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صفحتنا على الفيسبوك :مجلة االحرار

ُ
ري؟
هل
ِ
العراق بلدٌ فق ٌ
الع�� � َ�وز والحاجة،
كلمة َ
الفْق�� ��ر لغويًا تعنيَ :
والفقر ليس دائمًا يعني ذهاب المال ،أو ضعف
الموارد في بل�� ��د من البلدان ،بل إن ذلك وجه
من وجوه الفقر فحسب ،إذ إن هناك فقرا آخر
وه�� ��و الفقر العقلي ،أي ع�� ��دم امتالك عقول
مدّب�� ��رة تدير ش�� ��ؤون األمة بالش�� ��كل الصحيح
منعًا للفقر ،فيصير عندنا فقر مادي ،وآخر
معنوي وأحد مصاديقه فقر في العقول.
إذن ،وبموج�� ��ب هذا التقديم البس�� ��يط أقول،
إن العراق ليس بل�� ��دًا فقيرًا ..بل هو من أغنى
البلدان في العال�� ��م ماديًا ومعنويًا ،وهذا ما ال
يمكن أن يختل�� ��ف عليه اثنان ،أو حتى مجرد
الش�� ��ك فيه ،ك�� ��ون غن�� ��ى الع�� ��راق معروفًا،
ومس� � �ّلمًا به عند غير الع�� ��رب والعراقيين في
المجالين :مج�� ��ال الثروات الطبيعية ،ومجال
الخالق�� ��ة ،فهو صاح�� ��ب أغنى أرض
العق�� ��ول ّ
(السواد) ،وأقدم حضارة (الرافدين).
تحول العراق إلى
الس�� ��ؤال :كيف ولماذا إذن ّ
بلد فقير؟ الجواب سيكون واضحًا بأن الساسة
الذي�� ��ن حكموا البلد ،هم م�� ��ن أوصلوه إلى ما
هو عليه ..س�� ��واء حكام ما قبل التغيير أو بعده
نتيجة س�� ��وء التدبير ..أي فقر التدبير هو من
أم�� ��ا الحل فهو بأخذ
أوصلن�� ��ا إلى هذا الفقرّ .
زمام المبادرة من الحكام ،كما في مش�� ��اريع
العتب�� ��ات المقدس�� ��ة العمالق�� ��ة ،فالنجاح فيها
حية تنطق بغير ألسنتها.
شواهد ّ
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
عيسى الخفاجي

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان

التصوير
وحدة التصوير
المشاركون في هذا العدد
حيدر السالمي  -عباس السالمي
عبد اهلل النصراوي  -حسين رحيم
حسين ابو نادر  -فالح حسن

وفاء لدم الشهيد...
ً
العتبة الحسينية المقدسة تس ّلم
عائلته دارا حديثة

تكريام لتضحية الشهيد البطل (سجاد امحد طاهر) احد
ابطال لواء عيل االكرب ،الذي استشهد يف عمليات حترير
جرف النرص يوم اجلمعة املوافق  2014/10/24بادرت
األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بتسليم عائلته دارا
حديثة مؤثثة.
وخص (السيد سعد الدين البناء) عضو جملس إدارة العتبة
املقدسة جملة (االحرار) بترصيح قال فيه« :بتوجيه من ممثل
املرجعية الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
عىل رضورة تف ّقد ورعاية عوائل الشهداء وباألخص الفقراء
منهم قدّ مت العتبة املقدسة دارا مؤثثا كهدية بسيطة لعائلة
الشهيد البطل (سجاد امحد طاهر) الذي كان من اوائل
امللبني لفتوى املرجعية الدينية العليا» ،واضاف البناء «ان
الشهيد سجاد التحق مع احلشد الشعبي وحارب عصابات
داعش يف جرف النرص ( -جرف الصخر) واستشهد اثناء
عمليات حترير املنطقة» ،منوها عن دور هؤالء الشهداء
االبطال بقوله« :لوال دماؤهم ملا كان هناك نرص».
فيام اوضح (املهندس صباح اجلنايب) مدير جممع سيد الشهداء
اخلدمي« :قمنا ببناء الدار من ال��واردات التي كانت تأيت
للمجمع اخلدمي ،وبعد مجع املبلغ بارشنا العمل بالتعاون
مع الكوادر اهلندسية وكوادر االقسام االخرى إلمتام بنائه
خالل فرة ستة اشهر ،وأكد اجلنايب عىل االستمرار ببناء دور
اخرى لعوائل الشهداء االبرار».
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2021م
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رعاية ( )600طفل مصاب بالطيف
التوحدي في ( )8محافظات

كشف رئ��ي��س قسم التنسيق والتأهيل ال��رب��وي يف العتبة
احلسينية املقدسة عن إطالق برنامج التدريب املنزيل عرب تطبيق
( )WhatsAppوب��إرشاف إدارة معهد اإلمام احلسني (عليه
السالم) لرعاية املصابني بطيف التوحد بغية متابعة وتأهيل هذه
الرشحية املهمة من األطفال يف منازهلم.
وأضاف عيل السلطاين رئيس القسم :أن «عدد املعاهد التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة ،أكثر من ( )10معاهد موزعة عىل عدة
حمافظات منها ( )3يف حمافظة كربالء املقدسة ،وواحد يف كل من
حمافظات (النجف االرشف والبرصة والديوانية وواسط وبابل
وذي قار وميسان) ،تقدم خدماهتا ألكثر من ( )600طفل ،ويقوم
املعهد بإدخال تقنيات جديدة ومبسطة لألطفال إلعادة تأهيلهم
حياتيا ودجمهم جمتمعيا يف املدارس».

مواصلة تثبيت طريق سبايا الطف
يواصل قسم النشاطات يف العتبة احلسينية املقدسة تثبيت اثار مسري
سبايا اهل البيت (عليهم السالم) بعد واقعة الطف ،من خالل جلنة
مشكلة من القسم وجامعة املوصل.
وقال الشيخ عيل القرعاوي رئيس اللجنة ان «اللجنة التي شكلتها
لتقص اثار
العتبة احلسينية املقدسة وبالتعاون مع جامعة املوصل ّ
ضم مجيع االعضاء ملناقشة اهم
املسري ،عقدت اجتامعا الكرونيا ّ
التفاصيل واحلقائق للوصول اىل الطريق الصحيح الذي سار به
ركب سبايا اهل البيت (عليهم السالم)» ،متابعا «تم عرض مجيع
املقرحات واحلقائق التي وجدت يف باطن الكتب ،ومازال البحث
مفصل عن
متواصال ،حيث سيعمل كل عضو عىل كتابة تقرير ّ
الطريق الذي سار به الركب من منطقة أسكي موصل ( -هي بلدة
عراقية تقع  50كم شامل غرب مدينة املوصل) إىل نصيبني ( -وتقع
يف أسفل جبال كاشياري عىل هنري يتفرع من اخلابور يف أقىص شامل
رشقي البلد)» ،وكان قسم النشاطات العامة قد أعلن يف ( 5ترشين
الثاين  ،)2020عن زيارة قام هبا لديوان الوقف الشيعي والتقى
خالهلا الشيخ خليفة اجلوهر األم��ني العام للمزارات الشيعية
لتثبيت طريق السبايا واعادة اعامر املساجد واحلسينيات املدمرة يف
املوصل.

لقاء موسع مع صم المحافظات
العراقية في بغداد

نظمت هيأة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة يف وزارة العمل
والشؤون االجتامعية بالتعاون مع مركز االم��ام احلسني (عليه السالم)
التخصص للصم التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة لقا ًء موسعا
مع فئة الصم ضمن سلسلة اللقاءات مع منظامت املجتمع املدين والناشطني
يف جمال اإلعاقة فضال عن اللقاء بفئة الصم ضمن اطار بروتوكول التعاون
املشرك.
وتناول اللقاء جمموعة من املحاور يف مقدمتها االستحقاقات القانونية لفئة
الصم عن طريق شموهلم بمفردات القانون رقم  3٨لسنة  2013وحتديدا
املادة ( )1٨اخلاصة باسترياد السيارات املحورة والرقم املروي املعفى من
الرضيبة والكامرك وبالتنسيق مع اللجان الطبية املختصة يف وزارة الصحة
فضال عن شموهلم براتب املعني املتفرغ ملن لديه اكثر من إعاقة وحسب
اإلجراءات القانونية املعمول هبا.
وبني مدير املركز خبري االشارة (باسم العطواين) ان «فئة الصم جزء كبري
من املجتمع وجيب تطوير عمل كافة املؤسسات املرتبطة بذوي االعاقة
السمعية وفق جمموعات خاصة هلذا الغرض عرب مواقع التواصل االجتامعي
وخصوصا يف ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر مجيع اجلهود لتحقيق
تطلعات هذه الفئة املهمة من املجتمع».
وجرى خالل اللقاء اختيار باسم العطواين (سفري ًا ملرمجي لغة اإلشارة يف
العراق) بتصويت رؤساء مجعيات الصم املشاركني يف امللتقى االول للصم
يف العاصمة بغداد ،وتقديم درع االبداع والتميز من قبل هيأة رعاية ذوي
االعاقة واالحتياجات اخلاصة إلدارة املركز لدورها الفعال واملثمر يف خدمة
جتمع الصم يف العراق.
الصم واالتفاق عىل تأسيس ّ

ضمن اعمال توسعة الحرم الحسيني

تهيئة المساحة الخاصة لصحن
«حبيب بن مظاهر»

َ
كشف رئيس قسم شؤون خدمات املدينة القديمة
يف العتبة احلسينية املقدسة عن استمرار القسم هبدم
العقارات املستملكة يف منطقة باب الطاق املتداخلة
ضمن املرحلة الثانية من توسعة احلرم احلسيني الطاهر.
وهذه اخلطوة اجلديدة ،تأيت بحسب نافع اخلفاجي،
م��دي��ر القسم «إلن��ش��اء صحن حبيب ب��ن مظاهر
األسدي (رضوان اهلل تعاىل عليه)» ،مبين ًا يف ترصحيه ل�
(األحرار) ّ
أن «كوادر شعبتي اجلهد اخلدمي والصيانة
رشعت بداي ًة بإزالة وهتديم إحدى البنايات
يف قسمه
ْ
الكبرية املتواجدة ضمن املساحة املشمولة».
وتابع بالقول« :بعض األبنية كانت ذات طوابق
متعددة ،وتم هتديمها عرب اهلدم (اليدوي) كوهنا واقعة
ويصعب إدخال اآلليات الكبرية أو
ضيق
ُ
يف زقاق ّ
املتوسطة من خالهلا ،إضافة إىل حرص العتبة املقدسة
املارة وسكنة املنطقة».
عىل مرعاة ّ
ولفت اخلفاجي إىل ّ
أن «األعامل احلالية متثّل املرحلة
التمهيدية لتهديم العرشات من العقارات والدور
تم استمالكها مسبق ًا من قبل العتبة
السكنية ،التي ّ
املقدّ سة» ،مضيف ًا أن «األع��امل شملت تقريب ًا ثامنية
(أز ّقة) وتستمر مع أعامل االستمالكات اجلديدة حلني
الكلية إلنشاء الصحن الرشيف».
هتيئة املساحة
ّ
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من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ
العراق الحديث
اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف /11
ربيع الآخر1437/هـ املوافق 2016/1/22م :
خارج اطار الدولة عىل املواطنني اآلمنني والتعدّ ي عىل امواهلم
اخويت اخوايت اعرض عىل مسامعكم الكريمة االمر التايل :
يعلم اجلميع ان بلدنا العزيز العراق يمتلك مقومات الدولة وممتلكاهتم ،باإلضافة اىل التحدي األمني بمختلف صوره هناك
نعم التحدي االقتصادي واملايل الذي هيدد باهنيار األوضاع املعيشية
القوية اقتصادي ًا ومالي ًا ،بام انعم اهلل تبارك وتعاىل عليه من ٍ

شتى ،وامكانات واسعة س��واء من عقول وسواعد ابنائه او للمواطنني نتيجة إلنخفاض اسعار النفط يف اآلونة األخرية من
جهة ،وغياب اخلطط االقتصادية املناسبة ،وعدم مكافحة الفساد
الثروات الطبيعية يف باطن االرض وظاهرها..
ولكن احلكومات املتعاقبة عىل البلد منذ عقود من الزمن مل
تعمل عىل تسخري ه��ذه االمكانات خلدمة الشعب ،وتوفري
احلياة الكريمة له ..بل أهدرت معظم موارده املالية يف احلروب
الحكومات المتعاقبة على البلد منذ
املتتالية ،والنزوات الوقتية للحكام املستبدين ،ويف السنوات
عقود من الزمن لم تعمل على
األخرية بالرغم من قيام حكومات منبعثة من انتخابات حرة
تسخير هذه االمكانات لخدمة الشعب،
إال ان األوضاع مل تتغري نحو األحسن يف كثري من املجاالت..
بل ازدادت معاناة املواطنني من جوانب عديدة فسوء اإلدارة،
واحلجم الواسع للفساد املايل واالداري من جهة ،واألوضاع
األمنية املردية من جهة أخرى منعت من استغالل امكانات البلد
وموارده املالية يف سبيل خدمة أبنائه وسعادهتم..
واليوم يعاين العراق من مشاكل حقيقية وحتديات كبرية ،فباإلضافة
إىل التحدي األكرب يف حماربة اإلرهاب الداعيش ،والتحديات
األمنية األخرى النامجة من احتضان البعض لإلرهابيني ودعمهم

هلم يف الفتك بإخواهنم ورشكائهم يف الوطن باألحزمة الناسفة
والسيارات املفخخة ،يف املقابل اعتداء البعض من حاميل السالح
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2021م
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وتوفير الحياة الكريمة له ..بل أهدرت
معظم موارده المالية في الحروب

المتتالية ،والنزوات الوقتية للحكام
المستبدين  ،وفي السنوات األخيرة
بالرغم من قيام حكومات منبعثة من
انتخابات حرة إال ان األوضاع لم تتغير
نحو األحسن في كثير من المجاالت..

ُن�ش
رت يف جملة الحرار العدد ()526

ُ ّ
قد بحت اصواتنا بال جدوى من تكرر دعوة األطراف المعنية من مختلف
السلم األهلي والتعايش السلمي بين ابناء هذا الوطن،
المكونات الى رعاية ِ
وحصر السالح بيد الدولة ،ودعوة المسؤولين والقوى السياسية التي بيدها
َ
زمام االمور إلى أن يعوا حجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم

بخطوات جد ّية من جهة أخرى ..
وقد ُب ّحت اصواتنا بال جدوى من تكرر دعوة األطراف املعنية من
خمتلف املكونات اىل رعاية ِ
السلم األهيل والتعايش السلمي بني

ابناء هذا الوطن ،وحرص السالح بيد الدولة ،ودعوة املسؤولني
والقوى السياسية التي بيدها زمام االمور إىل أن َيعوا حجم
املسؤولية امللقاة عىل عواتقهم ،وينبذوا اخلالفات السياسية التي

ليس وراءها اال املصالح الشخصية والفئوية واملناطقية ،وجيمعوا
كلمتهم عىل ادارة البلد بام حيقق الرفاه والسعادة والتقدّ م ألبناء
شعبهم  ..هذا كله ذكرناه حتى ُب ّحت اصواتنا ..
إن هذا الشعب الكريم الذي أعطى وضحى ،وقدّ م أبناءه الربرة

كل ما أمكنهم من دماء وأموال يف الدفاع عن كرامته وأرضه

ومقدساتهّ ،
وسطر مالحم البطولة مندفع ًا بكل شجاعة وبسالة
يف حماربة االرهابيني ،هذا الشعب يستحق عىل املتصدين إلدارة
البلد غري هذا الذي يقومون به  ..يستحق وعليهم أن يسخروا
كل امكاناهتم يف سبيل بناء البلد وتطوير مؤسساته وتطهريها من
الفساد والفاسدين ،واصالح القوانني واألنظمة اإلدارية ،واجياد
منافذ مالية جديدة ،ووضع خطط اقتصادية مناسبة للخروج من

األزمة اخلانقة الراهنة..
نسأل اهلل تعاىل ان ُيلهم هؤالء الرشاد فيام يقومون به  ..نسأل اهلل
تعاىل أن حيمي بلدنا من مجيع املآيس ومن مجيع الرشور ،وأن يرينا
اهلل تعاىل بلد ًا آمن ًا مطمئن ًا قوي ًا بإذنه تبارك وتعاىل..
وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني.
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متابعة  :حممد حمزة

فقـــــــه وعقائد

الدعاء
السؤال  :ما هو رأي سامحتكم يف دعاء السامت والعرشات
والسيفي الصغري املروية يف كتاب مفاتيح اجلنان للشيخ
عباس القمي ؟
اجلواب  :هي أدعية مأثورة عن األئمة املعصومني (عليهم
ومثاب إن شاء اهلل
السالم)فال بأس بقراءهتا وقارئُها مأجور ُ
تعاىل .

السؤال  :هل جتوز قراءة االدعية بدون وضوء ؟
اجلواب  :نعم ،جتوز .

السؤال  :اريد التقرب اىل اهلل عز وجل يف الدعاء عل ًام أين
مواظب عىل صاليت وهلل احلمدفكيف اقرأ الدعاء ومتى ؟
اجلواب  :يمكن لك قراءة بعض أدعية الصحيفة السجادية،
السؤال  :هل جيوز للحائض التقرب اىل اهلل بالدعاء من دون الواردة لطلب احلاجة ،ومن األوقات املفضلة للدعاء وقت
السحر وال سيام من ليلة اجلمعة نسأل اهلل تعاىل تيسري أمورك
غسل واالكتفاء بالوضوء ؟
اجلواب  :جيوز هلا ذلك ويستحب هلا ان جتلس يف مصالها وباهلل التوفيق .
اوقات الصلوة وتذكر اهلل تعاىل بمقدار الصالة .
السؤال  :هل الدعاء لالرحام يكفي كاقل واجب يقوم به
السؤال  :هل جيوز للمؤمن الدعاء اىل اهلل سبحانه وتعاىل من االنسان الرحامه و هل يعد صلة هلم و هل جيزي ذلك ؟
اجلواب  :التتحقق به الصلة الواجبة .
دون أ ّية وسيلة ؟
اجلواب  :جيوز ذلك .اال ان اقران الدعاء بالتوسل بالنبي السؤال  :هل جيوز الترضع اىل اهلل من دون وسيلة اعتقادا بان
يقرب املنعم هو اهلل و الحيتاج اىل وسيلة ؟
(صىل اهلل عليه واله) واهل بيته (عليه السالم ) مما ّ
اجابته كام ورد احلث للمذنب عيل ان يذهب اىل النبي (صىل اجلواب  :جيوز ذلك اال ان اقران الدعاء بالتوسل بالنبي
اهلل عليه واله) ليستغفر له حيث قال تعاىل (ولو اهنم اذ ظلموا و اهل بيته (عليهم السالم) مما يقرب اجابته كام ورد احلث
انفسهم جاؤوك فاستغفروا اهلل واستغفر هلم الرسول لوجدوا للمذنب عىل ان يذهب اىل النبي (ص��ىل اهلل عليه وال��ه)
تواب ًا رحي ًام) وليس ذلك عن حاجة له سبحانه اىل تقديم ليستغفر له حيث قال ولو اهنم اذ ظلموا انفسهم ...وليس
اهلل ّ
الوسيلة يف ذلك .ولكنه مما اقتضته حكمته البالغة تقدير ًا منه ذلك عن حاجة له سبحانه اىل تقديم الوسيلة تعاىل عن ذلك
و لكنه مما اقتضته حكمته البالغة تقديرا منه لعباده الصاحلني .
لعباده الصاحلني .
جملة االحرار اال�سبوعية
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في توحيد اهلل (جل وعال)
من الواجب عىل املك ّلف أن يعتقد ب� (حدوث
ال��ع��امل ب���أرسه ،وأن��ه مل يكن شيئ ًا قبل وج��وده
تعاىل ،واهلل تعاىل هو حمدث مجيعه ،من أجسامه،
وأعراضه ،إال أفعال العباد الواقعة منهم ،فإهنم
حمدثوها دون��ه سبحانه ،االعتقاد بأن اهلل قديم

وحده ،ال قديم سواه ،وأنه موجود مل يزل ،وباق ال
يزال ،وأنه يشء ال كاألشياء ال شبيه املوجودات،
وال جيوز عليه ما جيوز عىل املحدثات ،وأن له
صفات يستحقها لنفسه ال ملعان غريه ،وهي كونه
حيا ،عاملا ،قديام ،باقيا ،ال جيوز خروجه عن هذه
الصفات إىل ضدها ،وإن��ه يعلم الكائنات قبل
كوهنا ،وال خيفى عليه يشء منها).

