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صفحتنا على الفيسبوك :مجلة االحرار

ُخطب ُ
اجلمعة خارطة لالإ�صالح
ال تخفى المكانة الرفيعة التي حظيت بها المرجعية الدينية
العليا المباركة ممثلة بالمرجع األعلى الس�� ��يد السيستاني
أمد اهلل تعالى في عمره الشريف ذخرًا للعراق والعراقيين،
ّ
رغم كل س�� ��هام الحق�� ��د والمؤامرات المس�� ��تمرة من قبل
األع�� ��داء ،ومحاولتها الخدش بتل�� ��ك المكانة المباركة في
عق�� ��ول وقلوب العراقيين جميعًا عل�� ��ى اختالف انتماءاتهم
وتوجهاته�� ��م ،ولكن مثلما باءت بالفش�� ��ل تل�� ��ك المحاوالت
الخبيثة السابقة ستبوء المحاوالت الالحقة بالفشل إن شاء
اهلل ..نتيج�� ��ة مواقف المرجعية العلي�� ��ا الصادقة والواضحة
وبع�� ��د نظرها ف�� ��ي المعالج�� ��ة والتعاطي مع
والصريح�� ��ةُ ،
جميع المواقف الحساس�� ��ة التي يمر بها البلد ،والمؤامرات
الت�� ��ي تحاك ضده في الخفاء ،والنظ�� ��ر لألمور بأفق أبوي
مسؤول ،وحرص ليس فقط على حاضر العراق والعراقيين
فحسب ..بل ومس�� ��تقبل أجياله أيضًا ،فالمرجعية العليا قد
عودت العراقيين إنها تفعل ما تقول ،وال تقول ما تفعل.
ّ
ولو نظرنا إلى أبعد من الحاضر الس�� ��يما ونحن على أعتاب
حلول عام ميالدي جديد؛ لوجدنا إننا ازاء مفصل حاس�� ��م،
أال وهي االنتخابات المبك�� ��رة المزمع اجرائها في حزيزان
الق�� ��ادم إن ش�� ��اء اهلل ،فلم يفت المرجعي�� ��ة العليا مثل هكذا
أمر حاس�� ��م ومهم وعبر جميع الدورات االنتخابية السابقة
تقريبًا  -وربما هذه الالحقة  -فوضعت لها الخطوط العامة
وكررت عليها عبر
الجمعة المباركة ،وأعادت ّ
في ُخطب ُ
الس�� ��نوات الماضية ،وما علينا إ ّال جمعها ودراستها ،واقامة
الندوات والدورات التثقيفية عنها ،ألن وس�� ��يلة االنتخابات
هي الطريق�� ��ة الوحيدة المؤدية إلى اإلص�� ��الح لهذا التردي
الذي لحق بالعراق والعراقيين منذ س�� ��نوات وسنوات ،وهي
طبعًا مسؤولية الجميع دون استثناء خاصة النخب العلمية
والثقافية والعشائرية وغيرها ،إلعداد الدراسات المناسبة،
والعمل الدؤوب على كيفية تطبيقها عمليًا ..باس�� ��تحداث
آلياتها ،وأخذها كورقة عمل وخارطة طريق مس�� ��تقبلية
لخطوات اإلصالح السياس�� ��ي الذي هو مقدمة اإلصالح العام
في جميع شؤون الحياة.
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

توسعة ب��اب حيوي في العتبة
الحسينية المقدسة

بغية توفري اماكن اوسللع وسهولة يف انسيابية الدخول
واخلللروج رشعت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
بتوسعة باب الكرامة من احلائر احلسيني كوهنا تطل عىل
منطقة حيوية وكذلك لضيق عرضها.
وعللن اعللامل التوسعة يف الباب حتللدث املهندس (سام
سعدون) عن الرشكة املنفذة (أرض القدس اهلندسية
للمقاوالت) قائا« :نظرا الزدياد اعداد الزائرين وخصوصا
يف الللزيللارات املليونية اقتضت الللرورة توسعة ابللواب
الصحن احلسيني الرشيف ،وبعد االنتهاء من توسعة ابواب
(القبلة والزينبية والسلطانية والسام والشهداء والرجاء),
صار التوجه اىل توسعة باب الكرامة خامس ابواب العتبة
احلسينية تسلسا ،التي تقع اىل جهة الشامل الرشقي من
العتبة املقدسة».
واضللاف سعدون «بدأنا العمل بقلع الكايش الكربائي
ثم املرمر ,وحسب خطة العمل املوضوعة من قبل قسم
املشاريع اهلندسية التابع للعتبة احلسينية املقدسة والرشكة
املنفذة ملرشوع توسعة االبواب ,مشريا اىل أمهية توسعة باب
الكرامة ألمهية موقعها خصوصا يف الزيارات املليونية وعىل
اخلصوص كوهنا منفذا لعزاء ركضة طويريج».
وذكر سعدون «ان عرض الباب قبل البدء بأعامل التوسعة
كان ( )2.75مرتا ,أما ما ستكون عليه بعد التوسعة فهو
بعرض ( )7امتار صافية اي بحدود الضعف مرتني ,وان
العمل يسري بوترية مستمرة إلنجازه يف اوقاته املحددة,
والعمل مستمر بأرشاف قسم املشاريع اهلندسية التابع للعتبة
احلسينية املقدسة لتذليل كافة العقبات وتسهيل العمل».
جملة االحرار اال�سبوعية
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المنبر الحسيني نبراس اإلصالح
نرشت جم ّلة اإلصللاح احلسيني يف (العدد اخلامس عرش)
الصادرة عن مؤسسة وارث االنبياء للدراسات االسرتاتيجية
يف النهضة احلسينية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة بحثا حتت
عنوان املنرب احلسيني نرباس اإلصللاح ،هيدف الباحث منه
إىل بيان أ ّ
مهية املنرب احلسيني يف اإلصللاح وإحللداث التغيري
من خال تعبئة ُ
فعالة من وسائل
األ ّمة؛ إذ ُيعترب أكثر وسيلة ّ
يتميز به من مزايا جعلته األسللاس يف عملية
التوعية ،وما ّ
اإلصاح والتغيري.
األول منها( :حول
واشتمل البحث عىل ثاثة مباحث كان ّ
املنرب والعقيدة اإلسامية) فيام كان املبحث الثاين حول (املنرب
احلسيني والتوعية العا ّمة) ،حيث تم التأكيد عىل مرتكزات
ثم تم توضيح العاقة بني اخلطابة واملنرب ،أ ّما املبحث
املنربّ ،
الثالث فكان حول دور املنرب يف اإلصاح.

ندوة علمية افتراضية تناقش
(ثقافة الحوار ..من منظور قرآني)
نظمت دار القرآن الكريم التابعة للعتبة احلسينية املقدسة فرع
اندونيسيا ،ندوة علمية افرتاضية بالتعاون مع جامعتي وارث
األنبياء وجامعة جاكرتا احلكومية ،كان عنواهنا( :ثقافة احلوار
والتعايش السلمي من منظور قرآين)..
وقال الدكتور طال الكاميل عميد كلية العلوم االسامية يف
جامعة وارث االنبياء (عليه السام) «اقيمت الندوة العلمية
االفرتاضية عرب تطبيق ( )zoomسعيا من املنظمني هلا اىل
تأصيل ثقافة احلللوار والتعايش السلمي بني املجتمعات
املختلفة ،وتقريب اآلخر يف االفكار ّ
بغض النظر عن اآلخر
املذهبي والديني ,والندوة تضمنت اربعة بحوث تعنى بمجال
احلوار والتعايش السلمي ،من منظار النص الديني والذي
يتضمن القرآن والس ّنة».
وأكللد» أن الغرض من اقامة الندوة لتاقح االفكار بني
أصله القرآن الكريم
املذاهب االسامية وجتذير وتعميق ما ّ
واالسام يف ثقافة احلوار والتعايش السلمي وقبول اآلخر
وقضايا االمن املجتمعي».
جدير بالذكر ان الندوة تأيت ضمن سلسة من النشاطات
والندوات التي تقيمها دار القرآن الكريم ،حيث أقامت سابق ًا
جمموعة من الندوات والورش واملؤمترات..

انجاز  %80من اعمال مقام كفّ أبي
الفضل العباس (عليه السالم) األيسر

املطهرة التابع
أعلن قسم صناعة شبابيك األرضحة الرشيفة وأبواهبا
ّ
شباك مقام ّ
كف أيب الفضل
العباسية املقدّ سة عن نسبة إنجاز ّ
للعتبة ّ
العباس (عليه السام) األيرس ،قد ّ
ختطت الل( )%80وما زالت األعامل
ّ
ّ
ً
ً
ً
زمنيا وف ّنيا وتبعا للتصميم
متواصلة ،وهي تسري ضمن ما ُخطط هلا ّ
املوضوع له.
ورصح السيد ناظم الغرايب رئيس القسمّ :
«أن ماكات القسم مل
الشباك الذي سيكون حتف ًة
تدّ خر جهدا اال وبذلته يف سبيل إنجاز هذا ّ
ٍ
وبمواصفات ذات د ّق ٍة
سمى
ف ّنية رائعة وفائقة اجلامل ،تتاءم وقيمة ا ُمل ّ
ٍ
«تم االنتهاء من تصنيع وتركيب مجيع
وحرفية
ومتانة عالية» ،مبينا ّ
ّ
مشبكات ،ويبلغ
الشباك (الدهنات) التي يبلغ عددها (ّ )8
مشبكات ّ
ّ
باب
ارتفاع الواحدة منها (190سم) وعرضها ( 1مرت) ،من ضمنها ُ
الشباك الذي تب ّقى منه فقط اجلزء الذي يعتليه».
ّ
للمشبكات
اجلانبية املحاذية
وتابع« :كام تم االنتهاء كذلك من األعمدة
ّ
ّ
آنفة الذكر ،التي يكون شكلها مض ّلع ًا ويبلغ عددها ( )16عمود ًا بطول
( 98سم) ،واالنتهاء كذلك من أعامل األجزاء التي ترتبط به من األسفل
الزخرفية (تاج عمود)».
وهي قاعدته
ّ
املهمة التي شارفت عىل االنتهاء هي األعمدة
موضحا« :من األجزاء ّ
الركنية البالغ عددها ( )8أعمدةُ ،
بالشباك من مجيع جهاته ،ويبلغ
وحتيط
ّ
ٍ
نباتية
طول العمود الواحد ( 154سم) ،وهي ذات
نقوش وزخارف ّ
بقوهتا ومتانتها».
املشبك ،وت ّتصف ّ
تكون بمحاذاة أعمدة ّ
و ُيذكر ّ
مثمن الشكل ويبلغ قطره ( 3أمتار) وارتفاعه (2.85
الشباك ّ
أن ّ
بسمك ( 2ملم) ،وقد ُص ّمم
مرت) ،وذو هيكلٍ من ما ّدة الستنلس ستيل ُ
ٍ
ٍ
وتم ُ
وحرفية ومتانة عالية.
بمواصفات ذات د ّقة
تنفيذه
ّ
ّ

رئيس مركز األديان والمذاهب
في الحوزات العلمية:
نودُ توقيع اتفاقية تعاون مع
مؤسسة الدليل

أعرب رئيس مركز األديللان واملذاهب يف احلوزات
العلمية يف إيران عن رغبته يف توقيع اتفاقية تعاون مع
ّ
مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة ،وجاء ذلك خال أول زيارة
للجنة التنسيق بمؤسسة الدليل إىل املركز واجتامعها
مع رئيسه الشيخ حممد صادق أمني وعدد من أعضاء
القسم الدويل يف املركز.
وقال الشيخ حممد صادق أمني« :لدينا رغبة يف توقيع
مذكرة تعاون واسعة مع مؤسسة الدليل للدراسات
والبحوث العقدية ،بحيث تشمل إقامة دورات ثقافية
وفكرية بمختلف اللغات ،باإلضافة إىل التعاون يف
جانب اإلصدارات وترمجة الكتب الثقافية والفكرية،
ذلك لتعزيز التعاون والتنسيق يف مواجهة التحديات
الفكرية والثقافية».
وجللديللر بالذكر ان مؤسسة الدليل للدراسات
مؤس ٌ
تعليمي ٌة تعنى
حتقيقي ٌة
سة
والبحوث العقدية هي ّ
ّ
ّ
لي ،املتمثّل بفكر
بتحقيق الفكر
ّ
العقدي اإلسللامل ّ
مدرسة أهل البيت (عليهم السام) ،ورسالتها تتب ّنى
حتقيق الفكر املحمدي االصيل ونرشه ،وإعداد كوادر
قل ٍ
حتمله والدفاع عنه ،وإرسائه ونللرشه يف
لادرة عىل ّ
اإلنسانية
العلمية والفكر ّية يف املجتمعات
األوساط
ّ
ّ
املختلفة.
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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�صيخ عبد املهدي الكربالئي يف /23حمرم احلرام1437/هـ
املوافق 2015/11/6م :
االأمر االول :

ان اصاح املنظومة احلكومية يف البلد الذي يستدعي اعتامد مبدأ
الكفاءة واخلربة والنزاهة يف تسنم املواقع والوظائف الرسمية
بدال ً عن املحاصصات احلزبية والطائفية واالثنية ،
اضافة اىل مكافحة الفساد وحماسبة املفسدين وختفيض النفقات
غري الرورية التي هي كثرية ومتنوعة،
كل ذلك مطالب شعبية حمقة وامور اساسية ال غنى عنها ملعاجلة
االوضللاع املتأزمة واملشاكل الكبرية التي يعاين منها الشعب
العراقي كالبطالة وسوء اخلدمات وازدياد نسبة الفقر وغريها..
ومنذ عدة اشهر وبسبب تزايد الضغط الشعبي الح يف األفق
ان هناك فرصة طيبة الستجابة املسؤولني لدعوات االصاح
وصدرت قرارات واجراءات هلذا الغرض يف عدة جماالت – وان
مل متس يف معظمها جوهر االصاح الروري -اال اهنا اعطت
بعض االمل بحصول تغيريات حقيقية يمكن ان تسري بالبلد نحو
اهلدف املطلوب..
تم التأكيد منذ البداية عىل رضورة ان تسري تلك االصاحات
وقد ّ
يف مسارات ال خترج هبا عن االطر الدستورية والقانونية.
ولكن البد هنا من التأكيد ايض ًا عىل انه ال ينبغي ان يتخذ
لزوم رعاية املسار الدستوري والقانوين وسيلة من قبل السلطة
الترشيعية او غريها لالتفاف عىل اخلطوات االصاحية او
التسويف واملامطلة يف القيام هبا استغاال ً لرتاجع الضغط
الشعبي يف هذا الوقت.
ان حتقق العملية االصاحية – التي هي رضورية وال حميص
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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عنها -مرتبط بام تتخذه السلطات الثاث الترشيعية والتنفيذية
والقضائية من اجراءات حقيقية يف هذا الصدد وال يكون ذلك
اال مع وجود ارادة جادة ورغبة صادقة لإلصاح والقضاء عىل
الفساد والنهوض بالبلد،
كام ان انسيابية وفاعلية تلك االجراءات منوطة بالتعاون والتنسيق
والتفاهم املشرتك بني السلطات الثاث وعدم التقاطع املؤدي اىل
عرقلة هذه العملية..

االأمر الثاين :

ازدادت يف اآلونة االخرية ظاهرة تعرض االطباء يف بعض املناطق
اىل التهديد واخلطف والقتل واالبتزاز املايل،
واستمرار هذه الظاهرة وعدم االرساع يف معاجلتها يؤدي اىل
مزيد من اخللل يف املنظومة الصحية التي تعاين أساس ًا من مشاكل
كثرية،
ويعرقل قيام االطباء بأداء مهامهم االنسانية يف معاجلة املرىض
بصورة صحيحة وفاعلة  ،وقد يفكر البعض منهم باهلجرة اىل
دول تتوفر فيها اجواء آمنة ومناسبة هلم.
ومن اسباب هذه الظاهرة ضعف هيبة القانون يف البلد الذي
اعطى املجال للبعض يف استخدام سطوته او العرف العشائري
وسيلة لاعتداء عىل االخرين واالبتزاز املايل منهم.
ان هناك حاجة ماسة اىل تفعيل االجللراءات االمنية يف محاية
الللكللوادر الطبية والللرامللة يف تطبيق القانون بحق املعتدين
وتصدي العقاء واهل احلكمة من العشائر العراقية الكريمة ألي
استغال للعرف العشائري واختاذه وسيلة لابتزاز او التهديد،

اخلطبة من�صورة يف جملة االأحرار العدد ()515
اخلمي�س/29حمرم احلرام1437/هـ املوافق 2015/11/12م

ان تحقق العملية االصالحية – التي
هي ضرورية وال محيص عنها -مرتبط
بما تتخذه السلطات الثالث التشريعية
والتنفيذية والقضائية من اجراءات
حقيقية في هذا الصدد وال يكون
ذلك اال مع وجود ارادة جادة ورغبة
صادقة لإلصالح والقضاء على
الفساد والنهوض بالبلد،

وينبغي قيام وسائل االعام املختلفة بتوعية املواطنني وتثقيفهم
وبيان االرضار الكبرية التي تلحق باخلدمة الصحية يف العراق لو

استمرت هذه الظاهرة ومل يتم وضع حد هلا.
ونويص – يف نفس الوقت -رشحية االطباء الذين يبذل الكثري
منهم جهود ًا كبرية وطيبة ملعاجلة املرىض بالتصدي لبعض الظواهر
السلبية امللحوظة لدى بعض العاملني يف اخلدمات الطبية من عدم
االهتامم الكايف باملرىض ونقص العناية الازمة هبم مما يعرض
حياة بعض املرىض للخطر ويتسبب يف حصول بعض املشاكل مع
ذوهيم.
كام اننا نذكر االخللوة االطباء الذين تدفعهم بعض املامرسات
اخلاطئة اىل اهلجرة خارج العراق بأن البلد بحاجة اىل التضحية
والصرب والتحمل يف هذه االيام الصعبة وينبغي هلم ان يتخذوا من
االبطال الذين يقاتلون يف جبهات القتال ضد داعش قدوة واسوة
حسنة يف التضحية وحب الوطن والفداء يف سبيل احلفاظ عليه
وخدمة ابنائه.
اللهم ادفع عنا كيد الظاملني وسطوة الغاشمني وانظر الينا نظرة
رحيمة تعصمنا هبا من املوبقات وتنقذنا من اهللكات وتقينا
نكبات الدهور انك عىل كل يشء قدير.
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فقـــــــه وعقائد

متابعة  :حممد حمزة اجلبوري

ال�صوابط القانونية

السؤال  :انا دكتور صيدالين واستاذ جامعي ...الحظت
وجود ظاهرة خطرة يف العراق وهي قيام مكاتب ورشكات
استرياد االدوية باخراج بعض االطباء يف سفرات ترفيهية
خارج البلد مقابل كتابة ادوية خاصة بتلك الرشكة للمرىض
وعدم قبول االنواع االخرى لنفس الدواء لرشكات االدوية
االخرى علام ان اغلب هذه الرشكات تبيع الدواء للصيدليات
بمبلغ مرتفع عن سعر اقرانه من الرشكات االخرى من اجل
توفري ربح كبري يغطي مبالغ السفرات لاطباء اي ان الرشكة
تاخذ ثمن سفرة الطبيب من املواطن البسيط الذي جيربه
الطبيب عىل رشاء هذا النوع وليس غريه الن الرشكة وعدته
بسفرة مقابل رصف أدويتهم ..
افتونا يرمحكم اهلل هبذه االساليب التي يتبعها البعض يف ظل
غياب الرقابة احلكومية وغياب الضمري ...
اجلواب  :ال جيوز إن كان عىل خاف مصلحة املستهلك او
كان عىل خاف القانون.
السؤال  :تقوم وزارة الللزراعللة بتوزيع سلف للفاحني
للمشاريع الزراعية كرشاء مكائن ومعدات او انشاء بحرية
او حقل او زراعة املحاصيل احلقلية ...الخ.
فهل جيوز يل استام هذه السلفة بأن اقول انني اريد هذه
السلفة ألجل املرشوع الزراعي الفاين (املشاريع املذكورة
سابقا) ولكني يف احلقيقة استخدمها ألجل بناء داري مع
العلم انني غري مستطيع البناء من دون هذه السلفة ؟
اجلواب  :ال جيوز الكذب ملا ذكر ،كام ال ترخيص يف رصف
املللال يف غري املللرف املللرشوط عىل اآلخللذ من قبل اجلهة
جملة االحرار اال�سبوعية
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املقرضة التي تعمل وفق التعليامت والضوابط القانونية.
السؤال  :نرجو من سامحتكم بيان املوقف الرشعي حول
ترقيم احليوانات (االغنام ،املاعز ،االبقار ،اجلاموس ،االبل)
باالقراص الباستيكية يف حلقة االذن ،وذلك العتامده يف
املللرشوع الوطني لرتقيم الثروة احليوانية يف العراق الذي
تنفذه الرشكة العامة خلدمات الثروة احليوانية التابعة لوزارة
الزراعة يف العراق ؟
اجلواب  :ال إشكال بذلك يف حدّ نفسه .
السؤال  :نرجو التفضل من قبل سامحتكم لاجابة عىل
االسئلة التالية :
 1ل هل جيوز للموظف الدوام يف دائرته باقل من الساعات
املقررة بعلم مسؤول القسم؟
 2ل هل جيوز للموظف أن يعطل يوما يف األسبوع بعلم
مسؤول القسم وبالتوافق مع املوظفني؟
 3ل هل جيوز للموظف القيام بعمل آخر غري عمله يف نفس
الدائرة وبطلب من املدير مقابل راتللب ثان أثناء الللدوام
الرسمي؟
 4ل يف حالة عدم جواز عمل املوظف أقل من الوقت املقرر أو
اليوم يف األسبوع هل جيوز االستمرار عىل ذلك مع دفع رد
مظامل عن أوقات عدم الدوام؟ وما تكليف األيام املاضية؟
اجلواب  :الضابطة يف املوارد املذكورة وأمثاهلا هي مراعاة
عدم خمالفة الضوابط املتبعة وااللللتللزام بالعقد الوظيفي
برشوطه ولو خالف مل يستحق من الراتب بنسبته بل يتصدق
به عىل الفقراء املتدينني .

