتب اليونسكو يف العراق
ومنظمة اليونيسيف ،خطة علمية تتمثل بإنعاش القطاع
التعليمي العراقي بشكل عاجل .
وان هلذا الرتاجع باملستوى واالداء التعليمي اسبابا كثرية،
امهها وجود اجندات خارجية تريد االطاحة بالعراق من كل
اجلهات ألجل طمس هويته احلضارية وتقليل شأنه يف املنطقة،
من خالل تعقيد املناهج الدراسية للمراحل املنتهية ،مقارنة
بإمكانات االساتذة التدريسيني وعدم تطوير كفاءاهتم،
جعل النجاح سه ً
ال من خالل املدارس واجلامعات االهلية،
مما نّ
شكل ورقة ضغط عىل احلكومة يف اعطاء شهادات ضمن
اختصاصات نظرية للجامعات احلكومية ،فضال عن عدم
توفر درجات وظيفية كافية ضمن السلم الوظيفي احلكومي
وعدم العناية بتعليم وتأهيل الطالب بالشكل الصحيح...
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahra r W eekl y

34

لذا عىل اجلهات يف الوزارات املعنية عموما اجياد حل هلذه
املشكلة ،من خالل الرتويج ألمهية التعليم والقيام بجميع
االساليب ،ألنه القوة االس��اس يف جم��االت االقتصاد او
التجارة او الصناعة او الزراعة ،وغريها التي تعمر البلد
وايض ًا املحور االساس يف تطوير املجتمع وتثقيفه وتوسيع
دائرة ادراكه ،ليعيش جمتمعنا حياة حرة كريمة ،مكتفيا ذاتي ًا
يف حل املشكالت ،التي تواجهه من عادات وسلوكيات
متخلفة وظواهر سلبية ،كاجلريمة املنظمة ،التي حتصل نتيجة
كثرية التخلف والبطالة وغري ذلك.

تحديات الحفاظ
على اللغة العربية الفصحى
ان من اهم اسباب تدين الثقافة اللغوية لدى االنسان
العريب هو ابتعاد االنسان العريب بشكل عام واملثقف
(االنتلجنسيا) بصورة خاصة عن احلاضنة االوىل للغة
العربية اال وهو القرآن الكريم الذي يعد صامم االمان هلذه
اللغة واحلصن احلصني هلا من االندثار كام حصل للكثري من
اللغات التي طواها النسيان وصارت يف خرب كان  ،اال اللغة
العربية التي تعد اليوم اللغة احلية السادسة املعرتف هبا يف
االمم املتحدة حاهلا حال االنكليزية واالسبانية والربتغالية
والصينية والفرنسية  ،سواء يف املخاطبات الرسمية
كالرتمجة بني الوفود  ،او يف برامج هيئات االمم املتحدة
الثقافية وغريها  ،ولألسف املمض اننا نرى االنسان العريب
جيهل متاما قواعد لغته كام جيهل القرآن ككتاب مقدس
واجب التعبد به قراء ًة ايضا  ،وهو اليستطيع ان حيكم من
كتاب اهلل آية دون ان خيطئ يف هتجئتها فضال عن معانيها
وتفسريها وتأويلها ناهيك عن قواعدها وبالغتها وال اقصد
عالمات الرتتيل او التجويد فهذه مرتوكة للمختصني وانام
اقصد احلد االدنى اي اللغة والنحو ...الخ وارى ان معاجلة
هذا النقص يكمن يف الرجوع اىل القرآن الكريم كام كان
اجدادنا وآباؤنا يتعلمون مع تطبيق مايتعلمون من القرآن
(نطقا وكتابة وتالو ًة وترتيال ) عىل قواعد اللغة العربية لكي
ترتسخ القاعدة النحوية يف عقوهلم فضال عن اصول اللغة
والكلامت ومعانيها ،وليكون لديم افق واسع من خالل
القرآن الذي جيب ان يكون منطلقا لتع نّلم اللغة العربية
الفصحى ،وثانيا قراءة اولية ملعاجم اللغة السيام لسان
العرب البن منظور وخمتار الصحاح وبقية املعاجم  ،عن

عبا�س ال�صباغ

طريق اخذ كل جذر لغوي عىل حدة ومعانيه الرئيسية ودون
التفرع يف متاهات هذا اجلذر ولكي اليضيع املعنى الرئيس
نّ
له الن لكل جذر ثالثي يف اللغة العربية الكثري املعاين وقد
تتشعب اىل ماالهناية ( حوايل اثنا عرش مليون جذر ) وقد
تكون متضادة فيام بينها او مرتادفة وهكذا .
و اللغة العربية الفصحى المناص عنها بالنسبة للكاتب او
املثقف او لعموم رشائح املجتمع كواقع حال بديل اسايس
عن اللهجات الدارجة (العامية)  ،اي تكون لغة الثقافة
(كتابة وابداعا وانشا ًء)  ،مع اتقان اللفظ الصحيح (قراء ًة
ونطقا وهتجئ ًة وقواعدَ وبالغ ًة) ويتأتى هذا االتقان من
خالل املطالعة املستمرة والصحيحة للكتب واملصادر التي
تعنى باللغة العربية كقواعد ولغة وغريها وللموسوعات
االدبية والعلمية واملصادر التارخيية واالدبية واملعاجم
والدوريات  ،لكي ترتسخ الكلمة الفصيحة والصحيحة
املحرتفة يف العقول وتثبت عىل االلسن بعد تعلم التهجئة
الصحيحة ملخارج احلروف وتثبيت احلركات االعرابية
عليها بالشكل الصحيح فيستقيم املعنى مع اللفظ يف العقول
وااللسن واملخيال وكام قال ذات يوم استاذنا العالمة عيل
جواد الطاهر رمحه اهلل (من مل يتف نّقه يف العربية اليستحقنّ ان
يكون طالبا هلا او قارئا للقرآن ) فعىل كل مسلم سواء أكان
طالبا خمتصا او غري خمتص ان يتف نّقه يف العربية لغة ونحوا
وكتابة (وقرآنا ) يف الدرجة االساس ) الن العربية هي
ليست حمض لغة بل هي الوعاء الذي نزل به القرآن الكريم
وهي لغة الضاد.
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راأى االإما َم احل�صني (عليه ال�صالم) يف عامل الروؤيا حزين ًا متاأمل ًا،
بعــد اأن كتب ق�صــيدة م�صــهورة يف حــقّ ولده علــي االأكرب (عليه
ال�صــالم) ،وكما يروي الثقاة اأنّ ما و�صــله من اأوجاع االإمام �صــ ّيد
َ
ليموت
ال�صــهداء (عليه ال�صــالم) اإىل قلبه مل متهله ثالثة اأيام
ن�صــار النجفي
بعــد روؤيــاه تلك ..اإنّه ال�صــاعر ال�صــيخ حم ّمد بن ّ
(ر�صــوان اهلل تعــاىل عليــه) �صــاحب الق�صــائد املوجعــة التــي
ُتقرح االأجفان و ُتدمي القلوب ..والتي ن�صاأ منها الطور احل�صيني
(الن�صاري) امل�صــابه لالأبوذية العراقية من حيث
امل�صــهور بطور
ّ
الــوزن والتقــارب يف البناء ال�صــعري ،والتي درج عليه ال�صــعراء
والرواديــد وخطباء املنرب احل�صــيني بينهم علم كربالء ال�صــيخ
عبد الزهراء الكعبي (ر�صوان اهلل تعاىل عليه).
اأما ق�صيدته فهي:
َ
ْ
عيونك واأ�صبلْ
ْ
ْ
من عدلْ
ايديك
ورجليك  -ومن غ ّم�س
را�صك
يبوية ْ
�صيف الو�صلْ ْ
ح�صاي �صدّ ْر
ينو ِر الع ْ
ليك َ -كطع َكلبي ولعدِّ
ني كل ِ
ْ

ّ
الشاعر الشيخ محمد بن نصار (رحمه الله)

ّ
صاحب النصاريات المفجوع بمصائب يوم الطف
االأحرار /علي ال�صاهر

الطيبة
ابن ّ
نصار ..الوالدة ّ
هو (الشيخ حممد بن الشيخ عيل بن ابراهيم بن حممد آل
نصار الشيباين اللملومي النجفي املعروف بالشيخ ابن
لقب اللملومي فيعود لقرية (اللملوم) (احلمزة
نّ
نصار) ،أما نّ
الرشقي يف الديوانية) والتي يقال أهنا كانت قائمة عىل
شاطئ الفرات يف العراق أبان االحتالل العثامين للعراق،
تفرق
ْ
واندرست يف حدود عام ( 1220للهجرة) ،حيث نّ
أهلها يف البالد لذهاب املاء عنهم بانتقال جمرى الفرات
عنها ،وسكن معظم أهاليها قرية الشنافية التابعة ملحافظة
النجف األرشف ،وكان والد شاعرنا األثريي (الشيخ
عيل) قد سكنها اىل ْ
مات فيها.
أن َ
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahra r W eekl y

36

ويروي السيد ضاحي هادي موسى يف كتابه (مللوم قدي ًام
وحديث ًا) :نّ
أن «الشيخ عيل والد الشيخ حممد نصار قد أقام
يف ناحية الشنافية منذ هجرته اليها من (مللوم) وكان عامل ًا
فاضال ،عاش حوايل ثامنني عام ًا اىل أن تويف عام (1300
للهجرة)».
وجاء يف ترمجته أيض ًا أنه (رمحه اهلل)« :من أرسة أدب
وعلم ،أصلهم من مللوم سكنوا النجف األرشف لطلب
العلم ،وتويف منهم يف طاعون سنة ( 1247للهجرة) ما
يقرب من أربعني رج ً
ال طالب ًا للعلم وهم غري أرسة آل
نصار املعروفني يف النجف الذين منهم الشيخ رايض رمحه
نّ
اهلل يسكنون حملة العامرة».