اإلسالم موجبٌ لحفظ النفس
يؤكد اإلس��الم بأن من قال :ال إله إال اهلل .حممد
رسول اهلل كان حمرم املال والعرض والدم .فعن
ابن عباس قال إن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
قال ملعاذ بن جبل ،حني بعثه إىل اليمن :إنك ستأيت
قوم ًا أهل كتاب ،فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا
أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل .فإن هم
أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم
مخس صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا
لك بذلك فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقة
تؤخذ من أغنيائهم فرد عىل فقرائهم ،فإن هم
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواهلم.

اإلمامة بالنص
اإلمامة كالنبوة ال تكون إال بالنص من اهلل تعاىل عىل
لسان رسوله أو لسان اإلمام املنصوب بالنص إذا
أراد أن ينص عىل اإلمام من بعده ،وحكمها يف ذلك
حكم النبوة بال فرق ،فليس للناس أن يتحكموا
فيمن يعينه اهلل هاديا ومرشدا لعامة البرش ،كام ليس
هلم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه ،ألن الشخص
الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء
اإلمامة العامة وهداية البرش قاطبة جيب أال يعرف
إال بتعريف اهلل وال يعني إال بتعيينه.
نص النبي األك��رم (صىل اهلل عليه وآل��ه) عىل
وقد ّ
خليفته واإلمام يف الربية من بعده ،فعني ابن عمه
عيل بن أيب طالب (عليه السالم) أم��ري ًا للمؤمنني
وأمين ًا للوحي وإمام ًا للخلق يف عدة مواطن ،ونصبه
وأخذ البيعة له بإمرة املؤمنني يوم الغدير فقال« :أال
من كنت مواله فهذا عيل مواله ،اللهم وال من وااله
وعاد من عاداه وانرص من نرصه واخذل من خذله
وأدر احلق معه كيفام دار».
ومن أول مواطن النص عىل إمامته قوله حينام دعا
أقرباءه األدنني وعشريته األقربني فقال« :هذا أخي
ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا» .
وك��رر قوله له يف عدة م��رات« :أن��ت مني بمنزلة
هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي» إىل غري ذلك
من روايات وآيات كريمة دلت عىل ثبوت الوالية
العامة له كآية« :إِ ََّن��ام َولِ ُّي ُك ْم َّ ُ
ين
اهلل َو َر ُسو ُل ُه َوا َّل ِذ َ
الص َ
ال َة َو ُي ْؤ ُت َ
يم َ
الز َكا َة َو ُه ْم
ون َّ
آ َمنُوا ا َّل ِذ َ
ون َّ
ين ُي ِق ُ
َر ِ
اك ُع َ
ون» ،وقد نزلت فيه عندما تصدق باخلاتم وهو
راكع وال يساعد وضع هذه الرسالة عىل استقصاء
كل ما ورد يف إمامته من اآليات والروايات وال بيان
وجه داللتها.
9

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2021م

العطاء احل�سيني

مركز الوارث ديرمان...
ّ
يقدم االطراف بأسعار مدعومة للعامة
ومجانا للفقراء واليتامى
رعاية منها للمعاقين وحرصا على توفير ما يحتاجونه من عالج ،ارتأت االمانة العامة للعتبة
الحسينية المقدسة ان تنشئ مركز الوارث ديرمان لصناعة االطراف الصناعية والتأهيل الطبي داخل
العراق وتحديدا في مدينة االمام الحسن المجتبى (عليه السالم) للزائرين الكائنة على الطريق
العام بين محافظتي كربالء المقدسة والنجف االشرف ،وتأتي هذه المبادرة النوعية نتيجة لتزايد
حاالت العوق بسبب المواجهات التي قادها حشدنا البطل وقواتنا االمنية ضد عصابات التكفير
واالجرام وكذلك بسبب العمليات االرهابية التي استهدفت االمنين.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2021م
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هوية المركز وخدماته
ان مركز ال��وارث ديرمان تم انشاؤه بالتعاون بني االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة ومركز ديرمان لألطراف
الصناعية يف تركيا والذي يضم كادرا متخصصا يف صناعة
االط��راف االحدث عامليا ،وكذلك يضم كادرا متخصصا
بالتأهيل الطبي املتقدم وفق نظام الصليب االمحر واهليأة
االسرالية ملبتوري االط��راف ،وانه يعمل بتقنيات ومواد
متطورة جدا ويقدم العالج بأسعار منخفضة تصل اىل نصف
القيمة تقريبا مقارنة بقيمة العالج يف الدول االخرى ،اذ انه
يوفر تكاليف السفر ويقلل من اجلهد ،وسيكون سعر العالج
مدعوما جلرحى العمليات االرهابية واحلشد الشعبي املقدس
والقوات املسلحة والفقراء واليتامى ويف بعض احلالات يقدم
بشكل جمانبي ،اما ميسورو احلال فسيكون سعر عالجهم
متناسبا وقدرهتم املالية ولكنه اقل تكلفة بالقياس اىل سعر

العالج خارج البلد ،وسيكون هناك مراكز ملعاجلة مصايب
اجللطة الدماغية من خالل التأهيل الطبي ومعاجلة املراحل
االوىل من عملية االن���زالق حيث جتنب املريض اج��راء
العمليات اجلراحية ومعاجلة الكسور.

نبذة عن عمل المركز
ويف هذا السياق حتدث مدير مركز الوارث ديرمان التابع
للعتبة احلسينية املقدسة الدكتور يارس الساعدي قائال :يقوم
مركز الوارث ديرمان بصناعة كافة االطراف العاملية ابتداء
من االطراف التقليدية كامليكانيك واهليدروليك باإلضافة
اىل االطراف اإللكرونية وانتهاء بأحدث االطراف البايونك
احليوية التي حتاكي وظائف اجلسم الطبيعية وحتوهلا اىل حركة
من اجل اعطاء وظيفة كاملة تعويضية عن الطرف املبتور،
ويقوم مركز الوارث ديرمان باستخدام االلياف الكاربونية
بدال عن البالستك لتغطية اجلزء املبتور حيث متتاز املادة
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الكاربونية (االحدث عامليا) بخفة وزهتا وصالبتها وعدم تفاعلها
مع اجللد ،ويعتمد املركز عىل نظام السحب العكيس والفعال
(الفاكيوم) لتعليق الطرف الصناعي بالطرف املبتور ،ويتميز
هذا النظام احلديث بسهولة لبس الطرف من قبل املريض دون
مساعدة احد وكذلك يعطي له الراحة التامة مما جيعله قادرا عىل
لبس الطرف والتنقل به والعمل ملدة تقارب ال� ( )12ساعة يوميا
دون الشعور بالتعب والرضر بالطرف املبتور مما يساعد املصابني
عىل العودة اىل حياهتم الطبيعية وانخراطهم باملجتمع مرة اخرى
ومزاولة اعامهلم بشكل طبيعي.

احصاءات ودعم الفقراء
ان عمر املركز هو اربع سنوات ومن خالهلا استطعنا ان نركب
ما يقارب ال�  1500طرف موزع عىل النحو التايل 250:طرفا
اىل وزارة الداخلية بتعاقدنا مع صندوق الضامن الصحي ،واجلهة
الثانية هي احلشد الشعبي حيث تم تركيب اكثر من  250طرفا،
والبقية اىل املواطنني املدنيني ،وحسب توجيهات وتوصيات
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي باالهتامم برشحية الفقراء وااليتام وضحايا العمليات
االرهابية وكذلك القوات االمنية بدعم االسعار والعمل بدون
ارباح اطالقا ،ويف بعض احلاالت ُيرصف الطرف جمانا او دون
سعر الكلفة.

الساعدي :اربع سنوات من العطاء
ركبنا فيها ما يقارب الـ ( )1500طرف
مختلف
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مراحل العمل
وان املرشوع يعمل وفق ثالث مراحل كااليت (املرحلة االوىل:
تتضمن معاجلة االطراف املبتورة ،املرحلة الثانية :تتضمن اجياد
مركز خاص بالعالج الفيزيائي املتطور بارشاف كوادر اجنبية
وبمساعدة كوادر عراقية لغرض اخذ التدريب الكامل ،ويتميز
مركز العالج الفيزيائي بتوفري احدث التقنيات واالجهزة
لعالج احل��االت املستعصية كأجهزة التعليق اهلوائي حيث
يتم معاجلة اعوجاج العمود الفقري دون تداخل حراجي
باإلضافة اىل عالج تضيق القناة الشوكية وسوفان املفاصل

والفقرات املتقدم ،املرحلة الثالثة :تتضمن اجياد مركز جراحي
متطور جلراحة املفاصل والعظام واحلبل الشوكي ،حيث يقوم
املركز بتقديم احدث التقنيات للعمليات اجلراحية كعمليات البر
وعمليات تبديل املفاصل والعظام باإلضافة اىل عمليات العمود
الفقري واحلبل الشوكي الدقيقة واحلساسة.

رفع العامل النفسي
وبام ان الشخص الذي تعرض اىل بر حديث تكون حالته النفسية
صعبة وقد دخل يف دوامة من القلق واملستقبل املجهول ،لذلك
يكون من اهم واجباتنا العمل عىل رفع اجلانب النفيس قبل البدء

بعملية تركيب الطرف ،اما الشخص الذي قام بركيب طرف
سابق قبل مراجعتنا فسيكون هناك صعوبة بالعمل حيث انه
قد اعتاد عىل ذلك الطرف الذي تم تركيبه له وان عملية تبديل
طرفه القديم تأخذ وقتا وجهدا اطول كي يعتاد الشخص عىل
الطرف اجلديد.
طرائق العالج
جيب ان يدخل املصاب يف بادى االمر وقبل تركيب الطرف
اىل جمموعة مراحل اوهل��ا مراحل العالج الطبيعي التي
تتضمن متارين القوة واملرونة واملوازنة ،وان املصاب بعد
اصابته سيكون قليل احلركة لفرة طويلة حيث يتم اجراء
بعض التامرين له ملدة اسبوع وبعدها يتم اخذ قالب خاص

به ومن ثم تصنيع الطرف ،وبعدها يتم تركيب اويل للطرف
لغرض اخذ القياسات الصحيحة واملعايرة ثم يبدأ بالسري
التدرجيي داخل املركز ثم خيرج بعكازتني وبعدها بعكازة
واحدة وبعدها يرك العكازة هنائيا ويغادر ،حيث نقدم له
عدة توصيات بخصوص لبس ونزع الطرف وكيفية االهتامم
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باألجزاء اخلاصة بتعليق الطرف والعناية به اذا كان من النوع
الذكي (الكرونية) ،وبعد شهرين او ثالثة اشهر يعود الشخص
للمراجعة لغرض متابعة الطرف وترتيب القياسات الصحيحة
له حيث يكون طرف الشخص مستقرا والسوائل التي يف
قدمه قد ذهبت وشكل الرجل الطبيعي قد حتقق والعضالت
عادت اىل شكلها الطبيعي بعد ان كانت متوقفة وهناك نوع من
االنكامش ،وبعد املراجعة نقوم بعمل القالب النهائي له حيث
نستخدم عادة مادة الكاربون فايرب (االلياف الكاربونية) والتي
تعد اخف واقوى مادة يف العامل ،وبعدها تكون املراجعات بني
فرة واخرى ألن بعض املصابني قد يقل او يزداد وزنه وبالتايل
حيتاج اىل تغيري حجم الطرف.

مميزات المركز
ان ما يميز مركز ال��وارث ديرمان عن بقية مراكز العالج يف
العراق والرشق االوسط انه يؤهل املصاب وفق برامج متكاملة
وبأحدث التقنيات واالجهزة وملدة شهر كامل حيث يتم فيها
جتهيز املصاب بدنيا ونفسيا ليعيش حياته القادمة مع الطرف
الصناعي بشكل طبيعي.
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تأهيل المصاب وفق برامج
متكاملة وبأحدث التقنيات
واالجهزة ولمدة شهر كامل

التعاون مع شركات عالمية
ان املركز منذ بدايته ولغاية االن هو يف تطور وتقدم مستمرين
بامتالكه لوكاالت عاملية من بريطانيا وفرنسا واليابان واملانيا،
وحصلنا عىل وكالة من رشكة فريدوم االمريكية كذلك نحن
مستمرون بجلب احدث التقنيات واخرها كان لدينا تواصل
مع احدى اجلامعات يف امريكا التي متتلك ابحاثا متطورة يف
زراع��ة االط��راف وتأخذ اش��ارات من الدماغ وبالتايل يكون
استخدام اليد شبه حقيقي ،وان الغرض من الوكالة هو الدعم
الكامل للمركز من ناحية تدريب الكوادر وتوفري املواد حتى
وان كانت شحيحة بالرشكة االم.

دورات تدريبية مختلفة
انه وبسبب الظروف الصحية السائدة نتيجة لتفيش فريوس كورونا
املستجد فان الدورات التدريبية تكون بنسبة ما يقارب ال�  %70عن
طريق التواصل االجتامعي (اونالين) حيث يكون التواصل مبارشا
نحن من املخترب اخلاص بنا وهم من خمتربهم ايضا يعملون بشكل عميل
وبدورنا نطبق ما يقومون به هنا بصورة عملية وبشكل مبارش ،وعىل
العكس من ذلك فقد ارسلنا جمموعة من الفنيني االختصاص اىل مقر
الرشكة االملانية يف تركيا من اجل الدخول بدورة تدريبية استمرت ملدة سبعة
ايام حصلوا من خالهلا عىل الفائدة املرجوة اخلاصة باألطراف.

العمل في ظل الجائحة
وان عملنا قد استمر يف ظل تفيش جائحة كورونا مع االلتزام بقرارات خلية
االزمة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية بتطبيق مجيع طرائق الوقائية من
خالل التعقيم املستمر وارتداء الكاممات والقفازات (الكفوف) ،ويف ذروة
االزمة الصحية تم تقسيم املرىض حسب ايام االسبوع ويف كل يوم نستقبل
عددا قليال من املراجعني والذي ال يتجاوز الثالثة اشخاص وذلك لتقليل
االختالط.

ارشادات ونصائح طبية
وهناك نصائح طبية عدة جيب عىل املصاب او املريض االلتزام هبا وهي ان املصاب
عندما جيري عملية بر جيب عليه عدم التأخر باملراجعة ألكثر من شهرين لعمل
الطرف اخلاص به الن اجلرح علميا حيتاج من شهر اىل  45يوما للشفاء ويكون
جاهزا لركيب الطرف ،ولكن االغلبية تكون مراجعتهم بعد فرة طويلة تراوح
من اربعة اىل مخسة اشهر وحتى تصل يف بعض االحيان اىل سنة كاملة ،والنصيحة
الثانية جيب عىل الشخص ارتداء الطرف بشكل يومي ولو لوقت قصري حتى لو كان
حيس بالتعب او ان حالته الصحية ال تسمح له بذلك ،واملالحظة املهمة االخرى جيب
ان حيافظ املصابون عىل وزهنم وعدم الوصول اىل السمنة املفرطة ،وايض ًا استمرار
السري عىل االقدام يوميا لفرات زمنية مراوحة.
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صحن العقيلة زينب (عليها السالم) يشهد قبل محرم القادم

افتتاح اماكن خدمية وعبادية
تقرير :ح�شني رحيم  -ت�شوير :حممد القرعاوي

يواصل قسم المشاريع الهندسية
والفنية في العتبة الحسينية
المقدسة العمل في مشروع صحن
العقيلة زينب (عليها السالم) أحد
اكبر المشاريع العبادية والثقافية
والخدمية التي اخذت العتبة
المقدسة على عاتقها مسؤولية
تنفيذه واكماله ،حيث يتم انشاء
هذا المشروع بالجانب الجنوبي
الغربي من الحرم الحسيني
الشريف على مساحة ( )52الف متر
مربع بينما تبلغ مساحة المشروع
الكلية حوالي ( )160الف متر
مربع.
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وقال املهندس (مهدي عبد احلسني القزويني) من قسم
املشاريع اهلندسية يف حديث خاص ملجلة (االحرار) حول
املرشوع وتفاصيله ونسب االنجاز فيه:
«يتكون املرشوع من ثالثة اقسام هي القسم العبادي الذي
يضم مقام التل الزينبي ومقام خيمة الفسطاط وعدة أصحن
عبادية مغلقة ومفتوحة ،اما القسم الثاين فهو القسم الثقايف
وحيتوي عىل املتحف احلسيني اجلديد الذي يبنى بعدة طوابق
اضافة اىل املكتبة احلسينية احلديثة ،فيام يتكون القسم الثالث
(القسم اخلدمي) من املضيف واملجاميع الصحية التي توزع

عىل ثالثة اماكن خمتلفة داخل املرشوع وجمموعها ()1000
وحدة صحية متعددة االغراض».
واضاف القزويني َّ
إن «املحطة الكهروميكانية تعد النقلة
النوعية يف املرشوع حيث يتواجد فيها كل عنارص التحكم
الكهربائية هبذا املرشوع ،اضافة اىل اهنا ستغذي املرشوع
كامال بالطاقة الكهربائية وايض ًا تغذية احل��رم احلسيني
مستقب ً
ال بعد رفع املحطات الكهربائية املتواجدة فوق سطح
احلرم املقدس».
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وحتدث القزويني عن النفق اخلدمي الذي يبدأ من شارع
قبلة االمام احلسني (عليه السالم) وينتهي بشارع الشهداء
قرب كراج االحياء ،قائال« :سيكون متاح ًا امام حركة
املركبات الداخلة ملركز املدينة فور انتهائه ،وهناك نفق اخر
يربط املحطة الكهروميكانيكة بصحن العقيلة».
من جانب اخر فقد رصح القزويني عن املرفقات التي
يضمها املرشوع والتي من املؤمل ان تدخل اخلدمة قريب ًا
ام��ام الزائرين وهي كل من (مقام التل الزينبي) الذي
سيتم اكامله وفتحه قبل شهر حمرم احلرام املقبل وبعدها
سيتم اغالقه إلكامل االهن��اءات التفصيلية االخ��رية مثل
اخلط والنقش وغريها من االمور الثانوية ،كذلك شهدت
جملة االحرار اال�سبوعية
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االيام املاضية فتح اصحن عبادية عديدة وتوسعة شارع
احلائر وفتحه امام الزائرين ،كام سيتم افتتاح مجيع االماكن
العبادية يف الصحن وفتحها بداية شهر حمرم احلرام وغلقها
بعد اكامل الزيارة االربعينية لغرض اكامهلا وايض ًا ستكمل
الكوادر العاملة يف املرشوع جمموعة صحية كاملة حتتوي
عىل()250وحدة صحية ستدخل يف اخلدمة قريب ًا».
يف اخلتام قال القزويني بأن فرة جائحة كورونا شهدت
حتديات عديدة يف العمل لك ّنها مل تكرس عزيمة مالكاتنا
اهلندسية والفنية من اجل مواصلة سري االعامل يف املرشوع؛
لكن برغم هذه العوائق فأن العمل استمر باملرشوع ومل
يتوقف اطالق ًا.
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العتبة الحسينية المقدسة
تتقصى مناشدات إنسانية
على مواقع التواصل االجتماعي
تقرير :عبد اهلل الن�شراوي

فيما تواصل االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة أعمالها في تقديم المساعدات لعوائل
الشهداء والجرحى الذين ضحوا بدمائهم وانفسهم من اجل حفظ الدين والمقدسات وأمن
البلد ،وايضا للحاالت االنسانية التي تشمل العوائل المتعففة والفقيرة ،انتشرت على مواقع
التواصل االجتماعي مناشدات انسانية لحاالت مرضية تحتاج الى عمليات جراحية وبعضها
الى العالجات الطبية الفورية ،وبدوره تبنى قسم ذوي الشهداء والجرحى التواصل مع هذه
الحاالت لتقديم المساعدات الصحية واكمال االجراءات الالزمة لها.