على معرفتها
دارت القرون األولى
ختص السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء
العبارة أعاه ّ
(عليها الللسللام) ،وقللد ذكرها الشيخ الطويس يف
(األمايل  )668عن احلسني بن ابراهيم القزويني عن
حممد بن وهبان عن عيل بن حبيش عن العباس بن
حممد بن احلسني عن أبيه عن صفوان بن حييى عن
احلسني بن أيب عندر عن اسحاق بن عامر وأيب بصري
عن أيب عبد اهلل الصادق (عليه السام).
وذكر يف معنى احلديث أن مجيع األنبياء واملرسلني
(عليهم الللسللام) أمللروا أممهم بمعرفة الصديقة
الكربى (عليها السام) وكلفوهم عرفان املقامات
الفاطمية أي ان أحكام مجيع األمللم وتكاليفهم
الرشعية منوطة بمعرفة الزهراء (عليها السام) أي
أن السعادة والشقاء ألهل كل زمان تدور مدار التويل
والتربي جلناب الصديقة الكربى (عليها السام).و
هذا االمر ثابت يف الروايات.

أصالة القضية المهدوية
عقيدة اإلمام املهدي (عليه السام) وخروجه آخر الزمان
وإقامته للدولة الكريمة ،وأنه من أهل بيت النبي (صىل
اهلل عليه وآله) مسألة أصيلة يف الفكر اإلسامي ،وعقيدة
عامة عند مجيع املسلمني عىل مر العصور ،فالشيعة
يعتقدون ّ
أن اإلمام اهلدي (عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف)
هو أحد أئمتهم املعصومني (عليهم السام) وأنه ولد يف
القرن الثالث اهلجري ،وما يزال حي ًا غائب ًا يعلم هبمومهم،
ويرعاهم بلطفه ،وينظر إليهم بعني عنايته ،وهم ينتفعون
بوجوده كام ينتفعون بالشمس اذا حجبها السحاب ،عىل
حد تعبري احلديث الرشيف ،كل ذلك جعل مسألة اإلمام
املهدي (عليه السام) أكثر حيوية وفاعلية يف املجتمع
الشيعي ،مما جعلهم _أي الشيعة_ يرتبطون به وبقضيته
أكثر من غريهم ،ألهنم يتعاملون مع إمام حي موجود،
وهذا بحدّ ذاته يمثل امتياز ًا كبري ًا للمذهب الشيعي ،ال
يوجد عند اآلخرين.

الشفاعة في الكتاب والسنة
الشفاعة مسألة ثابتة باألدلة القطعية من الكتاب
والسنة .لكن ال خيفى بللأن للمشفع إليهم رشوط
بحيث ال ينال الشفاعة ا ّال احلائزين عىل هذه الرشوط،
والتي منها أن ال يكون الفرد من املرشكني ،والكافرين،
والظاملني ،واملنافقني ،والنواصب ،والذين نسوا الدين،
ّ
عز
واملكذبني بيوم القيامة ،واملستضعفني بدين اهلل ّ
وجل ،واملؤذين ألهل البيت (عليهم السام) ،وقتلة
األئمة املعصومني ،واجلاحدين بوالية أمري املؤمنني
(عليه السام) ،واملكذبني بالشفاعة ،والعاصني هلل
املعاندين ألوامره.
وقد ورد بيت شعري يف قصيدة الشاعر املرحوم السيد
رضا اهلندي :سودت صحيفة أعاميل
حيدر.
ووكلت األمر اىل
ْ
يصح تفسري (تسويد صحيفة االعللامل) بمعنى
فا
ّ
ارتكاب الذنوب واملعايص التي تسد طريق الشفاعة
عىل صاحبها ،ألنه ال يصح لانسان االستمرار عىل
ارتكاب الذنوب وتوقع الشفاعة من الشفعاء يوم
القيامة ألهنم اليشفعون األ ملن ارتىض اهلل عنه ،قال
تعاىل :اَّ
(إال ملىَن ار ىَت ىَىض) (النبياء ،)28:واهلل ال يرىض
وال يأذن بالشفاعة األ ملن حت ّققت فيه الرشوط املطلوبة.
وقال اإلمام الصادق (عليه السام)( :اعلموا أنه ليس
يغني عنكم من اهلل أحد من خلقه شيئ ًا ،ال ملك مقرب
وال نبي مرسل وال من دون ذلك فمن ّرسه أن تنفعه
شفاعة الشافعني عند اهلل فليطلب اىل اهلل أن يرىض
عنه) (الكايف.)1,11,8:
بل التفسري الصحيح هلذا البيت من الشعر هو :إمكان
الشفاعة ألهللل الللذنللوب؛ بللرشط كوهنم موحدين
ومؤمنني بالرسول واهل بيته (عليه وعليهم أفضل
الصاة والسام) واليوم اآلخللر وعللدم دخوهلم يف
نطاق املمنوعني عن الشفاعة وهللؤالء هم الذين
ينالون الشفاعة ،وال خيفى بأن الشفاعة قد تكون بعد
دخول املذنب يف النار وبقائه فيها لفرتة حسب ذنوبه
ومعاصيه.
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العطاء احل�سيني

مراكز الشفاء التي انشأتها العتبة الحسينية المقدسة

في مرايا اإلعالم المحلي والعالمي
ال عجب ان الجانب الصحي الذي أولته العتبة الحسينية المقدسة اهتماما كبيرا بغية درء الخطر
عن المصابين بفيروس كورونا كان في دائرة المتابعة والرصد االعالمي خصوصا ان هذا الدور
الذي اسهم بإنشاء مراكز شفاء متطورة بأجهزتها الطبية ،عالوة على انها مكملة للجهد
الصحي لوزارة الصحة العراقية ،لكن العتبة المقدسة لم تكتف بانشاء تلك المراكز بتصاميم
ومواصفات هندسية متنوعة وبألوان زاهية تسهم بتخفيف الضغط النفسي للمصابين كانت هي
بذرة لمستشفيات مستقبلية ساندت للمستشفيات الحكومية  ،بل كان لها مساع اخرى ترجمتها
على ارض الواقع ومنها معمل الوارث إلنتاج الغازات الطبية بسعة انتاجية تتراوح ما بين ()350
الى ( )400اسطوانة (قنينة) اوكسجين يوميا...
االحرار :ح�صني النعمة

كام اسهمت من خللال برامج التوعية بني منشورات
وفيديوهات وبوسرتات وندوات تثقيفية من خال ماكنتها
االعامية اىل تعزيز مفهوم الوقاية لدى العراقيني اضافة اىل
مبادراهتا املعنوية يف زيارة الكوادر الطبية مثل خط الصد
االول لغرض مساندهتم وتقديم ما يساعد عىل جتاوز حمنة
جملة االحرار اال�سبوعية
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اجلائحة ...اضافة اىل هذا الدعم املعنوي وماله من اثر كبري
يف نفوس الكوادر الطبية والتمريضية واملرىض بارشت
املاكات الفنية يف العتبة احلسينية بتوفري كميات كبرية من
مستلزمات الوقاية لكوادر الصد االول (الكادر الطبي
والتمرييض وغريهم) حيث تم توزيع كاممات وكفوف

خمتلفة االنواع واالغراض...
واحلديث عن هذه االنشطة يطول فهي مستمر ة وهي
هتدف اىل تعزيز اخلدمات الصحية يف البلد احلبيب ،لكن
لإلعام املحيل والعريب والعاملي كانت تغطيات ومتابعات
تنقر للبحث عن (مراكز
خصوصا مراكز الشفاء ،فام ان ىَ
الشفاء) كي خترج اليك قرابة ( )79900نتيجة بحث يف
حمرك البحث (كوكل) لوسائل إعللام متعددة ،تابعت
مشوار انشاء مراكز الشفاء من قبل للعتبة احلسينية املقدسة
يف املحافظات العراقية وكان من ابرزها..

رويترز :االضرحة والهيئات الدينية بالعراق توفر

المأوى لمرضى كورونا

نرشت (رويرتز) تقريرا عن دور العتبات املقدسة يف دعم

وزارة الصحة ومنها ما قدمته العتبة احلسينية املقدسة من
مراكز الشفاء التي انشأهتا يف املحافظات العراقية ملعاجلة
املصابني بفريوس كورونا دونللام متييز ،ونقلت الوكالة
ترحيا للسيد (افضل الشامي) املتحدث الرسمي للعتبة

احلسينية املقدسة قال فيه« :عندما نرى ان اخلدمات املتاحة
غري كافية ،يصبح من واجبنا التدخل» ،واوجزت الوكالة
يف تقريرها كلمة الشامي ،يف هذا القول« :ان املراكز الطبية
التي شيدهتا العتبة املقدسة بأنحاء الباد يتم وضعها بشكل
دائم حتت ترف وزارة الصحة ،لعاج املصابني بفريوس
كورونا» ،وذكر التقرير «تزويد ودعم قطاع الصحة العراقية
باملعدات الطبية وتوزيع االوكسجني عىل مدى االشهر
القائل املاضية من قبل العتبات املقدسة يف العراق».
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العتبة الحسينية المقدسة  :سنتولى صيانة

إدارتها :أموال إنشاء مراكز الشفاء ودعم

مراكز الشفاء التي شيدناها حتى لما بعد

الصحة ..من واردات العتبة الحسينية

ا لجا ئحة

نقلت وكالة املستقبل ،ما كشفت عنه إدارة العتبة احلسينية
املقدسة حول مصدر االمللوال التي انفقتها لدعم جهود
وزارة الصحة ،وتطبيق مبدأ التكافل االجتامعي ودعم
املواطنني وأصحاب الدخل املحدود يف ظل فرض حظر
التجوال كللإجللراء وقائي ملواجهة خطر تفيش جائحة
(كورونا) ،والتي جاءت تنفيذا لدعوة املرجعية الدينية
العليا وتوجيهات ممثلها الشيخ عبد املهدي الكربائي،
وقال افضل الشامي ،املتحدث الرسمي للعتبة احلسينية
املقدسة ،ان «االموال التي انفقتها العتبة احلسينية إلنشاء
مراكز الشفاء ودعم جهود وزارة الصحة وتلبية احتياجات
املواطنني من الواردات املالية اخلاصة هبا».

نقلت اذاعللة ووكالة (املللربللد) ما أعلنت عنه إدارة العتبة
احلسينية بتبنيها لصيانة مراكز الشفاء التي أنشأهتا ،والتي
هي قيد اإلنشاء يف املحافظات العراقية إىل ما بعد جائحة
(كورونا) ،وقال رئيس إعام العتبة (عيل شرب) للمربد ،إن
«الكادر اهلنديس والفني يف القسم ملتزم بصيانة مجيع مراكز
الشفاء التي أنشأهتا العتبة احلسينية املقدسة خال اجلائحة وملا
بعد اجلائحة ،وذلك بحسب توجيهات املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربائي» ،مضيفا أن
«هذه املراكز يمكن االستفادة منها بعد انتهاء اجلائحة كردهات
ومراكز ومستشفيات مساعدة للمنشآت الطبية املوجودة يف
املحافظات».
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مركز االرشاد االسري في النجف االشرف

ينظم دورة لتأهيل المكفوفين نفسيا
اقام مركز اإلرشاد األسري في النجف األشرف التابع للعتبة الحسينية المقدسة برنامجا في التأهيل
النفسي خاصة بفئة المكفوفين بإشراف كادر المركز االستشاري ولمدة خمسة أيام...
االحرار :اإبراهيم العويني – ت�صوير :مرت�صى اال�صدي

وقالت (غفران رحيم) املستشارة النفسية يف املركز «ان برنامج
التأهيل النفيس انطلقت أول فعالياته اخلاصة بفئة املكفوفني
لعموم حمافظات العراق بالتعاون مع املدرب الدويل احلاج
(حسن قنرب) من دولة الكويت الشقيقة وإرشاف كادر املركز
االستشاري ملدة مخسة أيام بواقع ساعتني يوميا وبمشاركة ()60
كفيفة» ،مضيفة «ان الربنامج شمل إقامة حمارضة عن (الصورة
الذاتية وتأثريها عىل الشخصية) قدمتها املستشارة النفسية
(رحاب مهدي) يف املحور االول من املحارضة وتناولت فيه
مفهوم الصورة الذاتية وأمهيتها وكيفية تغيريها من خال
األساليب النفسية الصحيحة لتغيري املعتقدات السلبية عن
الذات» ،وتابعت «يف املحور الثاين قدمت املستشارة بعنوان:
(االستحقاق النفيس وعاقته بتدمري الذات) سلطت الضوء
فيها عىل االستحقاق النفيس وآثاره املرتتبة عىل تدمري الذات،
فض ً
ا عن أبرز األعراض النامجة عن االستحقاق املنخفض
للذات مرفقة بأبرز التامرين واالسرتاتيجيات التطبيقية لرفع
االستحقاق « واشارت اىل ان االعداد املشاركة يف هذا الربنامج
هي كانت اكثر من مخسني مكفوفة وان الللدورات مستمرة
وبشكل اسبوعي».

كام تضمن الربنامج اقامة ورشة حتدث عنها (عدنان اجلنايب)
املدرب يف التنمية البرشية بقوله« :ان اهلدف من اقامة هذه
الدورات هو لدعم املهارات لرشحية املكفوفني وتطويرهم ويف
نفس الوقت ابراز ما لدهيم من مهارات ،وقد استفدنا خال
الورشة من التنوع املكاين للمشاركني حيث جاؤوا من خمتلف
املحافظات العراقية بدافع التعلم منوها عن عدد مدة الورشة
باهنا استمرت لعدة ايام» ،مضيفا «نحن نركز عىل هذه الرشائح
كوهنا متتلك طاقات كبرية ولكنها مل تلق االهتامم الازم من
اجلهات املسؤولة ،ولكوهنا رشحية جمتمعية وهلا حقوق وجتدر
مراعاهتا لذا آلت العتبة احلسينية املقدسة باالهتامم هبا من خال
هذه االنشطة والربامج التي تساعد يف دجمهم جمتمعيا فكان عىل
عاتقنا السعي اىل تنمية قدراهتم العملية».
وجدير بالذكر ان العتبة احلسينية املقدسة افتتحت مركز نور
اإلمللام احلسني (عليه السام) للمكفوفني وضعاف البر
الذي اخذ عىل عاتقه توفري سلسلة من الربامج التي هتتم بتطوير
قدراهتم وتعليمهم وتنميتهم نفسي ًا ودينيا واجتامعيا ،بل سعى
املركز اىل برامج اخرى متخصصة تساعد عوائلهم وتعلمهم
بآليات التعامل معهم.
13
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ُ
مركز اإلمام الحسين التخصصي للصم..

تأهيل نفسي وفكري ودمج في المجتمع
تقرير� :صياء اال�صدي

انطلقت االمانة العامة للعتبة الحسينية عبر مركز اإلمام الحسين عليه السالم التخصصي
للصمّ الى تقديم الرعاية والخدمات الثقافية واالجتماعية والتربوية والتأهيلية لفئة الصم
في العراق ,وذلك من مبدأ (ان االنسان خليفة اهلل تعالى على االرض وأكرم مخلوقاته)،
وهي تطمح الى أن يمتد نشاطها االنساني هذا ليشمل العالم االسالمي بأكمله
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املركز الللذي تأسس بتاريخ  2015/1/12حظي منذ
انطاقته برعاية أبوية تامة من املتويل الرشعي يف العتبة
احلسينية املقدسة ,وقد تضافرت جهود العاملني يف املركز
لتنجز العديد من االنشطة والفعاليات النوعية عىل صعيد
تدريب وتعليم االخوة الصم ودعمهم والعمل عىل دجمهم
يف املجتمع بشكل اجيللايب وتعزيز التواصل مع بعضهم
البعض ,وقد أحرز املركز بوقت قيايس تفوق ًا يف جماله ونال
إعجاب وثناء اجلهات الرسمية وغري الرسمية بأمهية دوره
االنساين ،ويطمح أن يكون يف املركز االول يف جماله عىل
الصعيد املحيل واالقليمي وان حيقق رسالته التي أنشئ من
اجلها وهي تأهيل األصم نفسي ًا وفكري ًا ودجمه مع املجتمع
ليصنع مستقبله بنفسه ويتخذ قراراته باستقالية ووعي
أسوة ببقية رشائح وفئات املجتمع.

اسباب انطاقة املللرشوع ودواعللي استحداثه يف العتبة
احلسينية
للصم العديد من االهداف
ملركز االمام احلسني التخصيص ُ
التي انطلق من اجل حتقيقها وهي رفع احليف والظلم عن
هذه الفئة االجتامعية املهمشة بوضع دراسات موسعة ملعرفة
احتياجات وظروف حياهتا واخلروج بجملة من البيانات
واإلحصائيات عن األصم وكيفية تأهيله نفسيا واجتامعيا
ومعرفي ًا ،وتزويد جملس الوزراء وجملس النواب ومنظمة
اليونسكو ومنظمة الصحة العاملية واملنظامت احلقوقية
الصم يف
املختلفة بالدراسات والتقارير السنوية عن أوضاع ُ
العراق وحثها إلصدار القرارات التي تصب يف مصلحتهم,
كذلك تفعيل الدور االعامي وانشاء قنوات عدة تعنى
بمخاطبة األصم وكذلك انتاج الربامج اخلاصة هبذه الفئة,
15
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وفتح املجال أمام الصم للمشاركة باملحافل واملؤمترات
الدولية وطرح قضاياهم املرشوعة واحتياجاهتم االساسية
من أمن وصحة وتربية وتعليم واجياد فرص عمل وغريها,
اضافة اىل تطوير منظومة املركز وتوسيع نطاق عمله ليكون
قادرا عىل استيعاب إعداد كبرية من الصم املستفيدين من
براجمه يف العراق.
انشطة وفعاليات تساعد عىل الدمج املجتمعي
للمركز العديد من االنشطة والفعاليات سواء عىل املستوى
املحيل ام الللدويل ,ومن اهم االنشطة الدولية التي أقامها
املركز هو املؤمتر الدويل االول للصم حتت شعار (أناميل
الصم
تتكلم) الللذي حظي بمشاركة عربية واسعة من ُ
املختصني هبذا املجال ،وهيدف املهرجان اىل تاقي االخوة
الصم من البلدان العربية واالسامية وجاليات مسلمة
ُ
خمتلفة حتت راية االمام احلسني عليه السام وتوعيتهم
وتنبيههم اىل خماطر التطرف الديني والتعصب املذهبي او
التميز العنري ,كذلك دعوة اجلميع اىل ادانة االرهاب
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وحماربته بشتى الوسائل والطرق وعدم االنجرار وراء
شعاراته اخلالبة ودعايته الكاذبة وتوحيد اجلهود الرامية اىل
رعاية الصم وتكريس االهتامم هبم يف املجتمعات العربية
واالسامية وجالياهتا يف الدول االجنبية ,اضافة اىل مد
جسور التعارف والتعاون بني املؤسسات واملراكز الراعية
للصم يف الدول كافة ,وتعميم لغة االشللارة وجعلها لغة
تعليمية باإلضافة اىل لغتها التواصلية بني الصم وغريهم
ومناشدة اجلهات الرسمية ومنظامت املجتمع املدين بزيادة
االهتامم والعناية املقدمة لرشحية الصم وخلق فرص التعليم
والعمل امامهم وتكثيف برامج االندماج االجتامعي
مشاركات دولية ونتائج مرضية
من االنشطة االخرى املهمة للمركز هو املشاركة يف امللتقى
اخلليجي الثامن عرش لإلعاقة يف سلطنة عامن حتت عنوان
(سياحة االشخاص ذوي االعاقة بني الواقع واملستقبل)
والذي خرج بعدة توصيات وتم من خاله مناقشة موضوع
انضامم العراق اىل اجلمعية اخلليجية لذوي اإلعاقة .