نصار وكيف تل نّقى تعليمه،
وال ُيعرف كثري ًا عن طفولة ابن نّ
ولكن بالتأكيد نّ
حمبة ألهل
أن والدته وسط عائلة علامئية نّ
البيت (عليهم السالم) كانت هلا أثرها عىل بناء شخصيته
ثم الدخول لرحاب الشعر (الشعبي والقريض)،
ومن نّ
حيث َ
ترك قصائد عديدة أغلبها يف ذكر وتعظيم األئمة
األطهار (عليهم السالم) ،وبيان مظلوميتهم وما نّ
حل عليهم
من املصائب.
َ
نحيط كثري ًا عن حياة وشعر وفكر ابن
إال أننا استطعنا أن
نصار من خالل ما ُكتب عنه يف املوسوعات والرتاجم ،فقد
نّ
ذكره الشيخ عيل آل كاشف الغطاء صاحب كتاب (احلصون
ال كام ً
املنيعة) فقال :كان فاض ً
ال ،أديب ًا لبيب ًا ،شاعر ًا ماهر ًا،
حسن املعارشة صايف الطوية صادق النية ،وكان أكثر نظمه
أوهلا اىل
عىل طريقة نظم البادية حتى نظم واقعة الطف من نّ
آخرها عىل لغتهم يقرؤها ذاك��روا مصاب اإلمام احلسني
(عليه السالم) يف جمالس العزاء وله يف هذا النظم القدح
أخص أحبايب حني مهاجريت من
املعىل ،وكان (رمحه اهلل) من
نّ
كربالء ،أيام والدي وبقائي يف النجف لتحصيل العلم ،فقد
كان يتلو يل أغلب ما كان ينظمه يف القريض».
كام يذكره (صاحب التكملة) فيقول عنه« :عارشته ورافقته
مدة فحمدت صفاته ،فقد كان خفيف الروح رقيق احلاشية،
ومتسك بالرشع جد ًا».
كثري الدعابة اىل تقى وديانة نّ
النصاري وشعرية «املصيبة»
الطور ّ
ّ
يعتمدُ الشعراء الشعبيون يف العراق عىل أوزان وبحور
حاهلا حال بحور الشعر العريب القريض ،ومن بينها (طور
أول
النصاري) ،نسبة للشيخ ابن نّ
نّ
نصار (رمحه اهلل) حيث أنه نّ
من نظم عىل هذه الطريقة فعرفت باسمه ،وهي ثالثة أشطر
الراء ويشابه شعر
عىل نفس
نّ
الروي ،والرابع ينتهي بحرف نّ
األبوذية (بحر الوافر).
كتب الشيخ ابن نصار شعر ًا شجي ًا مؤثر ًا يف النفوس،
وقد َ
نّ
يدل عىل إخالصه وحمبته آلل البيت الكرام (عليهم السالم)،
(النصاريات
وللشيخ اب��ن نص نّار دي��وان فخم بعنوان
نّ
الكربى) ،كام قد ُوجدت يف بعض املخطوطات احلسينية

ملحمة كبرية له بحقنّ اإلمام احلسني (عليه السالم) ،عىل
وزن ملحمة (الشيخ احلسن بن حممد الدمستاين البحراين
� ت  1181للهجرة) واملعروفة ب� (املربعة الدمستانية)،
نصار:
ومطلع ملحمة ابن نّ
الفخار
فخر
ْ
شيعة املختار نوحوا واندبواَ ..
ٍ
غزار
بدموع
ٍ
جاريات من أماقيهاْ ..
ومن قصيدة له يف رثاء اإلمام احلسني (عليه السالم) يقول:
الظلامء بكرا ِ
ِ
ِ
مقحام
حندس
يا مدجل ًا يف
فعرج ْعندما
ان
َ
شمت ملعة ّقبة املوىل ّ
خضعت ألدناها السام
فثم َة بقعة
ْ
ْ
واخضع ّ
ِ
ُ
اخلدود وقل أيا حامي احلمى
الرتاب عىل
واحث
َ
ِ
الوطيس اذا محى
هلب
يا خممد ًا يوم الوغى َ
ومن قصائده (رمحه اهلل) ما كتبه عن السيدة زينب العقيلة
(عليها السالم) إ ْذ يقول:
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منطقة لملوم كما صورتها الخرائط العثمانية ـ من أرشيف مركز دراسات الكوفة
ٍ
لزينـب اذ عـراها
هاج وجـدي
َ
فادح فـي الطفوف هدّ ـ قـواها
يوم أضحت رجاهلا غرض ًا للنبـال
والسمر فـيـه هاج وغـاها
ٍ
ٍ
ثـاكـالت
نسـوة
ونعـت بيـن
ْ
ِ
حنيـن بكاها
تصدّ ع اهلضـب يف
آه واهلفـتـا ُه مـاذا تـقـاسـي
ٍ
خطوب تربـو عىل ما سواها
من
ويف من قصائده املشهورة أيض ًا والتي ير نّددها خطباء
املنابر ،يقول:
مـن ذا يقدّ ُم يل اجلوا َد والمتي
ري ُ
قليل
َّ
والـص ْح ُب رصعى والنص ُ
ِ
تقود ُه
زينب
باجلواد ُ
فـأتت ُه ُ
ُ
ِ
يسيل
الفراق
مـع من ذك ِر
والـدّ ُ
ُ
وتـقـول قد ّ
عت قلبي يا أخي
قط َ
َ
اجلبال ُ
تزول
ليت
ُحـزنـ ًا فيا َ

وقال يف حقنّ املوىل أيب الفضل العباس (عليه السالم):
خيوية منني اجتني هالرمي ْة
أسا َ
علي ْة
خيوية ّ
وكع بيتي ّ
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شمت بي ْة
عدوي
ْ
أسا ّ
خيوية ّ
ْ
ْ
مطب
وأشوفنك يبو
فاضل ّ ْ

الشيخ جعفر بن الشيخ محمد بن نصار

ٍ
قصيدة له يف حق أنصار اإلمام احلسني (عليه السالم)
ومن
النصاري):
من الشعر الشعبي (طور نّ
َكظوا حقّ العليهم دون اخليا ْم
خوات حسني تنضا ْم
وال خ ّلوا
ْ

ملا طاحوا تفايض منهم اهلا ْم
خر
هتاوو مثل مهوى النجم من ْ
*********
هذا الرمح ب ّفاده تث ّن ْه
أو هذا بيه ّ
اب ر ّن ْه
للنش ْ
ْ
اخليل صدره ررضض ّن ْه
أو هذا
أو هذا أو َ
ذاك باهلندي مو ّذ ْر
**********
ركض روجه وتع ّنه حسني لي َه
َ
لكاهة بس جثث ومس ّلبيه ْة

واتله ْف عليه ْة
صب الدمع
ّ
ّ
َ
وك ْ
احتسب َ
ب
ال
ْ
عند اهلل وأص ْ
كام أن له قصيدة كبرية ير نّددها العراقيون رجاهلم ونساؤهم
وخاصة جدنّ اتنا ،حيث يقول (رمحه اهلل):
نّ
ْ
فداياك
نروح كل احنة
يبوي ْه
ْ
اخذنه َ
للكب يا بوية و ّي ْ
اك
وأكعد أت ْ
أهي غيبة يبوية َ
ْناك
َ
يسدر
ني
ولن
سافر ويوم ْ
وأك ْ
ْ
ْ

متوجع ًا متأمل ًا
نصار يموت
ابن ّ
ّ
نصار كتابة قصيدته عن عيل األكرب (عليه
بعد أهنى ابن نّ
َ
ْ
ْ
ورجليك) التي أرشنا
راسك
عدل
من
السالم) (يبوية ْ
نام ليلة كتابتها ،فرأى
إليها يف بداية حديثناُ ..يقال أنه َ
يف عامل الرؤيا اإلمام احلسني (عليه السالم) حزين ًا باكي ًا،
مم بكاؤك؟
سيدي نّ
فسأله :نّ
فأجابه (عليه السالم) :لقد أبكتني تلك األبيات يا ابن
نصار.
نّ

وبذلك ووسط هذا احللم املبكي ،وصلت آالم اإلمام
نصار ،فانتبه من النوم
احلسني (عليه السالم) إىل قلب ابن نّ
وهو يبكي وبقي عىل بكائه ح نّتى حلول الصباح ..ليتوجه
مبارشة للقاء أصدقائه ورفقته وأخربهم أنه سيموت بعد
ثالثة أيام ،وقد رأؤه فع ً
ال بوضع ال ُحيسد عليه من اآلالم
واألوجاع.
نصار؟
فقالوا له :ما لك يا ابن نّ
قال :نّ
إن احلالة التي رأيت عليها سيدي وموالي اإلمام
احلسني (عليه السالم) ليلة أمس هدنّ ت كل قواي ،فقد
ُجرح قلبي كام ُجرح قلب سيد الشهداء (عليه السالم)..
أصور لكم احلالة التي رأيتها عليها..
وأنا ال أستطيع أن نّ
وفع ً
نصار بعد ثالثة أيام من رؤياه ،وذلك يف
ال َ
مات ابن نّ
(شهر مجادى األوىل من عام  1292للهجرة) وقد ناهز
عمر ُه الستني عام ًا.
املنية ،حرض عنده صديقه
كام يروى أننّه حني دنت منه نّ
بوصية منه (ابن نصار) ،وخالل حلظات
(الشيخ كاظم)
نّ
خروج روحه الطاهرةَ ،
كان يقبض رجليه فيقوم الشيخ
كاظم بمدنّ ها إىل ثالث مرات ،حتى فاضت روحه ،وهو
ما أحزن الشيخ كاظم الذي قال ما بالك يا شيخ حممد؟
ويف اليوم التايل لرحيله وخالل جملس الفاحتة ،جاء أحد
املؤمنني إىل الشيخ كاظم وأخربه أنه رأى يف عامل الرؤيا
مني ْ
أن أبلغك السالم وأقول
الشيخ ابن نصار و»طلب نّ
لك أنني شاهدت اإلمام علي ًا والزهراء واحلسن واحلسني
(عليهم السالم) قد حرضوا وفايت
وأستحييت أن أمدنّ
ُ
يل يف حرضهتم ولذلك قبضتهام خج ً
رج نّ
ال!».
وقد ُدف��ن (رمح��ه اهلل) جهة ال��رأس الرشيف (الساباط)
لرضيح اإلم��ام عيل (عليه السالم) بني قرب املرحومني:
السيد حيدر
امل��ريزا جعفر بن حممد القزويني والشاعر
نّ
احل نّ
يل ،كام ُدفن إىل جواره ولد ُه الشيخ جعفر (رمحة اهلل
عليهم أمجعني).
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حد يقة ا لكــــتب

يعدّ ها :علي ال�صاهر

ّ
تعرف على اإلسالم في ألمانيا

عبر هذا الكتاب
ّ
المحقق الكربالئي آية اهلل الش���يخ
أكد
محمد ص���ادق الكرباس���ي ،على دور
المس���لمين في التعايش الس���لمي
عبر أنشطتهم المختلفة في ألمانيا،
وذلك في كتابه (اإلس���الم في ألمانيا)
الذي ص���در حديثًا ع���ن دار (بيت العلم
للنابهي���ن) ف���ي بي���روت بواق���ع (87
وقدمه بين يدي القراء
صفحة)،
وأع���ده ّ
ّ
الباحث والكاتب وسام سعيد الصفار
المقيم في ألمانيا.

وأشار املؤلف إىل أن «أملانيا تضم اليوم بني ظهرانيها أكثر من
مخسة ماليني مسلم ،أما بالنسبة للمسلمني الشيعة يف أملانيا فإن
مراكزهم ومجعياهتم اإلسالمية تشكل حوايل ( 150مركز ًا) من
بني املراكز اإلسالمية املنترشة يف األرايض األملانية».
املحقق الكربايس مراحل نمو اإلسالم يف أملانيا وازدياد
وتناول نّ
اجلمعيات واملراكز اإلسالمية بتعدد البلدان التي جاؤوا منها
أو طوائفهم وقومياهتم ،فجمعيات لألتراك وأخرى لإليرانيني
وثالثة للعراقيني ورابعة لألفغان وخامسة لدول شامل أفريقيا،
عىل أن لألتراك قصب السبق يف هذا املضامر.
وشهدت أملانيا بحسب الكربايس« ،زي��ادة يف إقامة املساجد
لزيادة أعداد املسلمني الوافدين واملقيمني ومن أصول أملانيا،
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كام أنه وبحسب إحصاءات املعهد املركزي األملاين لإلرشيف
اإلسالمي لسنة (2008م) فقد تم توثيق ( 184مرشوع ًا) لبناء
مساجد جديدة بورش العمل هبا ،مزودة بمآذن وقبب ناهيك
عن ( )2600موقع صالة داخل مبان خمتلفة عىل امتداد البالد،
عىل َّ
أن أملانيا مل تكن تضم سنة (1990م) سوى ثالثة مساجد
شاخصة بمآذهنا».
نّ
ويؤكد املحقق الكربايس أن هذه «األرقام قابلة للزيادة لتمدد

املسلمني الوافدين يف املدن والبلدات األملانية ،مع زيادة يف متدد
اإلسالم يف الوسط اإلجتامعي األملاين ،وهذه الكثرة زادت من
نشوء مراكز اإلسترشاق يف أملانيا حيث يوجد فيها اليوم أكثر من
( 26مركز ًا) يتابع الشأن العريب واإلسالمي يف أملانيا وخارجها».