احمد الخفاجي معاون رئيس قسم
رعاية ذوي الشهداء والجرحى

يف هذا السياق حتدث (امحد اخلفاجي) معاون رئيس قسم رعاية
ذوي الشهداء واجلرحى التابع للعتبة احلسينية املقدسة« :بنا ًء
عىل توجيه ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي املبارك
بتقديم املساعدات الطبية لذوي الشهداء وجرحى احلشد
جملة االحرار اال�سبوعية
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الشعبي ،وتكليفنا هبذا الواجب منذ تاريخ ()2020/5/1
وهلل احلمد مستمرون باستقبال احلاالت االنسانية ،حتى فاق
عدد الذين تم استقباهلم ال�( )100حالة واغلبها من العمليات
احلرجة غري املمكن اجراؤها يف املستشفيات احلكومية ومنها
املناشدات التي انترشت عىل مواقع التواصل االجتامعي بعد

ان تصل اىل ممثل املرجعية او للعتبة احلسينية املقدسة» ،وتابع
اخلفاجي« :الكثري من هذه احلاالت متت زيارهتم اىل حمافظاهتم
وبعدها نقلهم اىل مستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم)
او مستشفى السفري لتقديم العالج الالزم والعمليات اجلراحية
هلا».
واشار اخلفاجي اىل «ان العتبة احلسينية املقدسة تبنت ومن خالل
جمموعة مبادرات عالج عدد كبري من ابناء الشعب العراقي ومن
كافة حمافظات البالد باملجان ،وذلك من خالل مستشفى اإلمام
زين العابدين (عليه السالم) التخصص التابع هلا ،فكانوا حمل
رعاية واهتامم العتبة احلسينية املقدسة بعالجهم ومساعدهتم
بجزء من تكاليف العمليات التي جترى هلم خارج العراق،
وخاصة جرحى القوات االمنية وملبي فتوى (الدفاع الكفائي)،
واصحاب الدخل املحدود ،واملتعففني».
واضاف اخلفاجي «ان التكفل بالعالج وإجراء العمليات (جمانا)
يشمل مجيع املتظاهرين والقوات األمنية ،الفتا اىل ان هذه املبادرة
مل تقترص عىل ابناء حمافظة كربالء بل تشمل ابناء مجيع املحافظات
العراقية ,بل تشمل اغلب املحافظات العراقية ويف طليعتها حمافظة
البرصة والنارصية والعامرة والكوت والنجف ,وان املستشفى
مستمر باستقبال جرحى القوات االمنية واملتظاهرين ومعاجلتهم
جمانا».

وتابع اخلفاجي «يف املنطقة الغربية استقبلنا من املوصل ايضا
ح��االت ،العمليات كانت هي من ضمنها عمليات زراع��ة
الكىل وعمليات السمنة املفرطة وعمليات الكسور املضاعفة
للمصابني بداء السكري وغريها من عمليات اجلملة العصبية
واستئصال االورام الرسطانية ،وكانت اغلب كوادر املستشفى
الطبية التي شاركت يف هذه العمليات اجلراحية بجهود كبرية
يف مستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم) ،والعمل ما
زال مستمرا وبعد ان تم حتقيق هذه االعداد الكبرية من استقبال
وجه سامحة املتويل الرشعي بانشاء برنامج
احلاالت االنسانية ّ
اطلق عليه (برنامج شفاء ورمحة) والذي يبث من فضائية كربالء
وهذا الربنامج يعنى باحلاالت االنسانية ومتابعتها ميدانيا» .
جدير بالذكر ان (الدكتور ستار الساعدي) املرشف العام عىل
مستشفيات العتبة احلسينية املقدسة كان قد أعلن يف النصف
االول من هذا العام ان قيمة العمليات اجلراحية املجانية فاقت
(ملياري) دينار ويف هناية هذا العام قد يتضاعف الرقم اىل ()4
مليارات ،وهي تكلفة ما اجري من عمليات جراحية جمانية
للعوائل املتعففة وذوي الدخل املحدود بحسب امحد اخلفاجي
الذي اضاف ان البعض من هذه العمليات اجري هلا ختفيض من
تكاليف العمليات وصل احيانا اىل نصف القيمة او ربع القيمة
او ثلثها».
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مركز اإلمام الحسين لترميم وصيانة المخطوطات التراثية

آيادي مهرة تصافح التاريخ
تقرير :عبا�س ال�شالمي  -ت�شوير :حممد القرعاوي

لم تتوان األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة في جملة ما قدمته من رعاية واهتمام بالغ للتراث
وتحقيقه وصيانة مخطوطاته متبعة طرائق علمية ألجل ذلك من خالل مراكز متخصصة ومجمعات
ودور علمية ،ومن بينها مركز اإلمام الحسين (عليه السالم) لترميم وصيانة المخطوطات التراثية الذي
يحتوي على ( )5600مخطوطة.

يف هذا السياق حتدث (مناف التميمي) مدير املركز قائ ً
ال:
«ان املركز احد املراكز البحثية التي هتتم بالراث اخلطي
وبقية العلوم االخرى حيث يمتلك ( )5600خمطوطة
استطاع اقتناءها عن طريقي الرشاء واإله��داء ،وهي يف
علوم خمتلفة كالفقه واألصول والفلك والطب واحلساب
واللغة واألدب وعلوم أخ��رى ,أم��ا أق��دم املخطوطات
فهي نسخة من القرآن الكريم تعود إىل القرن األول
اهلجري ،وهذه املخطوطات بمختلف االنواع واالحجام
جملة االحرار اال�سبوعية
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والقياسات ويقوم املركز ازاءها بعمليات ترميم وصيانة
للمخطوطات املترضرة والقديمة وذلك بالتعاون مع
املختصني وطلبة الكليات واملراكز العلمية املهتمة بعمل
ترميم املخطوطات الراثية التي تدخل ضمن منهاج
مركزنا خالل اشهر السنة».
نشاطات المركز
وحت��دث التميمي «إن ب��اب امل��رك��ز مفتوح للباحثني
واملحققني لالستفادة منه وقد طلب بعضهم ُن َس َخ ًا من

املخطوطات لتحقيقها فقام املركز بتقديمها هلم مصورة
بصورة عالية اجلودة ,كام دعم املركز املحققني والباحثني يف
جمال الدراسات العلمية احلديثة حول املخطوطات».
واض��اف «نجري نشاطات مع طلبة ال��دراس��ات العليا
ونقدم هلم كافة التسهيالت من خالل خمترباتنا العلمية
املوجودة داخل مركزنا التي حتتوي عىل الكتب البيولوجية
والكيميائية املتكاملة وهي متاحة اما طلبة الدراسات
العليا إلمتام رسائلهم اجلامعية عىل صعيد املاجستري او
الدكتوراه لذلك نحن حريصون عىل هتيئة خمترباتنا إلجراء
الفحوصات التي تدخل ضمن مناهجهم العلمية».

الصيانة الوقائية والترميم والمختبر
ذكر (التميمي) :ان «عملية املحافظة عىل هذه املخطوطات
الراثية حتتاج اىل عمل مكثف وشاق من قبل العاملني
حيث تدخل يف عملية تأهيل املخطوطات اىل قسمني:

االول يشمل الصيانة الوقائية حيث نقوم بتهيئة ظروف
صحية خلزن املخطوطات من خالل توفري درجة حرارة
معينة ودرجة رطوبة ودرجة ضوء ثم نقوم بعملية التنظيف
امليكانيكي وختليص املخطوط من العوالق والغبار واالتربة
املوجودة ضمن اطار ذلك املخطوط اخلطي ،اما القسم
الثاين ،ويشمل الرميم فبعد إجراء عملية فحص املخطوطة
حتول إىل قسم الرميم حيث توضع لواصق حسب الطريقة
ّ
التي تتبع يف عملية ترميمها ،وهناك عدّ ة طرائق يف ترميم
املخطوطات ،منها :استخدام عجينة الورق أو استخدام
الورق الياباين ،كام يتم إكامل النواقص من املخطوطة من
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الورق �� وليس النص �� وتقوية الطبقات اللونية وتدعيمها
إذا كانت ضعيفة لضامن عدم تساقطها».
ورسد التميمي آلية الرميم بقوله« :ن��ق��وم باختيار
املخطوطة االكثر رضر ًا وتعرض ًا لتدخالت برشية او سوء
خزن او بسبب الفطريات التي تعرضت هلا املخطوطة
واداخله
بشكل عام حيث نركز عىل ترميم املخطوط
ُ
ضمن عمليات ترميم من خالل تصويره لغرض التوثيق
ثم نقوم بتشخيص نوع االصابة املوجودة بعدها نقوم
بأخذ الفحوصات املختربية ثم نحوهلا اىل املخترب الكيامئي
الذي يتم به معاجلة تلك االصابات الفطرية حيث يتم
فحص بمقدار ثباتية احلرب عىل الورق مع مراعاة محوضة
الورقة وكشف الياف الورقة ومقدار املرونة هبا وتشخيص
انواع البقع املوجودة عىل املخطوط بعد ذلك يتم االنتقال
اىل قسم الرميم حيث يتم انتخاب الطريقة االفضل
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من خالل ترميم املخطوط باستعامل الورق الياباين مع
استعامل عجينة الورق وهناك العديد من الطرائق التي يتم
معاجلة وترميم املخطوطات حسب الرضر املوجود فيها».

تهيئة ظروف صحية لخزن المخطوطات
من خالل توفير درجة حرارة معينة ودرجة
رطوبة ودرجة ضوء ثم نقوم بعملية
التنظيف الميكانيكي وتخليص المخطوط
من العوالق والغبار واالتربة الموجودة
ضمن اطار ذلك المخطوط الخطي

مراكز تواصل عديدة
حديثه قائ ً
ال :بشكل عام مركزنا لديه
وختم (التميمي)
ُ
الكثري من قنوات االتصال املشركة مع اغلب املراكز
املتخصصة باملخطوطات الراثية س��واء كانت املراكز
املحلية او اخلارجية السيام األقسام والكليات املهتمة
يف مسألة الكتاب اخلطي وخ��الل فرة جائحة كورونا
توقفت نشاطاتنا نظر ًا للظروف التي يعيشها البلد حيث
كانت عائقة امام العديد من النشاطات التي كنا مستعدين
لتنفيذها خالل هذا العام ولكن انصدمنا بالواقع وخالل
السنوات السابقة قام مركزنا بعدة ورش عمل ومعارض

ختصصية يف اجلامعات العراقية وكذلك قمنا بعدة معارض
لتعريف املهتمني بكيفية التعامل مع الكتاب اخلطي وكيفية
وصيانته ولكن بسبب جائحة كورونا
وترميه
معاجلته
ُ
ُ
ُ
توقفنا قلي ً
ال واليوم عازمون للعودة خالل الفرة املقبلة
من خالل خطة جديدة تتناسب مع طموحاتنا املستقبلية،
ومن جانب اخر مل نكن مكتويف اليد بسبب هذه اجلائحة
بل قمنا بعدة ندوات الكرونية متتالية بعناوين خمتلفة عرب
منصة ( )ZOOMولغاية االن مستمرين بإعداد الندوات
بشكل متسلسل وحسب ما يتطابق مع خدمة الكتاب
اخلطي».
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مساهمة منها لوضع حلول للمشاكل التي يعاني منها اقتصاد البلد

استراتيجيات اقتصاد متعدد الموارد
مؤتمر علمي تنظمه العتبة الحسينية المقدسة
تستعد االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة إلقامة المؤتمر العلمي االول ألكاديمية
الوارث لتنمية الموارد البشرية والدراسات االستراتيجية وبالتعاون مع كلية االدارة
واالقتصاد في جامعة وارث االنبياء (عليه السالم) التابعة لقسم التعليم العالي في العتبة
المقدسة الموسوم( :استراتيجيات التحول االقتصادي من االقتصاد الريعي الى اقتصاد
متعدد الموارد االقتصادية) الهادف الى تقديم رؤية جديدة للجهات المختصة في الدولة
العراقية في كيفية التعامل مع الموارد المتعددة لالقتصاد العراقي..
تقرير :ح�شنني الزكروطي – عبد اهلل الن�شراوي  /ت�شوير :مرت�شى ال�شدي
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م�شنع الوارث لإنتاج اجهزة التربيد احد امل�شاريع ال�شناعية يف العتبة املقد�شة

جملة (االحرار) تابعت استعدادات العتبة واجلهات املنظمة له
وكان هلا هذه اللقاءات التي ترمجت توجيهات ممثل املرجعية
الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي اىل ارض الواقع،
فكان اول اللقاءات مع (د .طالل الكاميل) مدير أكاديمية
الوارث ورئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر ،الذي حتدث
عن استعداد اكاديمية الوارث إلقامة املؤمتر املؤمل اقامته يف
2021/1/16م ،بحضور الباحثني ومن القامات العلمية
وعلامء يف االدارة واالقتصاد واملحاسبة واملالية.

لجان علمية دقيقة تناقش ( )34بحثا مختصا
الكاميل اشار اىل هتيئة جلنة علمية دقيقة حمايدة مهتمة يف عملية
تقديم دراس��ة موضوعية وعلمية دقيقة ،وقد وصل عدد
البحوث املشاركة يف املؤمتر اىل ( )67بحثا ،قبل منها ()34
فقط ،وقد استبعدت البحوث الباقية لكون البعض منها
خارج حماور املؤمتر ،والبعض االخر مل تتوفر فيها الرشوط
العلمية والدراسات البحثية ،وستطبع هذه البحوث بعد

مناقشتها وتقدّ م عىل طبق من ذهب اىل اجلهات املعنية عىل
أمل ان تكون خطوة اىل االمام.

محاور المؤتمر واهدافه
املؤمتر سيعمل عىل اربعة حماور رئيسية( ،واحلديث للكاميل)
االول منها يتمثل بالبحوث االقتصادية واملالية وأثرها يف
تقديم الرؤى وتنشيط وتنويع االقتصاد العراقي ،واملحور
الثاين يف ادارة االعامل واثر االبداع واالبتكار يف اسراتيجيات
االعامل الالزمة لتحويل االقتصاد من ريعي اىل متعدد)،
فيام ستتمثل املحاور االخرى يف اجلانب املحاسبي واملايل
والتخطيط االسراتيجي.
واردف« :للمؤمتر اه��داف واضحة فهو يسعى اىل اجياد
حلول لالزمة احلقيقية املوجودة يف العراق ،ومل تعمل عليها
وزارة املالية ووزارة التخطيط رغم اهنا من أولويات الوزارة،
و ُتبادر العتبة احلسينية عادة عندما جتد فراغا وتسعى اىل سدِّ
هذا الفراغ ،وقد ُش ّخص هذا املوضوع يف عام 201٨م،
حينام قامت اكاديمية الوارث بتقديم مقرح للمتويل الرشعي
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مزرعة فدك احد اكرب امل�شاريع الزراعية ال�شرتاتيجية للعتبة املقد�شة

ايذانا بانعقاد مؤمتر يف هناية 2019م ،ولكن نتيجة للظروف
مر هبا العراق بدءا من ثورة ترشين وانتهاء باجلائحة تم
التي ّ
التأجيل املؤمتر ليكون يف يوم 2021/1/16م».
وتابع الكاميل« :نأمل ان يرفد هذا املؤمتر احلكومة وكذلك
البنك املركزي العراقي ووزارة التخطيط ووزارة املالية
دراسات موضوعية وعلمية ووضع اليات وتطبيقات عملية
يف كيفية رفد ميزانية الدولة بموارد اخرى ،خاصة ان العراق
غني يف املوارد املالية والزراعية واالنتاجية يصاحبها وجود
موارد برشية وعقول قادرة عىل صناعة املستحيل ،ولكن هذا
ما ُغ ّيب يف الواقع ومل تلتفت اليه مع االسف املؤسسات املعنية،
ونأمل ان ُيعني هذا املؤمتر هذه اجلهات ورفدها بالدراسات
ووضع االليات».
مشاريع تحسب للعتبات المقدسة
واكد الكاميل« :ستكون هناك نامذج من خطوط االنتاج يف
العتبة احلسينية املقدسة وبقية العتبات املقدسة والفراغ الذي
تركته املؤسسات احلكومية او املختلطة او القطاعات اخلاصة،
وبيان امهية هذه التجارب الناجحة التي حتسب للعتبات
املقدسة بصورة عامة ،وستكون هناك نامذج عينية من املشاريع
فضال عن عرض فيلم وثائقي عن خطوط االنتاج اخلاصة
بالعتبة احلسينية املقدسة».
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دواعي التحول الى اقتصاد متعدد الموارد
التقت االحرار (د .عواد كاظم شعالن) عميد كلية االدارة
واالقتصاد يف جامعة وارث االنبياء ليحدثنا عن تفاصيل اكثر
حول املؤمتر فقال:
«ان الشعب العراقي يعاين منذ فرة بعيدة بسبب االعتامد عىل
موارد النفط ،واعتبار هذه املوارد هي االساس الذي ُتبنى
عليه املوازنات التشغيلية واملوازنات اجلارية يف العراق أمام
مر به العراق يف الثالثني
التغريات العاملية التي جتري االن ,وما ّ
غري يف سياسات
سنة االخ��رية ونحن اليوم بحاجة اىل ان ُن ّ
التخطيط االقتصادي ونتحول من اقتصاد ريعي يعتمد عىل
النفط بالدرجة االساسية اىل اقتصاد متعدد امل��وارد ,ويعني
ان هناك منافذ كثرية يمكن ان نعتمد عليها لدعم املوازنات
اجلارية يف العراق منها االهتامم بالزراعة والصناعة والسياحة
وتطوير النظام الرضيبي وليس عملية ترقيع للنظام الرضيبي
او ختفيض االسعار او تعويم العملة ,السيام ونحن اليوم نعاين
من نظام رضيبي متهالك قديم جدا».
اختيار متخصصين بألقاب علمية عالية مشرفين
على بحوث المؤتمر
وتابع شعالن «بدأنا باختيار كوكبة من اساتذة اجلامعات
العراقية ممن حيملون االلقاب العلمية العالية لغرض االرشاف
العلمي عىل البحوث التي ترد اىل املؤمتر ،كل بحث ُيرسل اىل

املقومني يف جمال االختصاص لالطالع
اثنني من االساتذة ّ
عليه وبيان ما يطرح ويعالج».
ونوه شعالن عن أمر اخر كفله املؤمتر بقوله« :بعد انتهاء
املناقشة ستكون حماورة عرب فضائية كربالء وهذه املحاورة
ايض ًا ألساتذة آخرين مل يشركوا يف اللجنة العلمية للمؤمتر,
وهم عىل قدر كبري من االهتامم والضلوع بعملية دراسة
االقتصاد العراقي منهم (د .امحد برهيي العيل) وهو احد
خمططي البنك املركزي العراقي وغريه من االساتذة الالمعني
يف هذا املجال» .
البحوث تضمنت عناوين تصب في خمسة اتجاهات
تضمنت البحوث عناوين هامة كان اوهلا (االجتاه االداري

الذي هيتم بكيفية استعامل االدارة) حيث نشكو يف العراق من
ضعف االدارة ,والثاين يف (كيفية تنوع االقتصاد) ,والثالث يف
(استعامل علم االحصاء يف حتليل املعطيات والبيانات) التي
نحصل عليها وحتويلها اىل قرارات ختدم متخذي القرارات,
والرابع انصب يف (كيفية عملية ادارة املحاسبة والقطاعات
االقتصادية) وكيفية ادارة االموال التي تأيت اىل هذه املنافذ,
واخلامس واالهم هو (العلوم املالية واملرصفية) التي ختتلف
كثري ًا عن املحاسبة والتي ستبني لنا ان هذه العملية برم ّتها
عندما تتخذ ق��رارا هل ذو جدوى اقتصادية فعال؟ وهل
ستساهم برفد املوازنة العراقية وتكون ذات تأثري؟.
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سعيا إلشاعة التعايش السلمي بين ابناء البلد الواحد

ديان���ات وقومي���ات عراقي���ة تجتم���ع في
الصحن الحسيني الشريف
بغية التقارب بين االديان ونشر مفهوم التعايش السلمي استقبلت العتبة الحسينية
المقدسة السبت الموافق (2021/12/26م) وفدا من بغداد مكونا من عدة مكونات
وديانات وطوائف وقوميات عراقية ضمَّ شخصيات دينية وعلمية وأكاديمية.
تقرير :عبد اهلل الن�شراوي – ت�شوير حممد القرعاوي  -ح�شنني ال�شر�شاحي

وحتدث (األستاذ عبد االمري طه) رئيس قسم العالقات
العامة يف العتبة احلسينية املقدسة ل�(األحرار)« :جاءت
ه��ذه ال��زي��ارة بغية التقارب بني االدي��ان ون��رش مفهوم
التعايش السلمي ،فبعد سيل الربامج التي أقامتها العتبة
احلسينية املقدسة حسب توجيهات سامحة املرجع الديني
االعىل سامحة السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله)
يف هذا املضامر وتأكيدات سامحة املرجع االعىل املستمرة
للشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته ومشاهده عليها
كان للعتبة املقدسة دور كبري يف نرش مفهوم التعايش
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السلمي من الشامل اىل اجلنوب».
وتابع طه «الزيارة جاءت لطلب الدعم واالسناد لتوسعة
مفهوم التعايش السلمي ليشمل مجيع املحافظات
واملكونات وصوال لرب االمان وسعيا بالقضاء عىل الطائفية
والعنرصية املقيتة التي اوجدها العدو لكل الشعب
العراقي ،لذلك نحن نحرص وندعو كل مبادرة وطنية
بالسعي اجلاد اىل ّمل الشمل ولنا فخر كبري بأن نحتضن
هذه الرشائح والقوميات حتت خيمة االمام احلسني (عليه
السالم) بل ونشدّ عىل ايدهيم» .