للمركز العديد من االنشطة املحلية من ابرزها تأليف
القاموس االشاري االسامي العراقي للصم ,وإقامة
الللورش يف مجيع املحافظات لغرض التصويت عىل
كلامت وعللبللارات القاموس االشلللاري االسامي
الصم كافة ،واالتفاق باإلمجاع عىل
العراقي من قبل ُ
االشلللارات وتصويرها ,كذلك زيللارة وفللد املناهج
الرتبوية من اجل املشاركة يف تأليف القاموس وتوزيعه
يف املحافظات العراقية واحياء املناسبات الدينية ألهل
البيت ,وتأسيس جتمع مرتمجي لغة االشارة يف العراق،
واقامة الللدورات اخلاصة بعوائل الصم وتأهيلهم
للتعامل بلغة االشللارة واقامة العديد من احلمات
التطوعية لألخوة الصم كحمات التنظيف وغريها,
ويعمل املركز عىل التعاون مع املحاكم ومراكز الرشطة
الصم واالشرتاك بمراكز
يف حالة حدوث قضايا ختص ُ
املفقودين ودليل الزائر أثناء الزيارات املليونية .

أفكار وخطط مستقبلية للمركز
اقامة النشاطات املشرتكة مع املراكز العربية املختصةبفئة الصم وجعل املركز من املراكز الدولية.
فتح ممثليات للمركز يف املحافظات العراقية لغرضتوسعة نشاطات املركز.
ترمجة خطبة اجلمعة للمرجعية الدينية بلغة االشارة. تشكيل جلنة مشرتكة مع وزارة العمل والشؤوناالجتامعية مللن اجللل منح رخللصللة مللزاولللة املهنة
للمرتمجني بعد تأهيلهم من قبل املركز.
 انشاء موقع الكرتوين خاص للتواصل مع العاملوكذلك فتح قناة يوتيوب تعنى بربامج دينية تثقيفية
وتعليمية منوعة.
 توسعة الدورات اخلاصة بلغة االشارة لتشمل كافةاملحافظات العراقية.
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نظافة وإدامة السجاد في الصحن الحسيني الشريف..

اياد مهرة
مهام وجهود كبيرة تنفذها ٍ

تقرير :ح�صنني الزكروطي /ت�صوير :ح�صنني ال�صر�صاحي

عند دخولك الى الصحن الحسيني الشريف ألداء زيارة االمام الحسين (عليه السالم) ستالحظ
وجود سِجّاد مفروش في جميع مناطق واروقة الصحن المشرف ،وقد ينتابك تساؤل حول
السجّاد رغم كثافة الزائرين القادمين من محافظات وبلدان مختلفة
كيفية استمرار نظافة ِ
خالل الزيارات والمناسبات الدينية ،ولعل االجابة على هذا التساؤل يأخذك الى شعبة معمل
غسل السجاد والبطانيات التابعة لقسم رعاية الحرم الشريف في العتبة الحسينية المقدسة
والتي تأخذ على عاتقها نظافة وادامة السجاد ليكون مناسبا مع حجم وقداسة المكان،
وجعله صالحا في اداء الصالة والزيارة».
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وحتللدث عيل حسني غيدان مسؤول شعبة معمل غسل
السجاد والبطانيات الللذي يقربنا اكثر من عمل الشعبة
واملهام املوكل اليها عرب لقاء انفردت به املجلة قال فيه:
«تأسس معمل السجاد والبطانيات منذ ما يقارب ثامن
سنوات ،ويتمثل عمله يف غسل البطانيات وغسل السجاد
يف الصحن احلسيني والطلبات اخلارجية التي تأيت اىل املعمل
بعد احلصول عىل املوافقات الرسمية من ادارة العتبة املطهرة،
واملتمثلة بطلبات بعض املواكب احلسينية التي تشارك يف
تقديم اخلدمة احلسينية خال الزيارات املليونية ,وغريها من

الطلبات احلاصلة عىل موافقات رسمية».
وتابع غيدان« :يمتلك املعمل اجهزة لتنظيف السجاد
واخرى للغساالت ،حيث يستطيع اجلهاز الواحد غسل
وتنظيف كميات كبرية من البطانيات يف آن واحد ،وتتوفر
( )8اجهزة غسل خاصة لغسل البطانيات ،اما بخصوص
اجهزة غسل السجاد فاملعمل يمتلك جهازا اوتوماتيكيا
متكاما يستخدم لغسل السجاد ،مبينا ان ما يميز اجلهاز قلة
استهاكه للمواد املنظفة وللامء ،اضافة اىل رسعته يف تنظيف
القطعة التي ال تتجاوز ل ( )8دقائق ،بعدها تكون صاحلة
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للفرش ،يف حني ان النظام القديم يف غسل السجاد كان
يستغرق ( )20دقيقة ،مصحوبا بالتنشيف الذي يستغرق
يوما كاما ،كام يمكنه غسل قطعة السجاد ذات عرض ()4
امتار ،وحيتوي عىل حساسات جتعل من اجلهاز ال يعمل اال
بعد مرور قطعة السجاد بصورة صحيحة.

اختيار الوان السجاد

حول آلية فرش السجاد يف الصحن احلسيني الرشيف
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يف املناسبات الدينية من والدات واحزان واختافها عن
االيام االعتيادية االخرى اجاب« :هناك آلية معينة تتبعها
ادارة قسم رعاية احلرم الختيار الوان السجاد املفروش يف
الصحن احلسيني الرشيف ،ففي شهري حمرم وصفر هناك
الوان حمددة تفرش يصاحبها الكاربد االمحر خال اوقات
دخول املواكب العزائية ،بينام خال ايام الوالدات تستخدم
الوان اخرى».

طهارة السجاد

اضاف غيدان« :بخصوص عملية غسل البطانيات سواء
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة اما الطلبات اخلارجية فأن
اآللية املتبعة يف الغسل تكون عرب استخدام املواد املنظفة ذات
اجلودة العاملية والتي ال تغري او تتلف اللون احلقيقي للقطعة،
ويف حال وجود بقع نجاسة او احد املواد الزيتية صعبة االزالة
فأن املعمل قد وفر موادا وكللوادر خمتصة إلزالة هذه البقع
واملواد النجسة.

مساندة املؤسسات الصحية

اشللار غيدان اىل مشاركة املعمل ملستشفى احلسيني العام،
ومركز شفاء رقم ( ،)1ومستشفى سفري االمام احلسني (عليه
السام) ،ومركز شفاء ايب مهدي املهندس ،ومدن الزائرين
الثاث املهمة املوكلة هلم واملتمثلة يف استقباهلم املرىض
املصابني بفريوس كورونا ،حيث قامت الشعبة بمهمة غسل
وتعقيم السجاد والبطانيات يف املستشفيات واملراكز الصحية،
وقد استقبل املعمل منذ بللدء اجلائحة ولغاية اللحظة ما
يقارب ( )1155بطانية للمركز الواحد او اجلهة املستضيفة
للمصابني».
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ندوة بحثية لجامعة الكوفة تناقش

دور العتبات المقدسة في حفظ التراث القرآني
تقرير :عبا�س ال�صالمي ــ ت�صوير :احمد القري�صي

نظمَ مركز احياء التراث الثقافي والديني في العتبة الحسينية
المقدسة بالتعاون مع كلية التربية المختلطة في جامعة
الكوفة الندوة العلمية البحثية االولى على قاعة خاتم االنبياء
في الصحن الحسيني المشرف ،وتخللت هذه الندوة ثالث جلسات
علمية بحثية تناول الباحثون فيها عناوين ضمنية تبين دور
العتبات المقدسة في حفظ التراث.

مسؤول مركز إحياء التراث الثقافي
في العتبة الحسينية المقدسة
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ويف هذا السياق حتدث (احسان خضري عباس) مسؤول
مركز إحياء الللرتاث الثقايف يف العتبة احلسينية املقدسة
قائ ً
ا« :عقدىَ املركز الندوة العلمية البحثية االوىل مع جامعة
الكوفة بعنوان( :دور العتبات املقدسة يف حفظ الرتاث
القرآين) وتضمنت ثاث جلسات بحثية ،كانت االوىل
بعنوان( :دور العتبة العلوية املطهرة يف حفظ الرتاث القرآين
للباحث أ.د .عيل خضري حجي من جامعة الكوفة) ،وكانت
اجللسة الثانية بعنوان( :دور العتبة احلسينية املقدسة يف
حفظ الرتاث وحتقيق خمطوطة كتاب تفسري مصباح اجلنان
يف ايضاح ارسار القرآن للباحث أ .م .د .رضغام كريم
املوسوي من جامعة كرباء) ،فيام كانت اجللسة الثالثة
واالخللرية بعنوان( :ما ضاع من تراث العتبات املقدسة
االسباب والنتائج للباحثة أ .م .د .كواكب باقر الفضيل من
جامعة الكوفة)».
واكد (عباس) ان «املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربائي دائم التأكيد بالعمل
عىل إحياء الرتاث اخلطي ألهل البيت (عليهم السام)

وعلامء كرباء والللرتاث القرآين حيث تأسس املركز يف
إحياء تراث مدينة كرباء املقدسة عن طريق البحث عن
املخطوطات التي ختص علامءها يف كافة العناوين الفقيه
والعقدية وعلم احلديث والتاريخ والسرية وعلم القرآن
وبقية العلوم االخرى».
ِ
حديثه :ان مركزنا حقق جمموعة كبرية من
واضاف خال
املخطوطات واملوسوعات كام اقام سابق ًا سلسلة كبرية من
الندوات خال فرتة جائحة كورونا بلغت اربع عرشة ندوة
بعناوين خمتلفة ختص تراث أهل البيت (عليهم السام)
واالمام احلسني (عليه السام)» ،مبينا «انه ستعقب هذه
الندوة ندوة بحثية علمية اخرى مع جامعة ميسان ختص
حديثه قائ ً
ا :ان «طبيعة العاقة
احد علامء كرباء».وتابع
ُ
بني العتبة احلسينية املقدسة واجلامعات العراقية دائ ًام تكون
عاقة اجيابية» ،موضحا ذلك بقوله« :لدينا الكثري من
املذكرات التعاونية إلحياء الرتاث مع الكليات العراقية
ونحن مستمرون دائ ًام لتقديم كافة التسهيات واحتضان
الندوات العلمية والدينية».
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فتح ممرات رابطة لس���راديب الحائر
بالصحن الحسيني المشرف
يواصل قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة أعماله في مشروع
التوسعة استيعابا لألعداد المليونية المتزايدة من الزائرين ،ذلك لضمان انسيابية مرورهم داخل
الحرم الحسيني المقدس وخصوصا خالل الزيارات المليونية السيما زيارة اربعينية االمام الحسين
(عليه السالم) لذلك جاء مشروع انشاء سراديب اربعة تحت الصحن الحسيني المشرف ،وعن تفاصيل
اكثر حول هذه التوسعة تحدث المهندس (سالم سعدون) عن شركة (أرض القدس الهندسية
للمقاوالت) المنفذة للمشروع ،قائال:
تقرير :عبد اهلل الن�صراوي – ت�صوير :احمد القري�صي

«بعد اكامل اعامل الرساديب داخل الصحن احلسيني
الرشيف وبمساحة ما يقارب ( )5000مرت مربع،
وبتوجيه من سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربائي وبارشاف
قسم املشاريع اهلندسية للعتبة احلسينية املقدسة ،بارشنا
بأعامل ربط رساديب الصحن الرشيف برساديب توسعة
احلائر احلسيني ،حيث كانت منطقة الربط االوىل بني
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رسداب الشهداء داخل الصحن مع رسداب التوسعة
جهة بني احلرمني الرشيفني ،وحتديدا اسفل باب الشهداء
وبعد ذلك بدأنا بالعمل بربط رسداب القبلة الكبري مع
رسداب التوسعة جهة القبلة ،حيث كان العمل بفتحة
الربط املختلف عن السابق اي الربط اسفل باب القبلة
مع بقاء الباب مفتوحا اما زوار االمام احلسني (عليه
السام)».

لتقليل الزخم وتوفير
الراحة للزائرين في
الزيارات المليونية
السيما زيارة االربعين،
أعلنت الشركة
المنفذة لمشروع
السراديب الشروع
بتنفيذ ممرات تربط
سراديب الصحن
مع الحائر الحسيني
المشرف

وبخصوص رسداب الرأس الرشيف قائا «بعد اكتامل الربط حتولنا بالعمل اىل
ربط رسداب الرأس الرشيف داخل الصحن مع رسداب توسعة احلائر احلسيني,
وكان العمل ايضا اسفل باب الرأس الرشيف مع بقاء الباب امام الزوار ،حيث
بورش بالعمل بعد انتهاء شهر صفر اخلري وبدأ العمل من اسفل الباب».
منوها عن مراحل العمل يف املرشوع بقوله« :املرشوع بعدة مراحل منها احلفريات
الرتابية وعىل مراحل ,وبعد ذلك الدفن باجللمود وبناء جدار ساند من البلوك عىل
اجلهتني ومن ثم حدل اجللمود مع عمل شبكة تريف املياه اجلوفية ثم الصب
بطبقة مساواة (البان دك) لألسس وبعد ذلك نبدأ بالتسليح وبعدها اكامل
التسليح صب االسس بالكونكريت ذات خلطة مناسبة للطبيعة ,وتضاف اىل خلطة
الكونكريت مواد مانعة اىل ترسيب املياه اجلوفية وبعد اكامل صب االساس نبدأ
باسناد سقف الباب واجلدران باهليكل احلديدي مع اجلدار الكونكريتي وهكذا
العمل ببقية املراحل الاحقة».
مبينا «ان طول الفتحة ( )15مرتا وبعرض ( )5.50امتار ونصف وصايف فتحة
الباب بعد االنتهاء منه ( )4.5امتار ,وهذه االعامل سواء التوسعة او الرساديب
داخل الصحن وفتحات الربط تتم بأياد عراقية ( )%100وبتنفيذ رشكة ارض
القدس اهلندسية العراقية للمقاوالت ،والغرض من هذه الفتحات هي لزيادة
مداخل الرساديب داخل الصحن».
25

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2020م

العطاء احل�سيني

كرنفال حسيني يكرم الفائزين بمسابقته المقامة تحت شعار:
A

الحسين عنوان لإلنسانية

شهدت مدينة اإلمام الحسين (عليه السالم) العصرية للزائرين اعالن نتائج المسابقة
التي اطلقها فريق قادة العراق التطوعي الطالبي عن افضل المواكب الحسينية
ً
خدمة والتزاما في اربعينية االمام الحسين (عليه السالم) التي اقيمت برعاية
االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بمشاركة ( )5400موكب حسيني توزعت
على عشر محافظات عراقية.
االحرار :عبا�س ال�صالمي  -ت�صوير  :قا�صم العميدي

ويف هذا السياق حتدث (عيل املالكي) مدير فريق قادة
العراق التطوعي قائ ً
ا« :ان حفلنا هذا لتتويج املواكب
الفائزة باملسابقة التي اقيمت حتت عنوان( :احلسني عنوان ًا
لإلنسانية) كافضل موكب حسيني خال زيارة اربعينية
االمام احلسني (عليه السام) حيث انطلقنا نحو املواكب
يف عرش حمافظات بواقع ( )74فريقا متطوع ًا ما بني طلبة
وأساتذة جامعيني».
واشللار املالكي اىل ما تضمنه النشاط خال عرشة ايام
قائ ً
ا« :وصلنا العمل يف اليوم الواحد اىل اربللع عرشة
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ساعة مشي ًا عىل االقدام للفريق التطوعي اردنا خال هذه
الساعات اليومية بان نصل اىل رسالة حقيقية او ً
ال قياس
مدى الوعي احلقيقي لدى زوار االمللام احلسني (عليه
السام) وبذات الوقت إيصال رسالة حقيقية لكل شبابنا
بان االمللام (عليه السام) املللايض واحلللارض واملستقبل
ِ
ِ
ورسالته التي وصلت اىل
هنجه
يف حياتنا واننا نسري عىل
مجيع بقاع العامل واصبح رسالة انسانية حسينية جتسدت هبا
املعاين والقصص التارخيية واالنسانية عرب االجيال التي
سبقتنا والتي سوف تأيت من بعدنا هدفنا هو السري عىل هذه

الرسالة العظيمة».
وتعرض املالكي خال حديثه لصفات القائد التي جيدر ان
يتحىل هبا القادة اليوم بقوله« :علينا اليوم ان نتصف بصفات
القائد االول برفضنا كل السلوكيات وكللل الترفات
والظواهر التي تبعدنا عن االمللام احلسني (عليه السام)
ِ
واتباعه وهدفنا من هذا املرشوع هو اعادة العاقة بني الطالب
العراقي والقضية احلسينية واالسامية حيث شهدنا اثر ًا اجيابي ًا
كبري ًا وتفاع ً
ا مع اصحاب املواكب احلسينية املقدسة والذي
من خاهلم انطلقنا نحو مرشوع ديني انساين وطني اردنا من
خاله توعية وزرع الفكر احلسيني يف نفوس زوار ايب عبد اهلل
احلسني (عليه السام)».
وتابع« :انطلقنا بثاثة افراد من داخل جامعة بغداد ومن
خال االنشطة واالفكار وباجلهود املبذولة لدى الشباب انترش
فريقنا ونزلنا ميداني ًا اىل املواكب احلسينية بثاثة حماور استبيانية

طرحناها عىل اصحاب املواكب وكانت مقسمة كالتايل :املحور
القرآين واملحور املهدوي واملحور احلسيني حيث تم عرض
االسئلة عىل ( )5400موكب حسيني موزعة عىل املحافظات
بغداد ودياىل وبابل والكوت والساموة والديوانية والنارصية
والبرة وميسان والنارصية ،فكان اهلدف هو زراعة روح
التنافس من خال هذه املحاور واالسئلة التي تم اعدادها
من قبل القائمني عىل فريق قللادة العراق التطوعي حيث
قمنا باختيار اصحاب املراكز االول والثاين من كل حمافظة
لتكريمهم خال حفلنا السنوي االول».واكد خال حديثه:
«بان اهلدف من هذا الكرنفال السنوي هو زيادة الوعي ونرش
الثقافة لدى املواكب احلسينية والزائرين واهلدف الثاين هو
تثمني دور املواكب احلسينية وجهودها التي تبذل خال فرتة
الزيارة االربعينية ونحن ماضون بخطط واهداف مستقبلية
من اجل زيادة الوعي وزرع الثقافة لدى الشارع العراقي».
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حتـــــقـــــيـــــقـــــات

العنف األسري
آفة تفتك بالتماسك المجتمعي
حتقيق :ح�صني ابو نادر

منذ القدم رفضت أغلب المجتمعات البشرية عامة والمجتمع االسالمي خاصة العنف ضد افراد االسرة ،ألن
ظاهرة كهذه إن حدثت او استمرت تؤدي الى عدم ديمومة الكيان االسري وهشاشته ،علم ًا ان انواع العنف
االسري عديدة ،منها النوع النفسي ومنها الجسدي ،إال أن النوع النفسي منها يكون ذا تأثير مستقبلي
أكبر على االسرة ,اذ ان تكرار التوبيخ سوف يجعل من االسرة خاضعة لضغوط نفسية لن تحمد عقباها ،كما
ان العنف الجسدي ال يقل خطورة وال تأثيرا عن العنف النفسي ،فهو مبني على اساس اإليذاء الجسدي الذي
سيولِّد عند من يتعرض له ضغطا نفسيا وجسديا في آن واحد .وتعدّ جائحة كورونا من ضمن األسباب التي
جعلت من الناس رهينة البيت ،ال يخرجون إال للضرورة ،فكانت سببا مؤثرا ساهم في انتشار العنف االسري
وتفاقمه في المجتمع ،اذ ان العزلة التي تدخل بها االسرة تجعلها في دائرة ضيقة سوف تعجّل من
السقوط في بحر االمراض النفسية.
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ويف هللذا الصدد طرحنا عىل بعض الشخصيات ذات
والتخصص بالعنف االرسي ،منها( :القانوين،
االطاع
ّ
والفكري ،والرتبوي ،وعلم النفس) ،أسئلة كل حسب
ختصصه ،فكان السؤال األول قانونيا طرحناه عىل (الدكتور
خالد العرداوي) االكاديمي يف كلية القانون بجامعة كرباء
املقدسة:
من املنظور القانوين ،ما هي املعاجلات الترشيعية املطلوبة
للحد من العنف االرسي؟
ان قضية العنف االرسي باتت من القضايا التي تؤرق بال
الشارع العراقي ،بسبب فداحة اجلرائم التي حتصل كام
ونوعا ،وقد كتب عنها الكثري مؤخرا ،فمن قائل برورة
ترشيع قانون جديد حازم ملكافحة العنف االرسي ووضع