ً
صدر حديثا
المفكرة الحسينية لعام 2021
صدرت عن شعبة االعالم الدويل التابعة لقسم اعالم العتبة احلسينية املقدسة
النسخة اجلديدة للمفكرة احلسينية لعام  2021متضمنة ما انشأته العتبة
املقدسة من مراكز للشفاء يف العديد من املحافظات العراقية لرعاية املصابني
من فريوس كورونا املستجد ودع ًام للكوادر الصحية يف وزارة الصحة العراقية،
بحسب عيل شرب احلسيني رئيس القسم.
واضاف شرب »:اهنا احتوت ايض ًا عىل املناسبات الدينية وأقوال ائمة أهل البيت
(عليهم السالم) ومسابقة الكرتونية للفائزين فيها جوائز نّقيمة ،منوها عن
حرص اعالم العتبة املقدسة يف كل عام عىل ان تصدر هذه املفكرة بح نّلة جديدة
ختدم القضية احلسينية» ،واشار اىل «اختيار التصاميم املوجودة هلذه النسخة كان
مدروس ًا من قبل فريق العمل املختص بالتصميم».
يذكر  :ان املفكرة تصدر سنوي ًا واع��دت بمواصفات فنية عالية املستوى
وبطباعة فاخرة وبحجم ( وزيري) وبعدد صفحات يقارب ( 360صفحة)
عىل عدد ايام السنة ويزيد بقليل.

صدور كتاب
عن فاجعة كربالء
بعد أكثر من  500عام على كتابته
أفادت صحيفة «كشمري أوبزرفر» بنرش كتاب «روضة الشهداء» الذي نّمتت
كتابته قبل أكثر من ( 500عام) عن معاناة واستشهاد اإلمام احلسني «عليه
السالم» ورفاقه األوفياء يف معركة الطف اخلالدة.
وقالت الصحيفة يف تقرير هلا إن «الكتاب الذي أ نّلفه نّ
العالمة املال (حسني
واعظ كشفي) واملتوىف سنة 1504م ،قد خضع لبعض التصحيحات من قبل
عامل اللغة الفارسية (حسن ذو الفقاري)» ،مشري ًة اىل أن «كلمة (روضة) هي
لفظ عريب األصل بمعنى (احلديقة)».
وأشارت صحيفة «كشمري أوبزرفر» اىل أن «كتاب (روضة الشهداء) كان
قد ُاستخدم فيام بعد من قبل علامء آخرين كمصدر رئييس لتأليف (مقاتل)
وتقارير عن استشهاد آل البيت األطهار خالل الفرتتني الصفوية والقاجارية».

مجلة (النهضة
الحسينية) باللغة
الفرنسية
جملة فصلية ،ثقافية ،إسالمية،
تصدر عن مركز اإلعالم الدويل يف
قسم إعالم العتبة احلسينية املقدسة،
ويتسم خطاهبا باالعتدال.
وتستهدف املجلة كافة الناطقني
باللغة الفرنسية من مسلمني وغري
مسلمني ،وحتتوي عىل أبواب عديدة
منها باب ُخطب اجلمعة املباركة
التي تقدم موجزا للخطب مردفا
بالتحليل ألهم ما ورد فيها ،وخاصة
ما يم املتلقي األجنبي ،وباب عن
اهم األخبار الدينية والثقافية التي
ترعاها العتبة املقدسة من ندوات
وم��ؤمت��رات وتغطيات للزيارات
املليونية واملناسبات الدينية االخر،
وأب���واب فكرية وفقهية وتقارير
مصورة عن تاريخ كربالء واهم
املواقع التارخيية والرتاثية فيها ،كام
تقدم املجلة لقرائها يف كل ٍ
عدد ملفا
خاصا عن املشاريع اخلريية والطبية
التي تنفذها العتبة املقدسة.
وت��وزع املجلة يف فرنسا وال��دول
األفريقية الناطقة بالفرنسية وداخل
العراق يف اجلامعات واملؤسسات
الثقافية والدينية و امللحقية الثقافية
ال��ف��رن��س��ي��ة م��ث��ل مج��ه��وري��ة م��ايل
والسنغال وغريمها..
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ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

ُ
هذه زي�����������������نب
لدت
ُو ِ
كما ُي�سرقُ
الكوكب
ُ
فاأُ ٌّم ُتبـاهـي
و َيزهـو ا ُأب
ٌ
وفاطمـة َ
بـاك
علـي
اجن ِ
ٌ
َعين ًا
ن�سب
من اخليـر ل َي ُ
بك
وجاءا ِ
َجدّ ِك امل�سطفى
ل�سمك
ليختـار
ِ
عج ُب
ما ُي ِ
فقال :و َل�ستُ ـ كما َتع َلمـانِ
ا ُ
أ�سبـق ر ّبي
ن�س ُب
مبا َي ِ

للشاعر الراحل السيد محمد رضا القزويني

وهـذا اأخي
ٌ
أمـر
جربئيـل اأتـى بـا ٍ
عـذب
مـن اهلل ُي�س َت ُ
رب اجلـالل
يقـول اإلهك ُّ
تـق ّبلتهـا
"زينـب"
وا�سمهـا
ُ
وكفّـلتهـا باأخيها
احل�سيـن
ويـوم َي ُعـزّ بـه
ٍ
�سـر ُب
املَ َ
ِل َت َ
أعبـاءه
حمـل ا َ
كالليـوث
ِ
ف َي�سـري باأطفاله
املَـر َك ُـب

ال�ساعر ال�سيد حممد ر�سا القزويني ،من مواليد مدينة كربالء املقد�سة 2016 - 1940( ،م) ،ترعرع يف ّ
ظل
اأ�سرة علمية لها جذورها واهتمامها بالأدب وال�سعر ،وتتلمذ على يد والده اآية اهلل ال�سيد حممد �سادق املو�سوي
القزويني (اأعلى اهلل مقامه) ،وهو �سقيق اخلطيب احل�سيني ال�سيد مرت�سى القزويني (حفظه اهلل) ،وا�ستهر
مبقارعته لنظام البعث املقبور يف العراق ،ب�سبب مواقفه امل�س ّرفة يف خدمة الق�سية احل�سينية.
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ُ
نتاج
الشباب األدبي
ُ
ُ
ٌدمك الطاهر..

كتاب يرتل في كل عصر
ح��ي��درع��اش��ور

َ
أكتب هذا ال�سوت الدامي ،واأدونه يف قلبي ،لأنك فاكهة احلقيقة التي
لك ا ُ
ّ
تعذب املوتورين .!..ويف �سريحك َمي ّر النور ك�سل�سلة جت ّر القلوب اإليك،
منذ �سوء نقطة دمك الأوىل ،ودارت على نف�سها لت�سبح اأنهار ًا تغ�سل
اجلروح باجلروح ..لن الأنهار مثل احل�سينيني ،متتلئ ع�سق ًا كلما مرت
بفم اخللو ِد
بكربالء ،وتكتب على ج�سد �سدميها حروفك نداءات العقيدة ِ
ـرم خراب
و�سحنة الــولء ،فدمك كتاب يُر ّتل يف كل ع�سر جديد ،ويـ ّ
ُ
َ
ُ
�سطراب النفو�س؟! ومعراج العبور،
الروح ،لن ا�سمك هو الغيث و�سط ِا
ِ
فلنْ يهتدي اإليك اإل النا�سج يف معرفتك ،يبادلك بيقني العزاء ،مقدماً
قراب َ
ني الوفاء على اأبوابك.
بك الآن اأب�سر احلقيقة ،وا�ستقر تيهان روحــي عند جدثك ،وكتابي
مفتوح وقد حموت ما�سيه لأجدّ ده بالعمل والإخال�س والأمانة وال�سرف
وال�سدق ،لتنبثق وفــاء الــروح والنف�س واجل�سد بقوة ،واأكتب كتابك
بيد قوية وقلب نقي ..وليطمئن قلبي بداأت اأحت�س�س كل خيط نور يف
علي ويعقد معك عهد الولء والعقيدة ،ويحيطني
رو�ستك ،كاأنه ينادي ّ
بكل توفيقات الكون ،ويحميني من الرجوع اإىل الظالم.
ها اأنا اأق ّر لك بالولء ،واجلاأ اإليك متمني ًا اأن األقاك ،وروحي ماثلة بني
ممها من اأهوائها ،وا ّ
أه�س عن نف�سي �سكوكها ،واأه ّيئ ج�سدي
�سفتي اأر ّ
ُ
بالطاعة اإىل
متنحه فتوة النور قطرات متالأ خاليا ُه ن�سوجا
بطهار ٍة ،اأن
ِ
خالق كل �سيء ،فاأنت �سيدي ،طريق التائهني ،وحمطة اخلائفني ،و�سم�س
دين اهلل امل�سرقة.
ممها ،ودعائي يف
�سيدي ،اأعــرف اإن خطواتي تتاآكل لــول �سم�سك تر ّ
ح�سرتك يطفئ اعرتافاتي ويغ�سل �سواهدي املقلدة واملرتدية بقالد ِة
الأخطاء .فقد طرقت بابك ،ودخلت ح�سنك وخلعت األقابي واكتفيت
بال�سمت بعد اأن اأطفاأت كل خطواتي يف �سريحك ،وغ�سلت �سهادتي برتاب
ِ
اأر�سك ،و�سجلت اعرتافاتي على وجه �سباكك ،وراأ�سي ملغوم باملعا�سي
والأ�سرار ،واأخفي الكثري يف ماء وجهي ..وحني لح يل ال�سوء� ،سرختْ
بقلب ُم�س ّمد وبكاءٍ خجل ومرتبك،
ذنوبي التائبة وكان �سداها دموعا ٍ
يت�س ّول منك الر�سا وال�سفاعة..