الق�س باردليان يو�شف عزيز

ال�شيد جعفر احل�شيني

من جانبه قال (السيد جعفر احلسيني) احد اعضاء جتمع ُدعاة
بغداد املستقل :بداية التجمع انطلق من سنة ( 2003م) واطلق
(التجمع االسالمي للسالم) وهذه املبادرات منذ
ّ
عليه اوال ً
عام ( )2003يف كل العراق حتى انضم هلذا التجمع حوايل
( )3000شخصية من مجيع العراق من كردستان للبرصة
ومتت زيارة البلدان املجاورة لطرح ومناقشة مفاهيم التعايش
السلمي وارساء آليات العمل عليها ،ومن ثم انبثقت من رحم
التجمع افرع يف كل حمافظة» ،مشريا اىل الوفد بأنه يضم ُدعاة
ّ
وعلامء من بغداد وكردستان وصالح الدين وتكريت والبرصة
والنارصية ومناطق اخرى».
وتابع احلسيني «هناك تواصل مستمر مع العتبة احلسينية
املقدسة وزي��ارات متبادلة ألغ��راض وام��ور مهمة إلرساء

مفاهيم السامحة والتعايش السلمي».
ومن جهته ذكر القس باردليان يوسف عزيز من الديانة
املسيحية« :هذا اجلمع من اجل وحدة العراق وشعبه ,واذ نحن
عراقيون جيب ان نتوحد ألن وحدة الشعب من أهم منطلقات
الدولة ،وعندما متت دعوتنا هلذا التجمع لبينا الطلب بالنيابة
عن ابناء الطائفة املسيحية واحببنا ان نشارك اخواننا املسلمني
ألهنم جريان واصدقاء وجتمعنا معهم مشركات كثرية ،ولدينا
مبدأ املحبة» ،متحدثا عن زيارته لإلمام احلسني (عليه السالم)
بقوله« :لنا الرشف بزيارة االئمة االطهار (عليهم السالم) فهم
من نتبارك هبم وان شاء اهلل نشاهد عراقا متامسكا موحدا من
ْ
كل الطوائف والفئات ونسري به اىل االمام ما زال جتمعنا هذا
حتت خيمة احلسني (عليه السالم)»
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العطاء احل�سيني

برامج ودورات ومسابقات ساعية إلشاعة الثقافة القرآنية..

مشاريع هادفة لدار القرآن الكريم
في داخل العراق وخارجه
أقامت دار القرآن الكريم التابعة للعتبة الحسينية المقدسة نشاطات ومحافل قرآنية
في داخل العراق ودورات ومسابقات وندوات ومؤتمرات في جميع فروع الدار
في سوريا وأفريقيا وإندونيسيا ومدينة قم المقدسة واالهواز في الجمهورية
االسالمية وكذلك في لبنان خالل الفترة الماضية.
تقرير :فالح ح�شن – ت�شوير :احمد القري�شي

ويف هذا السياق ّبني (الشيخ حسن املنصوري) رئيس
قسم دار القرآن الكريم النشاطات وال���دورات التي
أقامها القسم يف سوريا حيث تضمن املحفل ومنها احياء
املناسبات االسالمية والدينية اخلاصة باهل البيت (عليهم
السالم).
واض���اف ق��ائ��ال« :بسبب ال��ظ��روف الصحية املتمثلة
بجائحة كرونا التي عرقلت عملية التواصل إلقامة
الندوات والنشاطات القرآنية املختلفة ،اقامت الدار
مع فروعها الدولية اغلب دوراته ونشاطاته عرب برامج
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الكرونية خمتلفة ،ومن ضمن هذه ال���دورات( :اتقان
القراءة الصحيحة ,التجويد ,إقامة اخلتمة القرآنية) ،كام تم
التواصل معهم عرب املنصات اإللكرونية املختلفة ,ومن
جانب أخر أقامت ال��دار دورات ونشاطات حضورية
مع مراعاة رشوط السالمة الصحية الصادرة من وزارة
الصحة وتضمنت االرشادات (استخدام املعقامت ,ارتداء
الكاممات ,الكفوف) وغريها».
مبينا« :بعد توقف النشاطات والدورات التي كانت تقام
بسبب ت��ردي االوض��اع االمنية لفرة من الزمن خالل

العامني املاضيني ب��ادرت ال��دار بإقامة ختمة قرآنية يف حرم
السيدة زينب (عليها السالم) خالل شهر رمضان ،وأيضا
إقامة دورة إلعداد وتأهيل معلمي ومعلامت القرآن الكريم
واستثامرهم لفتح دورات قرآنية يف خمتلف املدن ومنها محص
ودمشق».
واضاف «ان فرع الدار يف منطقة السيدة زينب (عليها السالم)
أق��ام حمفال باسم (انيس القلوب) ال��ذي أقيم ألول مرة يف
سوريا وح��رضه أكثر من ألف شخص من ضمنهم اولياء
امور املشاركني وتضمن فقرات عديدة منها (فقرة زينبيات)
وهي فقرة مميزة شاركت فيها أكثر مئة مكلفة وقامت احدى

املكلفات بقراءة سورة من الذكر احلكيم وأخرى بقراءة أبيات
بمناسبة والدة السيدة زينب (عليها السالم) وكذلك فقرة
(اتقان التالوة والتجويد) التي أقامها الفرع عن بعد عرب تطبيق
الواتساب التي شارك فيها أكثر من مئة مشارك ومشاركة من
خمتلف املناطق».
وجرى يف ختام احلفل تكريم املشاركني واملشاركات والفائزين
والفائزات يف ال��دورات والنشاطات والفعاليات بشهادات
تقديرية جلهودهم املبذولة ،وأيضا تكريم ادارة املقام بدرع من
حرم االمام احلسني (عليه السالم).
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املـــــــــــقـــــــــــاالت

المرجعية تاريخ وطن
ً
بدءا ،البد من الرجوع الى بدايات هذا الخط المبارك ،ونبتدئ من حيث حجر
االساس الذي اسس لهذا الكيان العظيم ،حيث التأصيل لتلك الجذور التي
ّ
غرسها فكر اهل البيت (عليهم السالم) ،والنواة االولى للتشكل.

ان مصطلح املرجعية الدينية أخذ شكله الواضح يف
عرص الغيبة ،بعد ان انقطع االتصال باإلمام ،فكان
يف البداية هناك اتصال مع السفراء االربعة فقط،
ثم بعد ذلك انقطع االتصال مع االمام ،وتصدى
الفقهاء بشكل رسمي لقيادة االمة ،ولكن هذا ال
يعني ان ال يوجد هناك جذور هلذا النوع من القيادة
قبل عرص الغيبة ،بل كان هناك نوع من املرجعية
عند بعض الفقهاء يف عرص االئمة ،وباخلصوص
يف املناطق البعيدة عنهم.
وعن املفضل بن عمر ان ابا عبداهلل قال للفيض
بن املختار يف حديث :فإذا أردت حديثنا فعليك
هبذا اجلالس ،وأومأ اىل رجل من اصحابه ،فسألت
اصحابنا عنه ،فقالوا  :زرارة بن أعني.
إذن يف عهد وجود االئمة كانت هناك مرجعيات
دينية للشيعة ،ولكن يف املناطق البعيدة عن وجود
اإلم��ام ،وه��ذا ما أش��ارت له املصادر التارخيية،
فقهاء كبار مراجع ألهل
فقد كان من تالميذهم
ُ
مناطقهم ،ويف زمن الغيبة الصغرى لإلمام أمجع
الشيعة عىل وثاقة النواب األربعة وجاللتهم قدس
اهلل أرواحهم ،وأهنم كانوا حلقة الوصل بني الشيعة
وإمامهم ،وبعد الغيبة الكربى تصدى العلامء
واملراجع إلدارة أمور الناس الرشعية والدنيوية.
ويمر تاريخ طويل ،حافال ً ب��أح��داث غاية يف
الصعوبة والتعقيد ،لتنربي فيه املراجع بحكمة
الصمت تارة والنطق احلكيم تارة اخرى ،وعىل
سبيل املثال ال احلرص ننزل منزال ً مبارك ًا عند
مرجعيتنا الدينية العليا املتمثلة بسامحة السيد
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السيستاين (دام ظله) وكيف كانت فتواه املباركة
القاضية بالدفاع الكفائي عن الوطن واملواطنني
وامالكهم ومقدساهتم ،فتقفز اىل السطح مجلة من
املفاهيم ،منها:
ان املرجعية تؤمن بأن املواطنة ودولة املواطنة هي
من تتكفل بزمام مبادرة حياة الناس ،بل تذهب
املرجعية العليا اىل ابعد من ذلك فرى ان ما خيالف
الرشع هو خمالف للقانون ،حيث ترى ان القوانني
هي االوىل باالتباع وان الرشع هو ظهري للقانون.
ومن املفاهيم االخرى هي حرص املرجعية عىل
حياة العراقيني وكرامة البلد وسيادته ،فراها
خالل الدفاع الكفائي – وبعد حترير املدن -ايض ًا،
خترج من حتت عباءهتا املباركة مجلة من الوصايا
والتي ان ُعدّ ت فإنام ُتعد مفاهيم اساسية حلقوق
االن��س��ان ،حتى لتصلح ان تكون جتربة عاملية
للشعوب املقهورة يف الدفاع عن بلداهنا بصيغة
قانونية مرشوعة..
ونحن ال يسعنا – بوعينا البسيط -اال ان نرى
املرجعية الدينية العليا وسائر سلسلة املراجع
العظام حلقة وصل بني االمامة واملأموم وحبال
متينا يربط الدنيا باآلخرة بجملة مواثيق ،وانا كقائد
عسكري ُارص واؤكد عىل ان تلك الفتوى املباركة
جاءت كرد فعل قويم عىل عمل بربري ،وبتوقيت
انه مثايل ،وبآلية غاية يف احلكمة
عنه ُ
أقل ما يقال ُ
لتعرب تلك الفتوى عن مفتيها املبارك بأن
والرشادّ ،
مرجعية العراق مرجعية وطن ،وان آثارها أساس
ملستقبل متني وقوي.

الحرار  :علي ال�شاهر

ٌ
ً
ّ
حديث مر سريعا

ُ
َ ّ
وق َ
بيل وصولي إلى العمل بخطوات،
تحت زخات مطر غزير ،شهدتها مدينتي كربالء المقدسة،
ُ
ً
ٌ ّ
َ
وصل إلى سمعي حديث شيق بين والد وابنه ،الحديث لم يكن عن المطر إطالقا؛ فهو حالة
ّ
تتكرر وليست بغريبة على أجواء العراق ،فقد كان الحديث بالتحديد يدور حول الخدمات التي
ّ
ّ
تقدمها العتبة الحسينية المقدسة.

�ار الطفل الصغري بيده صوب مرشوع (صحن العقيلة
أش� َ
زينب عليها السالم) ،وسأل وال��ده :ما هذه األع��امل التي
جتري هنا؟
أج��اب الوالد مطمئن ًا وبفرح كبري« ،هنا سيكون صحن
سيدتنا وموالتنا زينب (عليها السالم) ،وكل ما تشاهده يا
لسيده..
بني من بناء وإعامر وخدمات هو نتاج ّ
حب اخلادم ّ
عن إخالص خدَ مة املرقد احلسيني الطاهر يف تقديم أفضل
اخلدمات للزائرين».
ومىض الوالد بحديثه« ،هل تنظر كيف يتم استقبال الزائر
بدء ًا من األماكن املخصصة لوضع (األحذية) واألمانات،
ثم عملية تفتيشه حفاظ ًا عىل سالمة اآلخرين ،اخلدمات يا
ّ
ُبني تبدأ وال تنتهي ،وما تراه اآلن هو جزء من خدمات كربى
عملت عليها إدارة العتبة املطهرة بتنظيم ٍ
عال وإخالص
كبري».
وأضاف« ،لقد ُمنينا نحن حمبي أهل البيت (عليهم السالم)
بوجود مراقدهم الطاهرة يف بلدنا ،هذه األماكن التي تستطع
وتعم خرياهتا وبركاهتا عىل
فتيضء ألهل السامء
مثل النجوم
ُ
ّ
الناس».

وتابع بالقول« ،مثل هذه املراقد بحاجة إىل خدمات خمتلفة
ومتنوعة ،كوهنا تشهد توافد املاليني من كل أنحاء العامل
لزيارهتا والتربك بفيوضاهتا اإلهلية» ،مضيف ًا« ،األمر يا بني
ال يقترص عىل خدمة الزائرين فقط ،فهنالك مشاريع إنسانية
لتعم بخريها
وثقافية تنطلق من رحاب املرقد احلسيني الطاهر ّ
عىل اجلميع».
«فهمت اآلن جيد ًا كل ما
استمع االبن حلديث والده ،وقال:
ُ
َ
قلته ،نعم ما جيري يشء رائع ومجيل ،وأمتنى أن أكون يوم ًا
مشارك ًا يف تقديم اخلدمة لزائري مرقد موالي سيد الشهداء
(عليه السالم)».
تركت الوالد وابنه،
مر رسيع ًا جد ًا ،إال أنني وبعد أن
ُ
احلديث ّ
أصبحت يف اطمئنان أكثر ّ
الطيب ،قد
أن مثل هذا النشء ّ
تلمس بقلبه وروحه هذا الصفاء والنامء لدى العاملني وما
ّ
ً
وسعدت جدا ّ
أن ما شاهده
جلية،
ُ
يقدّ مونه من خدمات ّ
بحسه الطفويل
وسمعه سيبقى عالق ًا يف ذاكرته وقلبه فينقل ّ
وشغفه ما شاهده وسمعه إىل أصدقائه ومن ثم إىل أبنائه بعد
عمر مديد.
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�سخــــــــــــــو�ص

جل�ــس اأحد خطبــاء املنرب
ري لأحــد املوؤمنني،
يف بيــت �شــغ ٍ
َ
كر�شــي واأخذ ينعــى للحا�شرين
احل�شينــي الأفا�شــل ،على
ّ
ذكرى املــوىل اأبي عبــد اهلل احل�شني (عليــه ال�شالم) ،كان
�شوتــهُ خمتنقــ ًا بالعــربة ـ كمــا يت�شــح مــن خــالل املقطــع
الفيديوي النادر له ـ اإىل حد اأن بكى واأبكى من حوله ،وهو
ّ
الطف الأليمــة ،ويذرف معها دموعــه وح�شراته..
يتذ ّكــر
ومل يكــن يرتقــي منــرب ًا عاليــ ًا ليقــول للنا�ــس مــا جرى..
فاملنــرب احل�شينــي لي�ــس بطول اأعــواده اأو ق�شرهــا ،بل مبا
اخلطيــب املقتدر عربه مــن كلمات الوعــظ والإر�شاد
يب ّثــه
ُ
يعرج على
واإفهام النا�ــس بدينهم وتعاليمه ال�شمحــاء ،ثم ّ
ذكــر ال�شرية النورانية لآل البيــت الكرام (عليهم ال�شالم)
وما ّ
حل عليهم من الظلم والأذى ،وهم الذين بذلوا حياتهم
واأرواحهــم الطاهــرة لرفــع كلمــة الإ�شالم عاليــ ًا ،ولكي ل
يعي�ــس الإن�شان عبــد ًا للدنيــا والأهواء؛ بل عبــد ًا خلالقه
(�شبحانه وتعاىل) ،فيكون جزاوؤه جنّة املاأوى.