حد له ،ومن قائل برورة تفعيل النصوص القانونية ذات
العاقة الواردة يف قانون العقوبات العراقي النافذ ،ولكن
عىل الرغم من حسن النوايا واخلشية عىل بناء االرسة
العراقية من التفكك يف هذه اآلراء وغريها ،يمكن القول:
ان مشكلة العنف االرسي ال يمكن معاجلتها ترشيعيا فقط،
نعم نحن بحاجة اىل تعديل بعض النصوص القانونية
وجعلها اكثر رصامة وعدالة لتشمل املللرأة والرجل با
تفريق وعىل قدم املساواة ،كام ال بأس من ترشيع قانون
مناسب ملكافحة العنف االرسي كام هو حاصل يف بلدان
اخر ،لكن النصوص القانونية وحدها ال تكفي ،اذ ال بد
اوال من وجود جهاز قضائي وتنفيذي حازم وكفوء وفاعل
للمتابعة والبت برسعة يف قضايا العنف االرسي من
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جانب ،ومن جانب آخر نحن بحاجة اىل ثقافة جمتمعية عامة
تنظر إىل االرسة كبناء مقدس ينبغي محايته وعدم االستهانة
به او االكتفاء بمجرد النظر عند مواجهته خلطر التفكك،
فتفكك االرسة مقدمة لتفكك املجتمع واتساع حجم الفوىض
واجلريمة والعنف فيه ،وال يمكن ملجتمع ان حيقق النهوض
احلضاري بدون هنوض حضاري بقيمه وقيم االرسة فيه .لذا
وبشكل خمتر ترشيع القوانني املناسبة وتفعيل القوانني النافذة
املرتافقة مع وجود سلطة قضائية وتنفيذية كفوءة ال ينفصل
ابدا عن وجود ثقافة عامة حتمي كيان االرسة وحتول دون
تفككها واهنيارها .لذا فإن محاية ارسنا من العنف هي مسؤولية
كبرية ملقاة عىل عاتق مؤسساتنا الرسمية (احلكومة بسلطاهتا
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الثاث) ،كام هي ملقاة عىل عاتق املجتمع بمؤسساته الرتبوية
والتعليمية والدينية ومنظامت جمتمعنا املدين وعشائرنا وقبائلنا
الكريمة والفشل يف حتمل هذه املسؤولية هو فشل للجميع.
وم��ن اجلانب الفكري طرحنا س��ؤاال عىل (الشيخ مرتىض
معاش) رئيس حترير شبكة النب�أ املعلوماتية :احد االسباب التي
تؤدي اىل الطالق وهتديم االرسة هو العنف االرسي ماذا نحتاج
لتوعية املجتمع كي خيرج من دائرة العنف؟
اجلللاب :العنف األرسي هللو نتيجة حقيقية لذلك البعد
االجتامعي ،او تلك احلركة االجتامعية التي حتمل عامل التثقيف
يف بناء السلوك االنساين والعاقات بني البرش ،وعندما تكون
هناك عشوائية وجهل وعدم وجود نوع من البناء االكتسايب

للعاقات االجتامعية ،سوف يؤدي هذا اىل نوع من الفوىض
يف العاقات ،وعدم معرفة كل طرف من األطراف أساليب
التعامل مع االخر ،العنف الزوجي مثا هو خلل ينتج لعدم
وجود ثقافة تؤدي اىل بناء عاقات زوجية سليمة ،كذلك
وجود نوع من القيم واالعراف والعادات اخلاطئة تقود إىل
التعامل القايس وأسلوب القوة ...ومن املقرتحات اهلامة جدا
ملعاجلة العنف األرسي ،رضورة وجود توجيهات معرفية أو
ثقافة معرفية للناس ،وتعريفهم بالقيم التي يمكن أن تؤدي إىل
بناء أرسة ناجحة ،والتأكيد عىل نبذ العنف ألنه يسهم يف تدمري
األرسة واحلياة ،وخيلق التعاسة والشقاء عند اإلنسان ،هذه
املعرفة مهمة جدا يف عملية عاج املشكات األرسية ملواجهة

العنف األرسي.
ولعلم النفس حصة كبرية يف هذا املوضوع فطرحنا سؤاال عىل
االستاذ املختص يف علم النفس (عزيز مال هذال) :بعد انتشار
جائحة كورونا وسقوط الناس يف منحدر االمراض النفسية ,ما
هي السلوكيات التي يمكن للفرد القيام هبا كي يتخلص من
افكاره العنيفة؟
اجاب :عادة ما يولد من رحم االزمات والكوارث اضطرابات
نفسية تؤدي بالرورة اىل خلل او مشاكل سلوكية ،ولعل من
ابرز املشاكل التي ظهرت يف ظل جائحة كورونا االكتئاب،
القلق ،والوسواس القهري (مثل وسواس التلوث واهلوس
بالتنظيف) واعتال او انخفاض الصحة النفسية نتيجة
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الرتبوية (اآمنة علي)

لفقدان مصدر الدخل ،فيام خيص الطبقات التي تعتاش عىل
قوهتا اليومي ،اما فيام خيص الطبقة املخملية فإن العزلة التي
فرضها املرض وامكانية امتداده لفرتات طويلة ،خلق حالة من
اجلزع واخلوف من عدم امكانية ممارسة هوايات الرتف التي
اعتادوا عليها لدهيم كالسفر والرتفيه وغريها.
هللذه الضغوطات متثل جمتمعة او منفردة عوامل ضغط
نفيس عىل االفللراد مما قد يللؤدي اىل توتر عللام ،وللخروج
من هذه االزمة يمكن ان نستثمر وقتنا يف قنوات عدة منها:
(قراءة الكتب او مطالعة املواقع االلكرتونية يف اختصاصنا
االكاديمي ،او مطالعة بعض مقاطع الفيديو املنسجمة مع
عملنا او اختصاصنا ،او املشاركة يف الورش االلكرتونية التي
جترهيا مراكز البحوث وغريها) مما يؤدي اىل تطور معريف ثقايف
يكون ذا مللردود اجيايب آين او مستقبيل ،او نبادر اىل ممارسة
العمل التجاري االلكرتوين والذي قد ينهي املشكلة املالية
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ألصحاب الدخول املحدودة ،او اشغال انفسنا يف ممارسة
هواية اضطررنا اىل مغادرهتا مثل ممارسة بعض الرياضات
املمكن ممارستها يف البيوت والعمل عىل انقاص الوزن الذي
كنا نتمناه ومل ننجح يف حتقيقه بداعي االنشغال اليومي ،كل
هذه املامرسات ستنعكس اجياب ًا عىل صحة الفرد النفسية وهو
ما يسهم يف زيادة شعور الفرد بالرضا وبالتايل خفض الضغوط
النفسية وإعادة التوازن النفيس املهدد.
وكان للمعلمة الرتبوية التي تقابل العديد من التالميذ حصة
ايضا ،فتوجهنا هلا بالسؤال التايل :كون العنف ال يقترص عىل
جنس معني ملاذا املرأة معنفة غالبا وكيف يمكننا اخلالص من
هذا الوباء املجتمعي؟
كرم اإلسام املرأة ،وأعىل من
اجابت الرتبوية (آمنة عيل)ّ :
شأهنا؛ سوا ًء كانت ُأ ّم ًا ،أو أخت ًا ،أو بنت ًا ،أو زوج ًة ،ومن ذلك
وليها
وحسن
ّ
هبنُ ،
بالرفق ّ
أنّه أمر األزواج ِّ
معارشهتن ،وهنى ّ

زوجها لرجل ال ُتريده ،وجعل هلا نصيب ًا من املرياث
أن ُي ّ
بعد أن كانت حمرومة منه ،ورمحة اإلسام هبا تتعدّ ى ذلك
وليها
إىل العديد من املظاهر ،إذ أوجللب هلا املهر ،ومنع ّ
عن ْ
أن يأخذ منه شيئ ًا ،وأسقط النفقة عنها ،وممّا يدُ ّل عىل
تكريم اإلسام للمرأة ّ
أن يف القرآن سورة تناولت الكثري من
هبن ،وقد ُس ّميت بسورة ال ّنساء.
األحكام اخلاصة ّ
اذن كل هل هذا وما جاء به الرسول العظيم (صىل اهلل عليه
وآله) يف احاديثه ومواقفه اىل جانب املرأة ووصاياه اىل جانبها
يف عدم إيذائها جسدي ًا او نفسيا او معنوي ًا ،او عدم املساس
بأي حق من حقوقها هو الوقوف بوجه تعنيف املرأة بصورة
خاصة ألهنا ضعيفة ...إذن ُيعد العنف ضد املرأة والفتاة
واستمرارا
انتشارا
واحدا من أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان
ً
ً
ريا يف عاملنا اليوم ،ومل يزل جمهوال إىل حد كبري بسبب ما
وتدم ً
حييط به من ظواهر اإلفات من العقاب والصمت والوصم

بالعار.
ملزيد من التوضيح ،فإن إعللان القضاء عىل العنف ضد
املرأة الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام ،1993
يعرف العنف ضد املرأة كالتايل « :أي فعل عنيف تدفع إليه
عصبية اجلنس ويرتتب عنه أو يرجح أن يرتتب عليه ،أذى
أو معاناة للمرأة سواء من الناحية اجلسامنية أو اجلنسية أو
النفسية ،بام يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القرس
أو احلرمان التعسفي من احلرية ،سواء حدث ذلك يف احلياة
العامة أو اخلاصة بذلك فإننا نلغي اكرب عوامل بناء املجتمع
بل ونجور عليه».
أفضل طريقة إلهناء العنف ضد املرأة هي الوقاية منه ،ومنع
حدوثه منذ البداية ،ويكون ذلك من خال معاجلة أسبابه
التي تقوم عىل األعراف االجتامعية اخلاطئة ،والتمييز بني
اجلنسني.
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ِلعين القمر
كانت الغاية ل بكل املقاييس ل بعيدة جد ًا ،لكن أقدامنا جرت
ري ٍ
آهبة باآلالم ،وكذا مجيع السابلة الذين جاءوا دون سابق
غ ىَ
ليكونوا مرسب نمل واحد.
موعد ومن كل جهة ّ
يمر ببالنا يشء سوى الوصول ..أما العود فا أمهية له عىل
مل ّ

اإلطاق.
الوجوه كلها ورغم أمارات التعب البادية عليها بوضوح
وأشعة الشمس التي وسمتها ،مل تغرب عنها سحنة األمل
البعيد القريب.
جعل صاحبي يتأوه بصوت خافت لكيا يثري االنتباه.
حاولت مساعدته عىل ختطي األمر فلم أفلح كثري ًا .كانت
الللذئللاب قد أكلت نصف رجله اليمنى خللال الرحلة
املاضية ..عزم هذه املرة عىل ماقاهتا مهام كلف الثمن .فإما
أن يبلغ غايته أو يلقمها النصف اآلخر أو الرجل األخرى،
وإن شاءت فالتهمته كلي ًا.
هلذا وغريه ،بالغ يف رفع رايته احلمراء ..بدت كأهنا تسعى
لتعلق عىل جبني الشمس قبلة وداع أخرية.
أخذ الطريق يكتيس ألوان ًا وألوان ًا ويموج براكبيه ،وعىل
اجلانبني أعدت موائد املستطعمني وأترعت مناهل الظامء..
عيد كبري ومجع غفري تداخلت فيه األصللوات وارتفعت

الصلوات كدوي النحل.
ثمة ترنيمة مائكية تسللت إىل إذين برفق ..راحت تعللني،
بينام داعبت الريح نشويت ..كدت أغفو وأنا أميش لوال أن
عيني عىل واقع
سانحة غمرتني دون سابق إخطار،
ْ
فتحت ّ

آخر جرين ملواصلة املسري بيقظة وترقب وتأهب لكل طارئ.
كانت أمي صاغت ألذين كلمة سمتها(ترجية) .قالت:
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إذا نمت فبعني واحدة واجعل األخرى رقيبة ودع قلبك
صاحي ًا لئا ينكرك حمبوك.
اخرتعت سباق ًا بني قدمي وأنفايس ووعدت أن أمنح الفائز
وسام ًا رفيع ًا ..هبذه الطريقة تغلبت عىل نوم ثقيل ظل حيوم

فوق رأيس لساعات.
جعلت أهلث وقدماي تئنان من التعب ،لكن قلبي ما يزال
جاحم ًا.
قال صاحبي :هلم نسرتيح.
خطفته بنظرة ومضيت ..مل أكد أحول نظري عنه إذا به
أمامي يكدح برجل ونصف رجل عضدها بسارية رايته
احلمراء .تبعته ُجمد ًا وبكل ما أوتيت من قوة ،لكنني كلام
اقرتبت من رايته نأى بعيد ًا عني وهكذا بقيت ..أبلغه تارة
وأفارقه أخرى ،حتى الح يل املزار من بعيد ..أخذت أتأمله
بشغف العاشقني ..غمرتني ىَسورة االنبهار ونشوة االنتصار
ولعلع الذهب يف طوفان الضوء الامتناهي.
ملقى عىل الثرى..
بعد حلظة حلم طويل وجدتني وحيدا
ً
أين السابلة؟ بل أين السبيل؟ تذكرت صاحبي فأشخصت
بري إليه لعيل أقص أثره وال من أثر ..إذا برايته احلمراء
تلوح وما تزال تنأى وتعرج حتى بلغت غايتها البعيدة
واستحالت نقطة محراء.
يف الرحلة التالية ،علمت أن صاحبي سمم النصف الثاين
من رجله األكيلة مع الرجل األخرى ويديه كلتيهام وقدمها
مجيع ًا بسخاء إىل الذئاب ..فكان أن أمطرت السامء دم ًا
وادخرت قطرة واحدة.

ثلث العقل
االحرار :نغم امل�صلماين

باتت الصراحة وإبداء المشاعر الحقيقية تجاه اآلخر معجزة ال تتحقق ،والعتاب الواضح واللغة المباشرة
معدومة على األغلب تحت عنوان المجاملة ،وهي حالة غريبة تقع في المنتصف بين الكذب والنفاق
ً
وتأخذ من كليهما نصيبا ،فالكل يبالغ بعبارات الترحيب والثناء ،حتى مع من ال تتجاوز معرفته وسائل التواصل
والصفحات اإللكترونية العامة.
ألفاظ معروفة نتبادهلا بلهجتنا الشعبية الدارجة مثل( :بعد قلبي،
بعد روحي ،حبيبي ،تاج رايس ،عمري ،موالي ،ضلعي ،كبد...
والقائمة تطول).
اإلسام من جانبه ّ
حث عىل املجاملة االجتامعية واعتربها سجية
حممودة كوهنا ّ
تدل عىل حسن اخللق وطيب املعرش وتفتح باب ًا
للتودد إىل الناس فتشيع الطمأنينة ويسود اهلدوء املجتمعي .وربام
قصد اخلطاب اإلسامي من املجاملة صنع اجلميل عىل نحو
املبادلة ملن يستحق وفيام يستحقه وليس مطلق ًا ،كام أن املجاملة
ال تعني املصانعة واملخادعة بأية ٍ
حال ،ولعل قول اإلمام الصادق
عليه السام( :جماملة الناس ثلث العقل) يفهم عىل هذا النحو
ال غللريه ...فمن اجليد إطاق كلامت الرتحيب والتحبيب مع
ابتسامة رائقة يف وجه املقابل ،ولكن من املعيب حق ًا أن تنقلب
هذه الكلامت رأس ل ًا عىل عقب فور مغادرته ،بل قبل أن يدير
ظهره أحيان ًا .فيقطب اجلبني وتبدأ اللعنات مع سيلٍ سخي من
االنتقادات وذكر العيوب ،وهو نفسه الشخص املمدوح آنف ًا،
للتو أصبح مذموم ًا اآلن.
فمن كان ممدوح ًا ّ
املجاملة اليوم تنضوي حتت غطاء النفاق االجتامعي الذي يربر
البعض به كذهبم بنا ًء عىل مبدأ (بالشقه وغل ايدك) ،واملتسرتون
بغطاء املجاملة أنواع منهم ضعيف الشخصية الذي خيشى املواجهة
وإبداء الرأي والدفاع أمام الناس عن شخصيته وميوله احلقيقيني

ويمجد يف العلن ،أما يف
لذا يبقى خانع ًا هلذا وذاك ،فرتاه جيامل
ّ
خلواته فيبقى وحيد ًا يلعن جبنه.
ومنهم الفضويل الذي يطلق عىل نفسه (االجتامعي) وهو من جيامل
اجلميع لدرجة املبالغة ،وال يتوانى عن حرش أنفه يف كل صغرية
وكبرية يف حياة اآلخرين ،بحجة حبه واهتاممه هبم ،بيد أن ما يدفعه
لذلك هو فضوله القاتل ،والذي ال يشعره بأية وخزة ضمري حينام
يبدل كلامته بني ثانية وأخرى بعد غياب صاحبه املسكني.
ومنهم الوصويل االنتهازي وهو األبرع بني اجلميع كونه يتفنن
يف نفاقه وتذيله ،ويتلون كاحلرباء كلام اقتضت احلاجة ،كام أنه
يتقبل اإلهانة وكأهنا باقة ورد قدمت إليه يف مناسبة غالية ،فالغاية
تربر الوسيلة ..وهناك احلقود الذي يسكن مع عقدة نقص تقض
مضجعه .فهو ال يعرف غري احلقد عىل اآلخرين واحلسد ،فيجعل
من املجاملة طريق ًا معبد ًا للوصول إىل تفاصيل حياهتم من أجل
الوقوف عىل نقاط ضعفهم واستغاهلا يف تسقيطهم اجتامعي ًا وهو
النوع األخطر.
إن االنسان يف النهاية جمموعة موروثات ثقافية وأرسية اجتمعت
لست مؤه ً
ا لتغيريه ولست جمرب ًا عىل
لتكون كائن ًا قائ ًام بذاته ،ىَ
جماراته ومتجيده ،فإن كان مسيئ ًا فعليك النصيحة ،وإن كان حمسن ًا
فعليك وعليه حسن املعارشة والتعايش بسام.
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يديــنُ عدد كبــر من ِكبــار اخلطبــاء احل�صــينيني واملثقفني
واملفكّرين الكربالئيني بالف�صــل ملدر�صة (ال�صيخ اخلطيب)؛
تخرجوا من رحا ِبها ومن بني يدي �صــيخها ومو ّؤ�ص�صــها
كونهم ّ
حامل لواء ال�صريعة والدين العامل الفا�صل والفقيه الكبر
ال�صــيخ حممد اخلطيب (اأعلى اهلل مقامه) ،والتي ا ّأ�ص�صها يف
ثالثينيات القرن املا�صي وحتديد ًا عام ( 1937م) ،بالقرب
ّ
(التل الزينبي) يف حم ّلة املخيم الكربالئية ،واكت�صــبت
من
علــى مدى �صــنوات �صــهرة بالغــة واأعطــت ال�صــيخ اخلطيب
املنزلــة الرفيعــة اإىل جانــب رفعــة �صخ�صــيته وجهــوده
الكبــرة ،حيث ا�صــتملت مدر�صــته مناهــج يف تعليــم القراآن
الكرمي والتف�صــر وقواعد اللغة العربية والتاريخ والدين،
املتخ�ص�صة.
اإ�صافة اإىل الدرو�س احلوزوية
ّ

العالمة الشيخ محمد الخطيب الحائري
علم كربالء وسليل العلماء النجباء
االأحرار /علي ال�صاهر

فمن هو الشيخ اخلطيب؟
يف عللام ( 1301هللل  1879م) ولِلللد لبيت اخلطيب
اجلشعميني املشهورين بالعلم والتقوى يف مدينة كرباء
املقدسة ،ولدهم الفقيه البارع الشيخ (حممد اخلطيب)
القي ًا أما ىَمه بيت ًا ِ
واملحبة آلل
رحب ًا وقلوب ًا مرتعة باإليامن
ّ
البيت األطهار (عليهم السام) ،فكانت والدة مباركة
ىَ
عكف الوالدُ السعيد بولده الستذكارها حيث ّأرخها
بقوله:
بمليح ٍ
أنواره
ِ
وجه مذ علت ُ
ُ
ِ
وضياؤها
نورها
كالشمس أرشق ُ
هر أقبل بعد ِ
طول غيابِ ِه
والدَّ ُ
َ
دب َ
وأخص َبت غرباؤها
زال
َ
واجل ُ
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ري مهنئ ًا مذ أرخوا
جاء البش ُ
(فازت ِ
بيمن حممد خطباؤها) 1301
ْ
فهذا الولد املحمود هو الشيخ (حممد بن داوود بن خليل
طعان بن جشعم
بن حسني بن نصري بن زيد بن حارث بن ّ
اخلطيب احلائري) ،وآل اخلطيب ينتسبون لقبيلة (جشعم)
وهي من القبائل العربية املشهورة يف العراق واجلزيرة
العربية ،و ُيعدّ الشيخ اخلطيب من أبرز أبنائها وعلامئها
سني عمره املبارك يف خدمة العلم والعلامء.
ىَ
الذين وهبوا ّ
وحللنيىَ وجللدىَ (حممد اخلطيب) نفسه بني هللذه العائلة
التقية ،فوالده هو األديب الشاعر الشيخ (داود
املباركة ّ
اخلطيب) إضافة إىل جدّ ه وأبناء بيتهم املبارك ،فقد أخذ
يتبع األثللر وحيل ُّ
توجه لدراسة
لث اخلطى كآبائه ،حيث ّ