�سديق �ساعرَ ،
ٌ
ذات يوم :اأنّه لن ُيقد َم على طباعة
قال يل
ينتظر
اخلا�سة ،فهو
جمموعته ال�سعرية الأوىل على نفقته
ُ
ّ
من املوؤ�س�سات الثقافية والأدبية املعنية بطبع نتاجه الأدبي،
كون الأمــر م�سوؤولية تقع على عاتقها بالدرجة الأوىل يف
دعم النتاجات ال�سابة.
ُ
علي موؤثر ًا جد ًا وجاء مغاير ًا ملا
حديث كان وقع �سديقي ّ
كنتُ اأفكر به حول �سرورة اأن ي�سعى ال�سباب لطبع نتاجاتهم
مبكر وي�ساهموا يف م�سرية عجلة الأدب ،فبينما
يف وقــت
ٍ
ال�سخ�سي و�سط ّ
ترقب
�سرفتُ اآلف الدنانري لطبع نتاجي
ّ
و�سرب طويل ،ت�ساءلتُ  :ملاذا فع ًال ل تقوم املوؤ�س�سات الأدبية
كالحتادات ووزارة الثقافة مبتابعة النتاج ال�سبابي والعمل
ً
�ستلة من
على طباعته واإي�ساله للمتلقّي ،فهي بذلك تزر ُع
قلب كثريين اأعرفهم واآخرين غاب نتاجهم عنّا
ال�سياء يف ِ
ملجرد اأنّهم ل ميتلكون تكلفة طباعة ديوانهم ال�سعري اأو
ّ
املجموعة الق�س�سية وغريها من فنون الأدب التي بقيتْ
حبي�سة اأوراق �ساح ِبها ،ون�سمع دائم ًا اأنّ �ساعر ًا من ال�سعراء
َ
أب�سر
مات ومل ي�ستطع طبع ديوانه على الرغم من اأنه لو ا َ
النو َر لكان اإ�سافة اأدبية هامة ُت�ساف مل�سروع الأدب والفكر
الإن�ساين.
ول ّ
جمرد طبع كتاب
تتوقف عملية املوؤ�س�سات الثقافية على ّ
ال�سباب ،بل الأمــر له بعدان مه ّمان ،الت�سجيع اأو ًل ،وثاني ًا
اأنّها �ست�ساهم اأي�س ًا يف اإخراج نتاج اأدبي ُيحتذى به بد ًل من
ملجرد اأن
املطبوعات التي تنزل ثقيلة على ذائقة املتلقّنيّ ،
اأ�سحابها يعي�سون يف ثراء جيد وترف باذخ ،فهناك نتاجات
جمرد
لو ّ
تفح�ستها جيد ًا لقراأت العجائب ..فهي يف الأعم ّ
يجب اأنْ
اأوراق ُخطت عليها كلمات ..ولكن اأي كلمات؟! ،حيث ُ
مير اأي مطبوع بلجنة فاح�سة واأخرى مق ّيمة موؤمنة بروح
ّ
يغري من حياتنا ،وبالتايل ننتظر من
الأدب ومــا ميكن اأن ّ َ
ن�سب اأعينها،
موؤ�س�ساتنا ووزارة الثقافة اأنْ ت�س َع هذا الأمر َ
اإىل جانب اإقامة امل�ساريع والأن�سطة الثقافية؛ لإبراز دور
ال�سباب يف املجالت الأدبية كافة.
ال�����م�����ح����� ّرر
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ُ
الكربالئي (ن��اظ��م الفضلي)
ال��ش��اع��ر ّ
ببيت:
قصيدته
ن
يضم
ً
َ
َ
ّ
ّ
َ ُ
ِّ
ُ
ْ
أن َّ
بالماء!)
تبتل
وقال له – إياك إياك
(ألقاه في اليم مكتوفا
ِ
مــــا اأ�ــــســــقـ َ
ـــــال بـــلـــوائـــي
ــــر مــــن اأحــــــمـ ِ
ـــط الـــــدهـ ُ
ـــــــــــوء بــــثــــقــــلِ احلـــــمـــــلِ مــنــحــنــيــ ًا
اأمــــ�ــــســــي اأنـ
ُ
هلل مــــعــــرت�ـ ٌـــس
ـــــم ا ِ
ظـــــــ ّنـــــــوا بـــــــــــــا ّأين حلــــــكـ ِ
بــــــل اإنــــــنــــــي حــــــامــــــدٌ
ــه
را�ــــــــــــس بـــقـــ�ـــســـمـــ ِتـ ِ
ٍ
ــه
ــري بـ ِ
يــــا مــــدّ عــــي (اجلــــــــــ َ
رب) يف عـــيـــ�ـ ِــس تـــ�ـــسـ ُ
ٌ
الــــــقـ ُ
مــثــلــبــة
رب يف الإ�ــــــــســــــــال ِم
ـــــول يف اجلــــــــ ِ
َ
اهلل قــــ ّيــــدنــــا
رب يــــعــــنــــي بــــــــــــــاأنّ
واجلــــــــــــــ ُ
احلــــ�ــــســــر يـــــاأتـــــي ِبـــنـــا
وبـــــعـــــد هـــــــذا بـــــيـــــو ِم
ِ
حــــا�ــــســــا لـــــر ّبـــــي يـــــكـــــونُ الــــنــــعــــتُ فــــيــــه كــــذا
َ
ـــــــــال لــــهُ
الـــــيـــــم مــــكــــتــــوفــــ ًا وقـ
(األــــــــقــــــــا ُه يف
ِّ
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahra r W eekl y

44

ــد يف الــــــــداءِ
بـــــل زا َد كــــيــــ ًال مـــــن الـــتـــقـــيـــيـ ِ
ـــر الـــــرائـــــي
لــــ�ــــســــوءِ حـــــــايل بــــكــــى لـــــو يــــنــــظـ ُ
ــــــــراءِ !
حـــــتـــــى رمـــــــــــاين بــــــبــــــاأ�ــــــســــــاءٍ و�ـــــــــسـ ّ
ومــــــــا بــــ�ــــســــكــــري عــــلــــى الــــنــــعــــمــــا بـــــاإيـــــفـــــاءِ
ـــــري اخلــــــــلـ َ
ـــــــق يف بــــــــــ ٍّر واإغــــــــــــــــــواءِ
يــــــ�ــــــسـ ّ ُ
والــــــعــــــامــــــلــــــ َ
ــــــــه كــــــاملــــــجــــــر ِم الــــثــــائــــي
ني بـ ِ
ــــر ممـــــــلـــــــوء ًا بـــــاأخـــــطـــــاءِ
ويـــنـــقـــ�ـــســـي الـــــعـــــمـ ُ
لـــــلـــــنـــــا ِر جــــمــــعــــ ًا بــــــال
حـــــكـــــم واإحــــــ�ــــــســــــاءِ
ِ
كـــــمـــــا ُيــــــــقـ ُ
ـــــــال لــــبــــعــــ�ـ ٍـــس عــــــنــــــدَ اإفـــــــتـــــــاءِ
َ
َ
َّ
تــــبــــتــــل بــــــاملــــــاءِ )
ـــــــــــــــاك اأن
ـــــــــــــــاك اإ ّيـ
اإ ّيـ

ُ
ات�����ح�����اد األدب���������اء ف����ي ك���رب���الء
المقدسة يحتفي بأعضائه الجدد

ح�سني اأبو نادر

القتبا�س والت�سمني ..م�صطلحان م�ع��روف��ان يف
ال��در���س ال�ب��اغ��ي ال �ع��رب��ي ،ف��االق�ت�ب��ا���س يعني ب�صورة
خمت�صرة اأخذ ال�صاعر اأو الناثر ن�ص ًا من القراآن الكرمي
او احلديث النبوي ال�صريف ليو�صع يف �صعر ال�صاعر اأو
تو�صع الباغيون والنقاد ليجعلوا االقتبا�س
نرث الناثر ،ثم ّ
�صام ًا االأخذ من بع�س العلوم واملعارف االأخرى ،كالنحو
وال�صرف والفقه والعرو�س ،وغري ذل��ك ،اأم��ا الت�صمني
فيعني اأخذ ال�صاعر بيت ًا اأو جزء ًا من بيت �صعري من �صاعر
اآخر فيودعه يف �صعره ،على اأن يكون ذلك علن ًا من دون اأن
يخفي ذلك ،واإال فاالأمر يع ُّد �صرقة اأدبية يف و�صح النهار.
وح�صن ًا فعل ال�صاعر الف�صلي (من اأهايل ق�صاء عني التمر
مبحافظة كرباء املقد�صة) ،عندما اقتب�س بيت ًا من ق�صيدة
ال�صاعر عبد الغني النابل�صي الدم�صقي (1731 – 1641
م) ،حيث �صا َغ وفقها ق�صيدته املن�صورة يف ديوانه اجلديد
(اأق�صو�صة من وحي ال�صعر) ،والتي حملت يف الوقت ذاته
م�صامني عديدة لع ّل اأبرزها مو�صوعة (اجلرب).
فاجلرب لغة :هو االإك��راه( ،اأَج��ربه على احلكم اأَكرهه)،
ويف اال�صطاح (اإجبا ُر اهلل تعاىل عبادَه على ما يفعلون،
خري ًا كان اأو �صر ًا ،ح�صن ًا كان اأو قبيح ًا ،دون اأن يكون للعبد
اإرادة واختيار الرف�س واالمتناع ،وتاأتي بعدها م�صاألة
(التفوي�س) ،مبعنى اأن عباد اهلل هل اأنهم خمتارون يف
اأفعالهم اأم جم��ربون ،وم�صطرون اإليها ،وهي ذات �صلة
وثيقة مب�صاألة العدل االإلهي ،وقد اختلف العلماء امل�صلمون
يف هذه امل�صاألة ،اإال اأنّ اأئمة اأهل البيت (عليهم ال�صام)
وتبعهم على ذلك ال�صيعة قالوا ب� (االأمر بني اأمرين) ،وقد
ّ
ا�صتدل علماء ال�صيعة على ما ذهبوا اإليه ب�اآيات من القراآن
الكرمي ،وال��رواي��ات ال��واردة عن النبي (�صلى اهلل عليه
واآله) واأهل بيته (عليهم ال�صام).