الخطيب الشيخ صالح الدجيلي (رحمه الله)

َ
شغف بالمنبر الحسيني وبعده أبناؤه الخمسة
الأحرار /علي ال�شاهر

رب احلسيني ،ومع صالح آخر
حدي ُثنا سيكون يف رحاب املن ّ
بعد (الشيخ صالح احليل) ّ
نحل ضيوف ًا عنده ،إنه اخلطيب
احلسيني الالمع الشيخ صالح الدجييل (رمحه اهلل) الذي
هم كبري يف توعية الناس وإرشادهم مهام
كان
َ
صاحب ٍّ
كان الثمن الباهض الذي دفعه خالل حياته من أجل
إيصال رسالته.
الدجييل حماط ًا بعبق النجف
هو الشيخ (صالح بن الشيخ حسن بن حمسن بن أمحد
الدجييل اخلزرجي) ،املولود بمح ّلة (العامرة) بمدينة
النجف األرشف عام ( 1345ه� �  192٨م) ،وكان
والده الشيخ حسن رجل دين بارز آن��ذاك ،أما جدّ هم
الشيخ أمحد الدجييل فهو نجل الشيخ عبد اهلل اخلزرجي
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أحد شيوخ قبيلة اخل��زرج العربية األصيلة القاطنة يف
الدجيل ،وقد هاجر جده األكرب الشيخ أمحد الدجييل من
قرية الدجيل (عكربا) مسقط رأس الشيخ املفيد (أعىل اهلل
مقامه) والواقعة عىل بعد ( 60كيلومر ًا) شامل العاصمة
بغداد ،أوائ��ل القرن الثالث عرش إىل النجف األرشف
طلب ًا للدراسة وجماورة مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم)،
فكانت والدة خطيبنا الدجييل.
ومن حسن حظ الشيخ صالح الدجييل ،أنه ولِد حمفوف ًا
بزعامء الدين والعلامء واخلطباء الذين عرفتهم مدينة
النجف األرشف ،وك��ان لوالده دور ب��ارز يف تعليمه
وصقل مواهبه ،خصوص ًا بعد أن وجد فيه شغفه الكبري
بحب العلم والتع ّلم ،فقد َ
كان الشيخ الدجييل (رمحه

انكب عىل طلب العلم والدراسة برغبة
اهلل) إنسان ًا طموح ًا
ّ
جاحمة ،يسبقه يف ذلك أخوه الشهيد األديب الكبري الشيخ
أمحد الدجييل (صاحب ديوان النخيل) الذي رعاه رعاية
كبرية بعد وفاة والدمها (الشيخ حسن) ،حيث أخذ عىل
عاتقه تدريسه واالهتامم به ،فض ً
ال عن رعاية أخويه اآلخرين
الدكتور حممد رضا الدجييل واألستاذ حممد باقر الدجييل.
وكام قلنا أن النشأة األوىل يف مدينة حافلة بالعلم والعلامء،
َ
حمب ًا للعلم
حري بمن الزمها
ٌ
وشغف بمعرفتها أن يكون ّ
حمرم ًا ومقدّ ر ًا للعلامء ،وقد درس الشيخ الدجييل بداية
علوم العربية واألدب ،ثم التحق بعد ذلك بمدرسة (منتدى
النرش) كام حرض الدروس احلوزوية يف ذات الوقت ،فكان
َ
حرض
وحمصلة قيمة ،فقد
يومه ال ينقيض إال بمعرفة جديدة
ّ
دروس آية اهلل الشيخ عباس املظفر (أعىل اهلل مقامه) بمدرسة
اإليرواين ،ومن ثم حرض درس البحث اخلارج عند زعيم
احلوزة العلمية اإلمام أبو القاسم اخلوئي (تقدّ ست روحه
الزكية).
ومثل كثريين ،كانت الدراسة احلوزوية هي املهيمنة عىل
قلوب طلبة العلم ورج��ال الدين واملبلغني ،إال ّ
أن املنرب
احلسيني كان يشعل يف داخلهم ج��ذوة التع ّلق به ،فهو
ّ
ً
الصوت الذي ال خيفت أبدا عن توعية الناس وإرشادهم
ملا فيه اخلري لدينهم ودنياهم ،فكان أن علق الشيخ الدجييل
(رمحه اهلل) باملنرب ّ
فوطد عالقته معه وارتقاه وهو ال يزال يف
ريعان شبابه.
املتفرد
التلميذ واخلطيب ّ
ّ
بدايته األوىل يف اخلطابة احلسينية ،كانت بالتتلمذ
ولعل
ُ
عىل يدي اخلطيب احلسيني الكبري السيد جواد شرب (أعىل
اهلل مقامه) ،والذي كان شاغل األذهان وحديث اجلامهري
احلسينية آنذاك ،إذا كان جملسه عامر ًا بموائد املعرفة ،شاد ًا
األسامع إليه منذ اللحظة األوىل حلديثه وحتى آخر كلمة
حرضت يف
يقوهلا عىل املنرب ،وهي القوة اخلطابية التي ّ
نفس الشيخ الدجييل بأن يكون كأستاذه ،متابع ًا له وحاصي ًا
ومسج ً
وحسه باخلطابة املنربية ،فكان خري
ال فنونه وذوقه
ّ
ّ
سيد الشهداء
التلميذ ألعظم أستاذ وخطيب عرفه منرب ّ
(عليه السالم) ،دون أن ننسى أيض ًا إرشادات وتوصيات

(ق��دس رسه) الذي
العالمة الشيخ حممد تقي اجلواهري ّ
كان ّ
حيث الشيخ الدجييل (رمحه اهلل) عىل عدم االقتصار
ّ
الطف األليمة وما حل عىل آل البيت الكرام
عىل ذكر مصيبة
(عليهم السالم) ،بل يطلب منه ومن بقية اخلطباء احلسينيني
أن يتعرضوا إىل الوعظ و اإلرشاد و بيان األحكام وتقوية
عقائد املؤمنني.
ومنذ عمر الصبا وحتديد ًا بعمر ال� ( 12عام ًا) شغف الشيخ
الدجييل بحب املنرب احلسيني ،وراح يرتقيه بعدما وجد يف
نفسه املقدرة عىل ذلك ،و ُينقل عنه أنه أول ما ارتقى املنرب
كان يرتدي العقال والكوفية العربية قبل ارتداء العاممة،
حيث من املتعارف ّ
بأن اخلطيب احلسيني جيب أن ال يكون
(حارس الرأس) عند ارتقائه للمنرب ،إضافة إىل أنه كان بداية
يقرأ املقدمات برفقة الشهيد السيد جواد شرب (أعىل اهلل
مقامه).
وكون ّ
أن الفرة التي عاشها وعارصها الشيخ الدجييل ،كانت
فرة مضطربة مشحونة بالتق ّلبات السياسية واالجتامعية
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أسد المنبر الشهيد السيد جواد شبر
وتكالب األفكار الضالة عىل عقول الشباب ،شحذ
َ
وجعل من املن ِ
خطيبنا الدجييل (رمحه اهلل) من ّ
رب
أكثر،
مهته َ
وسيلته اإلعالمية لتعريف الشباب وعامة الناس بام جيري
من حوهلمّ ،
مذكر ًا إياهم أهنم أحقّ بإرثهم اإلسالمي
والعريب من غريهم ،وأنه ٌ
ري الربية
إرث عظيم خ ّلفه هلم خ ُ
عىل األرض النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله) ُ
وآل بيته
حسه وصوته
املطهرون (عليهم السالم)،
ّ
َ
فجمع بفرادة ّ
الناس من حولهّ ،
فشكل فيام بعد ظاهر ًة خطابية
الشجي
َ
مستق ّلة بحدّ ِ
ذاهتا ،وذاع اسم الشيخ الدجييل (رمحه اهلل)
يف العراق والعاملني العريب واإلسالمي.
ويقول عنه الكاتب حيدر املالكي« :ما أن تكاملت قدرات
الدجييل املنربية حتى انفرد بنفسه ،خطيب ًا متكل ًام يدير
املجلس وفق عرض ديني تارخيي أديب يستسيغه اجلميع،
مع إمكانية هائلة يف حتريك العواطف اجتاه كربالء ،إىل
جملة االحرار اال�سبوعية
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جانب ذلك فقد دخل يف املجال الربوي فصار معل ًام
خمتص ًا بتدريس اللغة العربية ومادة الربية اإلسالمية».
كام يشري عدد من تالمذته وبينهم نجله اخلطيب احلسيني
الشيخ عبد اهلل الدجييل أن «الشيخ الدجييل كان حيثنا عىل
حفظ مقطوعات من خطب هنج البالغة ،وحفظ وصية
اإلمام عيل البنه اإلمام احلسن (عليهام السالم)».
وحينام اشتهر اسم الدجييل يف مجيع املدن والقصبات
العراقية ،صار يتنقل بينها واعظ ًا وخطيب ًا لريشد الناس
ينس مدينته النجف
إىل ما فيه الصالح واإلصالح ،ومل َ
األرشف التي صقلت مواهبه وشحذت فهمه وهيأت
له أسباب النجاح ،فكانت جمالسه فيها معروفة ،إذ قرأ
يف أغلب البيوت النجفية ،التي كانت تقيم املآتم عىل
العرة الطاهرة طيلة أيام السنة إضافة ملوسمي عاشوراء
ورمضان ،كام قرأ يف املواكب واهليئات احلسينية ،أما يف

باقي املدن واملناطق العراقية فقد قرأ يف (الشامية ،الشنافية،
الديوانية ،الكوفة ،املشخاب أيب صخري ،ويف البرصة يف جملس
احلاج طوينة ،ويف القرنة أيض ًا) ،كام قرأ يف سلطنة عامن خالل
الدعوات التي كانت توجه إليه من أهل مسقط.
و ُينقل عن اخلطيب احلسيني الشيخ شاكر القريش الذي
كان من أقرب أصدقائه وزامله يف احلضور عند السيد جواد
شرب قوله« :عرفنا املرحوم الشيخ صالح باالستقامة والدين
وااللتزام ،فقد كان أمين ًا يف إرشاده ،عام ً
ال عىل إبراز مظلومية
أهل البيت (عليه السالم) ،ساعي ًا يف حل املشاكل االجتامعية
وإصالح ذات البني».
كام يؤكد حمبو الشيخ الدجييلّ ،
أن من التوفيقات اإلهلية التي
و ّفق هلا أن أصبح مجيع أبنائه اخلمسة خطباء حسينيني يامرسون
دورهم اخلطايب والتبليغي مثل والدهم الفقيد (رمحه اهلل).
عاشوراء أيام زمان
من القصص التي ُتنقل عن الشيخ الدجييل (رمحه اهلل) ،أنه كان
معتاد ًا عىل إحياء املجالس احلسينية يف دار احلكمة التي أنشأها
اإلمام السيد حمسن احلكيم (تقدّ ست روحه الزكية) يف النجف
حمرم احلرام ،تأخر الفقيد
األرشف ،ويف إحدى ليايل العارش من ّ
دب القلق يف نفوس
الدجييل عن موعد جملس العزاء حتى ّ
احلارضين ،وكانت األضواء تطفأ يف ليلة العارش ويبقى الضوء
من املدافئ الكهربائية فقط ،ومع االنتظار والقلق وتساؤل
احلضور عن الوقت ..دخل املرحوم الشيخ صالح إىل دار
احلكمة واستقبله أحد أبناء االمام احلكيم :شيخنا أين كنت..
لقد قلقنا عليك؟
فاستمر الشيخ الدجييل باملسري دون كالم حمدودب الظهر ينظر
ّ
لألرض وخيط بني مجوع احلارضين يف تلك الظلمة ،ومل يتوجه
حينها إىل املنرب احلسيني لقراءة املصيبة ،بل توجه صوب آية
وجلس أمامه ورصخ
اهلل السيد يوسف احلكيم (قدس رسه)
َ
بصوته الشجي يف ذلك الظالم :سيد يوسف ..سيد يوسف..
(عمتك زينب) هتكوا خدرها!!)
(البس عاممتك
وعمتك ّ
ّ
وارتج املكان بالبكاء
فإذا بالسيد يوسف احلكيم يرمي عاممته
ّ
والعويل.

جهود خطابية رغم املالحقات
كان الشيخ الدجييل من الذين شملتهم املطاردة واملالحقة،
من قبل السلطة البعثية الغاشمة ،ومع ذلك فقد آىل عىل نفسه
إن ال يرك املنرب احلسيني وجهوده اخلطابية ،بل واصل عطا َءه
وخدماته ،خصوص ًا أيام املحرم حيث كان يتن ّقل من جملس
آلخر وكله ثقة باهلل تعاىل غري آبه بمالحقة رجال األمن له،
ولكن مل يكن األمر ليميض بسهولة ،فقد تم استدعاؤه فيام بعد
لدائرة األمن للتحقيق معه ،وبعد شهرين فقط من هذه احلادثة،
ظهرت عالمات املرض عىل جسده ،ليلتحق بعدها بالرفيق
األعىل تارك ًا يف قلوب حمبيه جرح ًا نازف ًا ،وذلك بتاريخ (27
ربيع األول  1422ه�) املوافق ل� ( 20حزيران  ،)2002وقد
َ
وأرخ وفاته الشاعر السيد
نال تشييع ًا مهيب ًا يليق بحجم عطائهّ ،
حممد مهدي اخلرسان قائ ً
ال:
رب يف ُأ ْست ِ
يا نكب َة امل ْن ِ
ادر
اب َع ْن ُه
َاذ ِه َ --قدْ َغ َ
ٌ
صالح ُم َغ ُ
خطيب َو ْع ٍظ َأ ّر ُخوا (لف ْق ِد ِه تبكي َش َج ًا
صالح ُه املنابِ ُر) 1422هـ
َ
ُ

الخطيب الشيخ عبد الله صالح الدجيلي
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حد يقة ا لكــــتب

مناقب فاطمة سيدة نساء العالمين
(عليها السالم)
اإعداد:ح�شني ابو نادر

كتاب مناقب فاطمة (عليها السالم) ،من تصنيف
اإلم���ام الحاكم ابي عب���د اهلل محمد بن عبد اهلل
البيع ( رحمه اهلل) ،وتحقيق فضيلة العالمة الش���يخ
محمد ك���وزل اآلم���دي ،راجع���ه وضبط���ه ووضع
فهارسه مركز العالمة الحلي شعبة رعاية التراث،
وأت���ى الكتاب ببيان اس���تحقاق فاطم���ة الزهراء
(عليها الس���الم) ألحقيتها في لقب س���يدة نس���اء
العالمي���ن ،م���ن مص���ادر موثوق���ة وأحاديث تامة
الصح���ة لخيرة علماء الش���يعة ،وجاء في مقدمة
الكتاب أن النس���خة الخطية التي اعتمدنا عليها
أخذناها من (ملي كتبخانسي) في عاصمة تركيا
أنقرة وهي مكتوبة بخط (محمد الس���كرليني)
في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة.

وسرى يف تعليقاتنا عىل الكتاب ان كثريا من األحاديث
رواها متأخرو املحدثني من طريق املؤلف بنفس األسانيد
التي يف هذا الكتاب ،وعىل ما يبدو ان املؤلف مل يساعده
الوقت عىل ان يرتب الكتاب وينظمه بصورة جيدة،
فسرى توزيع الروايات املتناسقة يف مواضع خمتلفة من
الكتاب ،ومل نكتف بمخارج احلديث من مصادر أهل
التسنن فقط ،بل عندما وجدنا إخراج حمدثي الشيعة ملا
أخرجه املؤلف من األحاديث ذكرنا ذلك.
ويركز الكتاب املتميز عىل مكانة فاطمة الزهراء (عليها
السالم) وفضائلها ،استنادا إىل أحاديث ورواي��ات
صحيحة السند ،مروية عن أئمتنا األطهار (عليهم
السالم) وأصحاب رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
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الكرام ،ومن هذه األحاديث ما ورد عن إحدى فضائل
فاطمة الزهراء (عليها السالم) وأحقيتها بلقب سيدة
نساء العاملني( :قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله) يا
فاطمة أال ترضني أنك سيدة نساء العاملني ،وسيدة نساء
هذه األمة ،وسيدة نساء املؤمنني).
القيم ،ورد
ويف حديث آخر نست ّله من متن هذا الكتاب ّ
فيه ( :عن عبد اهلل بن عباس أنه قال :ك ّنا ذات يوم عند
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وال��ه) إذ قال :أال أخربكم
بخري الناس أب ًا وأ ّم ًا ،قالوا بىل يا رسول اهلل ،قال ،احلسن
واحلسني أبومها عيل بن أيب طالب ،وأمهام فاطمة بنت
رسول اهلل سيدة نساء العاملني).

ومما ورد ُ
وذكر آنفا يدرك القارئ أن فاطمة الزهراء (عليها
السالم) ليست ألهنا بنت النبي (صىل اهلل عليه وآله) فقط،
بل حصلت عىل مكانتها ألهنا تلك املرأة الزاهدة العظيمة
أم حجج اهلل التي ما ُذكر اسمها إال وتعطر املجلس واملكان
الذي ُتذكر فيه ،ومن جانب آخر إن اليشء املميز يف كتاب
مناقب فاطمة (عليها السالم) إنه ُ ِ
مجع بطريقة ذكية ومن
صحتها
مصادر كثرية وروايات ما أن ُذكر قائلها إال وكانت َّ
تسبقها ،ون��ورد هنا أحاديث ورواي��ات أخ��رى من متن
الكتاب:
عن ابان بن تغلب ،عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عيل بن
احلسني عن حسني بن عيل (عليهم السالم) ،قال :ملا نزلت:
}و ِ
آت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه ( ...اإلرساء {)26/دعا رسول اهلل
َ
(صىل اهلل عليه وآل��ه) فاطمة فأعطاها ف��دك) ،ويف بيان
استحقاق فاطمة الزهراء (عليها السالم) لفدك وغضب
اهلل عىل غاصبيها ،إن لعنة اهلل وغضبه دائمة عىل مغتصبي
ألحب النساء عند الرسول (صىل اهلل عليه
فدك فكيف
ّ
وآله) وهي فاطمة (عليها السالم) أن يؤخذ حقها عنوة
وهبتانا وهي خري نساء العاملني ،إال أن احلق سوف يظهر
ويعود كل حق لصاحبه ولو بعد حني.
ويورد يف الكتاب فضائل فاطمة (عليها السالم) املتعلقة
بالشيعة ومما ورد هذه الروايات واألحاديث ،عن امحد بن
حممد بن خالد عن بكري بن صالح عن عبد اهلل بن سنان
عن ايب عبد اهلل جعفر بن حممد ،قال( :كانت فاطمة تسمى
الصديقة) ،ويف حديث آخر ،عن الصادق جعفر بن حممد
عن أبيه عن جده (عليهم السالم) قال :قال رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآل��ه)« :سميت يف األرض فاطمة ألهنا
فطمت شيعتها من النار وفطمت أعدا َءها عن حبها».
وختاما بعد أن أورد هذا الكتاب كل هذه األحاديث
والروايات التي تذكر فضائل سيدة نساء العاملني (عليها
السالم) ال نزيد أو نكرر أن الشفاعة من خري نساء األرض
وسيدة نساء العاملني وأم احلجج امليامني (عليهم السالم)
هي الغاية األوىل واألخرية لكل مسلم ومتف ّق ٍه بالدين.