العلوم احلوزوية والدينية ،فكانت االنطاقة األوىل من
مدرسة (الزينبية الدينية) فأوىل اهتامم ًا كبري ًا بدارسته وسعى
متلهف ًا شغوف ًا وراء العلم واملعرفة ،فدرس عىل مجع من
ّ
رجال كرباء وعلامئها ،وعاش سنينه املباركة متع ِّل ًام ومع ّل ًام
ٌ
رجال كبار.
خترج من بني يديه
وشيخ ًا بارع ًا وأستاذ ًا المع ًا ّ
ودرس الشيخ اخلطيب عىل يدي علامء أفذاذ ،أمثال الشيخ
ىَ
جعفر اهلر (ت  1347هل) ،واملريزا حسن املرندي ،ثم الزم
ك ً
ا من السيد إسامعيل الصدر والشيخ فتح اهلل الغروي
الشهري بشيخ الرشيعة فاستحصل إجللازة االجتهاد ،ثم
أجللازه بعد ذلك كبار العلامء أمثال السيد حممد احلائري
والشيخ كاظم اآلخوند والشيخ كاظم اليزدي والشيخ حممد
حسني النائيني.
ىَ
منكب ًا عىل
أخذ الرجل خيوض عباب العلم ليثبت وجودهّ ،
التأليف والتدريس والبحث ،كام ّ
أرش ذلك الباحث واملؤرخ
الكربائي (سلامن هادي آل طعمه) حيث يقول« :كانت
للشيخ اخلطيب حلقات تدريسية ،وكان شديد الغرية عىل
ً
خطأ لغوي ًا إنشائي ًا ،وكان
لسان العرب ،يتأمل ممن يرتكب
واسع االطاع عىل األخبار وله إحاطة تامة باللغة العربية
والرجال والفقه واملنطق والثقافة عموم ًا ،وهي التي تشكل
واجهة العراق احلضارية املعارصة ،إضافة إىل حرصه عىل
محل رسالة الثقافة والفكر ،فوضع نصب عينيه مستقبل
األمة».
«استمر بنشاطه يف خدمة
ويبني آل طعمه بأن الشيخ اخلطيب
ّ
العلم واملعرفة والذب عن حياض الرشيعة وتأدية الواجبات
الدينية وإقامة الصاة يف الصحن احلسيني الرشيف فرتة من
مقر ًا بأن «ما حصل عليه الشيخ من العلوم من هذا
الزمن»ّ ،
متمرس ًا
املنبع أو ذاك ،هو شهادة منصفة ألن يكون أستاذ ًا
ّ
ل ّلغة العربية ،يقدّ م للنشء احلياة الفكرية والثقافية يف كرباء
عىل مدى عرشات السنني ،فهو صاحب رسالة خالدة ،ال
هيمه ما قد يتعرض له من صعوبات ومشاكل تشوب مسرية
ّ
حياته».
لذا فقد برع الشيخ حممد اخلطيب يف الدراسات اللغوية

والفقهية حتى أصبح العامل املل ّلربز الذي كان يعالج أدق
علم كرباء السيد
املشكات يف اللغة والفقه ،ويقول عنه ُ
حممد رضا اجلايل« :كان الشيخ حممد اخلطيب فقيه ًا فاض ً
ا
لبيب ًا له كتاب يف احلديث» ،ويروي بأن «آية اهلل السيد كاظم
اليزدي أعلن بعد طبع كتابه (العروة الوثقى) بأنه من أتى
بفرع زيادة عىل ما يف العروة من فروع الفقه ،نمنحه جائزة
اإلبللداع وهي (لرية ذهبية) فبادر الشيخ اخلطيب لذلك،
فقدّ م له ثاثة فروع ليست موجودة يف العروة ،وهذا يدل
عىل قوة فقاهته».
مدرس ُة اخلطيب ..مشاعل للمعرفة
من ٍ
ىَ
ومعارف
مجة،
بيت بسيط ،إىل مدرسة متف ّتحة عىل علوم ّ
يصدح فيها صللوت الشيخ اخلطيب مع ّل ًام
خمتلفة ،كللان
ُ
الذين وجدوا فرصة ذهبية لتل ّقي العلوم
ومناقش ًا لطلبته،
ىَ
الدينية ومعارف التاريخ واألدب واألخللذ بفنون اللغة
العربية.

37

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2020م

وكانت املدرسة الكائنة يف عكد السور (السور القديم
تتكون من طابقني ،وتتألف من
املخيم ّ
لكرباء) يف حم ّلة ّ
مخسة صفوف ،وحتتوي عىل مكتبة ،وأسندت إداراهتا
فيام بعد إىل الشيخ عبد احلسني اخلطيب نجل املؤسس،
خترج منها عدد من الشخصيات من علامء وخطباء
وقد ّ
ومدرسني وأدبللاء ومث ّقفني ،أمثال اخلطيب احلسيني
الامع السيد مرتىض القزويني واملرحوم الشيخ حممد
عيل داعللي احلق واملرحوم العامة الشيخ عبد الرضا
الصايف واخلطيب احلسيني السيد صدر الدين الشهرستاين
واملرحوم السيد صادق آل طعمه والسيد حسن املصباح
والسيد مرتىض املوسوي والسيد عباس الكاشاين والسيد
حممد عيل نجل آية اهلل السيد حممد هادي املياين والشيخ
جميد اهلر والشيخ حسني البيضاين والسيد عبد الواحد
اجلزائري وآخرين.
ويقول عنها املؤرخ آل طعمه« :كان السلوك األخاقي
ّ
التحر واالرتقاء بالشباب ،فهو
يعد من أهم مقاييس
ممارسة فعلية لتعاليم اإلسام وإرشاداته ،وقد أسهمت
هللذه املللدرسللة بللدور ثقايف متميز من خللال دراستها
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ونجومها البارزين وتركت لنا ثروة معرفية موثقة».

الشيخ الخطيب مع الملك فيصل الثاني
والوصي على العرش عبد اإلله

جملس حسيني ومؤلفات غزيرة
ينقل جمايلوه ومعارصوه ّ
بأن الشيخ حممد اخلطيب كان
يعقد جملس ًا حسيني ًا يف مدرسته ،وذلك يف صباح أول
واستمر
املحرم احلرام حتى اليوم العارش منه،
يوم من
ّ
ّ
حتى اخلمسينيات والستينيات من القرن املايض ،ويروي
املؤرخ آل طعمه ّ
بأن «أشخاص ًا يثق بروايتهم حدثوه بأن
«مجع ًا من كرباء كانوا يأتون بموكب عزاء يف اليوم العارش
املحرم ويقصدون هذا املجلس لتقديم التعازي للعامل
من
ّ
الشيخ حممد اخلطيب ،فكان يستقبلهم برحابة صدر ،فقد
كان حير املجالس العاشورائية كبار أهل البلد والعلامء
األعللام ،وخطباء هذا املجلس هم :الشيخ عىل احليل،
ثم انرف يف بعض األحيان إىل اعتاء املنرب السيد عبد
الرزاق آل زيني ثم السيد صدر الدين احلكيم الشهرستاين،
ثم توىل إدارة املجلس أوالده وعىل رأسهم الشيخ عبد
احلسني اخلطيب ،وبعد وفاته ّ
توىل الدكتور حممد اخلطيب
املهمة ،وبقي معقود ًا حيث
(حفيد الشيخ اخلطيب) هذه ّ
يعتيل منربه الشيخ هباء نجل خطيب املنرب احلسيني الشيخ
هادي الكربائي (رمحه اهلل)».
وإىل جانب ما ذكرناه وإن كان (شحيح ًا) أمام هذه القامة
العلمية الكربائية ،فقد كان الشيخ اخلطيب مؤ ّلف ًا بارع ًا،
ورثت املكتبات العلمية عدّ ة مؤلفات ّقيمة وعظيمة له يف
جمال الفقه واألصول واللغة واألدب من بينها( :التذكرة
يف رشح التبرة ،الدورة الفقهية يف أحكام اجلعفرية (عدة
أجزاء) ،رسالة يف حضانة الطفل ،رسالة يف مناسك احلج،
رسالة يف إطاق املريض ،رسالة يف عملية إمتام الصاة
والطهارة ،رسالة يف طب النبي األكرم ،رسالة يف صاة
اجلمعة ،رسالة يف أجوبة املسائل الطهرانية ،صحاح اخلرب
يف األدلة عىل إمامة األئمة االثنى عرش) وغريها.
وكام ذكرنا مسبق ًا ،بأن الشيخ اخلطيب نال درجة االجتهاد
يف الدراسة احلوزوية ،ولذا يعدّ عامل ًا جمتهد ًا ،تفخر به
ّ
ويتذكر الناس أيامه وخصاله
مدينته كرباء املقدّ سة،
ّ
يتذكرون كيف كان يصيل باملصلني
وأخاقه ،وكذلك
مجاعة يف حرم املوىل أيب الفضل العباس (عليه السام)..
لذا فهذه الصفات والسرية العطرة ال يمكن أن جتتمع إال

رضاب العلم اخلالص وجهدىَ طول حياته يف
تذوق
ىَ
فيمن ّ
الدراسة والتعليم وبلوغ أعىل املراتب ،فكان بحقّ بار ًا
ملدينته وخادم ًا مطيع ًا ِ
الكرام (عليهم أفضل
آلل البيت
ْ
الصاة والسام).
وكان هلذا الرجل املعطاء كام يقول الدكتور إحسان الغريفي:
«مواقف مشهورة ضدّ الظلم والطغيان منها اشرتاكه يف
ثورة العرشين ،وفتياه بوجوب اجلهاد ضد املستعمرين
سنة 1941م ،كام أفتى سنة 1948م باجلهاد ضد الصهاينة
مآثر خالدة ومواقف
يف فلسطني ،وقد شهدت له كرباء ىَ
مشهورة يف إعاء كلمة احلق والدين» ،وهي أدوار مرشّ فة
وكبرية ،وجاء من بعده أبناؤه الربرة ليكملوا هذه املسرية
وهم كل من (الشيخ عبد احلسني اخلطيب والدكتور حسن
اخلطيب والدكتور سعيد اخلطيب وصادق اخلطيب وعيل
اخلطيب وحممد رضا اخلطيب).
ٌ
رحيل ّ
ظل عالق ًا يف ذاكرة الزمان
بتاريخ يوم (اخلميس  17رجب  1380هل) املوافق لل (5
كانون الثاين  1961م) و ّدعللت كرباء املقدّ سة ولدها
النجيب الشيخ العامة حممد اخلطيب ،حيث ارتدى
الكربائيون السواد وأقاموا جمالس الفاحتة والرتحيم عىل
روحه الطاهرة ،كام ُعطلت األسواق يف ذلك اليومُ ،
وأذيع
خرب وفاته عرب إذاعة مجهورية العراق ،فشاع اخلرب وتوافد
وشيع
املشيعون من خمتلف املحافظات واملدن العراقيةّ ،
ّ
تشيع ًا كبري ًا حره رجال الدين والشخصيات العسكرية
واملحبون والطلبة الباكون املفجوعون،
وزعامء العشائر
ّ
ودفن يف مقربة آل اخلطيب عند باب الرجاء يف اجلنوب
وأرخ وفاته
الرشقي من الصحن احلسيني الرشيف ،اَّ
الشيخ حممد عيل اليعقويب بأبيات شعرية:
أي ق ٍ
رب ثوى حممدٌ في��������ه
ُّ
أي ِ
فرقد
قد حوى من سام العال َّ
قدسية فيه ح َّلت
روح
أي ٍ
ُّ
ّ
ِ
مرقد
أرفع
وهلا يف اجلنان ُ
خ���ت
ما حواه الصعيدُ َّأر
ُ
روح ِ
حممد) 1380
(لكن
ْ
صعدت للفردوس ُ
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حد يقة ا لكــــتب

يعدّ ها :ح�صني النعمة

االستبصار فيما اختلف من األخبار
كت���اب جامع لألحاديث ،وه���و أحد الكتب
األربع���ة الش���يعية ،من تألي���ف أبي جعفر
محمد بن الحس���ن الطوسي (المتوفى
 460ه� ق 1068 /م) المعروف بشيخ الطائفة.
وبطلب من بعض العلماء للش���يخ كان
كتابه هذا ،ويذكر فيه الروايات المتعارضة
ليحق���ق فيه���ا ويحدد الرواي���ات الصحيحة
من غيرها ،فيتحدث الشيخ عن غايته من
تألي���ف الكت���اب في المقدم���ة بان بعض
االصح���اب طل���ب منه ليكت���ب مجموعة
األحاديث المختلفة عل���ى طريق االختصار
حيث يتم مقارنتها ،فأخذ الش���يخ يكتب
كتاب���ًا ليلجأ الي���ه المبتدئ ف���ي تفقهه
والمنتهي في تذكره ،والمتوس���ط في
تبحره ،كما ورد في االس���تبصار ،للش���يخ
الطوسي ج ،1ص.5-2

وقد مجع الشيخ الطويس يف هذا الكتاب كل الروايات الواردة
يف خمتلف البحوث الفقهية ومجع أيض ًا الروايات املعارضة
(املخالفة) هلا ،وكان مجعه لألحاديث ذات العاقة بكل باب يف
مكان واحد ،وقام ببحثها وحتليلها من ناحية السند واملضمون،
وقدم اقرتاحاته يف كل باب من األبواب لرفع التعارض الظاهري
بني األحاديث ،أو ترجيح فريق منها عىل الفريق اآلخر ،وقد
نالت أساليب رفع التعارض بني األحاديث واجلمع بينها مكانة
هامة يف فقه الشيخ الطويس وخاصة يف كتابه االستبصار.
ومن هنا ال يعد هذا الكتاب جمرد جمموعة أحاديث ،بل يتميز
بأمهية فقهية كبرية أيضا ،حيث رتبت أبواب كتاب االستبصار
كبقية الكتب األربعة وفق ًا للرتتيب الطبيعي يف املؤلفات الفقهية.
ومتيز (كتاب االستبصار) بانه يعد فريد ًا من نوعه ،فهو أول
كتاب مؤلف للجمع بني الروايات املتعارضة ،مضاف ًا إىل امليزة
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املتقدمة لكتاب االستبصار فقد متيز أيض ًا بجمعه ّ
كام كبري ًا من
الروايات إىل درجللة جعلت السيد ابن طللاووس يقول بأنه:
«إذا كانت هناك رواية خمالفة يف املسألة فا بد أهنا مذكورة يف
االستبصار» ،ويذكر يف بداية كل باب الروايات املعتربة أو التي
يقبلها وبعد ذلك يذكر الروايات األخرى ،وال يشتمل الكتاب
عىل مجيع أبواب الفقه؛ بل يذكر فقط األبواب التي وردت فيها
روايللات متعارضة ،لكن ترتيب األبللواب هو بحسب ترتيب
أبواب الكتب الفقهية ،فهو يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بكتاب
الديات.
ولكتاب االستبصار للشيخ الطويس مكانة مهمة فهو أحد
الكتب األربعة يف احلديث حيث ُيعدّ من أهم كتب األحاديث
الشيعية ،ويراجع كل فقيه شيعي عند استنباطه هلذا الكتاب،
وتناقلت عنوانه كتب الرتاجم والفهارس ملا له من قيمة ثرية.

ً
صدر حديثا
نهاية اآلمال في كيفية
الرجوع الى علم الرجال

صدر عن مركز إحياء الرتاث الثقايف والديني التابع للعتبة احلسينية املقدسة
ىَ
(هناية اآلمال يف كيفية الرجوع اىل علم الرجال) للعامة الشيخ (حممد تقي
بن حسني عيل االصفهاين احلائري) وهو احد الكتب التي تعرضت لاندثار
نتيجة حماربة النظم احلاكمة لرتاث املسلمني الشيعة خال احلقب التارخيية.
وصدر الكتاب بستة ابواب جاء يف االول( :مدخل متهيدي لعلم الرجال)،
ويف الباب الثاين( :كيفية التقاط الرواة واخذهم من كتب الرجال) وتناول
ثاثة مقاصد االول يف (كيفية الرجوع اىل كتب الرجال يف اخذ اسانيد
االخبار) وهم :الكايف ،الفقيه ،والتهذيب ،واالستبصار ،وتلك الكتب ذكرت
االحاديث املهمة للعلامء ومسند احلديث ..وجاء الباب الثالث (يف الفاظ املدح
والذم ) الذي يدل عىل املدح رصحيا او ظاهرا ،اما الباب الرابع (يف بيان احوال
مجاعة من الرواة) يرتتب هذا عىل مقصدان االول بيان نفس العدة وثانيهام بيان
االشخاص الذين يروى عنهم يف بيان احوال االشخاص الثاثة ،فيام كان الباب
اخلامس (يف االشارة اىل نبذة من احوال اصحاب االمجاع) الذي حتدث عن
الطبقات من الفقهاء ..وتناول الباب السادس العديد من املقاصد واملباحث
(يف بيان مجع الرواة ممن اختلف فيهم اقوال االعام واآلراء واالفهام)

مجلة
الحسيني الصغير

جملة شهرية تصدر عن قسم رعاية
وتنمية الطفولة يف العتبة احلسينية
املقدسة ،تتناول املواضيع التي
تتصل برشحية االطفال من عمر (6
  )12سنة ،ومواضيعها القصصواحلللكللايللات ومللواضلليللع علمية
وترفيهية تصاغ بأسلوب يفهمه
االطفال يعدّ ها كادر متخصص يف
الكتابة للطفل وهذا الكادر يتضمن
ُكتابا من داخل العراق وخارجه.
املجلة تطبع يف العراق بواقع (15
لللللل )30أللللف نللسللخللة ،ويف لبنان
يرتاوح عدد النسخ املطبوعة ما بني
( 15لل  )20ألف نسخة وكذلك
تطبع يف باكستان .وتللرمجللت اىل
«سبع» لغات هللي( :االنكليزية،
الفرنسية ،الللفللارسلليللة ،األملانية،
الرتكية ،الروسية ،االوردو) اضافة
لصدور املجلة «باللغة العربية».
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يعدّ ها :علي ال�صاهر

ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

ُ
لست الزهراءُ
واخت
ِ
(عليها السالم)

شعر /السيد علي رحيم المولى

ممـــــــــن يــــحــــتــــفــــي بـــــ�ـــــصـــــوؤوين
اإنْ ُكـــــــنـــــــتَ ّ
ــــــــة غـــــــــادروا
ــــد االأحـــــــــ ّبـ ِ
اأ ْبـــــــكـــــــي عــــلــــى فـــــقـ ِ
ـــــــزارة
ـــــــــم بــــــــغـ
ٍ
دمـــــــعـــــــي حتـــــــــــــــاد َر اإثــــــــــرهـ ْ
اأخــــــــــــذوا اأنــــيــــ�ــــصــــي وهـــــــو اأغـــــلـــــى مـــــا حــــوى
�ـــــصـــــرقـــــوا ِجــــــــهــــــــار ًا �ــــصــــلــــوتــــي واأمـــــانـــــتـــــي
َ
ـــــر مـــــكـــــو ِثـــــهـــــا مـــــــا بـــيـــنـــهـــم
مـــــــا طـ
ــــــــــال عــــــمـ ُ
�ـــــــصـــــــاأن الـــــــــزهـــــــــو ِر قـــــ�ـــــصـ ٌ
ــــرة اأعــــــمــــــا ُرهــــــا
الـــــعـــــمـــــر الــــــتــــــي فــــارقــــ ُتــــهــــا
يـــــــا �ـــــصـــــلـــــو َة
ِ
مــــــا طـ َ
ــــر الــــــــــــور ِد حـــــ ّتـــــى اغــــتــــالــــهُ
ــــــــال عـــــمـ ُ
َ
مـــفـــجـــع
ـــــــــــوم
ـــــــاب يـ
ولــــــنــــــا بـ
ٌ
ٌ
ـــــــــــــذاك الــــــــبـ ِ
ٌ
عــــتــــبــــة بــــا ِبــــهــــا
ـــــم عــــنــــد
ِ
�ــــصــــقــــط لــــــفـ ِ
ـــــاطـ َ
ــــدى
وبـــــ�ـــــصـــــد ِرهـــــا املــــ�ــــصــــمــــا ُر �ـــــصـــــ ّمـــــر ُه الـــــعـ ِ
ـــم
قـــــد اأحـــــــرقـــــــوا قـــلـــبـــي مبـــــرجـــــلِ حــــقـ ِ
ـــدهـ ْ
ــــت الـــــنـــــبـــــ ّوة والـــــهـــــدى
هــــجــــمــــوا عــــلــــى بـــــيـ ِ
واأتــــــــــــــــــى عــــــــتـ ٌّ
زمــــــــــــرة
مــــــنــــــهــــــم يف
ـــــــل
ٍ
ُ
الــــــنــــــبــــــي واآلــــــــــــــــه وكــــــتــــــا َبــــــهُ
نــــــــكــــــــروا
َّ
ــــــــي يـــــــنـ ُ
ــــــزل بـــــالـــــثـــــنـــــاءِ مــــبــــ ّيــــنــــ ًا
والـــــــــوحـ ُ
بــلــيــلــة
ــــــــرب الــــ�ــــصــــرو�ـ َـــس
قـــــد اأعــــلــــنــــوا احلـ
ٍ
َ
مــــــا كـــــانـــــت الـــــقـــــربـــــى الأحـــــــمـــــــدَ حـــــاجـــــز ًا
ــــــــراء مــــــاتــــــتْ ِخـــلـــ�ـــصـ ً
ــة
هــــــــذي هــــــي الـــــــــزهـ
ُ