اأقا َم احتاد الأدباء والكتاب العراقيني /فرع كربالء يوم ال�سبت
 ،2020/12/5اأم�سية مغايرة ومميزة ،حيث ا�ست�ساف الطاقات
ال�سبابية املنتمية حديثا اإىل الحتـــاد ،والتي بــداأت بكتابة
الأدب يف وقت لي�س ببعيد ،ولكن رغم ق�سر املــدة الكتابية اإل
اأن اإبداعاتهم كانت جيدة ومتميزة ،ومــا اأ�سفى ميزة اأخــرى
لهذه الأم�سية ،ذلك احل�سور املميز للعن�سر الن�سوي بني الأدباء
امل�ساركني ،ومن الأ�سماء احلائزة حديثا على ع�سوية الحتاد،
وامل�سا ِركة يف هــذه الأم�سية كل مــن( :القا�س خالد اجلبوري،
ال�ساعر علي ال�ساهر،الروائية �سلوى احمد ،القا�سة اإميان كاظم،
ال�ساعر فرا�س الأ�سدي ،القا�سة رقية تاج ،ال�ساعر ناظم الف�سلي،
ال�ساعر م�سطفى الركابي).
وقدم امل�ساركون مقطوعات من اإبداعهم ،وتخ ّل َل ذلك ،اإ�ساءات
نقدية قدمها الناقد الدكتور عمار اليا�سري ،ومتيزت الأم�سية
بح�سور نوعي لفت.
وقــال ال�ساعر �سالم البناي رئي�س احتــاد الدبــاء /فرع كربالء
عن هذه الأم�سية" :من الفخر لنا وللطاقات ال�سبابية املبدعة
النتماء لحتادنا العريق ،وت�ستحق هذه النخبة من املبدعني
اجلدد الحتفاء بهم ،وقد كانت الأم�سية رائعة ،اإذ ّ
مت تخ�سي�سها
ملواهب جديدة مت اكت�سافها موؤخر ًا وا�ستحقت احل�سول على هوية
الإبداع ،وقد كتبت يف الإبداع احل�سيني والوجداين يف اآن واحد".
واأكد البناي باأن "اأبواب الحتاد مفتوحة دائما للطاقات ال�سبابية
املنتجة التي متتلك ديوان ًا مطبوع ًا اأو كتاب ًا اأدبي ًا �سادر ًا عن دار
ن�سر معروفة؛ وذلك من اأجل حتفيز ال�سباب اأكرث ،من خالل �سمهم
أ�سماء لمعة من
اإىل احتاد الأدباء والكتاب العراقيني الذي �سم ا ً
اأعمدته اخلالدة".
45

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2020م

الشهيد (خليل عبد االمير شمخي جبر الجليحاوي)
روح
ِ
الى ِ

الراحل الى اهلل شهيد ًا

حيدر عاشور

عشق هذا؟ يمنح اإلنسان قوة وإرادة وإيمانا في زمن تلونت ضمائر البشر ألوانا حسب الطلب ،ال قدرة على تمييز
أيُّ
ٍ
اللون األصيل إال بالتجربة والمحك بالواقع .فالحياة وحقيقة واقعها تمنحنا كل يوم زيف الوجوه والقلوب ،واستهالك
الضمير بالخيانة والغدر والفساد ..لكن لكل زمان رجال أتقياء أنقياء ضميرهم ممتلئ بالرحمة والمعرفة ،وقلوبهم
تسبّح باسم اهلل بين ظالل األشجار والنخل والخضرة..
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ٍ
عشق هذا؟ يمنح اإلنسان قوة وإرادة وإيامنا يف زمن تلونت
أي
ُّ
ضامئر البرش ألوانا حسب الطلب ،ال قدرة عىل متييز اللون
األصيل إال بالتجربة واملحك بالواقع .فاحلياة وحقيقة واقعها
متنحنا كل يوم زيف الوجوه والقلوب ،واستهالك الضمري
باخليانة والغدر والفساد ..لكن لكل زمان رجال أتقياء أنقياء
تسبح باسم اهلل بني
ضمريهم ممتلئ بالرمحة واملعرفة ،وقلوهبم نّ
ظالل األشجار والنخل واخلرضة..
أي إيامن هذا؟ واي قوة روحية عظيمة يمتلكه رجل قادم من
رجيببة طويرج كربالء ،-خينق هبا العجز اجلسدي ،ويقاوماألصوات املعاندة والرافضة عىل اشرتاكه يف حرب رضوس ال
تعرف الرمحة ،وال تشفق عىل عاجز يد.
يؤججان
اال ان العشق واإليامن حني جيتمعان يف قلب مؤمن نّ
اللهب الروحي والعشق احلسيني اإلنساين ،ويمنحان اجلسد
القوة والعزيمة ،والتمني لنيل رشف الشهادة ،والبحث عنها
بكفاءة األبطال امليامني.
أتعرفون معنى ان يبحث األنسان عن موته بنفسه؟ ويشاهدبأم عينيه شهادته ؟! وهو يسعى إليها فرح ًا ،سعيد ًا ال تؤخره
الدنيا وحالوهتا ،وال أرض��ه اخلصبة باخلرضة وال��زرع ،وال
ينظر اىل فلذات كبده وزوجته وعشريته ..ترك كل يشء خلفه
ووضع أمامه كيف يرجع اىل – الرجيبة -مغطى برايتي اإلمام
احلسني (عليه السالم) والعراق ...هذا ما كان عليه أبو إبراهيم
(اجلليحاوي) منذ انطالق فتوى اجلهاد الكفائي من الصحن

حالوة احلب اإلهلي يف نعمة االستشهاد كان الصرب املثايل لروحه
العطشى .فحياته تشبه القطار السائر ،فعند نيل املنية يعني
وصوله اىل هناية املحطة ..ال يم كم من العمر انقىض؟ وال يم
كيف يموت .املهم كم يوما خدم العقيدة واملذهب بإخالص
ٍ
وتفان؟ .هي األيام احلقيقية التي شعر انه أنسان يعيش باحلياة
األوىل ،واحلياة الثانية عليه ان خيتار طريقها الصحيح كي ينال
السعادة األبدية هبا.
لذا كان يالحق الشهادة كظله .ويرى هنايته أمام عينيه يف كل
حلظة .لقد اخذ (داعش) يده اليمنى التي كانت الوحيدة التي
حتمل السالح قطعت .موقف ال تستطيع ان تتخيله مقاتل رشس
يقاتل بال يدين ولسانه يلهج بالفداء اليب الفضل العباس قطيع
الكفني ،ويقاوم احلقد الداعيش ببسالة ورشف ،حتى أصيب يف
عينيه وسقط عىل األرض فاقدا للوعي ..جسده ينزف من كل
جانب ،اليدان مقطوعتان والعينان عميتا متاما وجدثه خمضب
بالدماء ،ووجهه مرشق وثغره مبتسم مرددا:
 أيا املجاهدون مل أحقق هديف بعد؟ مل احصل عىل هديتيمن اإلمام احلجة املنتظر بعد .ال ختلوا جسمي اىل أي مكان ما
مل استشهد هنا يف (احلوجية) .مل يبق غري فمي جياهد بالصالة
والتكبري :ا نّقبل أيديكم ال خترجوين من املعركة اال شهيدا وانتم
منترصون.
استجاب الغيارى من أبطال لواء عيل األكرب ألمنيته األخرية
وخاضوا معركة حامية الوطيس .فانترص هبا احلق عىل الباطل.

اقبّل أيديكم ال تخرجوني من المعركة اال شهيدا وانتم منتصرون.
احلسيني الرشيف يف اخلامس عرش من شهر شعبان املعظم –عام
 1436للهجرة .شد حزامه وسطه بيد واحدة ومحل سالحا
ثقيال ليثبت أنه األق��وى بني الفتيان ،وأنه ال يمنعه عائق يف
االستجابة لنداء املرجعية الدينية العليا...
هذا األسد ا َهلصور جاب ساحات اجلهاد املقدس مع لواء عيل
األكرب -قوة اإلمام املجتبى ،مقاتال رشسا ،جيابه املوت وجها
لوجه عىل طريقته اخلاصة ،وخربته املرتاكمة يف محل أنواع
األسلحة بكفاءة عالية ،مل يثن له طريق ومل خيف من معركة ومل
يرتدد يف هجوم لتطهري األرض من خفافيش الظالم (داعش)،
بقي جياهد بال كلل وال ملل ،وهو يتنقل من انتصار اىل انتصار،
منقذ ًا العديد من العوائل بشيوخها ونسائها وأطفاهلا ،جمند ًال
بيد واحدة املئات من الدواعش .مل يستسلم مللك املوت رغم
استشهاد اعز اخللق عىل قلبه أخيه( سالم اجلليحاوي ) ،الوجع
الذي قصم ظهره عنوة ،وعينيه اللتني يرى هبام احلياة.
يف داخل نفسه حزين ومتأمل وجزع ،لقسوة درس احلياة ،لكن

وعىل أص��وات رص��اص النرص ،وإنقاذ اإلنسانية من سطوة
(داع��ش) اإلره��ايب فاضت روح ( خليل عبد األمري شمخي
جرب اجلليحاوي) معطرة بعطر النرص والشهادة يف قاطع احلوجية
صباح يوم  ..2017 / 7 /4رجع اىل مدينته حمموال بأكف
الترضع ،ليطوف جسده الطاهر العتبات املقدسة ..إنه ٌ
بطل
َ
وسال حتى المس
تسامق مع نفسه كأمواج الضياء العالية،
حقيقة ان ال يشء جيعله من العظامء غري أمل عظيم .إنه كالكتاب
املفتوح ،تعشقه من عنوانه ما ان ترشع يف تص نّف ِ
حه حتى جيذبك
ويروعك بكل عالقاته اإلنسانية،
اىل أغواره ،ويشدك اىل أفعاله ،نّ
ويرغمك عىل ان تعرف حبيبه األوحد يف احلياة ،وكيف أسس
خلدمته وأستشهد باسمه .فبكت عليه الرجيبة وطويريج
وكربالء وطاف جثامنه بني احلرمني الرشيفني كزفة عرس مل
يشهدها عريس عىل ارض البسيطة...حمققا أمنيته بالشهادة وال
تزال صورته عىل أعمدة الضوء كالضوء اىل تنطق بشهادته ،ويف
كل عزاء يلهجون باسمه كأنه كوكب مضيئ ينطفئ ذكراه.
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كربالء ت�سيئ التاريخ

األخــــــــــــــــــيـ ّـــــــــــــــــضــــــــــــــــــر
في كتابات الرحالة والمستشرقين
إعداد :مرتضى علي األوسي – تصوير :عمار الخالدي

قصر األخيضر الذي يبعد حوالي  50كيلومترا غرب كربالء ,أو على بعد  100كيلومتر غرب الفرات ,هو قصر
فخم يسميه العراقيون باألخيضر مصغر األخضر ,وهو ذو طبقتين ,يبلغ طوله  200متر ,وقد زاره العديد
من الرحالة االجانب مثل( :كارستن نيبور  ,لويس ماسينيون  ,المس بيل ,فيوليه) ,وغيرهم ,وقد اختلفوا في
تحديد عصره ,فمنهم من يظن بأنه في العصر اإلسالمي ,ومنهم من يظن أنه أقدم من ذلك.
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زيارة تايلر عام 1790

يقول الرحالة الربيطاين جون تايلر عند مروره يف صحراء كربالء
عند رحلته اىل العراق عام  1790عن قرص األخيرض ما ييل:
«يف الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الرابع من كانون
الثاين حدجنا مجالنا وانطلقنا يف نفس اإلجتاه السابق ,يف أرض
منبسطة قاحلة ,فعربنا جمرى ماء ,ويف الساعة احلادية عرشة صباح ًا
رأينا عىل يسارنا أطالل حصن صغري مربع الشكل يبعد عنا نحو
نصف ميل ,يطلق عليه العرب أسم (األخيرض) Ul-Ackader
)1( .»...