االدب االسالمي

رؤية معاصرة

اصدار يطرح مفاهيم ادبية بموضوعية معارصة ،صدر
عن شعبة النرش يف قسم اعالم العتبة احلسينية املقدسة
لألديب (طالب عباس الظاهر) االعالمي يف جملة
االحرار االسبوعية الصادرة عن العتبة احلسينية.
وطرح املؤلف «وجهات نظرية ورؤية موضوعية حول
مفاهيم متنوعة يف االدب بشكل عام واالدب االسالمي
بشكل خاص يف حماولة ملعاجلة اهم القضايا االشكالية
فيها والتأسيس ملسلامت معرفية جديدة» ،حيث ان
«الكتاب يقع يف اكثر من ( )100صفحة من القطع
املتوسط بطباعة انيقة ملطبعة ال��وارث التابعة للعتبة
احلسينية املقدسة».
وجدير بالذكر أن االدي��ب الظاهر عضو مؤسس يف
االحتاد العام لألدباء والكتاب العراقيني فرع كربالء
وعضو احتاد االدباء والك ّتاب العرب منذ سنة 1995م،
قد صدر له ايض ًا (الفضاء السابع) جمموعة قصصية عن
دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد سنة  2002م ورواية
(تراب آدم) عن دار اكد للنرش والتوزيع يف القاهرة سنة
 2012وكتاب (عاشوراء بطولة القيم قبل السيف) كام
له عدة خمطوطات تنتظر النرش قريب ًا...
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يعدّ ها :علي ال�شاهر

ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

َ
سيروا يا جيش العراق
�ــشــــــــــــــــــــــــــــــــريوا ب ـاأمـــــــــــــــــــــــــــّــي واأبـــــــــــــــــــــــــــــي
ــــــربوا
هــــيــــا �ــشــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٌ
ـاب كـ ّ
قـــــوة
�ـــــشـــــريوا بــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّـل
ٍ
هـــــــــــــبـــــــــــــوا لـــــــــتـــــــــحـــــــــمـــــــــوا بــــــــلــــــــدي
ــــــــد
ـــــــــــــــس او قـــــــــاعـ ٍ
مــــــــــــــن داعــــــــــــــــ�ـ ٍ
انــــتــــم مـــــنـ ُ
ــــال اأ ّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍـة
اأمـــــــــــ�ـــــــــــشـــــــــــتْ دهــــــــــــــــــــــــــــور ًا تــــــرجتــــــي
غــايــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــم دمــــاوؤنــــا
نــــــــــــفــــــــــــاخــــــــــــر الـــــــــــــــــــــورى
بـــــــــــكـــــــــــم
ُ
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــة
هــــــــــيــــــــــهــــــــــات ُتــــــــــفــــــــــنــــــــــى اأ ّم
�ـــــــــــــشـــــــــــــوح الـــــــــــــوغـــــــــــــى تـــــــعـــــــر ُفـــــــكـــــــم
ُ
ٌ
مــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــرة
ــــم
�ـــــشـــــول ُتـــــكـ ْ
قـــــــد اأ�ـــــــشـــــــرقـــــــتْ اأقـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُرنـــا
ــــــــــــاء مــــــــوطــــــــنــــــــي
بـــــــــــكـــــــــــم �ـــــــــــــشـــــــــــــيـ
ُ
�ـــــــــــــــشـــــــــــــــريوا ول تــــــ�ــــــشــــــتــــــمــــــعــــــوا
�ـــــشـــــريوا ب ـاأ ّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي واأبــــــي
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جـــــــيـــــــ�ـــــــس الـــــــــــــــعـــــــــــــــراق الـــــــيـــــــعـــــــربـــــــي
�ــــــــــــشــــــــــــريوا عــــــــلــــــــى نــــــــهــــــــج الــــــنــــــبــــــي
َ
ـــــب
ـــــــــشــــــــــ ّلــــــــــوا �ـــــــــشـــــــــيـ
�ـ ِ
ــــــــوف الــــــغــــــ�ــــــشـ ِ
ِّ
ــــــــــــــــــــــاد اأجــــــــنــــــــبــــــــي
ـــــــــــــــــل عـ
مــــــــــــــن كـ
ٍ
ـــــــب
جــــــــــــــــــــــــــــرذان جــــــــــــحـ
ٍ
ـــــــــــر غــــــــ ْيــــــــهـ ِ
ّ
ـــــــــــــــــــــــرب
ــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــا ٍغ اأجـ
مــــــــــــــن كـ
ِ
ــــــــرب
ــــــــــــم الـــــــــعـــــــــقـ
جــــــــــــــــــــــــــور ًا و�ـــــــــــــشـ
ِ
ّ
ـــــــــربــــــــــي
مــــــــــــن ريـ
ـــــــــــــــــــح حــــــــقــــــــد ٍ ُغـ ّ
ِ
مـــــــــغـــــــــرب
ــــــــــرق اأو
مــــــــــــــن مـــــــــــ�ـــــــــــشـ
ٍ
ِ
ــــــــــب
ـــــــــــــــم بـــــــــــ�ـــــــــــشـــــــــــد ِر املـــــــــــوكـ
اأنــــــــــــــــتـ
ِ
ْ
ُ
ــــــــــــال يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ِم الـــــــنـــــــ َّو ِب
رجـ
ــب
اأبــــــــاة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الـــطـــلـ ِ
ــــب
مــــــــــن نــــــ�ــــــشــــــركــــــم املُـــــرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ
لــــــلــــــ�ــــــشــــــمــــــ�ــــــس ُقــــــــلــــــــنــــــــا اأغــــــــــربــــــــــي
ِ
لــــكـ ِّ
ــب
ـــل �ــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍ
ـوت نـــ ّعـ ِ
ــراق الـــيـــعـــربـــي
جــــيــــ�ــــس الـــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

ٌ
أشعار للحزن
آخر قصيدة كتبها الشاعر
الراحل محمد علي الخفاجي

ُ َ
اسمك يحيي عذابات
الضمير في العيون
ا�شم َك يا �شيدي� ،شوت ل يهداأ يف وجه الظاملني؛ يرتفع متدفق ًا
ُ
كنهر الــفــرات ليحيي عــذابــات ال�شمري يف العيون الباغية
واملتجرئة ،فيطفئ اإ�شعاعات الأمـــل يف النفو�س والقلوب
ال�شود..
ا�ــشـ ُـمـ َـك يــا �شيدي ،ال�شوت الــهــادر يف وجــه بـــرودة الوجوه
الإجرامية ،يرتفع كالبحر لينجي املخل�شني ،ينام البحر بني
اأرجلهم ،واأنت تب�شر دمع الثواكل من حمرابك ،وتعبئ �شالل
ال�شرب بال�شرب ،وتعك�س مبرايا عقيدتك نوح القلوب املوؤمنة ،يف
ملحمة الدماء الزاكية كي ل تن�شانا عيون اهلل يف �شريحك.
ا�شم َك يا �شيدي� ،شوتنا يف ليايل الياأ�س وفنار الليايل العا�شفة،
ُ
وا َ
ُ
ني ال�شريح.
إليك
م�شافة ُروؤيا َما ،يعرفها القلب املُغت�شل بحن ِ
ُ
ن�شتنطق نــورك ل�شاعات الياأ�س والبالء؛ اإ�شارة منك تهد ُم
الزمن الدَّ ا ِئر .نحن ل ُ
منلك غري م�شافة
�شعوبة احليا ِة ،وخوف
ِ
جر الدُّ عاء ،وحناجرنا
�شوء بي�شاء ما بني قبتك وجدثك ،جن ْر ُ
َ
ع�شقك نافذة اأمل
تتهدَّ ج التو�شالت والت�شرعات .نقراأ با�شم
دمعة من عيوننا .فاحلمدُ هلل حتت قبتك
كي َي�شح اهلل كل ٍ
ُيزيل الأوجاع والأمرا�س يف زمن التحايا ال�شريعة ،والأجواء
امللغومة بالفايرو�شات ..كاأنك تقول :ل تقلقوا ..اقرعوا
بابي تفتح لكم؛ فكل اأبوابي توؤدي اىل رحمة اهلل فاخت�شروا
للتكرب والغرور ،ل مكان ل�شخب النفو�س
الطريق ..ل وقت
ّ
وتقلبات املزاج ،فالدعاء وال�شلوات الدائمة هلل ،تتحللون بهما
اىل ترابكم الأول وي�شاحبكم بيا�س اأعمالكم كامل�شك اىل
احلفرة ،كل الطرق توؤدي اليها ..فاخت�شروا...
ا�شم َك يا �شيدي� ،شوت دائم يف النفو�س وال�شمائر� ،شحر ل
ُ
يو�شف ..منت�شر من حولنا كالهواء ،والقلوب املت ّيمة بك ،حتلم
ان تعك�س �شورتك ..والروح حتلم ان تعي�س مطمئنة يف ظلك،
ان جتوب جنة كربالئك؛ اإنها اجلنة الوحيدة الأكيدة التي ما
زالت ت�شتاق اإليها النفو�س يف كل بقاع الأر�س.

اليم ..وقال:
اأوقفني يف ِّ
اعلم
يا هذاْ ..
�شفر
اإن الوقتَ ْ
زجاج
والعمر
ٌ
َ
وال َ
حجر
أجل
ْ
.....
يوم ًا ما
ال�شحب
�شيبارحني
ُ
ُ
ويختا ُر يل ُ
آخر
املوت طريق ًا ا ْ
.......
َم َر�شي الآنْ
نهر يجري
ي�شع
العمر على ٍ
ُ
َ
ويك�شر �ش ْم�شي يف املنعطفاتْ
ُ
.......
ماهرة
بيد
ٍ
من ُي�ش ِل ُح �شم�شي ٍ
ويعيدُ خلطوي الوثباتْ
........
مل َ
لدي
يبق َّ
ناع�شة
أحالم
ٍ
�شوى ا ٍ
نافذة مفتوحة
يف
ٍ
ُ
ُ
ورد
أيام فيها
نفحة ٍ
بقية ا ٍ
ل اأدري اأين اأخب ُئها
اأو َ
كيف اأخ ّل ُ�شها
ً
يانعة
�س اأزهار ًا
كيف اأخ ّل ُ
ْ
�شائك
يق
من
ِ
كومة ُع ّل ٍ
......
يوم ًا ما
�شيكونُ فرا�شي �شه ًال ُم ّرتب ًا
ً
ثانية
ولن ات�شك َّل
.....
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ُ
الطرقات املهجور ِة
ق�س
ِ
أخ�شر
لن يرج َع ُع�شب ًا ا ْ
.....
ما يوؤ�شفُ ني
اأين ع�شتُ على �شجري
طري ًا مرئي ًا
ظل ُ
فلماذا َّ
يدب ورائي؟
املوت ُّ
يرتب�س
�شياد
بخطى
ٍ
ُ
ُ
�شرت اأحاذ ُر
حتى
الع�شبة والأفعى!!
بني
ِ
......
من َد َّ�س بقلبي عو َد اليا ِأ�س
أ�شلم �شعري لل�شكوى؟
وا َ
ومن ّ
قطر يف كاأ�شي اأزها َر الدفلى؟
......
يوم ًا ما
�شاأغاد ُر هذا ال�شار َع
اأو اأهجر هذا املقهى
ويظلُّ ال�شعر ورائي
بالعطر
يقطر
ِ
ُ
أخ�شر
ويذكرين
ِ
بنزيف ا ْ
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في عالم الرؤيا
عندما جنَّ الليل واألقى الكرى رداءه على وجه الأر�س ،تركتُ
م�شجعي و�شرت نحو البحر ً
قائال يف نف�شي" :البحر ل ينام،
لروح ل تنام".
ويف يقظة البحر تعزية ٍ
بلغتُ ال�شاطئ وكــان ال�شباب قد انحدر من اأعــايل اجلبال
وغمر تلك النواحي ،مثلما ِّ
يو�شي النقاب الــرمــادي وجه
ال�شبية احل�شناء ،فوقفتُ ُحمدِّ ًقا بجيو�س الأمواجُ ،م�شغ ًيا
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فكرا بالقوى ال�شرمدية الكامنة وراءها ،تلك
اإىل تهاليلها ُم ً
القوى التي ترك�س مع العوا�شف وتثور مع الرباكني وتبت�شم
َّ
وترتن مع اجلداول.
بثغور الورود
�شخر
وبعد هُ نيهة التفتُّ فاإذا بثالثة اأ�شباح جال�شني على
ٍ
قريب واأغ�شية ال�شباب ت�شرتهم ول ت�شرتهم ،فم�شيتُ
نحوهم ببطءٍ كاأن يف كيانهم جاذ ًبا ي�شتميلني ق�شر اإرادتي.

وملَّا ُ
خطوات منهم وقفتُ
�شاخ�شا بهم كاأن
�شرت على ُبعد
ٍ
ً
�شحرا اأجمدَ ما بي من العزم واأيقظ ما يف روحي
يف املكان ً
من اخليال.
يف تلك الدقيقة َ
وب�شوت
وقف اأحد الأ�شباح الثالثة،
ٍ
ِخل ُتهُ اآت ًيا من اأعماق البحر قال:
ك�شجرة بغري اأزهار ول اأثمار ،واحلب
"احليا ُة بغري حب
ٍ
بغري اجلــمــال ك ـاأزهــار بغري عــطــر ،واأثــمــار بغري بــذور.
ذات واحدة م�شتقلة
احلياة واحلب واجلمال ،ثالثة يف ٍ
ُمط َلقة ،ل تقبل التغيري ول النف�شال" .قال هذا وجل�س
وب�شوت ُياثل هدير
يف مكانه ،ثم انت�شب ال�شبح الثاين،
ٍ
مياه غزيرة قال:
والتمرد بغري
مترد كالف�شول بغري ربيع،
ُّ
"احلياة بغري ُّ
حق كالربيع يف ال�شحراء القاحلة اجلـــرداء .احلياة
ذات واحدة ل تقبل النف�شال
والتمرد واحلق ،ثالثة يف ٍ
وب�شوت كق�شف
ول التغيري" ،ثم انت�شب ال�شبح الثالث،
ٍ
الرعد قال:
ج�شم بغري روح ،واحلرية بغري
"احلياة بغري احلرية
ٍ
ٌ
ثالثة
الفكر كالروح امل�شو�شة .احلياة واحلرية والفكر،
يف ذات واحدة اأزلية ل تزول ول ت�شمحل".
أ�شوات هائلة قالوا م ًعا:
ثم وقف الأ�شباح الثالثة ،وبا ٍ
والتمرد ومــا يوجده ،واحلرية وما
«احلــب ومــا يولده،
ُّ
ُتــنـ ِّمــيــه .ثــالثــة مظاهر مــن اهلل ،واهلل �شمري العامل

العاقل".
وحدث اإذ ذاك �شكوت ُمفعم بحفيف اأجنحة غري منظورة
وارتعا�س اأج�شام اأثريية ،فاأغم�شتُ
عيني ُم�شغ ًيا اإىل
َّ
�شدى الأقوال التي �شمعتها.
ً
وملَّــا فتحتهما ونــظـ ُ
�شحا
ـرت
ثانية مل اأ َر غري البحر ُم َّت ً
بدثار ال�شباب ،فاقرتبتُ من ال�شخرة حيث كان الأ�شباح
الثالثة جال�شني ،فلم اأ َر اإل عمودًا من البخور مت�شاعدً ا
نحو ال�شماء.

ت���رات���ي� ٌ
��ل ل��ح��ض��رت��ه
ّ
القدسية
َر ّبى انتظا ُر َك يف ماآقينا دموع ًا غا ِئرة..
ُمتط ّلع َ
القلوب احلائرةْ..
ْعة َعلو ّي ٍة ُت�شفي
ني لطل ٍ
َ
عر ُ�س الأحــزانُ
لو جئتَ يا مــوليَ ها نحنُ الذينَ ُت ّ
َحتتَ جلو ِدنا
ُ
ويدُ الزمانِ ُتبع ُ
فرا�شة
رث الأحال َم تق�شو ك ّلما ر ّفتْ
اأمنياتْ ..
ٌّ
ال�شنوات
غ�س واملــنــاجـ ُـل تطعنُ
القلب يــا مـــوليَ
ِ
ُ
وال َ
يبا�شنا..
آمال حدَّ ِ
جتيء؟
فمتى
ْ
*****
ِرب والكلماتْ ..
نفدَ احل ْ ُ
من ا ْ
أهليك..
و�شجونٌ َغ ّ�شتْ ْ
ني وي ْع ُ
بث ُ
الظا ُ
مل يلهو باملظلوم َ
باحلك ِْم امل�شوؤو ْم..
رب اأ�شو ُد يا موليَ
التاريخُ الأغ ُ
منَ الآل ِم والأوجا ْع...
الطاعنُ ُ
هرب منّا..
العمر
ِ
باحلزنِ َي ُ
ُ
و�شباب..
أوهام
درب
دروب ْ
من ا ٍ
ْ
�شوكي نح َو ٍ
نتق ّل ُب من ٍ
ٍّ
فمتى ُت ُ
وعدَ ْك ..ومتى َ�شرناك؟
نجز ْ
*****
ال�شمتُ
رهيب..
ٌ
ُ
ال�ش َتهُ
رم لال ِ
واخلوف ُي ّ ُ
آفاق ُخ َ
ُ
�شقي..
وي�شحك منّا كلُّ ٍّ
ُ
يتطاول ُعنُق ًا لريانا حم�شورينَ غريب َ
ني
�س فينا..
أعداء الدنيا ترت ّب ُ
وا ُ
ُ
باحلرف الال ِذ ْع..
تتهاو�شنا
ِ
عنكم؟
الغائب
اأينَ
ُ
ْ
ا َ
أجبهم؟!
أينك يا موليَ ا ْ
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الشهيد البطل (محمد حسن مرزة جريدي الجبوري)
روح
ِ
إلى ِ

ُ
يميل إلى الشهادة
شيء
اب ِنيّ ..الذي رأى كل
ٍ

الحرار :حيدر عا�شور

َ
الضوء مددتُ يدي وتوهّمتُ أني طرقتُ نافذة غرفتك في الجنة ،رأيت قلبي مجنّح ًا يسرد لك أوجاع غيابك.
مثل
ِ
ال ادرك سر النوح عليك ،لكني أعرف قلبي المجنون بك يحمل عشق األمهات ،فعشب عينيك ينبت في كل ارض
البيت في غرفتك ،ألنام على فراقك ،وأنتظر أن تلوّح لي كي أحاور وجهك الطفولي ،وأشرب أحرف اسمك عالجا
لصبر فراقك ،وأخبرك عن غيابك الذي تحول سهام ًا حامية تجرح وتحرق موطئ الروح ..وأخبرك ما بيني وبين
رحيلك ،بدأت غربة ال تتبدد ،وأحزان تأبى أن تبتعد .كنت أراك.
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دائ ًام كنت أراك ،وربام أنت تراين وال أعرف .فأضع قلبي عىل
َ
قلبي مرات ،وأقف مشدوه ًة أنظر إىل صورك :أتعلم ّ
طيفك
إن
ٍ
كحاممة ال هتوى الرحيل وتعشق دقات قلبي
أمعن يف خيايل
قد َ
باسمك ..فقد أصبحت شغوف ًة بصورك ،أنظر إىل إرصارك عىل
اجلهاد ،أرى رجولتك التي عشقت النداء الكفائي للسيد عىل
السيستاين .ر َت َبت كل يشء بعنادك اطمأنت روحك إىل قرارك
يف نيل الشهادة يف عز شبابك ،ومل يبق حينها إال أن تريض والدك
الذي خرس أخاك بقدر حمتوم .كانت خطواتك الواثقة تعكس
طريقها الصحيح اجتاه اهلل ،واحلاسمة بامليش إىل اجلنة بال تردد..
فالدفاع واملوت عن بيوت اهلل ومقدسات أوليائه الصاحلني
شهادة ال يناقشها أحد.
كم كانت فرحتك عند قبولك يف لواء عيل األكرب القتايل – فوج
مسلم بن عقيل ..كنت مذهوال فرح ًا ،تقفز من فمك الصلوات
رصخة مترح فوق ارض مدينة –املسيب -وعىل نوايص حرف
شطها وعلو نخيلها وضفاف بساتينها وبني بيوت أهلها الفرحة
جلهادك ..كانت فرحة يرتدّ صداها ُمذكر ًا لكل من عرفك :أنك
سائر ،ال رجعة منه
عىل طريق اإلمام احلسني -عليه السالمٌ -
إال بالنرص أو الشهادة ..فقد عوى ذئب النواصب ،وارتفعت
أحقاد املستعربني من مدينتي-النجف األرشف وكربالء
املقدسة ،واخلطر بان يف -جرف الصخر -وازداد –الدواعش-
توغ ً
ال ول� ّ�وج � ًا ،فكان هنا يف ج��رف الصخر ب��دأت مالحم
بطولتك تظهر ،وأنت تأخذ رقم تسلسلك اجلهادي( )57كرقم
رشف خيرج مع طليعة املجاهدين من ارض مدينة كربالء بعد

من اجلهاد ..فالصور احلية التي تنقل مالحم بطوالت لوائك
كانت أشهر من علم يف فضاء السامء يرفرف بالنرص والظفر
واالنتصار لروح العقيدة واملذهب ..ال ننسى حني خرج قائدك
(أبو تراب) عرب احدى قنوات األعالم يتحدث عنك كيف
غامرت يف إنقاذ شهيد من ارض املعركة أراده (داع��ش) أن
حيز رأسه انتقاما هلزيمتهم النكراء أمام قوات احلشد الشعبي،
اإلرصار وأرادتك القوية وشجاعة الفذة سحبت جثة الشهيد
من خط النار قبل وصول الدواعش  ..هنا أبوك مل يستطع بني
خوفه عليك وبني افتخاره خطوط من الوجع والشوق إليك..
مدينة املسيب بأرسها عرفت بطوالتك .أما أنا أمك الزمت
فرايش خوفا من اسمع خرب فقدانك ..كانت ليلة قاتلة ّيل وأنا
انتظر اتصالك الذي عودتني عليها بعد الثانية عرشة لي ً
ال..
كنت ختابرين رغم كل الظروف حتى لو كنت يف قلب معركة..
كان الليل كئيبا وقدريت ضعيفة ورمضان قائام ،حني رن اخللوي
مل استطع فتحه تلك الليلة ،فكلمك أبوك بعد ثامنية وعرشين
ويوم ًا مل ن��رك ..أول كالمك قلت :لقد اشتقت ألمي يا أيب
أين أمي ..وقتها كنت مغمضة العينني وقلبي خائفا وجسدي
يرجتف كم تأملت ألنني مل اسمع صوتك ..وأنت تقول ألبيك
كيف أنزل إىل البيت واحلشد الشعبي بحاجة يل ..أيب خندقنا
مكسور والدواعش يربصون واملعركة يف أي حلظة هيب ليهيبها
أدع يل وقل ألمي أن تذهب هذا اليوم اخلميس أول مخيس
ُ
يف رمضان اخلري والربكة وترفع يدها الكريمة حتت قبة سيد
الشهداء أن ينرص احلشد الشعبي وحيفظ السيد عيل السيستاين..