كـــــفـــــكـ ْ
ــــف مبــــــنــــــديــــــلِ الــــــــــعــــــــــزاءِ عــــيــــوين
ــــق االأ�ــــــــصــــــــى تـــــركـــــوين
لــــــيــــــ ًال ويف �ـــــصـــــيـ ِ
حــــــتــــــى تـــــــــــــــــــاأذتْ بــــــالــــــبــــــكــــــاءِ جــــفــــوين
قــــلــــبــــي واأجـــــــــــــــو ُد مــــــا احـــــتـــــوتـــــهُ �ـــصـــنـــوين
ٌ
لــــــــقــــــــوم جــــــــــ ْهــــــــــر ًة �ــــــصــــــرقــــــوين!
ـــــــــــــل
ويـ
ٍ
ــــــب يف الــــــــــــرثى مـــــــن دوين
حــــــ ّتــــــى ُتــــــغــــــ ّي َ
وكـــــــــــذا الــــــزكــــــيـ ُ
ـــن!
ـــــة دومنـــــــــــا الــــعــــ�ــــصــــريـ ِ
ــــت غـــ�ـــصـــوين
ـــــــك لـــــــو عـــــلـــــمـ ِ
ذ ُبــــــــلــــــــتْ ملــــــــو ِتـ ِ
بــــــــاب �ـــصـــجـــوين
عــــنــــد
ـــن
ِ
جــــيــــ�ـ ُـــس الــــ�ــــصــــغــــائـ ِ
ِ
ني
اأدمــــــــــــــى
املــــــحــــــاجــــــر مـــــــن بـــــنـــــي يــــا�ــــصــــ ِ
َ
اأبـــــــكـــــــى املــــــــالئـ َ
ــــني
ـــــــك بــــــعــــــدَ حـــــــــــو ِر الـــــعـ ِ
عــــــلــــــي جـــنـــيـــنـــي!
فــــــــهــــــــوتْ تــــــــنــــــــادي يــــــــا
ُّ
واأتــــــــــــــــــــوا
ــــــم وديــــــــــــــونِ
ٍ
بـــــــــــثـــــــــــارات لـــــــهـ ْ
ــــم بـــــظـــــنـــــونِ
وزقـــــــــــــى لـــــهـــــم �ـــــصـــــيـــــطـــــا ُنـــــهـ ْ
حـــــمـــــلـــــتْ مـــــ�ـــــصـــــاعـ َ
ــــدهـــــا املـــــــدفـــــــونِ
ــــل حـــــقـ ِ
واأنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــويلُّ بــــبــــيــــعــــتــــي جــــهــــلــــوين
بــــــــــــــــاالآي اأ ّنــــــــــــــــا ِعــــــــــ ّلـ ُ
ـــــن!
ـــــــــة الــــــتــــــكــــــويـ ِ
ــــــــوداء تـــــــنـ ُ
ــــــزف بـــــــالـــــــعـ
�ـــــــــصـ
ــــــذاب الـــــــ ُهـــــــونِ
ِ
َ
ُ
ني
ـــــــــــال وال نـ
كـ
ــــــــــــــزف الـ ِ
ــــــــــدمـــــــــــا بــــثــــمــــ ِ
ّ
ــــن!
اإنْ كــــنــــتَ تــــ�ــــصــــا ُأل مـــــا اخــــتــــال�ـ ُـــس الـــــديـ ِ

(جاء يف االأثر ،اأنه بعد انتهاء االإمام علي (عليه ال�صالم) من مرا�صم دفن زوجته الطاهرة ال�صيدة الزهراء (عليها ال�صالم) ،نف�س يده من تراب
القرب وهاج به احلزن لفقد ب�صعة الر�صول وزوجته الودود التي عا�صت معه ال�صفاء والطهارة والت�صحية واالإيثار ،فاأر�صل دموعه على خدّ يه،
وح ّول وجهه اإىل قرب ر�صول اهلل (�صلى اهلل عليه واآله) ثم قال" :ال�صالم َ
عليك يا ر�صول اهلل ع ّني ،وال�صالم عليك عن ابنتك وحبيبتك وق ّرة
عينك وزائرتك والبائنة يف الرثى ببقعتك ،واملختار اهلل لها �صرعة اللحاق بكَّ ،
قل يا ر�صول اهلل عن �صفيتك �صربي ،وعفى عن �صيدة ن�صاء العاملني
جت ّلدي ،اإ ّال اأنّ يف التاأ�صي يل ب�ص َّنتك يف فرقتك مو�صع تعزي ،فلقد و�صد ُتك يف ملحودة قربك بعد اأن فا�صت نف�صك بني نحري و�صدري ،وغم�صتك
بيدي ،وتوليت اأمرك بنف�صي .بلى ،ويف كتاب اهلل يل اأنعم القبول ،اإ ّنا هلل واإ ّنا اليه راجعون ،قد ا�صرتجعت الوديعة ،واأخذت الرهينة( ،واختل�صت
الزهراء) ،فما اأقبح اخل�صراء والغرباء يا ر�صول اهلل!").
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َ ْ َ
طيب لنا
ال ِْ

ب ترابك
بعد ِطي ِ

ح��ي��درع��اش��ور

�صيدي ،ذهبك الالمع جبيني ،ودمك الطاهر �صقائقي ،ول�صريحك
حظوة ،وجدثك متاجيدي ،وقبتك ال�صاخمة �صم�س تخفق لها
جوانحي؛ ا�صمع حتتها اأنني الت�صرع ،واأقراأ ه�صي�س النور ،واأم�صغ رواح
وا�صم طيب ترابك ..انحني ب�صمت وبي�صر ،واأم�صح بنظرة
عطرك
ّ
�صوق على حنايا �صباك ،فتف ّز -الدمعة -بال ا�صتئذان ،وتنت�صي روحي
بال�صراعة والتو�صل ،كاأين اأتقدم نحوك؛ واأراك يف اأحلى �صفاتك،
فما بني جدثك وف�صاء قبتك �صلطة فكاك رقبتي من النار؛ والدعاء
ممهور باالإجابة ..قد اأياأ�س يوما اأو اأحار غر اأين موؤمن باالنتظار،
واأتق ّرب واأ�صغي واأر ّو�ــس نف�صي على ع�صقك كي اأنال ر�صاك ..فاأنا
موؤمن عني اليقني مبا وعدتني به �صحف االأولياء وال�صاحلني..
�صيدي ،اأ�صعر اأنك ت�صمعني ،فاأطمئن باأنك غر بعيد عني ،ويف كل
خطواتي اأح�ص�صت اإن هناك �صوءا ينر يف الظالم طريقي .متتلكني
الرهبة والفزع مرة ا ّ
أتعرث فا ّ
أغطي كوابي�صي باالأنني ،واأخــرى متالأ
ال�صعادة روحي واأتيقن اأن النور نورك يف طريقي فمن يكون �صواك
ينتزع االأمل من منت روحي ،ومينحني هام�صا يف ح�صرته ،وهام�صا يف
كتاباتي ،وياأخذ بيدي ،ويغيثني حني يت�صظى كياين .ما ا�صعدين
حني اأعطيتني برهة يف حياتي وف�صحة مبملكتك املقد�صة ،كاخلارج
من الظلمة اإىل النور ..يكفيني يا تاج راأ�صي ،اأنك موجود يف قلبي،
يكفيني اأين موعود اأن اأكون بجوارك ،يكفيني اأن اأراك دائما باأحلى
�صفاتك يف دنياي ،اأمال يف اأن األقاك يف يوم م�صهود باأبهى �صورك.
مــوالي ،اأنــت ترى بف�صلك فقدَ كل �صيء؛ وال اأنتظر اأن اربــح �صيئ ًا
�صوى ر�صاك .يف اأي مكان اأبلغه ال اأ�صتاق اإال ل�صواك؛ وال اأحب حلظة
بحياتي التي م�صت� ،صوى حلظة وجودي بني اأنوار هواك ،ال طيب يل
بعد طيب ترابك موالي هو �صفائي من همجية ظلم االإن�صان ،فالرحلة
علي روؤيتك باأحلى �صفاتك موالي.
رحلتك واالختيار اختيارك ،فاأد ْم ّ

علي كاظم سلطان
ّ ً
محلقا في سماء الوطن
وطن
اهلل يا ْ
يا حام ًال َّ
الزمن
جتاعيد
كل
ِ
ْ
يا �صانع ًا حرو َفك االأوىل
َ
والنخلة االأوىل
َ
والدمعة االأوىل
ّ
وظل كل االأنبياء – ومهد كل االبتالء
ً
ت�صتوعب ال�صها ْم
نقطة
يا
ُ
ر اأن تنا ْم
من غ ِ
وطن ..كان ا�صمهُ العراقْ
اهلل يا ْ
ني
يا �صاكن ًا بني اأح�صان احل�ص ْ
تكتب من د ِم النحو ْر
ُ
حب للحيا ْة
د�صتو َر ٍّ
املجيد
وي�صتمر نز ُفك
ْ
ُ
بالوريد
وتكتب احلياة
ْ
لل�صماء
لت�صعدَ ال�صال ُة
ْ
َ
باجلراح
وج�صمك اململوء
ْ
رب الكونِ
ي�صكر َّ
ُ
ِّ
زهرة تنبتُ من دماه
لكل
ٍ
املحن
وي�صكر
ْ
ُ
وطن
اهلل يا ْ
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ْ
اقرأ لترتقي
تعد القراءة من اأهم الو�صائل لالرتقاء العقلي ،واالإثراء
ُّ
العلمي والفكري واملــعــريف ،واالطـــالع على اأفــكــار واآراء
وجتارب ومنجزات العقل الب�صري عرب التاريخ ،فالقراءة
ت�صيء العقل ،وتطور ال�صخ�صية ،وترثي الفكر ،وحتفّز
التفكر ،وت�صقل املواهب ،وتن ّمي القدرات ،وتق ّوي الثقة
وتغر القناعات،
بالنف�س ،وت ّو�صع االأفق ،وجتدّ د االأفكار،
ّ
وتزيد من املخزون العلمي عند االإن�صان.
وقد عرف االإن�صان القراءة منذ القدم ،وهي تعد الفا�صلة
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د .عبد اهلل اليوسف

بني ع�صر ما قبل التاريخ ،وع�صر التاريخ ،حيث بداأ تدوين
(ع�صر التاريخ) با�صتعمال االإن�صان الكتابة وممار�صة
القراءة ،ومن هنا فتاريخ االإن�صانية مقرون بتاريخ ظهور
القلم واخلط ،وتع ّلم القراءة والكتابة.
ومن املعروف اأن اخرتاع الكتابة قد ظهر يف العامل العربي،
وبالتحديد يف بــالد ما بني النهرين ،واأن اأوىل املكتبات
يف التاريخ ظهرت يف العامل العربي اأي�ص ًا ،خ�صو�ص ًا يف
بالد وادي النيل كما ت�صر لذلك الدرا�صات التاريخية

واحلفريات االأثــريــة ،اإال اأن ما اأ�ــصــاب االأمــة
االإ�صالمية قد اأ ّثر على كل مناحي احلياة ،ومنه
احلياة العلمية والثقافية والفكرية واملعرفية.
وقد اأوىل االإ�صالم عناية خا�صة بالقراءة ،فاأول
اآية نزلت يف القراآن الكرمي كانت كلمة ْ
(اق َراأ)
يف قوله تعاىلْ :
ا�ص ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق *
(اق َراأْ ِب ْ
اقـ َـراأْ َو َر ُّبـ َ
ن�صانَ ِم ْن َع َل ٍق * ْ
اال ْكـ َـر ُم *
ـك ْ َ أ
َخ َل َق ْ إِ
اال َ
ن�صانَ َما َ ْ
مل َي ْع َل ْم)،
ا َّل ِذي َعلَّ َم ِبا ْل َق َل ِم * َعلَّ َم ْ إ
االِ َ
ويف هذه االآيات ال�صريفة داللة عميقة واإ�صارة
كبرة اإىل اأهمية القراءة يف االرتقاء باالإن�صان
واملجتمع ،و�صناعة التقدّ م العلمي واحل�صاري
لالأمة.
وعلى االإنــ�ــصــان الــواعــي اأن يــقــراأ واأ ّال ينقطع
عنها اإذا ما اأراد ك�صب احلياة والنجاح والتم ّيز
واالإبــداع ،خ�صو�ص ًا واأن احل�صول على اأي كتاب
يف هذا الع�صر بات اأمر ًا �صه ًال للغاية ،ففي حني
العامل والباحث عن الكتاب �صابق ًا يقطع
كان
ِ
الفيايف ويخاطر بحياته مل�صقّة ال�صفر على
الدواب ويتح ّمل امل�صاقّ وال�صعوبات الكثرة من
اأجل احل�صول على كتاب؛ اأ�صبح احل�صول على ا ّأي
كتاب يف زماننا اأمر ًا يف غاية ال�صهولة والي�صر ،بل
وميكنه حيازة اآالف الكتب ب�صغطة زر يف هاتفه
اأو حا�صوبه ال�صخ�صي.
وكان ر�صول اهلل (�صلى اهلل عليه واآلــه) يدعو
اإىل تعليم امل�صلمني الكتابة والقراءة ،فقد عدّ
العلم هو اأ�صا�س كل خر ،فقد روي عنه اأنه قال:
ر ُك ِّل ِه ،وا َ
"ال ِع ُلم َرا ُأ�س ا َ
هل َرا ُأ�س َّ
جل ُ
ال�ص ِّر ُك ِّل ِه"،
خل ِ
ر ،وا َ
جل ُ
علي" :ال ِع ُلم ا ُ
هل
وقال اال ُ
أ�صل ُك ِّل َخ ٍ
إمام ٌّ
ا ُ
أ�صل ُك ِّل َ�ص ٍّر".
وعد الر�صول االأكــرم اأن قراءة القراآن ترتقي
باالإن�صان يف الدنيا واالآخرة ،فقد روي عنه اأنه
ُ
اقراأ َو َ
ارق و َرتِّلْ
قال:
"يقال ِل ِ
�صاح ِب القراآنِ َ :
نز َل َت َك عندَ
كما كنتَ ُت َر ِّت ُل يف دا ِر الدنيا ،فاإنّ َم ِ
قروؤها".
ا ِآخ ِر اآ َي ٍة ُكنتَ َت َ

َ
بين
(ظل ،وضل)
َ
يوم جل�صتُ حتت (ظل) �صجرة الربتقال ،كنت اأنتظر اأحدً ا
ذات ٍ
�صر�س
بكلب
ٍ
مير يف ذلك املكان الذي (�صللت) طريقي فيه ،فاإذا ٍ
ماّ ،
جاء نحوي ،فبقيت اأتلفتُ ميي ًنا وي�صا ًرا ع ّلني اأجد اأحدهم لينقذين
م�صتمرا بامل�صر نحوي واأنا اأرجتف
من هذه الورطة( ،فظل) الكلب
ً
بارد من يد اأمي لتوقظني من حلمي
خو ًفا حتى ا�صتيقظتُ على ماءٍ ٍ
املزعج ذاك.

ُ
نوادر العرب
من اأغرب االأبيات التي نظمها املتنبي:
َاأ َ ٌ
مل ُاأ ِ َّ
مل َاأ َ َّ
مل َاأ َ ْ
مل ِبدَ ا ِئ ِه  ..اإِنْ اآنَ اآنٌ اآنَ اآنُ اأَ َوا ِن ِه
و تف�صره :
(اأَ َ ٌ
مل ) ( َاأ َ َّ
مل ) ( اأُ ِ ْ
مل ) ( اأَ َ ْ
(وجع) (اأحاط
مل ) ( ِبدَ ا ِئه ) مبعنى :
ُ
بي) (مل) (اأعلم) (مبر�صه)
(�ص َفا ِئه) مبعنى ( :اذا) (توجع)
( اإنْ ) ( َاآ َّن ) ( اآنٌ ) ( اآنَ ) ( اآنُ ) ِ
(�صاحب االأمل) (حان) (وقت) (�صفائه).

(ال) الناهية و(ال) النافية
يا �صعيد ال تكذب
ت�صمى (ال) يف هذه اجلملة (ال) الناهية
الأن املتك ّلم ينهي �صعيد ًا عن الكذب
وهي جتزم الفعل امل�صارع
�صعيد ال يكذب
ت�صمى (ال) يف هذه اجلملة (ال) النافية الأن املتك ّلم فيها ينفي �صفة
الكذب عن �صعيد وهي ال جتزم الفعل امل�صارع بل يبقى مرفوع ًا.
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الشهيد السعيد الشاب(عالء كاطع راضي الجمالي )
روح
ِ
الى ِ

دمك الطاهر حناء عرسي

حيدر عاشور

المْ ْ
تقل لي إنك لن تموت قبل أن تسحق (داعش) وتنهي اإلرهاب المقبل من وراء الحدود لتفكيك الوحدة العراقية..؟،
أظن إن الكمد سيقتلني وسأغلق كل شيء في حياتي إ ّال عيني .يتعبني ذلك ،ولكني أحب أن أراك في كل أشيائي،
فصورتك ال تزال في صدري متوهجة ،أتحسس روحها تناغي روحي  .فقد ّ
ليال لم تر
جفت رؤيتي ،وأنا انتظرك كل يومٍ .
غير أشباح الموت ألنها تشابهت في روحي وأصبحت بوجه واحد ..أنت بدء حياتي ،ونهايتي التي كنت أحلم بها..
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سأنتظر رؤيتك ،وأتصيد دفأك ،وأنا أدمنت مداومة االنتظار
بعد ذلك الشهر العظيم من زاوجنا ،ولن يدخل جويف طعام
او رشاب حتى اراك ،فمن بعدّ ك ليس يل هدف يستحق أن
أسعى ألجله ،ولكن هدفك العقائدي أسمى من أي وجود
دنيوي ..سأظل أنتظرك ،وابحث عنك يف كل الدنيا ،ولن
اترك شرب ًا واحدا اال وشممتك فيه ،وسأوقد عند كل أثر
منك الشموع حتى تعود أنت أو تزورين روحك ،أو اسمع
مهسك يف قلبي أنك تذكرين عند مليك مقتدر ،وتشفع يل
لعدم قدريت عىل فراقك وأنت عند حبيبك األوحد تتنعم..
اليوم أنا من تاحقك ،وكنت يا حبيبي تاحقني كاملوت
وأالحقك كالظل.!..
ّ
وسأصيل من أجلك
أعرف إنك حويل اآلن ولك جناحان،
وأستمر يف صيامي حتى ألقاك .ستضجر مني مثل كل مرة،
وترفس األرض بقدميك فيتطاير رذاذ من الرتاب حويل،
فصورة وصللوت انتفاضك لنداء اجلهاد الكفائي عالقة
يف رايس ،وأنت ترخ – الدين – العقيدة – املقدسات
– الوطن -اسمى من كل احلياة...سأضمن لك اجلنة يا
زوجتي الغالية.
قلت لك :انك عريس بشهر العسل .جتيب :يا نور عيني
حلمت ِ
بك  ،أحلم بالشهادة منذ نعومة أظافري فاإلمام
كام
ُ

من نوعه .وفجأة قال يل يف آخر اتصال حبيبتي ّ :
صيل هلل
من اجيل سأدخل معركة حاسمة من أجل حترير أنفسنا من
أهايل – قضاء البعاج -غرب املوصل من سطوة وظلم –
الدواعش -األنذال .قد تكون هذه مكاملتي األخرية وبعدها
اعرج إىل اهلل خمضبا بدمي .حبيبتي سألقاك يف اجلنة ،وانقطع
االتصال  .كان كاحللم اخلاطف مل خيلف وراءه سوى صوت
عاء -يرن ،يف رايس .ومقولته املشهور «لن أموت قبل أنتسحق (داعش) ،واحلشد عنواين.
الليل والصمت حييطان يب كللاجلللدار ،وجهي ال تسكب
مساماته غري احلزن .تذكرت حزن أمي عىل ابنها الشهيد
الللذي يكربين بللأعللوام ،وتلللوارى يل حللزن جارتنا عندما
انفجرت سيارة مفخخة عىل والدهيا وزوجللهللا .علمت
ان أملي وأوجاعي مواسم مستديمة .ارمتيت يف صخب
أوجاعي .وبني الصحو وكسل النوم ،وامل بطني اخلاوية
من الطعام .قال يل :زوجتي احلبيبة ،انتفضت واقفة ابحث
عنه وجدته طائرا يف السامء ابيض وله جناحان يلمعان..
أتشبث به ،أن امسكه ولكن قويت مشلولة ال
أحببت أن
ّ
تساعدين ان اصل اليه .كرر قوله حبيبتي  ..انا حولك دائام
وعاهدي نفسك حني ازورك ستكرسين صيامك خذي مني
هذه اجلرعة من املاء ارشيب منها وتوضئي ،س ُتشفى أوجعك