زيارة ماسنيون عام 1907

وصل املسترشق الفرنيس (ماسنيون) اىل بغداد يف العام 1907
منفص ً
ال يف بعثة آثارية للبحث عن قرص األخيرض جنوب بغداد
قريب ًا من كربالء ,وزار قرص األخيرض ,وله كتاب بعثة اىل بالد
الرافدين ( )1908-1907نرش منه اجلزء األول عام 1, 910
الذي أختص بحصن األخيرض ,أما اجلزء الثاين الذي صدر عام

 1912فكان خيتص بخطط بغداد.
زيارة املس بيل عام 1909
يف سنة  1909زارت املس جريترود بيل  -املسترشقة والرحالة
الربيطانية ,التي أصبحت فيام بعد سكرترية دار األعتامد الربيطاين
يف بغداد – كربالء ,بعد أن مرت من حلب اىل التل األمحر  ,فالبصرية,
فهيت ,فاألخيرض ,فوصلت يف  30آذار  1909وبعد أن بقيت
حوايل إثني عرش يوم ًا يف املدينة املقدسة رحلت اىل بابل عن طريق
املسيب ،وقد كتبت مشاهداهتا يف هذه اجلهات ،وكتبت رحالهتا,
ونرشهتا يف كتاهبا القيم (من مراد اىل مراد).
أما ما خيص األخيرض فقد أصدرت املس بيل كتابا مستقال عن
األخيرض بعنوان( :قرص ومسجد األخيرض) طبع عام 1914يف
أوكسفورد تتناول فيه الوصف الدقيق والقياسات املحددة له
وكذلك حيتوي الكتاب عىل صور التقطتها للغرف والسور
والزوايا واألروقة للقرص ووضعت اخلرائط له.
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زيارة املس بيل عام 1911

يف أوائل  1911تعود املس بيل لتزور األخيرض فتعمل عىل وصفه
ورسم اخلرائط التفصيلية له ،وقد كان ذلك يف عهد وايل بغداد
العثامين املشهور (ناظم باشا) كام يفهم مما جاء يف رسائلها املعروفة،
وكان جميئها اىل األخيرض من سورية بطريق الفرات أيض ً ,ا فمرت
بكبيسة وهيت والرمادي ,من هناك قصدت قضاء الرحالية وقضاء
شفاثة فوصلت اليهام يف  28شباط  1911وكانت قد جاءت
يومذاك بكتاب توصية اىل (صخيل شيخ الزقاريط) ,إحدى قبائل
شمر املقيمة بالقرب من القرص يومذاك ،فخف إليها مرسع ًا
ومرحب ًا ثم ساعدها يف أثناء اإلقامة يف األخيرض ريثام تنتهي من
مهمتها األثرية عىل ما يظهر.
وتقول املس بيل ان اخلارطة الدقيقة التي رسمتها لألخيرض وموقعه
تعترب أول خارطة له لكنها ال تتطرق يف الرسائل اىل تاريخ األخيرض
بكيفية بنائه ,والظاهر أهنا اكتفت بام كتبته عنه يف الكتب األخرى.
وحينام غادرت موقع األخيرض متجه ًة اىل بابل فبغداد مرت عىل
مسرية أربع ساعات منه بأول أثر من اآلثار القديمة يقال له (جمده),
وهو برج مدور مشيد باآلجر تشييد ًا دقيق ًا وهي تعتقد بأنه من
األبراج التي كانت مقامة حلراسة الطريق ,يرجع تارخيه اىل القرن
التاسع للميالد ثم مرت بخرائب (خان العطشان) الذي يقوم يف
وسط سهل منبسط كانت تنترش فيه قطعان بني ِحسن وخيامهم,
ٍ
مقربة من اخلان نفسه .وهي تقول إنه
ألن قس ًام منهم كان خييم عىل
أثر جليل من اآلثار القديمة ,ويعود تاريخ تشييده اىل القرن التاسع
امليالدي أيض ًا ,أي اىل عهد اخلالفة العباسية يف سامراء عىل رأيا وقد
كان املنظر رائع ًا يف نظرها حينام َّ
حل الليل وخيم الظالم فبانت نريان
بني ِحسن منترشة يف ذلك السهل املمرع الدال عىل مجال الربيع يف
البادية )2( .

زيارة أجاثا كريستي وماكس مالوان

أرسل اإلنكليزي ماكس مالوان اىل بعثة التنقيب يف أور الكلدانيني
عام  1925مساعد ًا للعامل اآلثاري (ليونارد ِوويل) وكان وقتها
هاوياٍ قبل أن يصبح حمرتف ًا يف علم اآلثار ويف العام اخلامس الذي
قضاه يف أور عام  1930زارت أجاثا كريستي الكاتبة الروائية
البوليسية اإلنكليزية بغداد برفقة كاثرين زوجة ( ِوويل) وكانت هلام
جولة يف بغداد واطلعها عىل جانب من الصحراء واألماكن املشوقة
يف الرحلة ويذكر ( ِوويل) يف مذكراته عند قدومهام اىل كربالء:
«أجتهنا بالسيارة من النجف اىل كربالء حيث كان مقرر ًا أن نقيض
الليل هناك ونزور يف طريقنا حصن األخيرض األموي ,الذي وصفته
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جريترود (بيل) وصف ًا مفص ً
ال يف كتاهبا (من مراد اىل مراد) كان
السري حول متاريس رشفات احلصن جتربة خميفة اذا مل يكن املرء
متعود ًا عىل األماكن املرتفعة ,ولكنني اقتدت أجاثا حوهلا مجيع ًا وأنا
أمسك بيدها ,ووثقت يب دون خوف» (.)3

زيارة سيف الدولة سنة 1881م

هو احلاج سلطان عبد املحمد مريزا سيف الدولة وحصل عىل
لقب سيف الدولة سنة 1881م ,ويف سنة 1887م أصبح حاك ًام
عىل مالير وتويرسكان وهناوند يف عرص نارص الدين شاه ,خالل
رحلته اىل العراق عام 1280ه –  1863م ,وزار كربالء وكتب عن
األخيرض قائ ً
ال:
قلعة األخيرض ..يف املسافة التي تقع وسط كربالء والنجف وشفاثة,
ومن جهة اجلنوب ,توجد قلعة مبنية بالصخر املنحوت تعرف باسم
األخيرض ,تبعد عن كل واحدة من املدن الثالث بست ساعات ,وهي
تقع عىل مرتفع من األرض ,ويف مقابل القلعة هناك عني ماء أغلقت
بالقري والصخور فجف ماؤها ,ويبدو من اآلثار الباقية عىل األرض
يف تلك الصحراء ,ومن جمرى املاء واألرايض الزراعية وأماكن

البساتني أن ماء تلك العني كان كثري ًا ,وأهنا كانت عبارة عن مكان
عامر وكبري ,هذه القلعة الصخرية املوجودة كانت املقر اخلاص
لكبري هذه القرية ,وللقرية مدخل وباب كبرية».
واعطى وصفا لبناء االخضري قال فيه:
«إن كل بناء األماكن املتعلقة هبذه القلعة هو من الصخر املنحوت,
وحتت القلعة توجد رساديب مظلمة ال تعرف مداخلها ,ومل يدخل
أحد اىل تلك الرساديب خوف ًا من وجود األفاعي واحليوانات
املؤذية ومن مجلة الغرائب وجود كهوف منحوتة يف الصخر
مرتفعة جد ًا ,بحيث من الصعب أن يصل اليها رأس البعري ,وكانوا
يف السابق يستخرجون من حتت الرتاب أشياء عجيبة ويف هذه
األوقات أيض َا لوال وجود اخلوف من عرب عنزة لذهبوا اىل هناك
وقاموا بالتنقيب ,فهم جيدون الصخور املكتوب عليها أو املرسوم
عليها ,يف السابق وجدوا خشب الرمح مصنوع ًا من احلديد اململوء
بد ًال من القصب ,وهي أكثر طو ًال من الرماح املتعارف عليها هذه
األيام ،وهذا البناء حمكم ومل يلحق به اخلراب حلد اآلن ,هواء
هذه املنطقة أكثر برودة من كل مناطق العراق ,ويكثر فيها وجود
الغزالن ,ويوجد فيها أنواع األفاعي الكبرية ،وإن فتح عني املاء
ممكن ولك نّنه حيتاج اىل أموال كثرية ,ويقال إن هذه القلعة هي من

مجلة القصور التي بناها النعامن بن املنذر» )4( .

املصادر :

 -1رحالة أوروبيون يف العراق رحلة تايلر اىل العراق دار الوراق لندن
 2007ص 81-76وجملة املورد رحلة تايلر اىل العراق (-1789
 ,)1790األب الدكتور بطرس حداد ,العدد األول ,املجلد ,1982 , 11
ص . 29-28
 -2موسوعة العتبات املقدسة ,ج ,8قسم كربالء ,جعفر اخللييل ,مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ,بريوت ,لبنان ,1987 ,ص 317-315ورسائل
جريترود بيل  ,1914-1899ترمجة :رزق اهلل بطرس ,دار الوراق ,لندن,
 ,2008صفحات متفرقة.
 -3مذكرات مالوان ,عامل اآلثار وزوج أجاثا كريستي ,تأليف :ماكس
مالوان ,ترمجة :سمري عبد الرحيم اجللبي ,دار املأمون للرتمجة والنرش,
بغداد ,1987 ,ص. 48-47
 -4العراق يف مشاهدات نارص الدين شاه ,رحلة سيف الدولة اىل العراق,
ترمجة وتعليق :حممد الشيخ هادي األسدي ,مؤسسة آفاق للدراسات
واألبحاث العراقية ,بغداد ,2011 ,ص 101-94و.110-109
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امواج ال�سيعة
ــــــــــاالت
املـــــــــــقـ

يعدّ ها :علي ال�صاهر

مسيحية من كولومبيا

مصر كنانة أهل البيت

تعتنق المذهب الجعفري

(عليهم السالم)

أفادت تقارير صحفية بأن امرأة مسيحية من كولومبيا،
اعتنقت اإلس��الم ودخلت لرحاب مذهب أهل البيت
(عليهم السالم).
وقال مدير املنظمة اإلسالمية بمحافظة غيالن شاميل إيران،
سعيد مهدوي ،إن «السيدة (ويويانا ريوس مورسيا) وهي
مسيحية من كولومبيا ،حرضت املديرية العامة للمنظمة
متمم
بمدينة رش��ت ،لتشهر إسالمها بعدما
ْ
أيقنت أنه نّ
الرساالت الساموية ،حيث دخلت إىل املذهب الشيعي
اإلثني عرشي».
غريت
وأضاف ،أنه ُعرضت عىل السيدة الكولومبية ،التي نّ
اسمها إىل مريم ،جملد كالم اهلل املجيد مع ترمجته باإلنجليزية.
وأصبح موضوع االستبصار واعتناق املذهب اجلعفري
يف الدول الغربية ظاهرة ُيشار إليها والفتة لألنظار ،حيث
يتدي الكثريون ملعرفة املذهب احلق ،والترشف بالدخول
إىل رحابه ،يف نّ
ظل النشاط الكبري للمراكز الدينية والثقافية
التي تسعى للتعريف بفكر وثقافة أهل البيت (عليهم
السالم).