اب ِنيّ  ..ال ادرك سر النوح عليك ،لكني أعرف قلبي المجنون بك يحمل عشق األمهات
أن غطت رؤوسكم مصاحف كتاب اهلل العزيز يف رضيح اإلمام
احلسني -عليه السالم .. -أي مت ّني للشهادة أعظم من ذلك.
وأول اتصال كان منك يف أواخر الليل تبرشين أنك خضت
أول معركة لطرد (داعش) اإلرهايب ،وحتجيم قوهتم املسعورة
عىل األهايل ..رغم خربتك القتالية املتواضعة ،لكن أخوتك يف
اجلهاد يلقبونك أسد املسيب وبطال ال يضاهيه بطل ..كأنك بطل
مارس القتال بحرفة عالية ،ال هياب املوت ضحكته متأل اخلنادق
هني إال التعدي عىل
والسواتر وسوح القتال ،كل يشء عندك ّ
ارض العراق واملرجعية الدينية العليا ..وأصبحت الرجل الذي
يعتمد عليه الفوج يف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من األهايل املغصوبة
دوره��م وأراضيهم وأعراضهم ..ال طريق لك للعودة إىل
حضن أمك واىل أصدقائك وأهلك خوف ًا من أبيك أن يمنعك

أمس احلاجة للدعاء ..ونقطع االتصال ..وطال الصباح
نحن يف ّ
ومل ُ
تغف عني حتى جاء خرب استشهادك يوم 2015 / 6 / (25
املصادف اخلميس  /٨رمضان 1436 /ه�) وانتصار لوائك
وفوجك بتطهري قضاء بيجي يف حمافظة صالح الدين وإنقاذ
أنفسنا من اإلخوان ،ومشاركينا يف الدم والعرض واملصري...
جاء جدثك كعريس تزفه املالئكة قبل البرش  ..فمدينة املسيب
خرجت عن بكرة أبيها تزفك إىل املقدسات لتسكن يف سالم
يف ارض السالم ..اما صورك يف كل ركن من مدينتك تتغنى
ببطوالتك دفاتر الطالب وتصدح باسمك حناجر الشعراء..
فصوالتك األخرية سجلتها عدسات األوفياء كيف صديت
قنبلة هاون بجسدك لتخفف قوهتا عىل إخوانك املجاهدين
فعرجت روحك للسامء ورفع بمكاهنا رايتا العراق واحلسني.
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كربالء ت�سيئ التاريخ

ابواب الصحن الحسيني الشريف العشرة

تاريخها ..وأسباب تسمياتها
اعداد :قا�شم عبد الهادي  -ت�شوير :ح�شنني ال�شر�شاحي

للصحن الحسيني المقدس عشرة أبواب تطل كل واحدة منها على جهة معينة ،ولكل باب
منها تاريخ خاص ،كما شهدت كل باب اكثر من عمارة ،وكانت بأبعاد مختلفة منذ انشائها
ولليوم ،اال انها تتصل فيما بينها جميعا من خالل الحائر الحسيني ،فمن الشمال بابان هما
(السدرة والسالم) ومن الشرق ثالثة ابواب هن( :الكرامة وقاضي الحاجات والشهداء) أما
الجنوب فتقع فيه (باب القبلة وباب الرجاء) فيما تكون جهة الغرب بثالثة ابواب هي (الزينبية
والرأس الشريف والسلطانية).
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لألبواب تسميات قديمة تعود نسبة اىل الضواحي املطلة
عليها أو السم القبيلة الساكنة بالقرب من الباب ،مع

العلم ان للصحن الرشيف حتى عام 1273ه� ستة
أبواب ،وخالل التاريخ تم افتتاح ابواب اخرى مع
توسعة الصحن الرشيف لتزايد عدد الوافدين للزيارة
عرب العصور ...وملعرفة تفاصيل اكثر عن تاريخ االبواب
وامهيتها التقينا بأحد اقدم رجاالت مدينة كربالء القديمة
وهو احلاج (حممد حسني اخلفاف) الذي ّبني التفاصيل
التالية.
اقدم ابواب الصحن المقدس
الباب األول (باب القبلة) :يعدّ الباب الرئيس للصحن
الرشيف ،وسمي هبذا االسم ألنه يواجه القبلة ،ولذلك
سمي الشارع املقابل للباب بشارع قبلة االمام احلسني
(عليه السالم) ،وهلذا الباب تاريخ طويل يوازي باب

الشهداء بالقدم كون تارخيهام يعود للقرن األول اهلجري،
ومبارشة بعد شهادة اإلمام احلسني (عليه السالم) عندما
بني االشر سنة  66ه� ولك ّنه تغري موقعه حسب توسعة

الصحن ألكثر من مرة فباستطاعة الزائر فور دخوله من
الباب وقوع برصه عىل شباك الرضيح املقدس والقاء

التحية والسالم.
باب الرجاء او الرحمة
الباب الثاين (باب الرجاء) :ويقع هذا الباب عند الزاوية
اجلنوبية الرشقية من الصحن املقدس ،وكان يسمى يف
بعض الفرات باب الرمحة ،ولكن استقرت التسمية
عىل باب الرجاء وثبتت كتابة االسم بالقاشاين يف مقدمة
الباب ،وسمي أيضا بباب الشريازي ألنه بالقرب من
مرقد قائد ثورة العرشين الشيخ حممد تقي الشريازي
(قدس رسه).
باب قاضي الحاجات
الباب الثالث (باب قايض احلاجات) :يقع باب قايض
احلاجات يف اجلانب الرشقي من الصحن مقابل سوق
التجار الكبري (العرب) وقد سامه الرحالة اهلندي حممد
هارون لدى زيارته إىل كربالء عام 132٨ه� بباب النجف

ألن أهايل حملة باب النجف هم القاطنون واملجاورون
للباب ومنها يقصدون النجف من هذا االجتاه ،ومع هذا
غلب اسم باب قايض احلاجات عىل بقية األسامء وثبت

االسم بالقاشاين عىل أعاله .
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أهمية خاصة لباب الشهداء
الباب الرابع (باب الشهداء) :يقع باب الشهداء

يف منتصف السور الرشقي للصحن احلسيني
املقدس ويطل عىل الشارع املعروف قديام بشارع
عىل األكرب (عليه السالم) ويقابل مرقد ايب الفضل

العباس (عليه السالم) ،وأن هذا الباب له أمهيته
القديمة مقرونة بباب القبلة ،وسبب التسمية

لوقوع الباب بموازاة مرقد الشهداء ،ومن أسامئه
قديام انه سمي ب� (باب عىل األكرب) ،وأيضا ألنه

يقع مقابل مرقده الرشيف ،وكذلك سمي قديام
ب� (باب الصايف) ألن جد أرسة آل الصايف وهو
املرحوم السيد (مهدي بن جواد بن صايف بن
عيل العطار) املتوىف سنة 1333ه� مدفون عند

الباب ولكن غلبة تسمية باب الشهداء عىل مجيع
التسميات ،ويعدُّ هذا الباب الثاين من حيث
األمهية بعد باب القبلة وتوأما له و يعود انشاء
باب الشهداء إىل سنة  1307ه�.
باب الكرامة واثره التاريخي
الباب اخلامس (باب الكرامة) :يقع الباب عند
الزاوية الرشقية الشاملية عىل اجلهة الرشقية ،وقديام
كان يسمى ب� (باب مدرسة حسن خان) لقرب
املدرسة منها واملطلة عىل املدرسة ،ولكنه اشتهر
تسمية باب الكرامة وأثبتت تسميتها عىل الباب يف مراحل

يأخذون طريق الظل وهو زقاق مواز لبيت الرشدي احد
البيوتات الشهرية يف حملة باب السالملة ثم يميلون نحو زقاق

باب السالم وتاريخ تسميته
الباب السادس (باب السالم) :ويقع يف منتصف اجلهة الشاملية
للصحن احلسيني ويف تسميته أقوال عديدة إال انه ومع معايشة
ناقل هذه السطور قبل سبعني عاما وذلك بأن أهايل حملة

انشئ عام  12٨1ه� يف ايام القاجاريني ليكون مقربة هلم
وقد زين باملرايا والقاشاين املعرق ثم أصبحت فيام بعد تكية
البكتاشية وتستخدم إلقامة املجالس والدروس والتعازي ايام

االعامر التي أجريت هناية القرن الرابع عرش اهلجري ،وكان
العلامء والزهاد حينها يمتنعون عن املرور من الباب بكونه كان
جزءا من املسجد ملدرسة حسن خان.

باب الطاق وباب السالملة حني يردون اىل احلرضة احلسينية
كانوا يتجنبون الطريق املكشوف ألشعة الشمس وهلذا كانوا
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السالم املرتفع مرين عن الشارع واملطل عىل املحيط واحلائر،
وكانوا حني يشاهدون القبة الذهبية واملنائر أمامهم يسلمون
عىل اإلمام احلسني (عليه السالم) ويواصلون املسري للزيارة،
وكان يف األساس إيوانا كبريا يعرف بإيوان صايف صفا الذي

عاشوراء فكانوا ينصبون خيمتهم أمامه – اي الباب ،وبعدها
حتولت مقرا لدروس املرجع الديني للسيد هادي اخلراساين

واخريا حتولت إىل مدخل وثم فتح باب السالم وثبتت
بالقاشاين يف أعىل منتصف الباب.
باب السدرة
الباب السابع (باب السدرة) :ويقع يف اجلهة الشاملية
للصحن عىل مقربة من الزاوية الشاملية الغربية بالقرب
من موقع شجرة السدرة التي كان هيتدون الزوار إىل املرقد

الرشيف من خالهلا ويستظلون حتتها التي قطعها هارون
العبايس سنة  193ه�.

باب السلطانية
الباب الثامن (باب السلطانية) :ويقع هذا الباب يف اجلهة
الغربية عىل مقربة من الزاوية الشاملية الغربية وسمي

بالقاشاين يف أعىل الباب بالسلطانية.

باب الرأس الشريف
الباب التاسع (باب الراس الرشيف) :يقع يف وسط اجلهة
الغربية من الصحن وسمي بباب احلر ألنه باجتاه مرقد احلر
بن يزيد الرياحي وقد فتح يف اإليوان النارصي (احلميدي)
كام يسمى بباب رأس احلسني (عليه السالم) ألنه يقابل
جهة الرأس الرشيف وسمي أيضا باب الساعة لوجود
ساعة فضية عىل برجها سابقا ،والبناء القائم يعود تارخيها
إىل سنة 1275هج وكان إيوانا ملسجد السلطان نارص الدين
القاجاري وكان املسجد يتوسط مدرسة الصدر إىل جهة
الشامل املدرسة الزينبية إىل جهة اجلنوب وأثبتت اسم باب

بباب السلطانية نسبة اىل احد سالطني العثامنيني كام يف
بعض املصادر وقيل أيضا جاءت اي التسمية إىل السلطان
القاجاري ألن نارص الدين كلف بتوسعة اجلانب الغريب من
الصحن وبناء اإليوان واملسجد سنة 1275هج وكلف ببناء

باب الزينبية
الباب العارش (باب الزينبية)  :يقع الباب يف اجلهة الغربية
عىل مقربة من الزاوية اجلنوبية الغربية وسمي هبذا االسم

هدم مدرسة الصدر واملدرسة الزينبية واملسجد النارصي
الذي كان يتوسطهام وهدم السوق أيضا ُثبت االسم

املدرستان الزينبية والصدر واملسجد النارصي سنة 136٨
هج وثبت االسم بالقاشاين عىل أعىل الباب.

مدرسة الصدر وقد كان أحد أبواهبا يفتح من مدخل باب
السلطانية وان بناء تاريخ الباب يعود إىل سنة 126٨هج
وموقعه مقابل سوق كام مشيد ًا يف هذه اجلهة ولكن بعد

الراس الرشيف عىل الباب يف آخر املطاف.

ألنه يقابل التل الزينبي ،وتارخيه يعود إىل سنة 1267هج
حيث أسست مدرسة الزينبية وكان هلا مدخل من هذا
الباب وربام كان الباب قد انشئ قبل ذلك واخريا هدمت
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يع ّدها :علي ال�شاهر

امواج ال�سيعة
ــــــــــاالت
املـــــــــــقـ

الزيارة األربعينية من بين أبرز

ُ
ّ
جذوة التشيع في سريالنكا
التشيع بمذهب أهل البيت (عليهم السالم) يف رسيالنكا
بدأ ّ
أو ما تعرف ب� (رسنديب) بشخص واحد قبل أكثر من ثامنية
وعرشين عام ًا ،واليوم يصل العدد ألكثر من ألف شيعي
والعدد يف زيادة مستمرة ،حيث متكن الشيعة من إشعال
شمعة وسط الظلامت ،فتمدّ د العدد وتضخم إىل أكثر من
التشيع.
ألف قلب حيمل جذوة
ّ
التشيع حالة جديدة عىل رسيالنكا وإن كانت
وربام يعد
ّ
ج��ذوره ضاربة يف عمق التاريخ الرسيالنكي ،ولكن
امل��ع��روف ب��أن الساحة السيالنية ق��ادرة عىل استيعاب
التشيع ضمن التنوع الديني والثقايف ولن تشعر الطوائف
اإلسالمية بغرابة هذا التكوين اجلديد إىل حد لفظه وطرده
خصوص ًا مع حركة الدعاة الشيعة وتعاطيهم مع الساحة

اإلسالمية بكل حضارية وعقالنية ،ثم أن القائمني عىل
الدعوة والتبليغ هناك يعتمدون عىل استعراض مذهب أهل

البيت (عليهم السالم) والتعريف بفكرهم وثقافتهم دون
الولولج يف التفاصيل األخرى أو املوضوعات احلساسة.
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األحداث خالل 2020
نرشت صحيفة (ذا نيويورك تايمز) األمريكية ،عدد ًا
من الصور التي تو ّثق إحياء املسلمني الشيعة لزيارة
أربعينية اإلمام احلسني (عليه السالم) ،والتي أطلقتها
عليها (حج الشيعة إىل كربالء) كإحدى أهم األحداث
العاملية الكربى التي تشهدها مدينة كربالء املقدسة كل
عام وخاصة عام  2020يف ظل تفيش جائحة كورونا.
وجاءت صور (الزيارة األربعينية) من بني عرشات
ْ
الصور األكثر دهشة وفاعلية ،والتي تو ّثق حلظات
هامة عاشتها البرشية خالل العام احلايل الذي سنودعه
خالل اليومني القادمني.
ووضعت الصحيفة بعض التعليقات املرفقة للصور
املعروضة عن الزيارة األربعينية وكتبت يف إحداها:
«احلدث هو عرض مذهل للحزن واحلداد والنشوة
الدينية ،إذ يتم إحياء ذكرى وفاة أحد أهم قادة الشيعة،
اإلمام احلسني ،حفيد النبي حممد» ،ويف تعليق آخر:
التجمعات
«االحتفال باألربعني املقدس ،أحد أكرب
ّ
املنظمة يف العامل».
كام ع ّلقت عىل صور أخ��رى بأن «الشيعة يلتزمون
بالرشيعة اإلسالمية وكذلك ختصيص أماكن للنساء
وأخرى للرجال ألداء الزيارة وإقامة الطقوس ،فيام
يتميز العراقيون بكرمهم وترحيبهم بالزائرين».

ُ
َ
حوزات النجف األشرف تحيي ذكرى
استشهاد الصديقة الطاهرة

الفاطمية ..امرأة األنوار
ال األضواء
ٍ
بتسمية تطلق عىل املرأة املعروفة
نسمع كثري ًا
واملشهورة بأهنا «امرأة حتت األض��واء» ،ولو
تأملنا هبذا اللقب لوجدناه لقب ذم -بشكل
كونه لقب مدح ،ألنه
من األشكال -أكثر من ُ
َيصفها بأهنا [حتت] األضواء! يعني باألصل
لوال وجود هذه األض��واء ا ُملسلطة عليها ملا
كان ُيلتفت إليها أو يكون هلا ظهور وتأثري.
بل كام إن تلك األضواء مؤقتة ال تدوم ،فأثرها
وتأثريها أيض ًا هكذا سيكون؛ فام أن تطفئ
عنها وتغادر تلك املنصة فإهنا تبقى هي...
كانت حتمل
هي ...بحقيقتها التي َحتملها ،فإن ْ
نور ًا ورسال ًة ووعي ًا وإنساني ًة ال ُيضريها وجود
تلك األض��واء من عدمها؛ فوحدها صاحبة
النور احلقيقي هي ال حتتاج أن تسلط عليها
األضواء لتعرف أو تؤثر.
وس��ي��دة النساء الصديقة ال��زه��راء (عليها
السالم) ،هي أعطتنا معامل ومالمح شخصية
سيدة األن��وار ال األض���واء ،فقد ك��ان ِم��داد
نورها ألهل السامء وأهل األرض غري منقطع
مع ِقرص عمرها ومسريهتا َعرب كل األزمان.
* من مقال للكاتبة فاطمة الركايب.

أحيا موكب طلبة وأساتذة احلوزة العلمية يف النجف االرشف،
وبحضور املرجع الديني سامحة الشيخ بشري النجفي (دام ظله)،
ذكرى شهادة الصدّ يقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السالم)
املطهر.
يف الصحن العلوي ّ
املعزين،
وانطلق موكب طلبة وأساتذة احلوزة العلمية وحشود ّ
من مكتب املرجع النجفي مرور ًا بشارع الرسول األعظم (صىل
اهلل عليه وآله) وصو ً
املطهر ،لتقديم العزاء
ال إىل احلرم العلوي ّ
بذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السالم).
وشهدت العتبات املقدسة واحلسينيات واملراكز الدينية ،إقامة
برامج وفعاليات خمتلفة إلحياء املناسبة األليمة ،واستذكار
املواقف النورانية لبضعة النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله)،
ودفاعها عن خط اإلمامة اإلهلية.
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مرض القدم السكري
(الجزء الثاني)

يب��دأ العالج باس��تخدام االدوي��ة التي تقلل
نسبة مرض السكري
الأحرار/قا�شم عبد الهادي

وللقدم السكري نوعان من العالج هما (العالج التحفظي ،العالج الجراحي) ويكون البدء اوال بالعالج
التحفظي وفي حال عدم الوصول الى نتائج ايجابية يتم استخدام العالج الجراحي ،وفي بعض
االحيان يلجأ الطبيب المختص الى بتر جزء من الساق او الساق كله وحسب درجة (الكنكري) لدى
الشخص المصاب ...
وفي هذا السياق ومن خالل الجزء الثاني من الحديث عن مرض (القدم السكري) بين الدكتور حيدر
رشيد مجيد اختصاص جراحة العظام والكسور والفقرات في مستشفى سفير االمام الحسين (عليه
السالم) الجراحي ما يأتي.