• أعرف إنك حولي اآلن ولك جناحان ،وسأص ّلي من أجلك وأستمر في صيامي حتى ألقاك
احلسني (عليه السام) هو قدويت وقائدي ومسرية عقيديت
هو عشقي األوحد وطريقي األزيل إىل جنان اخللد ..وقتها مل
أعط له جواب ًا شافي ًا ،وبقيت صامتة ،وظل هو يرخ حتى
ضج البيت بتعصبه املعهود عندما يؤمن بيشء خيص العقيدة
ّ
وقبل
واملذهب ،ومن ثم نظر ا ّيل وهدأ وابتسم واقرتب مني ّ
جبهتي ،وضع رأسه عىل صدري وهو هيتف ببكاء غريب
وصوت ممتلئ باآلهات :إهنا فتوى موالي السيستاين.
وبدأت رحلة جهاد نور عيني (عاء) .كان دائم االتصال
يب حيدثني عن بطوالت احلشد الشعبي بتفاصيل يفتخر هبا
العراق والعامل .فأبناء املرجعية الدينية العليا محلوا صخرة
أثقل من أوزاهنم ونجحوا يف احلفاظ عىل الدين والوطن
واملقدسات ..كان الفرح يمتلكني أليام وانا اسمع صوته
صباحا ومساء ،استمع اليه واحس انني أملك بطا فريدا

وهتدأ روحك الظامئة.
صحوت ونللداء اهلل أكرب يعلن عن صاة الفجر ،مل أكن
عطشى وال جائعة .توقف تفكريي اال عن صوته ورؤيته
بقيا يئنان يف صدغ رأيس .هذه الرؤية التي مل ختطر عىل بايل
رغم إنني أقسمت عىل أن ال ارشب أو آكل حتى أموت أو
ّ
واصيل،
أراه .وال اجد من هذه السعادة املؤقتة غري أن أتوضأ
متالكني الفرح عندما عرفت اين توضأت من ماء اجلنة وإين
غسلت بذلك كل مهومي وأوجاعي ..خشيت أن ينهزم
ىَ
إيامين فتعجلت بالصاة يل وله ،ألنني ال أمتلك يف احلياة
بعده غري صايت وعشقي الدائم له .صعدت روح (عاء
كاطع رايض اجلاميل) اىل سامء اهلل الواسعة صباح /6 /7
...2017رافع ًا رأس رجال ونساء –دغارة -الديوانية عالي ًا
وهم هيللون باسم اهلل أكرب.
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يعدها :حسين النعمة

كربالء ت�سيئ التاريخ

رح������������ال������������ة ان�����ج�����ل�����ي�����ز

زاروا كربالءَ

لم تحظ مدينة من مدن العراق كما حظيت كربالء بالشهرة والقداسة ،وهو ما نراه في
كتاب (الزعماء الذين زاروا كربالء) ،للباحث التاريخي «سعيد رشيد زميزم» مستعرضا فيه
جملة من الزعماء العرب واالجانب ،ثم يوثق زيارات الرحالة العرب واالجانب ،وبينهم من وفد
من المملكة البريطانية لزيارة كربالء ،ما يعكس اهتمام االنجليز بالتراث االسالمي وعلى
الخصوص المدن المقدسة.
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يتبني لدى زميزم أن أول الرحالة الربيطانيني ،هو

كام زارها الرسام الربيطاين (روبت كايف) سنة

اسواق كبرية حتتوي عىل خمتلف االشياء».
ويف عام ( 1327للهجرة) زارت الرحالة

العديد من الكتب واملجات وعرضها مؤلف
هذا الكتاب يف احد معارضه التي اقامها احلرمني

الرحال (جون ارش) سنة ( 1281للهجرة) ومما
قاله« :اهنا مزدمحة عىل مدار السنة بالزائرين وفيها

واملسترشقة الربيطانية (غريتورد بيل) كرباء،
وتا زيارهتا بعرشين عاما زيارة الباحث الربيطاين

(دوايت دونالدسون) سنة ( 1347للهجرة)،
وكتب بعد جتواله يف كرباء ،فقال« :استطعت ان
ارى التصاميم الدقيقة املعقدة آلجر املآذن ،..وأما
قرب اإلمام احلسني (عليه السام) فيحيط به رضيح
يقع حتت القبة الذهبية وهو مصنوع من مشبكني
الداخيل منهام الذهبي واخلارجي فيض».
كام زار الرحال الربيطاين (جيمس بييل فريزر)
كرباء سنة ( 1834للمياد) وكانت زيارته وقت
حدوث واقعة (املناخور) التي استباح فيها اجليش
الرتكي مدينة كرباء فكتب« :ال تزال كرباء يف
حالة ثورة حيث كان اجليش الرتكي هييمن عىل
البلدة كلها بحيث مل يكن بوسع احد ان يعيص له
أمرا»..
وزارها عامل االثار (لوفتس) سنة ( 1853للمياد)
وبعد زيارته كتب عنها ما نصه« :ان اسواق

كرباء كانت ممتلئة باحلبوب وبالسلع التي كان
حيملها الزوار اليها من مجيع انحاء العامل وهي
تشتهر بصناعة املصوغات املخرمة واحلفر املتقن
عىل االصداف املستخرجة مغاصات البحرين يف
اخلليج».

( 1850للمياد) وقام برسم املرقد احلسيني املطهر
يف صورة رائعة جدا ،وقد نرشت هذه الصورة يف

الرشيفني خال شهر حمرم احلرام.
يف عام ( 1917للمياد) زار الرحال الربيطاين

(رونالد ستووز) كرباء وكتب يف تلك السنة
بعد جتواله يف كرباء« :شهدنا قبة احلسني (عليه
السام) املذهبة واملنارتني املذهبتني وبرج الساعة
املذهب ،مع اللقالق التي كانت ترسح ومترح
فوقها بحرية ،كام شهدنا الصحن مزينا بأفخر انواع
القاشاين وازهاها».
وينقل صاحب (كرباء يف ادب الرحات) ان
«ستووز» من االستعامريني االنكليز ،زار العراق
ودون
بعد احتاله من قبل االنكليز بفرتة قصريةّ ،
مذكراته يف كتاب صدر فيام بعد عن (النجف
وتعرف عىل التفاصيل
وكرباء) ،وقد زار كرباءّ ،
الدقيقة يف املدنية واجتاهات الرأي العام وطبيعة
التوجهات الفكرية السائدة فيها.
ويف سنة ( 1922للمياد) زار الرحال (سانت
جون فيلبي) كرباء ،ويف ذات السنة وفدت

الرحالة االنجليزية (ليدي درور) وكتبت ما نصه:
«وكرباء غنية باألركان امللونة اجلميلة ،..وتنتهي
اسواقها املتعرجة دوما بأبواب تعلوها أطواق
مغشاة بالقاشاين ومن هذه االبواب يصار مرقد
اإلمام احلسني (عليه السام) البهيج».
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السيد نصر الله الحائري...

رحلة العلم والشهادة
العالم والفقيه والشاعر والمجاهد الكبير آثر ترك ترف الحياة وميسورها وألِف
حياة الصعاب والجهاد بالكلمة والحقيقة في الدفاع عن اإلسالم الحق المتمثل
بأهل البيت (عليهم السالم) ،وكان يحسّ إنه قد خُلق لها فكان من أقطاب
الحركتين العلمية واألدبية في كربالء والعراق والعالم اإلسالمي ومن أساطين
العلماء وكبار المجاهدين الشهداء.
هيأة التحرير

وترحل يف البلدان الشاسعة لبث
أفنى عمره يف خدمة الدين
ّ
احلقيقة ونرة املذهب وإقامة احلجة ,بالتأليف واخلطابة والنثر
والشعر فكان من كبار الشعراء الذين تفانوا يف مدح العرتة
النبوية الطاهرة ورثائهم ،ومجع بني الفضيلتني وبرع فيهام وحاز
اإلكبار واإلجال بكل جدارة واستحقاق ,فكام اتسع نطاق
بحثه العلمي حتى ّأهله ألن يتصدّ ر املناظرة مع علامء بغداد يف
النجف األرشف حني مجعهم السلطان (نادر شاه) ,فقد أبدى
مقدرة أدبية ّ
فذة وشاعرية كبرية ،فتجد ديوانه شاهد ًا عىل ذلك
والتنوع يف البديع ّ
دل عىل سعة
ملا فيه من التف ّنن يف الوصف
ّ
اطاعه يف أبواب األدب وأمثال العرب.
هو أبو الفتح عز الدين نر اهلل بن احلسني بن عيل بن يونس بن
مجيل بن علم الدين بن طعمة بن رشف الدين بن نعمة اهلل بن
أيب جعفر أمحد بن ضياء الدين حييى بن أيب جعفر حممد بن رشف
الدين أمحد املدفون يف عني التمر واملعروف بل (أمحد بن هاشم)،
ولد يف كرباء املقدسة حوايل عام (1100هل) ودرس عىل يد
كبار العلامء األعام وأجازوه بالرواية واالجتهاد ملا عرفوا منه
من النبوغ ,وتفيد تواريخ بعض االجازات إىل أن السيد نر اهلل
حاز االجتهاد وهو حدث السن وممن أجازه هبذه الشهادة من
العلامء األعام الشيخ حممد باقر النيسابوري ،والسيد حممد بن
عيل العاميل املكي ،وأبو احلسن الرشيف العاميل ،والسيد نعمة
اهلل اجلزائري ،والشيخ عيل بن جعفر بن عيل البحراين وغريهم،
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وقد تصدى السيد نر اهلل للتدريس وتتلمذ عىل يديه جمموعة
كبرية من العلامء منهم السيد حممد ابن أمري احلاج ،والشيخ عيل
ابن أمحد العاميل ،والشيخ أمحد ابن حسن النحوي ،والسيد
حسني ابن مري رشيد الرضوي الذي مجع ديوانه.
وأفنى عمره يف خدمة الدين واملذهب حتى مىض شهيد ًا يف
سبيل ذلك ،فقد سافر إىل قم املقدسة سنة (1142هل) واتصل
به علامؤها فقىض هناك فرتة من الزمن وفيها نال إعجاب العلامء
يدرس فيها كتاب االستبصار ،ثم سافر منها
والعارفني ،وكان ّ
إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة يف سبيل الدعوة إىل احلق ،وقصة
استشهاده كام يروهيا املؤرخون إنه زار النجف األرشف سلطان
إيران (نادر شاه) سنة ( )1156للهجرة فجمع علامء املذاهب
عىل أن حيققوا بأن اإلسام يبتني عىل مخسة مذاهب فعقدوا
االتفاق عىل ذلك وأقاموا اجلمعة واجلامعة يف مسجد الكوفة
يؤ ّمهم وخيطبهم السيد نر اهلل ،ثم أرسله السلطان مع هدايا
وحتف إىل احلرمني الرشيفني إمتام ًا لذلك األمر فذهب ورجع
ثم زار السلطان النجف االرشف مرة ثانية واجتمع بالسيد
نر اهلل وأرسله سفري ًا إىل (القسطنطينية) يف أيام السلطان
حممود العثامين إلمضاء االتفاق متقدم الذكر ولكن الوشاة
واحلاقدين د ّبروا مؤامرة دنيئة وحاكوا خيوطها وأوغروا صدر
السلطان عىل السيد نر اهلل فأغتاله هناك فسقط شهيد ًا حمتسب ًا
ودفن هناك.

عادات كربالئية انقرضت

(زفة خاتم القرآن الكريم)
كانت في كربالء عادت وتقاليد جميلة اال انها مع االسف انقرضت ولم يبق لها
أي اثر ،كانت هذه العادات اللطيفة تساهم في زيادة البهجة والسرور في نفوس
ابناء كربالء المقدسة وان سبب انقراضها المصاعب والمتاعب التي يواجهها الفرد
العراقي وانشغاله في اعداد لقمة العيش التي اصبح الحصول عليها ليس سهالً
بسبب الوضع االقتصادي السيء الذي يعيشه.

اعداد :سعيد رشيد زميزم

بعد هذه الديباجة القصرية نأيت ونتحدث عن ابرز التقاليد التي انقرضت وهي كالتايل:
زفة خاتم القرآن الكريم :
هذا التقليد هو من املوروث الشعبي الكربائي الذي كان شائع ًا وتتلخص هذه العادة بام ييل:
ان الطفل الذي يتعلم قراءة القرآن الكريم ومن ثم اكامل حفظه جترى له حفلة ضخمة جد ًا وهي قيام عائلته بإحضار ثوب ابيض
جديد مع عقال ويشامغ وعباءة مطرزة ،وعند خروجه من بيته يستقبله جمموعة من االطفال وهم هيزجون باهازيج مجيلة يتقدمهم
الشيخ (املا) الذي ارشف عىل تعليمه القرآن الكريم واالرشاف عىل ختمة القرآن الكريم ،ثم يتقدم الشيخ شخص حيمل صينية
فيها ورد وياس وشموع ثم يتقدم املوكب مع جمموعة من التاميذ الذين يرتدون الثياب البيض ويلبسون (الكاوات) وهم
ينشدون مع بقية االطفال (والشمس وضحاها -ها ها ،والقمر اذا تاها – ها ها).
ثم يتوجهون نحو مرقد االمام احلسني (عليه السام) وهم يرددون:
حـــــــــــــب عـــــــــلـــــــــي بـــــــــــــن ابـــــــــــــــــي طـــــــالـــــــب
لــــــــو فـــــتـــــ�ـــــصـــــوا قـــــلـــــبـــــي راأوا و�ــــصــــطــــه
الــــــــــعــــــــــدل والــــــــتــــــــوحــــــــيــــــــد يف جـــــانـــــب

احـــــــلـــــــى مــــــــن الـــــ�ـــــصـــــهـــــد اىل الـــــ�ـــــصـــــارب
�ــــــصــــــطــــــريــــــن قــــــــــد خـــــــطـــــــا بــــــــــال كـــــاتـــــب
وحــــــــــــــب اهــــــــــــــل الـــــــبـــــــيـــــــت يف جــــــانــــــب

وبعد وصوهلم اىل احلرم احلسيني يقفون صف ًا واحد ًا امام استاذهم وينشدون:
سام سام سام سام ....سام عليكم فردوا السام
فيجيبهم االستاذ:
هنيئ ًا مريئ ًا لكم مجعكم ....وبورك يوم واسعد عام
بعدها يتوجه املوكب اىل صحن سيدنا العباس (عليه السام) مع استاذهم ويقرأون نفس االهزوجة بعدها يغادرون الصحن
العبايس املقدس ويذهبون اىل بيت خاتم القرآن الكريم لتناول طعام الغداء الذي اقامه والد الطفل الذي ختم القرآان الكريم.
ثم يقوم االطفال املشاركون بجمع النقود وثم تقديمها اىل عائلة التلميذ يليها االستاذ بمخاطبة والد الطالب ببعض الكلامت اجلميلة
وخال كلمة الشيخ يتقدم والد الطالب بتقديم مبلغ من املال اىل االستاذ بعدها يقوم والد التلميذ بتقديم احللوى والرشابت اىل
الطاب املشاركني يف هذا االحتفال بعد ذلك ينرف املحتفلون اىل دورهم.
هذا وهناك عادات وتقاليد اخر انقرضت سنشري اليها يف االعداد القادمة.
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امواج ال�سيعة
ــــــــــاالت
املـــــــــــقـ

يعدّ ها :علي ال�صاهر

ّ
محلل سياسي :نحتاج القتباس أدوار
“اإلمام علي” المجتمعية

ّأكد املحلل السيايس والباحث يف الشؤون اإلسامية ،احلاج ىَة
القتباس أدوار اإلمام عيل بن أيب طالب (عليهام السام)
التي مارسها يف املجتمع خال حياته ،لصناعة قوى فاعلة
يف املجاالت الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية يف
العراق.
وقال الباحث حممد نعناعّ :
إن «املجتمع اليوم بحاجة إىل
ترشيع قوانني تراعي املصلحة العامة ،وهي ما كان عليها أمري
املؤمنني (عليه السام) ،حيث مارسها وأكد عليها نزو ًال عند
رأي املجتمع» ،موضح ًا أن «اإلمام علي ًا (عليه السام) عمل
بذلك رغم أولوياته الرشعية واإلهلية».
وأضاف نعناعّ ،
«االمام علي ًا (عليه السام) كان يطلب
أن
ىَ
االستشارة يف القضايا التي تتعلق بمامرسة سلطته مع
املجتمع حتديد ًا» ،الفتا اىل ان «اإلمام (عليه السام) حني
حاور اخلوارج ،ارجع الكثري منهم اىل جادة الصواب قبل
واقعة النهروان ،وحتديد ًا كان البن عباس دور رائع يف هذه
الوقائع».
ومىض بالقول« :نحن بحاجة أكثر إىل جمموعة من الترشيعات
والكوادر التي تتب ّنى هذه الترشيعات ،فض ً
ا عن مؤسسات
أن «اإلمام أمري املؤمنني ىَ
وتطبقها» ،موضح ًا ّ
كان يريد
تنفذها ّ
إنشاء منظومة متكاملة من هذه الترشيعات ،وإعطاء احلقوق
مر عليه
ملستح ّقيها .ولكن الوقت مل يسعفه» يف إشارة إىل ما ّ
من حروب ورصاعات وحادثة استشهاده (عليه السام)».
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مستشرق أمريكي يكتب
ّ
عن محطات لما بعد الطف

كتب املسترشق االمريكي الدكتور دوغاس كرو،
بحث ًا عن أبللرز االحلللداث السياسية والدينية بعد
استشهاد االمام احلسني عليه السام.
ويعد كرو باحث ًا بللارز ًا يف املركز أو املعهد الدويل
للدراسات اإلسامية العليا يف ماليزيا حيث ينجز
وينتهج سياسة جديدة يف البحث يف تاريخ األفكار
واآلراء التارخيية يف القضايا املتعلقة بني األديللان
وكذلك يف الفعاليات واألنشطة اإلسامية؛ وأن
كفايته ومقدرته التي تشتمل عىل املفاهيم الضمنية
احلللضللاريللة ذات امللليللول العاملية والكونية ضمن
املجتمعات اإلسامية وعاقاهتا املتبادلة مع الثقافة
األوربية – األمريكية.
كرو كتب بحثا عنوانه ”مقتل احلسني بن عيل (عليهام
السام) واآلراء املبكرة بشأن اإلمامة“ تطرق فيه اىل
أبرز االحداث السياسية والدينية بعد استشهاد االمام
احلسني عليه السام ،وظهور الثورات واحلركات
التي طالبت بنرة آل البيت عليهم السام ،ودفع
الظلم عنهم ،مثل حركة التوابني وثورة املختار الثقفي
يف الكوفة ،وونال درجة الدكتوراه بامتياز من معهد
الللدراسللات اإلسامية يف جامعة ميغل Miguel
 Universityيف مونرتيال.

حضرت طقوس عزاء في
ّ
المدرسة ..فتشيعت

قصة “براثا” ..استبصار
بين يدي اإلمام
تؤكد الروايات ّ
بأن اإلمام عيل بن أيب طالب
(عليه السام) ،ويف طريق عودته من معركة
الللنللهللروان مللع اخللللوارج ،نللزل أرضللل ًا قرب
ٍ
صومعة للنصارى يف وسط العراق (بغداد
حاليا) ،يقيم هبا راهللب مسيحي يقال له
(براثا)ّ ،
صىل هبا ومكث أربعة أيللام ،ودار
خاهلا حوار بني الراهب براثا واإلمللام عيل
(عليه السام) ،فأسلم عىل أثره براثا ،بعد ان
اإلمام علي ًا (عليه السام) :ل هل أنت
سأل
ىَ
نبي؟
فأجاب اإلمام عليه السام :كا
هل أنت ويص نبي؟
أجاب اإلمام عيل عليه السام :نعم
فأسلم الراهب عىل أثر ذلك قائ ً
ا :إن لدي
رواية يف كتبنا تقول «ال يصيل يف هذا املوضع
قرأت أنّه ُي ّ
صيل
نبي» ،ثم قال :ل ُ
اال ٌ
نبي أو ويص ّ
ويص البار
يف هذا املوضع إيليا أي (علليل)،
ّ
األمي
النبي
(حممد) ،ذلك
قليط ،أي النبي
ّ
ّ
ّ
اخلاتم ملا سبقه من أنبياء اهلل ورسله» ،ومن
حتولت الصومعة
ذلك اليوم بحسب الرواية ّ
اىل مسجد إسامي محل اسم الراهب (براثا).