قضيت عىل أعتاب آل البيت (عليهم السالم) ما
يزيد عىل عرشين عاما ،حماوال أن أتعلم منهم وأتفهم
إنسانيتهم يف حياهتم الدنيا ،وكيف أن هذه اجلموع
الغفرية من البرش تتزاحم لزيارة مراقدهم الرشيفة
فوجا إثر فوج وجيال بعد جيل!.
والتنزه يف حدائق
وبدأت الصعود اىل جبال كلامهتم
ُ
نّ
شخصياهتم والعدو يف الرباري ألرى قيمة شجاعتهم
وأخالقهم الكريمة ،عندئذ اقتحمت الرابية واجلبل
ألرضم نار ًا يف حطب تعبريي ،أميش مشية العارف
وليس احلائر الذاهل ،أحتاج العربية والتاريخ كي
يأخذا بذراعي وقلمي.
ترجلت يب اخلطوات نحو املشهد
فمنذ أي��ام قليلة نّ
احلسيني يف القاهرة ،وتوجهت ناحية الباب االخرض
واقف ًا خارج احلاجز احلديدي متنس ًام أريج الذكريات
راجع ًا إىل عبق التاريخ.
ساعة من الوقت – واقف ًا – مرت يب وكأهنا حلظات
معدودة .عادت يب الروح وسافرت وكأهنا تشاهد
استشهاد احلسني ورف��اق��ه ..فقفلت ال��روح راجع ًة
من خياهلا وهي مثقلة بكل جراحات التاريخ وآالمه
وسهامه ومواجعه ،وكأهنا تستمع إىل اإلمام يف ميدان
املعركة وهو ينادي« :إين ال أرى املوت إ نّ
ال سعادة
واحلياة مع الظاملني إ نّ
ال بر ًما».
بترصف.
* من مقال للكاتب (خالد الشناوي) ّ
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العالم يحيي ذكرى

منح أراض للوقف الشيعي

والدة (زين أبيها)

“السوري” إلنشاء مراكز وحسينيات

حييي املسلمون يف كل أنحاء العامل ،ذكرى
والدة السيدة زينب (عليها السالم) التي
توافق يوم اخلامس من شهر مج��ادى األوىل
امل��ص��ادف ل��� (االث��ن��ني  21ك��ان��ون األول
 ،)2020عرب إقامة برامج وفعاليات خمتلفة
حتتضنها العتبات املقدسة واملراكز الدينية
والثقافية.
ويأيت إحياء هذه الذكرى العظيمة ،استذكار ًا
سيدة النضال وجبل الصرب (زين
ملواقف نّ
مكملة ألدوار أ نّمها السيدة
أبيها) ،التي
ْ
كانت نّ
فاطمة الزهراء (عليها السالم) يف الدفاع
عن اإلمامة ،وخصوص ًا موقفها يوم الطف
اخلالد ،ونرشها للنهضة احلسينية والتعريف
هبا إىل العامل.
ويف بعض الروايات (ملا ُولدَ ت السيدة زينب
النبي الكريم بذلك فأتى
عليها السالم اخرب نّ
منزل ابنته فاطمة عليها السالم وقال( :يا ُبنية
ِ
بابنتك املولودة ..فلام أحرضهتا اخذها
آتيني
وضمها اىل صدره
النبي (صىل اهلل عليه وآله)
نّ
الرشيف ..ووضع خدنّ ه عىل خدها فبكى بكا ًء
شديد ًا عالي ًا وسالت دموعه عىل خديه..
فقالت فاطمة :مم بكاؤك ال أبكى اهلل عينك
يا أبتاه؟
فقال :يا بنتاه يا فاطمة أن هذه البنت س ُتبتىل
بباليا و َت ِرد عليها مصائب شتى ورزايا أدهى..
يا بضعتي وقرة عيني نّ
ان َم ْن بكى عليها ،وعىل
مصائبها يكون ثوابه كثواب من بكى عىل
أخويا ..ثم نّ
سامها زينب) وهو ما يكشف لنا
وعلو مقامها.
عن عظيم منزلتها
نّ

قالت وسائل إعالمية سورية ،نّ
أن مديرية األوقاف يف حمافظة
أرايض
دير الزور ،منحت للوقف الشيعي ،األسبوع املايض،
ٍ
جديدة ،إلنشاء حسينيات ومراكز دينية وثقافية.
وقالت الوسائل :إن «مدير أوقاف دير ال��زور ،استقبل وفد ًا
من الوقف الشيعي السوري ،ومنح له مبنى خاص ًا لتحويله إىل
ٍ
أراض تتبع للمديرية يف دير
وقف خاص به ،باإلضافة إىل عدنّ ة
الزور ومدينة امليادين والبوكامل لتحويلها إىل حسينيات ومراكز
دينية وثقافية».
كام وتشري الوسائل اإلعالمية إىل أن «مديرية الوقف الشيعي،
قامت ببناء عدد من احلسينيات وعملت عىل إعادة ترميم عدد
من املزارات الدينية لنرش املذهب الشيعي بني السوريني».
ويسعى الوقف الشيعي يف سوريا ،إىل إنشاء هذه املراكز الدينية
والثقافية وأماكن إقامة الطقوس والشعائر ،إضافة إىل توزيع
املخيامت.
املساعدات عىل املواطنني والالجئني يف نّ
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ــــــــــاالت
ــــــــــقـ
ـــــريــــــر
املـ تــــــقـ

سيرة قارئ أحزن الجميع

ً
ُّ
خصبة لوالدة أبناء متميزين-يشار إليهم بالبنان-
كل المدن التي تحمل إرث ًا ديني ًا وحضاري ًا وفكري ًا تكون أرضها
بمواقفهم اإلنسانية ،وفي إبداعاتهم في الفن والفكر واألدب ،ففيهم من يصنع موقف ًا شجاع ًا بوجه
االستبداد ،من خالل كلمة هادفة تترك صداها على مرِّ األجيال ،أو صمت يعبّر عن الرفض ،ولكن له وقع كبير،
وهكذا تتفاوت أخبار الناس فيما بينهم ،فالناجحون يعملون األشياء حسب أهميتها ،والفاشلون ومن يعيشون
في الظل قد ينشغلون عن األهم بالمهم ،وعن الممتاز بالعادي ،فتختلف النتائج والتقييمات.
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فمن نتاجات هذه املدن أهنا تصنع فنانني جيسدون بإبداعاهتم
املواقف والقصص واحلكايات ،كل بحسب ما أودع اهلل تعاىل فيه
من مواهب.
وعندما نريد أن نتحدث عن سرية ٍ
ابن من أبناء هذه املدينة يف
جمال اإلبداع الصويت املؤثر -الذي مل ينسلخ عن إرثها الوجداين،
وممن وهبه اهلل صوت ًا شجي ًا حيكي قصة ملحمتها ،ومظلومية
أبطاهلا من خالل أنواع األداءات ،إن كان يف التالوة أو الرثاء أو
اإلنشاد ونحو ذلك ،ومنهم (حمسن حممود أمحد احلكيم) الذي
نشأ يف عائلة متيزت يف مواقفها اإلنسانية ،وبساطتها يف التعامل مع
اآلخرين ،والده املرحوم (احلاج حممود) ذلك الرجل األخروي،
وهو أكرب أشقاء مخسة هلم حضورهم االجتامعي يف مدينة كربالء.
من املتابعني حلياة (حمسن) األستاذ عيل اخلفاجي ،الذي َد ِر َب عىل
متابعة سلوك قراء كربالء ،ليس فقط بام يميز أصواهتم من بني
األصوات ،بل حتى عن معامل نشأهتم ونبوغهم ،فيقول« :ما يميز
املرحوم (حمسن) أنه يتقبل النقد األدائي من اآلخرين دون تذمر،
بل قد يبتدئ أحيان ًا ليسأهلم عن أدائه ،وكأنه جعلهم مرآة لنفسه،
فإن قالوا أخذ بقوهلم ،وإن سكتوا بادرهم ،ويف احلالني كان شاكر ًا
هلم ،مل يفرض نفسه يوم ًا يف مشاركة أو حضور ،وال أن حيرص
ليكون املقدم عىل من سواه ،يلبي دعوة اآلخرين بامتنان».

وتابع «كان (حمسن) متعدد املواهب ،فقد كان قارئ ًا بالطريقني
العراقية واملرصية ،وشارك يف عدة حمافل ومسابقات ،وكان ضمن
من ترشف بالتالوة واألذان من خالل املئذنة الرشيفة للعتبتني
احلسينية والعباسية املقدستني ،باإلضافة إىل أنه منشد ونا ٍع
وقارئ لألدعية واألذكار ،شارك يف إحياء جمالس الرثاء يف بعض
بيوتات كربالء يف عقد التسعينيات ،ويف جمالس الذكر ملناقب اآلل
صلوات اهلل عليهم ،هكذا نشأ عليها صغري ًا ،واستمر معها شاب ًا
ال فعلي ً
فكه ً
ال ،وهو مبتىل بمرض الفشل الكلوي ،وألهنا عائلة
تكاد تتشابه فيها األرحييات دون تنافر ،قام أخوه (أمحد) بالتربع
له بإحدى كليتيه؛ ليعيش له وسند ًا وعضد ًا ،بعد أن صفا له أخ ًا
يكمل معه مسرية احلياة التي غاب عن ساحتها أخوهم األكرب
(حممد) يف مطلع عقد الثامنينات من القرن املايض عىل ٍ
أيد غادرة
تلطخت بدمائه الربيئة ،كام تلطخت بدماء الكثري من الشباب
املؤمن يف تلك احلقبة املظلمة».
وأقيم له يف الصحن احلسيني الرشيف حمفال قرآنيا محل تأبين ًا
لذكراه ،حرض فيه املحبون واملتعلقون ،وشارك فيه قراء ،كان
أحدهم ولده البكر (عيل) ،وألقيت يف املناسبة كلامت حتدثت عن
سرية حياته ،وتبادل فيه احلضور الذكريات اجلميلة التي تركت
حزن ًا عميق ًا يف وجداهنم.
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ــــــــــاالت
ــــــــــقـوجمتمع
املـ اأ�رسة

ُ
مهارات التربية في األسرة

يعدّ ها :حيدر عا�صور

�صيماء املياحي

اآلباء يسعون دائام إىل تربية أوالدهم أفضل تربية ،ولكن
قد يتلكأ البعض يف اختيار الطريق الصحيح للرتبية؛ وهذا
ما جيعله ُحيرم نفسه وأبناءه من النتائج الطيبة التي ُيمكن
اكتساهبا من الرتبية ،الطرائق متعددة وربام كل مرحلة
عمرية ،وكل شخصية تتطلب أسلوبا معينا للتعامل معها،
ولكن بصورة عامة هناك أساليب ُجتدي مع مجيع األعامر
والشخصيات لألبناء ،وذلك من خالل اكتساب حبهم
و مودهتم ،بالتعامل معهم باللطف واللني مع االلتفات
إىل عدم التهاون فيام خيالف املبادئ والقيم اإلسالمية،
ومتابعة ذلك باحلزم واللني وليس بالشدة والعنف،
وإظهار العاطفة والرمحة هلم باألساليب املحببة هلم،
فالطفل ال جتدي معه النوايا الطيبة فحسب؛ بل حيتاج إىل
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ما يؤكد ذلك بالتعامل اخلارجي ..عن رسول اهلل ( صىل
اهلل عليه وآله) قال (:من نّقبل ولده كتب اهلل له حسنة ومن
فرحه اهلل يوم القيامة) ( )1ويف حديث آخر له(صىل
نّ
فرحه نّ
اهلل عليه وآله) (:من ُي نّ
ريض صغري ًا من نسله حتى يرىض
نّ
ترضاه اهلل يوم القيامة حتى ي��رىض) ( .)2فإن تعامل
الوالدان هبذا األساليب اللطيفة مع أبنائهم ُيكسبها حبهم
ومودهتم وميل قلوهبم هلم؛ ومن كسب القلوب توجهت
له العقول بال جهد وال عناء؛ وبتايل يمكنهم غرس ما
يشاؤون غرسه فيهم من أخالق ومبادئ سامية ،فاحلواس
تتبع القلوب قبل العقول.
( )1فروع الكايف :ج / 6ص/ 49ح1
( )2كنز العامل :ج / 16ص / 586ح45958