طرائق العالج
هناك نوعان من العالج مها (العالج التحفظي ،العالج
اجلراحي) وعادة نبدأ بالعالج التحفظي الذي يشمل بداية
الفحص وهو (التشخيص ،التحاليل ،االشعة «الدوبلر»).
االدوية المستخدمة في العالج
نستخدم اوال االدوي��ة التي تساهم بتقليل نسبة مرض
السكري ،او التي تقلل نسبة السكر يف ال��دم ،وكذلك
االدوي��ة اخلاصة للسيطرة عىل االلتهابات ،والتنظيف
املستمر عن طريق الشخص املختص والتداوي للقرحة
بطرائق التعقيم املختلفة ،وم��ن خ��الل التجربة وجدنا
ان (اخلل الذي يستخدم يف الطريش) مفيد جدا بعملية
جملة االحرار اال�سبوعية
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التنظيف وخاصة بالقدم السكري (وهو امل��ادة االسهل
واالرخ���ص للمريض) وكذلك فانه يستخدم بالطب
االكاديمي ،وتكون العملية (عملية التنظيف) بخلط اخلل
مع املاء بواسطة سطل (جليكان) ومن ثم وضع الساق
داخله ،وهذه العملية تغني املريض عن امور كثرية ،وان
العالج خيتلف من شخص اىل اخر حسب احلالة املرضية
فهناك اشخاص يعانون من ام��راض مزمنة كاالنسداد
برشايني القلب مثال يضاف له عالج االسربين او البالبكس
وكذلك ادوية مانع التخثر للتخلص من التخثرات احلاصلة
بالرشايني وكذلك اعطاء املريض املقويات العامة التي تزيد
قوة االعصاب بالقدم لعودة املريض اىل احساسه الطبيعي

الذي يقينا من امور كثرية وتكون النتائج مفيدة ألنه مثلام
ذكرنا ان السبب الرئيس للقرحة وااللتهابات هو اخللل
بوظيفة االعصاب.

العالج التحفظي والجراحي
واذا وصلنا لفرة حمددة وعدم احلصول عىل نتيجة اجيابية
من العالج التحفظي وكانت حالة املريض ستزداد سو ًءا
مما تقل التغذية الواصلة لألنسجة وبمرور الزمن نصل اىل
حالة تسمى (الكنكري) وحينئذ نقوم بإجراء االشعة او
السونار حماولة منها لتسليك الرشايني لتزيد كمية الدم
الواصلة للقدم وبالتايل فان املريض حيصل عىل نتائج
اجيابية جراء ذلك وبخالفه نضطر اىل البر (بر الساق)
وحسب درجة (الكنكري) فهناك يكون بر االصابع او
بر املشط او بر الكاحل او بر اعىل الكاحل ويف بعض
االحيان نصل اىل البر حتت الركبة ،ويف حالة استمرار
االلتهاب نضطر اىل اجراء بر اخر ،ألنه عىل املريض ان
يتبع اجراءات الوقاية بعد البر االول للحصول عىل حالة
صحية مستقرة ومراقبة مستوى السكر.
النصيحة الطبية
يعد السكر مرضا وراثيا وبإمكاننا جتنب االعراض من
خالل الوقاية الن السكر اضافة اىل امللح يعدان من
السموم البيض ،اضافة اىل ذلك عدم االكثار من السكر
وامللح يف الطعام الن ذلك يكون سلبا عىل الشخص،

وحال ظهور اعراض السكر عىل املريض املراجعة املبكرة
لطبيب الباطنية وطبيب اختصاص السكري وااللتزام
بالعالج وبمراجعة الطبيب حسب الوقت املخصص
له وجتنب تناول االغذية التي حتتوي عىل السكريات
والكاربوهيدرات والنشويات وعمل جدول بالتغذية
من قبل الطبيب املختص ،وكذلك ممارسة الرياضة التي
تعد مهمة لتقليل مستوى السكر يف الدم ،وايضا امليش
مهم بالنسبة للشخص املصاب وكذلك السيطرة عىل
االلتهابات.
احصاءات عامة
ان��ه حسب االح��ص��اءات العاملية التي تصدر من قبل

منظمة الصحة العاملية فان السكري يصيب البرش بشكل
عام بنسبة تراوح من ( ،%)20 � 15وان هذه النسبة يف
العراق بتزايد مستمر نظرا لعدم التزام املواطنني بطرائق
الصحة العامة والوقاية وضعف الثقافة العامة للمجتمع
العراقي وخاصة خالل السنوات االخرية.
وكذلك من اسباب ازدياد نسب السكر يف العراق كثرة
االشخاص كبار السن وحتى الشباب الذين يتعرضون
لضغط مستمر جراء العمل والتفكري بأمور احلياة االخرى
وكذلك احلروب املستمرة ومنها التي حدثت عام 1991
وبدورها خلفت الرعب يف قلوب املواطنني.
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يعدّ ها :حيدر عا�شور

ــــــــــاالت
ــــــــــقـوجمتمع
املـ اأ�رسة

ُ
هل طيبة القلب تلغي دور العقل..؟
حنان الزيرجاوي

ِ
صفات األخ��الق احلميدة هي الطيبة ،حيث يمتاز
أعظم
ُ
�ب اآلخرين ،والبعد
صاحبها بنقاء الصدر والرسيرةُ ،
وح� ّ
عن إض��امر ال��رش ،أو األحقاد واخلبث ،كام ّ
أن الطيبة تدفع
اإلنسان إىل أرقى معاين اإلنسانية ،وأكثرها شفافية؛ كالتسامح،
واإلخالص ،لكن رغم ُرقي هذه الكلمة ،إال أهنا إذا خرجت
عن حدودها املعقولة ووصلت حد املبالغة فإهنا ستعطي نتائج
سلبية عىل صاحبها ،كل يشء يف احلياة جيب أن يكون موزون ًا
ومعتد ً
ال ،بام يف ذلك املحبة التي هي ناجتة عن طيبة اإلنسان،
وحسن خلقه ،فيجب أن تتعامل مع اآلخ��ري��ن يف حدود
املعقول ،وعندما تبغضهم كذلك وفق حدود املعقول ،وال
جيوز املبالغة يف كال األمرين ،فهناك شعرة بني الطيبة ومحاقة
السلوك .هذه الشعرة هي (منطق العقل) .فالطيبة ال تلغي دور
العقل ...إنام العكس هو الصحيح ،فهي حتكيم العقل بالوقت
املناسب واختاذ القرار احلكيم الذي يدل عىل اتزان العقل ،ومهام
كان القرار ظاهر ًا حيمل القسوة أحيان ًا لكنه ترتب عليه فوائد
مستقبلية حتمية .وأطيب ما يكون اإلنسان عندما يدفع الرضر
عن نفسه وعن اآلخرين قبل أن ينفعهم .وهنا سؤال يفرض
نفسه ،هل الطيبة تصلح يف مجيع األوقات أم يف أوقات حمددة؟.
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اجلواب :الطيبة كأهنا غطاء أثناء الشتاء يكون مرغوب ًا فيه ،لكنه
اثناء الصيف ال رغبة فيه أبد ًا .هلذا جيب أن تكون الطيبة بحسب
الظروف املوضوعية ،فأهنا حالة تعكس التأثر بالواقع هلذا جيب
أن تكون متغرية حسب الظروف واألشخاص ،قد حيدث أن
تعمي الطيبة الزائدة صاحبها عن رؤيته حلقيقة جمرى األمور،
أو عدم رؤيته احلقيقة بأكملها ،من باب حسن ظنه باآلخرين،
واعتقاده أن مجيع الناس مثله ،ال يمتلكون إال الصفاء والصدق
واملحبة ،ما دفعهم باملقابل إىل استغالله ،وخداعه يف كثري من
األحيان ،فمساعدة املحتاج احلقيقي تعد طيبة ،لكن لو كان
املدّ عي للحاجة كاذب ًا فهو مستغل.
هلذا علينا قبل أن نستخدم الطيبة أن نقدم عقولنا قبل عواطفنا،
فالعاطفة تعتمد عىل اإلحساس لكن العقل أقوى منها ،ألنه
ميزان يزن األشياء رغم أن للقلب أمل ًا أشد من أمل العقل ،فالقلب
يكشف عن نفسه من خالل دقاته لكن العقل ال يكشف عن
نفسه ألنه حيكم بصمت ،فالطيبة يمكن أن تكون مقياس ًا ملعرفة
فالطيب يكون قلبه ضعيف ًا ترهقه
األقوى :العاطفة أو العقل،
ّ
الرضبات يف أي حدث ،ويكون املرء حينها عاطفي ًا وليس طيب ًا،
لكن صاحب العقل القوي يكون طيب ًا أكثر من كونه عاطفي ًا.

قصة أسرية

َ
الطبيب اجلراح للمستشفى بعد أن تم استدعاؤه إلجراء
دخل
ُ
عملية فورية ألحد املرىض ،وقبل أن يدخل غرفة العمليات
واجهه والد املريض ،ورصخ يف وجهه :مل التأخر؟ إن حياة
ابني يف خطر؟ أليس لديك إحساس؟ ..فابتسم الطبيب
ابتسامة فاترة وقال :أرجو أن هتدأ وتدعني أقوم بعميل ،وكن
عىل ثقة أن ابنك يف رعاية اهلل سبحانه تعاىل .
فرد األب :ما أبردك يا أخي !؛ لو كانت حياة ابنك عىل املحك
هل كنت ستهدأ ؟ ما أسهل موعظة اآلخرين؟.
تركه الطبيب اجلراح ودخل غرفة العمليات  ،ثم خرج بعد
ساعتني عىل عجل وقال لوالد املريض :لقد نجحت العملية
 ،واحلمد هلل  ،وابنك بخري ،واعذرين فأنا عىل موعد آخر .
ثم غادر دون أن حياول سامع أي سؤال من والد املريض .وملا
خرجت املمرضة سأهلا األب :ما بال هذا الطبيب املغرور؟
فقالت :لقد تويف ابنه يف حادث سيارة ،ومع ذلك فقد ّلبى
االستدعاء عندما علم باحلالة احلرجة لولدك! ..وبعد أن
أنقذ حياة ابنك ،كان عليه أن يرسع ليحرض دفن ابنه .
قلوب تتأمل وال تتكلم ..فال حتكم عىل
• نقطة إضاءة  :هناك
ٌ
يشء قبل أن تعلم  ..كم هي صعبة حياة األطباء والطبيبات،
ولكن يذلل اهلل هلم الصعاب إذا عملوا من أجل رشف
مهنتهم ،وسينالون األجر العظيم منه سبحانه وتعاىل .

ُ
مواهب أبنائنا الفكرية
األب واملهتم بربية وتعليم أبنائه وأبناء بلده
يشعر
ُ
ُ
بوجوب تطوير مواهبهم ويسعى جاهدا يف البحث
ينمي تلك املواهب ،ولنأخذ مث ً
ال لتلك
عن أي طريق ّ
املواهب التي يصعب وجود من هيتم هبا ،موهويب
(التفكري) تلك املوهبة التي سعى الكثري من املهتمني يف
تطويرها اىل طرح نظرياهتم حوهلا فوضعوا هلا األسس
و املعايري حتى وصلت يف وقتنا احلارض اىل مؤلفات
من آالف الصفحات لتوضح أساليب احلفاظ عليها
وتنميتها؛ ويبقى دور املريب واملؤسسات التعليمية
يف حماولة إجياد بيئة داعمة هلذه املواهب مع توفري
كافة الوسائل واألدوات الالزمة لدعمها .ولتحقيق
هذه املبادرة ال بد من تكاتف اجلهود بني املحاضن
الربوية اخلاصة باملوهوبني واملؤسسات الداعمة التي
تسعى إىل دعم املشاريع املستقبلية وكذلك اجلهات
ذات االختصاص باملواهب  ،ال بد أن تساهم أيض ًا يف
دعم تلك اجلهود فبهذا التعاون والتنسيق نخدم هذه
الفئة وبالتايل دعم تطوير ونامء عراقنا الغايل والوصول
للهدف باختصار تلك الطرائق التي طاملا حلم فيها
كل مواطن غيور عىل هذا البلد حريص عىل مسريته
التنموية .إن املوهوب بأفكاره أعىل ثمن ًا من ذلك املنفذ
املتفاين أو املتعلم املستمد نجاحاته من غريه ،فاملوهبة
الفكرية كالشعلة تنطفئ إن مل هيتم هبا وحيافظ عليها،
إن التفاف األيدي حول تلك املواهب وتقديم الرعاية
املتكاملة هلا وسيلتنا لبناء جيل مفكر عظيم..

َ ْ
ُ
اإلنسان هو من يصنع نفسه بنفسه
م�شطفى عادل

ال خيفى عىل كل واحد منا أن لألبوين دور ًا كبري ًا يف تربية
األبناء ،و ُيعدُّ هذا الدور من أكرب املسؤوليات امللقاة عىل
عاتقهام يف احلياة فهي واجب إنساين وديني ،ووفق األساليب
الربوية التي توثق العالقة بني األبوين واألبناء يتم تكوين
الشخصية القويمة لدى األبناء ،لكن يبقى كل واحد من
األبوين هو جمرد إنسان غري معصوم قد يصيب يف جانب
معني من جوانب الربية السليمة وقد خيطئ ،مما جيعل االبن
يكتسب بعض السلوكيات واألفكار املغلوطة ،إذا قلنا ذلك

فهو يعد من أشد األخطاء ومن كبائر املعتقدات الضالة ألنه
لو نلقي اللوم عليهم يصبح األنسان يف حينها جمرد أداة
منفذة ال يمتلك وجودا له ،فاإلنسان هو املسؤول األول
عن قيادة حياته وإصالحها للوصول إىل جادة الصواب،
فاإلنسان هو َم ْن يصنع نفسه بنفسه بام يمتلكه من طاقات
كبرية ومتميزة عن سائر الكائنات وهبها اهلل تعاىل له ليصل
إىل درجة من الرقي املجتمعي يف احلياة.
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واحــــــــــــة االحرار

يف النتظار

كل عام واأنت اأنت

�شباب × �شباب

 -ملاذا يبكي الشيخ عىل شبابه وال يضحك الشاب لصباه؟

 بورك من مجع بني ّمهة الشباب وحكمة الشيوخ.

 يتو ّقف مصري ّكل أمة عىل شباهبا.

 -للشباب وجه مجيل ،وللشيخوخة روح مجيلة.

 للشباب أجنحة تطري بصاحبها رسيعا إىل بالد اخليال فال يرى أمامه إالاألفراح و املرسات وال يعلل نفسه إال باآلمال و األماين.

حيدر ال�شالمي

َّ
ع��ام جديد ّإال وتطلع الشائقون
أط��ل
م��ا
ٌ
إلرشاقة منك تروي ظمأ العمر املقيم ُ
ومترع
اجلدب املستديم .وما حفيت أرض بنازل وال
حفلت شجرة بنائل مثلك قط.
وال أج���راس دق��ت ،وال م��آذن ك��ربت ،وال
شموع أض���اءت ،وال دم��وع اهن��م��رت ،وال
أصوات ترنمت أو رتلت ،إال باسمك املبرش
املكرز بالسالم.
باألمانّ ،
تتوق إليك القلوب ،وترنو لطلعتك العيون،
وترجو لقاءك النفوس ،وهتفو إىل عامك
ال��ش��ه��ور واألي����ام .أهي��ا ال��ص��ادح ذك���رك يف
األنحاء ،الصادع أمرك يف األرج��اء ،كل عام
ونحن يف انتظارك ،فهل من هناية الصطبارك؟!
الندي
تراقص األضواء رؤوس ًا بوابل من املرح
ّ
الرخي ،بينام تؤرق الظالل
بقابل من الفرح
ّ
وجوها شاحبة شوهاء يغتاهلا اخلوف من ٍ
غد ال
يرجتىٍ ،
ويد ال تؤمتن.
ٍ
ليال ترنح مثقلة باهلموم جترها عربات من
الغيوم ،تعرص مخر وباء وبالء ،ال يكشفها إال
نورك وال حيذفها إال ظهورك.
عيد حي��اذي م��أمت � ًا ..ع��ام حي� ّ�ل وع��ام حي��ول..
وأنت كام أنت قمر يأبى األفول ويصعب إليه
ال��وص��ول ،ونحن كام نحن ال نطيق ارحت��اال
عنك وال زواال منك ولسنا بنائيل رفدك أو
مكرمي وف��دك ،عىل أن فينا اآلم��ل والغافل
واجلاهل واجلاحد واملجادلّ ،
وكل بحسبه.
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 -الدولة هتمل الشباب الشباب و حتول الوطن إىل دار مسنني.

 الذاكرة يف الشباب نشطة وسهلة التأثر ،يف سن الشيخوخة ،هي قاسية نسبي ًالالنطباعات اجلديدة ،ولكنها ال تزال حتتفظ بحيوية السنوات السابقة.

الأ�شحاب امليامني

يقول الشيخ حممد جواد مغنية (طاب ثراه):

الرس األعظم يف أصحاب اإلمام احلسني (عليه السالم) ّأهنم يطلبون
ُّ
ومرات يف سبيل
مرات ّ
تكرر قتلهم ّ
املوت بلهفة املشتاق ،ويودون لو ّ

احلسني.

املنزهون عن األغراض ،واملطامع ال خيافون عىل
وهكذا املؤمنون ّ

أنفسهم من القتل ،وال عىل أوالدهم من اليتم ّ
والضياع ،وإنّام خيشون

اهلل وحده عىل دينهم وإيامهنم.

مرقد احلر الرياحي
(ر�شوان اهلل تعاىل عليه)
يف خم�شينيات القرن املا�شي

وريثة النبوة
يقول األديب املرصي الراحل عباس حممود
العقاد ىف كتابه (فاطمة الزهراء والفاطميون):
كانت السيدة الزهراء (عليها السالم) شديدة
االعتزاز بانتساهبا إىل أبيها ،وكانت مفطورة
عىل يقني التدين ،وكانت ذات إرادة ال هتمل
ىف حساب شأن من شئوهنا ،فظهر منها ىف
املواقف القليلة التى نقلت عنها أهنا كانت
ذات إرادة ال تنسى ىف احلساب.
وكان من اعتزازها باالنتساب إىل أبيها أهنا
كانت ترس بمشاهبة أبنائها ألبيها ،وكانت
تذكر ذلك حني تدللهم وتالعبهم ،فلم يكن
أحب إليها من أن يقال هلا :إن أسباط رسول
اهلل يشبهون رسول اهلل.
وكانت فطرة التدين فيها وراثة من أبوين:
ك��ان حسبها م��ا ورث��ت��ه م��ن خاتم األنبياء
وما تعلمته منه بالربية واملجاورة ،ولكنها
أضافت إليه ما ورثته من أمها خدجية بنت
خويلد (عليها السالم).

الطالبة امل�شلمة (زهرية)..
حت�شد ثمار تعبها
قصة الطالبة املسلمة
من رحم املعاناة يولدُ األبطال ..عبارة ختتزل ّ
(زهرية) من األصول املغربية ،والتي كانت تقطع يومي ًا مسافة (22
كيلومر ًا) للوصول إىل مدرستها ،حيث دخلت أخري ًا لكلية الطب
بجامعة يف فرنسا.
وتنحدر زهرية من منطقة (إمليل) يف جبال األطلس ،والتي ُتعطي
مقربة عن إمكانية حتدّ ي الفقر والعوز املادي للوصول إىل
صورة ّ
حتقيق الغايات ،فقل ُبها املرع باإليامن واجتهادها املستمر جعلها يف
املتفوقني الذين يشار هلم بالبنان عىل مستوى العامل.
صفوف ّ
وتقاسمت زهرية قبل سبع سنوات مع العامل معاناهتا اليومية للذهاب
إىل املدرسة يف الفيلم الوثائقي «عىل طريق املدرسة» للمخرج الفرنيس
باسكال بليسون ،وها هي اليوم تشارك من يعرفها صورة هلا من أمام
كلية للطب يف العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت زهرية متيش يومي ًا ملدة ( 4ساعات) برفقة صديقاهتا للذهاب
إىل املدرسة ،ورغم كل تلك الصعوبات مل تستسلم كعدد كبري من
الفتيات يف وضعها ،للظروف ،وآمنت بقدراهتا.
و ُيشهد لزهرية باملثابرة ،حيث إهنا كانت دائام األوىل يف صفها ،وكان
ّ
تتمكن من عالج الفقراء.
حلمها أن تتخرج طبي َب ًة كي
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