تروي املع ّلمة والكاتبة األمريكية بريدجيت بلومفيلد ،تفاصيل
رحلتها بني نساء املجتمع الشيعي جنوب والية كاليفورنيا ،من
خال كتاب بعنوان ’لغة الدموع :رحلتي إىل عامل املسلامت
الشيعيات’.
الرحلة املوثقة يف الكتاب ،ابتدأهتا بلومفيلد من املدرسة التي
تدرس فيها فتيات مسلامت بعضهن من الشيعة ،ليكون
كانت ّ
التحول املفاجئ يف حياهتا ،حيث اعتنقت مذهب أهل البيت
ّ
(عليهم السام)“.
القصة
تعرف اآلخرين هبذه
ّ
وأوضحت ،أهنا ”من أجلللِ أن ّ
ِ
مبينة أهنا ”ضمنته رحلتها
توجهت
غري العاديةّ ،
لرسدها عرب»ّ ،
بني نساء املجتمع الشيعي بجنوب والية كاليفورنيا ،وتأ ّثرها
بقصصهن وعاداهتن وطقوسهن الدينية“.
ّ
ولفتت ،إىل أهنا ”بعد أسابيع قليلة من بدء التدريس ،دعتها
فتيات الصف اخلامس حلضور طقوس دينية بعد املدرسة ،فرأهتن
مغطيات باللون األسود ،لتبدأ يف االنخراط معهن ،واالستامع
للرثاء عىل أهل البيت (عليهم السام) ،وخاصة اإلمام احلسني
(عليه السام)“ ،مضيفة أنه ”فور ًا بدأت بالبكاء“.
وتقول :إن ”بعض النساء دعوهنا إىل بيوهتن ،للتعرف أكثر
عليها ومشاركتها أحامهم وآماهلن وخماوفهن أيض ًا ،فض ً
ا عن
املشاركة يف خمتلف املناسبات واالحتفاالت والطقوس املقامة»
لتقوم بعدها بزيارة مرقد اإلمام الرضا (عليه السام) وتعلن
تشيعها.
ّ
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الشلل الدماغي...
تلف تصاحبه (تش��نجات وح��ركات غير ارادية
وضعف الرؤية والكالم والسمع)

االأحرار/قا�صم عبد الهادي

يعد الشلل الدماغي من اكثر اعاقات الطفل شيوعا وهو تلف يصيب خاليا المخ في مراحل النمو االولى
بالضمور من حيث الحجم والقصور واالداء الوظيفي ,وهذا القصور يسببه عجز وظيفي لعضو او اكثر في
الجسم الذي يسيطر على حركته او نموه الجزء التالف من الدماغ وعليه تتفاوت اعراض الشلل الدماغي من
حيث شدتها وحدتها ما بين البسيط الى الخطير حسب حجم التلف وموقعه ,والتلف االكثر شيوعا يكون في
منطقة الدماغ التي تسيطر على حركة العضالت واليدين والرجلين.

يعاين الطفل املصاب هبذا النوع من التلف الدماغي من تصلب
جمموعات من العضات القابضة للفخذين يف منطقة االفخاذ
فصعب ابعاد الفخذين عن بعضهام او قد يعاين من ليونة ومرونة
العضات ،ويعد هذا التصلب من اكرب العوائق للطفل من
حيث التطور واكتساب املهارات كاجللوس والوقوف وامليش
ومسك االشياء ,ويعاين  %80من مصايب الشلل الدماغي من
درجات متفاوتة حلاالت التصلب العضيل منها الشلل الدماغي
النصفي السفيل ,والشلل الدماغي النصفي اجلانبي ,والشلل
الرباعي لليدين والرجلني معا ،والذي حيد من النمو احلركي
للطفل واملهارات احلركية املكتسبة ويشوه نمو العضات
واملفاصل ...وملعرفة املزيد التقينا الدكتور عامر حسني اجلبوري
اختصاص امراض املفاصل والتأهيل الطبي يف مدينة االمام
احلسني (عليه السام) والذي بني لنا ما يأيت.
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التشنج
يشري التشنج اىل زيادة يف التوتر او اشتداد العضات التي يف
العادة حتتاج لتوتر او اشتداد كاف للعمل ضد قوة اجلاذبية
من اجل احلفاظ عىل الوقفة او اجللسة او احلركة ويف نفس
الوقت من اجل توفري املرونة والرسعة يف احلركة ,يذهب االمر
الذي يصدر من اجل توتر العضات او شدها من االعصاب
املوجودة فيها اىل احلبل الشوكي.
انواع الشلل الدماغي
توجد ثاثة انواع رئيسة هي (شلل تكون احلركة فيه صعبة،
رعاش ال يتم التحكم يف احلركات التي يامرسها الشخص ،ال
اتزاين جيمع بني االضطراب يف التوازن واالدراك يف العميق)،
وقد جيمع اكثر من نوع لشخص واحد وهناك انواع اخرى
لكنها نادرة الوجود.

اسباب الشلل الدماغي
اصابة املرأة احلامل بعدوى خال فرتة احلمل ,الوالدة املبكرة,
نقص وصول االوكسجني للطفل ,او قد حيدث بعد الوالدة
نتيجة للتعرض حلادث ,التسمم بالرصاص ,العدوى الفريوسية,
اسللاءة التعامل مع الطفل ,وغريها من العوامل االخللرى,
واكثر االسباب شيوعا يف هذه القائمة املذكورة عدم وصول
االوكسجني او الدم للجنني او املولود حديثا بشكل كاف ,وقد
حيدث ذلك بسبب انفصال املشيمة يف غري التوقيت املحدد هلا,
واستغراق الوالدة لوقت طويل من الزمن او تلك الفجائية,
التدخل يف احلبل الرسي ,عدم الرباعة يف توليد املرأة ,اما عن
االسباب االخرى التي تتصل بالوالدة املبكرة هي عدم توافق
فصيلتي الدم لألبوين ,اصابة االم باحلصبة االملانية او اي
مرض فريويس يف بداية احلمل ,او الكائنات احلية الدقيقة التي
هتاجم اجلهاز العصبي املركزي للطفل املولود حديثا ,واقل هذه
األسباب هي اصابات الشلل الدماغي املكتسبة بعد والدة
الطفل بسبب حللوادث السيارات والوقوف وسوء معاملة
الطفل.
اعراض الشلل الدماغي
تعتمد اعراض الشلل الدماغي عىل اجلزء التالف من خايا
املخ ومدى تأثري اجلهاز العصبي املركزي ،ومهام كان مدى هذا
التأثري فا يستطيع الشخص التحكم كليا يف ترفاته وتوازنه,
ومن هذه االعللراض (تشنجات ,حركات غري ارادي لة ,ادراك
واحساس غري طبيعيني ,ضعف الرؤية والكام والسمع ,اعاقة
عقلية ,اضطراب يف السلوك واحلركة).
عالج الشلل الدماغي
التدخل املبكر يتحكم يف احلالة ويمنع تدهورها بشكل رسيع
ويكون ذلك باتباع اخلطوات التالية (عاج التخاطب ,عاج
مهني ,تأهيل جسدي ,املساعدة النفسية من جانب االهل
واالصدقاء ,واهم عاج يف ذلك كله هو اعطاء استقالية
هلؤالء االطفال يف احلياة مع املراقبة غري املبارشة هلم).
طرائق الوقاية من الشلل الدماغي
ل املحافظة عىل صحة االم احلامل من خال التغذية الصحية
اجليدة واملتابعة الطبية.
ل الفحوصات الدورية والتطعيامت الوقائية من االمراض

الشائعة التي تصيب اجلنني داخل الرحم كاحلصبة االملانية.
ل جتنب زواج االقارب ألنه يزيد نسبة االعاقة اذا كان يف االرسة
معاق ملرض وراثي.
ل جتنب تناول االدوية اثناء احلمل او التعرض لإلشعاعات
التي تشوه اجلنني دون استشارة الطبيب.
ل الوالدة يف املستشفيات املجهزة بأسباب الرعاية الطبية املثىل
واالطباء االكفاء.
وان من اهم اسباب الشلل الدماغي تلك التي تكون نتيجة
الختناق املولود اثناء الللوالدة او عرسها وعللدم مد دماغه
باألوكسجني اللللازم ,وينصح باالهتامم ورعللايللة املواليد
بالتطعيامت والفحص الللدوري للكشف املبكر عن املرض,
واختاذ االحتياطات الوقائية لتجنب احلللوادث او التعرض
للسقوط يف املسابح او من مكان مرتفع ,واستشارة الطبيب
عند ماحظة قصور يف الوظائف احلركية للطفل او االدراك
او ضعف احلواس كالسمع واالبصار وتأخر الكام كي يتم
التشخيص السليم والتعامل مع االعاقة يف املراحل املبكرة.
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ــــــــــاالت
ــــــــــقـوجمتمع
املـ اأ�رسة

يعدّ ها :حيدر عا�صور

عش الزوجية..
ٌ
سكن وسكون
حنان الزيرجاوي

براعة وأبداع فطري تستخدمه تلك الطيور عىل اختاف
أنواعها التي خلقها الباري (جل وعا) يف بناء أعشاشها
عند التزاوج ،فناحظ البعض منها يبني عشه وسط األشجار
السامقة ،وبأشكال هندسية وبراعة بالعمل ،لتكون مأوى
وسكنا هلا قبل أن تضع بيضها ،وعىل العكس بعضها يضع
بيضه عىل حافات الصخور اجلبلية أو عىل األرض مبارشة
ويكون مصريها اهلاك الفناء إال القليل منها ،وبغض النظر
عن الطريقة التي تبني هبا الطيور أعشاشها ما هيمنا من وراء
رسد هذه التفاصيل هو العامل املشرتك (بناء عش الزوجية)،
وثب ىَت الوجود
هذه السنة التي ثبتها اهلل(تعاىل) يف الوجود اَّ
يش ٍء ىَخ ىَل ْقنىَا ىَز ْو ىَج ْ ِ
(س اَّنة الزوجية) ،قال تعاىل :ىَو ِمن ُك ِّل ىَ ْ
ني
هبا ُ
ىَل ىَع اَّل ُك ْم ىَت ىَذ اَّك ُر ىَ
ون (الذاريات.)49 ،
هل أنت فكرت قبل زواجك ببناء عش زوجتك( أرستك)،
وفق أسس ومقومات صحيحة ليكون بناؤك قوي ًا ومتين ًا
وال ينهار عند أول مهب الريح لتضمن حياة زوجية هانئة
ومستقرة ،كام وصفها العزيز اجلليل يف حمكم كتابة الكريم
اجا
يف قوله تعاىل  }:ىَو ِم ْن آ ىَياتِ ِه ىَأ ْن ىَخ ىَلقىَ ىَل ُكم ِّم ْن ىَأ ُنف ِس ُك ْم ىَأزْ ىَو ً
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahra r W eekl y

56

مح ًة إِ اَّن ِيف ٰىَذلِ ىَك ىَآل ىَي ٍ
ات
ِّلت ْىَس ُكنُوا إِ ىَل ْي ىَها ىَو ىَج ىَع ىَل ىَب ْين ُىَكم اَّم ىَو اَّد ًة ىَو ىَر ْ ىَ
ِّل ىَق ْو ٍم ىَي ىَت ىَف اَّك ُرون ىَ{ (الروم.)21 ،
ليكن اختيارك رشيك حياتك املناسب وفق مبنيات صحيحة
وصفات بينتها الرشيعة اإلسامية لكي يرزقك اهلل تعاىل
اإلنسانة التي ال ختيب ظنك ،وتعمل جاهدة عىل إسعادك،
والتامس العذر لك وعدم لومك بالتقصري ..فاملرأة احلسنة
بحسن تدبريها،
عطاء دائم ال ينضب ،بإدارهتا ،بذكائهاُ ،
متتلك احلب ألرسهتا ،وتقدّ م دون عناء.
فاحلياة الزوجية بحدّ ذاهتا مؤسسة مكتملة العنارص ،وان تم
التقصري يف جانب واحد ظهر هذا التقصري عىل شكل القطع
التي قد يتساقط ج ّلها بحسب عظمة األخطاء التي ربام يتم
تداركها أو تنتهي بنا إىل االهنيار..
وعليها أن تكون قبل كل هذا ُمدرك ًة لدورها األسايس والب ّناء
وتعرف قدر نفسها ،وان تبحث عن مواطن الضعف فيها
لتقوم بمعاجلته ،وعن نقاط القوة لتعززها ،و ُتظهر كل طاقاهتا
يف هذا البناء الذي تقوم بتشكيله ليكون نموذجا ناجح ًا يف
املجتمع.

قصة اسرية

يف احد اإليللام تقدم شاب خلطبة أحد الفتيات ،وأثناء
املقابلة بني األرستني سألت الفتاة الشاب كم جزءا من
أجللزاء القرآن الكريم حتفظ؟ أجاب الشاب ال أحفظ
أي جزء ولكن لدي رغبة شديدة حلفظ القرآن الكريم
وأكمل الشاب حديثه وسأهلا كم جزءا من القرآن الكريم
حتفظني؟ ،أجابت الفتاة عيل الفور احفظ فقط جزء عم.
وملا انتهت املقابلة قالت الفتاة لوالدها أهنا موافقه عىل
الزواج من ذلك الشاب ،وقالت ألبيها إن الشاب كان
صادق ايف أجابته معها وأحست باإليامن يمأل قلبه ،وملا
تم الزواج طلبت العروس من عريسها أن حيفظها مجيع
سور القرآن الكريم وافق الشاب عيل طلب عروسه.
بدأ العريس وعروسه بحفظ القرآن الكريم حتى أمتا
حفظه ،وبينام كان الشاب وعروسه يزوران بيت أرسهتا
اخرب الشاب والللد زوجته بإنجازمها يف حفظ القرآن
الكريم وقال له لقد حفظت ابنتك أخريا القرآن الكريم
كاما ،لكن والد الفتاة سكت وقام وعاد بعد حلظات
ومعه شهادات تثبت حفظها لكامل القرآن الكريم قبل
الزواج ،ففهم الزوج أن زوجته مل ترد أن حترجه بام حتفظه
من القرآن الكريم فهي زوجة صاحلة بحق.

ّ
كيف أدرس ابني
في البيت؟

لتدريس األبللنللاء يف البيت جيللب اتللبللاع أسلوب
ومنهجية سليمة يف التدريس بام يتوافق مع قدرات
االبن ومهاراته وميوله وشخصيته وعاقة األهل
هبذا االبن ،لذا فإننا هنا نقدم أهم وأنجح الطرائق
يف تدريس األبناء يف البيت..
 -1التعرف عىل املادة واملنهاج الللدرايس قبل بدء
املوعد املحدد لتدريس االبن ،حيث أنه يتوجب عىل
األهل القيام بتحضري املادة التي سيقومون برشحها
البنهم للتعرف عليها ومراجعتها والتفكري يف أفضل
طريقة لرشحها وتوصيل األفكار فيها.
 -2وحتديد موعد مناسب لتدريس األبناء يف البيت
بحيث ال يكون الوقت مبكر ًا جد ًا وال متأخر ًا جد ًا،
وينصح بأن يكون املوعد قريب ًا من مواعيد احلصص
املدرسية االعتيادية ليبقى االبن يف اجلو التعليمي
املدريس.
 -3بناء عىل معرفة األهل بشخصية ابنهم واهتامماته
يكونون أقدر عىل حتديد أسلوب التدريس األنسب
له واألنجح معه مثل :التدريس باللعب ،التدريس
باحلفظ والتسميع ،التدريس بالرشح والتبسيط،
التدريس بمشاهدة الفيديوهات التعليمية ،التدريس
من خللال القصص ،التدريس من خللال عمل
حلقات تدريسية مع أطفال آخرين وغريها.

اإلدارة واإلصالح التربوية
إن القيام بمهنة التدريس يف حاجة إىل إعللداد خاص قبل
التعهد هبا ،وقد عني الكثري من الباحثني اآلن بأمر الرتبية
امليدانية بكوهنا جزءا مهام من برنامج اإلعداد ،وأصبحت
قضاياها تشغل املهتمني بللأمللر اإلصلللاح الللرتبللوي يف
املؤسسات التعليمية .واجلدير بالذكر أن برنامج إعداد
املعلمني يف الكليات واملعاهد ،مل توضع كي يتعلم الطاب
كيف يدرسون فقط بقدر تركيزها عىل كيف يربون ثم كيف
يعلمون .لقد أصبح النموذج املجتمعي هو املبدأ املرشد
والرئيس إلدارة املدارس احلديثة..

يؤكد الواقع املداريس يف العراق إعادة هيكلة جذرية يف مجيع
جوانبها حتى تتمكن من مواجهة التحديات اجلديدة يف عر
تكنولوجيا املعلوماتً ،
وأيضا مواجهة األدوار اجلديدة التي
ينبغي عىل املدارس القيام هبا جتاه املجتمع املحيل ،وطرائق
هتيئتها لذلك بعد مرور قرون عىل التغريات التطورية اجلزئية.
فاإلدارة الرتبوية جمموعة من العمليات التنفيذية والفنية التي
تتم عن طريق العمل اإلنساين اجلامعي التعاوين بقصد توفري
املناخ الفكري والنفيس واملادي الذي يساعد عىل حتفيز اهلمم
وبعث الرغبة يف العمل النشط ىَ
املنظم.
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واحــــــــــــة االحرار

يف االنتظار

ُ
�صرف الرهبة

ج�صر تيلو..

اقدم جرس بالعامل ،تم بناؤه ملدينة ىَكرسو السومرية «ذي قار» حالي ًا
ٍ
بأياد سومرية قبل أكثر من ( 4000عام) ،مما جيعله أقدم جرس يف
التاريخ و الذي ال تزال آثاره موجودة حتى وقتنا احلايل.

حيدر ال�صالمي

أنى يل الوصول إىل حرتك؟ تشاهبت الطرق
ّ
ع ل اَّ
يل وتشابكت حلللوا ّيل .تداخلت اجلهات
وصل ِلفللرت املسافات ،وكلام سلكت سبي ً
ا
أسلمني إىل آخل ىَلر ،وآخللر ..وهكذا دوامللة ال
أدور
تنتهي .أخيلو منك وجدان؟! فام دهاين ُ
ىَ
ُ
الوقوف عند
البحث لذة
غريب ًا تائه ًا يسلبني
ساحلك العظيم؟!
أطبع شيئ ًا من ّ
ٍ
كثيب مهيلٍ خيف ىَة أن
ظيل عىل
أغرق يف ٍ
لقاء مزعوم ،فأتيه يف األرض .كلام
أتذكرك (وهللل نسيتك حلظة؟!) أعللود إىل
سرييت األوىل أتغنى باسمك ،أسكبه حرف ًا
حرف ًا.
أتوسل بك إليك ،أجلأ إليك منك ،ال أجد مفر ًا
يل من حبك املدهون باألمل ،املرهون بالصرب.
بللني الشمس والقمر أملللح هللاالت جبينك
أسللاور من ذهللب وفضة ،ما أبعدىَ
األبلج،
ىَ
أقرب بعدىَ ك ،هذا أمجل ما أعرفه
قر ىَبك ،وما
ىَ
عنك.
يا هذا املاثل يف كبدي ،أتشظى يف مرآيت بحث ًا
عنك ،أمجع ما ّ
دق من آثللا ٍر قنويت يف زوادة
حلمي فعسى أحظى منك بنظرة حانية ،فأنا
حمرومك ،تعاقرين فكرة أن ألقاك بعيد ًا عن
زمني املجلود بحد الظلم ..وأنللا تائهك،
خيامرين شعور أن متنحني رشف الرهبة بني
يديك.
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�صلطان الواعظني

السيد حممد املوسوي الشريازي ( 1971 – 1894م) ،واملعروف

باسم سلطان الواعظني الشريازي («أمري اخلطباء من شرياز») ،كان
عاملًا شيع ًيا ً
بارزا .قام بتأليف كتاب ليايل بيشاور ،وهو عبارة عن رسد

للمناقشة العامة بني الشيعة والسنة التي جرت يف بيشاور عىل مدى
ٍ 10
ليال ابتدا ًء من  27كانون الثاين .1927

رقعة من �صورة النور بخط
مرزا اأحمد النريزي
ٌ
موجودة يف املكتبة املركزية
للعتبة الر�صوية املقد�صة

من دعاء الندبة املبارك..

الطالب بذحول
اأين
ُ
االأنبياء واأبناء االأنبياء؟
(الللذحل ُ
لول) مجع ذحللل ،واملقصود به يف
املقام هو الللثللأر ،فللاإلمللام القائم (عليه
السام) هو الطالب وامللللد ِرك لثارات
األنبياء وأبناء األنبياء (عليم السام)،
فعىل يديه وبنهضته املباركة والعاملية يتبدد
ويعم
ويسود العدل
الظلم والطغيان
ُ
ّ
يف أرجاء املعمورة التوحيد والقيم التي
دماء األنبياء وأبنائهم ،وبذلك
ُسفكت هلا ُ
يدرك األنبياء مقصودهم وغايتهم التي من
أجلها هنضوا وجاهدوا وناضلوا وكابدوا
يف سبيل حتصيلها ،فكامل هذه الغاية تنجز
يف دولة اإلمام املهدي من آل حممد (صىل
اهلل عليه وآله).

ح�صارة العراق ومناطقه الدينية
وال�صياحية يف بحث تخرج
نجحت الطالبة العراقية (ياسمني صباح) التي تللدرس ختصص
(التصميم الكرافيكي) يف إحدى اجلامعات الرتكية ،يف التعريف
بحضارة العراق وأهم الرموز الدينية واآلثارية ،عرب تقديم عمل
التخرج عبارة عن خريطة العراق ،وقد وزّ عت عليها
خاص ببحث
ّ
صللور ًا ألهل ّلم املناطق الدينية والسياحية التارخيية يف خمتلف املدن
واملحافظات العراقية ،مع إرفاقها بأسامئها باللغة الرتكية ،وكان أبرزها
(مرقد اإلمام احلسني (عليه السام) ،مسجد امللوية يف سامراء ،آثار
بابل ،احلياة يف األهوار ،جامع النوري يف املوصل الذي ُهدّ م لألسف
عىل أيدي العصابات اإلرهابية ،طاق كرسى ،قلعة أربيل ،قوس النر
يف بغداد ،وزقورة أور).
وقالت الطالبة ياسمني :إهنا «سعيدة جد ًا بتقديم هذا العمل إىل أستاذ
البحث ،والذي ُأعجب بدوره هبذا التصميم».
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