َ
ُ
كيف يؤثر ً المعلم
بطالبه لغويا...؟

قصة أسرية
دخلتْ عليها ابنتها ذات الع�سر �سنوات ومــدت يدها لها
بورقة وعيناها تلمعان ذكاء وحيوية .بداأت الأم تقراأ ما
كتبته ابنتها بخط جميل :اأجرة عملي يف البيت..
اأجرة قيامي بتنظيف غرفتي الف دينار اأجرة قيامي بجلي ال�سحون الفان عنايتي باأخي ال�سغري اأثناء غيابك ثالثة الف مكافاأة على جناحي يف املدر�سة خم�سة اآلفتطلعت الأم يف عيون ابنتها فطاف بخاطرها جمموعة من
الأحداث فكتبت على نف�س الورقة :
 حمل � 9سهور جمان ًا وقا�سيت الآم احلمل والولدة جمان ًا ق�سيت الليل للعناية بك مري�سة جمان ًااعتنيت بك وبنظافتك واألعابك وثيابك وم�سح دموعكجمانا
مدت الأم الورقة لبنتها ،فلما قراأتها ،رمت بنف�سها على
�سدر اأمها خجال ثم كتبت اأ�سفل قائمة ح�سابها :احل�ساب
مدفوع مقدم ًا
تذكر :اإذا مل يعجبك ما حت�سل عليه  ،فانظر اإىل ما
متنحه ..وعندما تغري نظرتك لالأ�سياء من حولك ،جتد
كل �سيء حولك قد تغري.

ُّ
إدارة المسافات
فن
ِ

ُ
مح ُن * َع َّل َم ا ْل ُق ْر َآ َن * َخ َلقَ
قول اهلل تعايل:
﴿الر ْ َ
َّ
ان * َع َّل َم ُه ا ْل َب َي َ
اإلن َْس َ
ِْ
ان﴾ [سورة الرمحن]﴿ .
ات َو ْ َ
َ
الس َام َو ِ
األ ْر ِ
اختِ َال ُف
ض َو ْ
َو ِم ْن آ َياتِ ِه َخ ْل ُق َّ
َأ ْل ِسنَتِ ُك ْم َو َأ ْل َوانِ ُك ْم﴾ [سورة الروم].
هكذا كانت اللغة واختالف األلسن كام جاء
بالقرآن الكريم وهذه اخلاصية متيز هبا اإلنسان
عن سائر خلق اهلل ،فاللغة تساعده يف تعامله
االج��ت��امع��ي ونشاطه العقيل وإي��ص��ال املعاين
املرغوبة إيل اآلخرين .وقد قصدنا تناول هذا
املفهوم ملا له من أمهية ك��ربي يف حياة املعلم
املهنية فرتبية املتعلم وتعليمه حتتاج من املعلم
أن جييد استخدام اللغة األم ،برصف النظر عن
ختصص هذا املعلم ،فاللغة دقيقة الصلة بكل
املواد الدراسية وتساهم كثريا يف نجاح عمليات
االتصال االجتامعي والثقايف والعقيل بني املعلم
وتالميذه ،وعىل كل معلم أن يتحرى يف كالمه
الدقة وسالمة العبارات والوضوح ،والبعد عن
اللحن والعامية ويتصف بسهولة التعبري كي
تقوم اللغة بوظائفها وتؤثر يف تالميذه.

اأن�صام العبيدي

لكي يبقى اجلميل يف عينيك مجيال  ،ال تقرتب منه كثريا  ..البعض أمجل من بعيد  ،فحافظ عىل املسافة بينك وبينهم
 .لقد علمتنا الكتابة أن نرتك مسافة بني الكلمة والكلمة لكي يفهم اآلخرون ما نكتب ..وعلمتنا حركة املرور أن
نرتك مسافة أيضا بيننا وبني السيارة التي أمامنا ؛ كي ال نصطدم هبا  ..وكذلك علمتنا حركة احلياة أن نرتك مسافة
بيننا وبني اآلخرين؛ كي نفهمهم جيدا كي ال نصطدم هبم  ،أو نتصادم معهم  .إدارة املسافات فن جيب علينا تفهمه
وإتقانه  ..كن عىل مسافة مناسبة تسمح لك وهلم بالتنفس  ..ال تقرتب كثريا فتملك الناس  ،وال تبتعد عنهم كثريا
فينسونك وتربد عواطفهم جتاهك  .وتذكر دوما أن ضبط املسافات من أكرب من هذا الكون ودالئل عظمته وأن سري
الكواكب الدقيق مرتبط باحرتام املسافات  ..فلو اقرتبت الشمس منا ميال واحدة فقط الحرتقت األرض  ،ولو
ابتعدت عنا ميال لتجمد كل ما حولنا  ( ..ال تقرتب فتحرتق وال تبتعد فتنسی ).
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واحــــــــــــة االحرار

يف االنتظار

بلوغ الفتح

أحب املوت؟!
ما يل ال ا ُّ
ول َّ
ال َر ُج ٌل للنبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله) :يا َر ُس َ
َق َ
اهللِ َما ِيل
َال ُأ ِح ُّب ْاملَ ْو َت؟

َف َق َ
«ه ْل َم َع َك َم ٌ
ال»؟
ال (صىل اهلل عليه وآله)َ :
َف َق َ
الَ :ن َع ْم.

َقال (عليه الصالة والسالم)َ « :ف َقدِّ ْم َما َل َكَ ،فإِ َّن َق ْل َب ْاملَ ْر ِء َم َع
َمالِ ِهَ ،فإِ ْن َقدَّ َم ُه َأ َح َّب َأ ْن َي ْل َح َق ُهَ ،و إِ ْن َخ َّل َف ُه َأ َح َّب َأ ْن َيت ََخ َّل َف

حيدر ال�صالمي

سنابل ذاوية ،هلا اصفرار الوجع ،وازرقاق
الربد ،تتامثل للوقوف بوجه الريح ،تتاميل
وجد ًا يوشك أن يكرسها ،كي تسأل عنك،
فهل أتيت؟!
ُ
أفرتش
وعىل رصيف الذكريات الساخن،
حصري الوقت ،أل� ُ
�وك حكايات الغابرين،
رئتاي عىل حصب اهلجر ،ومن قصب
تتمدد
َ
الصرب أبني هلام ُظل َة أملٍ تقيهام من شهقات
العويل.
نّ
أستشف غيبي فأرى ما مل
حلم وآخ� َ�ر
بني
ٍ
ت��ره العيون ،وأستخف خطوي فأسرتق
السمع ..هل ثمة صهيل ،وهل إىل قدومك
من سبيل؟!
فيا أنت وليس سواك بلس ًام لألذى ومرمه ًا
مر عىل سكك املنتظرين ،لتخرضَّ
للقذىَّ ،
َ
القرص الالهب عىل
ويميل
السنابل ثانية،
ُ
الراقدين يف وهدة القنوط الشاحب ،فيمزق
ُ
الليل عباءته الفامحة لترشئب األعناق ،كام
الرباعم نحو اآلف��اق ،وترقص الفراشات
حاملة بمهد جديد وعهد سعيد.
نّ
البحر وانقلب
ورها
رب فزَ ها
الدهر َ
نث اخل ُ
ُ
ُ
كل مضطرب إىل مسكنه مقرور ًا ،يتلقى نظرة
ورسور ًا ،فيا مك َة أبرشي ،ويا كوف َة نّ
هليل،
�دس ك��ربي ،وأن��ت يا كربالء أطلقي
ويا ق� ُ
النداء لتورق الدماء ،هذا بلوغ فتحك املبني.
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َم َع ُه».

اأكرث اأهل العلم
اإ�ستغا ًل
يقول السيد حممد رضا السيستاين (دامت بركاته) يف معرض حديثه

عن مميزات اإلمام اخلوئي (قدنّ س رسه)« :كان حبه للعلم وانرصافه
إىل طلبه ،واالشتغال به منذ نعومة أظفاره إىل أواخر حياته املباركة
– وقد ناهز عمره املائة – فلم يكن يرصف وقته فيام عدا العلم مهام
أمكن.

حدثني سيدي األستاذ الوالد (دامت بركاته) أنه سمعه يوما يقول:
يمكنني أن أدعي أنني أكثر أهل العلم اشتغاال إذا استثنيت بضعة
أشخاص .قال هذا يف وقت كان يف العقد السابع من عمره ،وال
يتوقع من مثله من االشتغال ما يتوقع من الشباب كمعظم تالمذته
آنذاك.

دوار (فلكة) املخيم احل�صيني
يف كربالء ـ �صبعينيات القرن
املا�صي

غطاء الراأ�س عند الن�ساء
الأوكرانيات

احتفلت ،أوكرانيا بذكرى يوم غطاء الرأس
التقليدي (خوستكا) ،الذي يعد رمز ًا للمودة
واحلب والوفاء ،واحلزن والفرح ،وهو جزء من
الفلكلور والرتاث الثقايف الشعبي األوكراين.
وهناك ع��رشات األش��ك��ال واألن���واع لغطاء
ال��رأس التقليدي األوك��راين ،من حيث لف
القامش وربطه ،ولكل شكل وظيفة ختتلف
حسب عمر وعمل املرأة ،فاملرأة عندما تعمل
يف احلقل ،تربط غطاء رأسها بطريقة ختتلف
عام لو كانت تعمل يف البيت ،أو تقوم بزيارة
أو حترض مناسبة ما وهكذا ..وهو أيض ًا ليس
جمرد عصابة رأس للمتزوجات واملسنات ،بل
ترتديه الفتيات والشابات منهن ،وهو طقس
مهم لدين ،وإرث ورمز للهوية تم تناقله من
جيل إىل جيل ،ويتداخل يف كثري من تفاصيله
مع حجاب املرأة املسلمة.

مو�صكو تكافئ طالب ًا عراقي ًا

َ
حصل طالب عراقي يدعى (عامر الدجييل) ،عىل تكريم ووسام رشف
من قبل احلكومة الروسية ،بعد مسامهته بمساعدة املرىض الروس
بمدينة (كازان).
الطالب الدجييل ،يدرس الطب يف إحدى اجلامعات الروسية ،وقام
بمساعدة أكثر من ( 600مريض) وتقديم العالج هلم ،وهو ما استحق
الشكر والتكريم عليه.
وقال عبد الرمحن احلسيني ،السفري العراقي لدى روسيا« :فخورون
بطالب كلية الطب (عامر الدجييل) بمناسبة تكريمه وحصوله عىل
وسام رشف وشهادة تقديرية من قبل الرئيس الرويس ملشاركته يف
تقديم العون ألكثر من ( 600مريض) يف مدينة كازان ضمن جمموعة
املختصة بالعمل اإلنساين».
املتطوعني األطباء (نحن مع ًا)
نّ
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