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صفحتنا على الفيسبوك :مجلة االحرار

ALAHRAR MAGAZINE

ُ
احلق�ق ُت�ؤخذ وال ُتعطى
(الحكوك يرادله إحلوك)،
عندنا مثل شعبي يقول:
َ
أي الحقوق تحتاج إلى أْل ِس�� ��نة وأفواه للمطالبة بها
واسترجاعها ،كما الحق يحتاج لنيله وتحصيله..
ب�� ��ل انتزاعه م�� ��ن مغتصبيه وهم أصحاب الش�� ��أن
والقرار إلى عمل وجهد ومطالبات وربما تضحيات.
القصد م�� ��ن َطرق ه�� ��ذا الموضوع لي�� ��س مختصًا
فقط بمسألة تحديث بطاقة الناخب (البايومترية)
من عدمها ،خاصة وإنه�� ��ا األيام األخيرة من فترة
التحديث المقررة ،أو المش�� ��اركة باالنتخابات أم
ال ،بق�� ��در ارتباط�� ��ه بقضية الض�� ��رورة في تنظيم
الش�� ��أن في الحي�� ��اة عمومًا وليس ف�� ��ي االنتخابات
فحس�� ��ب من أجل إحداث التغيير المطلوب حس�� ��ب
مقتضيات المصلحة العامة للناس.
وكم�� ��ا نعرف جميعًا بأن ال س�� ��بيل للتصحيح في
مس�� ��ار العملية السياس�� ��ية نحو اإلص�� ��اح العام إال
باالنتخابات ،فهي الطريقة الوحيدة المتاحة حاليًا
وال بديل لها ،ويكمن الحل األمثل في المش�� ��اركة
تغي�� ��ر نظام (س�� ��انت ليغو)
الواس�� ��عة ،خاص�� ��ة مع ّ
االنتخابي ،نعم ال نتوقع أن ينقلب الحال جذريًا،
ولكن بعض الش�� ��ر أهون وعلى قاعدة «ما ال يدرك
كله ال يترك جّله».
تمني الخاص ورج�� ��اء التغيير فقط
أما أن يت�� � ّ�م ّ
بالتذمر من الظلم ،والش�� ��كوى من فقدان العدالة
االجتماعية بانتظار الحل دون التحريك لس�� ��اكن
في ظ�� ��ل الامب�� ��االة واالتكالية واالن�� ��زواء؛ فهذا
معناه الحرث في الهواء والزرع في الماء!.
رئيس التحرير

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

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

المراسلون
قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
حسنين الزكروطي

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
سعيد رشيد زميزم  -غيث الدباغ
امونه جبار الحلفي  -حنان الزيرجاوي
فاطمة الحسيني

مصورُ العتبة الحسينية يفوز
بمسابقة (صوّر العرب) في مصر

َ
حصل مصور جملة (االحــرار) الصادرة عن اعالم العتبة
احلسينية املقدسة (حسنني فيصل الرششاحي) عىل اجلائزة
صور العرب املقامة يف مرص عن صورته
التقديرية يف مسابقة ّ
(سبايا الطف).
وقــال الرششاحي يف ترصيح لـــ(االحــرار) ،إن «صورته
املعنونة بـ (سبايا الطف) حصلت عىل اجلائزة التقديرية
صور العرب لعام (2020م) التي أقامتها املنظمة
بمسابقة ّ
العربية للتصوير يف مجهورية مرص العربية» ،وأضاف ان
«املسابقة شهدت مشاركة ( )1650صــورة ملصورين
شاركوا من ( )16دولة عربية سعوا خالهلا للحصول عىل
لقب (مصور العرب)».
واكــد الرششاحي ان «نجاحه حتقق بفضل من اهلل (عز
وجل) وبتوفيق من اإلمام احلسني واخيه العباس (عليهام
السالم) ،مشريا اىل انه «سيستمر بإيصال رسالة ومظلومية
اإلمام احلسني (عليه السالم) ونقل اكرب حدث مليوين يف
العامل وهو زيارة أربعينية اإلمام احلسني (عليه السالم)».
وجدير بالذكر ان الرششاحي هو أول مصور عراقي حيصل
عىل هذه اجلائزة ،وقد حاز عىل جوائز اخرى خالل مسريته
الفوتوغرافية ،منها فوزه باملركز االول يف مسابقة (جائزة
االربعني العاملية اخلامسة) العاملية من خالل مشاركته
بصورة لطفل عراقي تتضح عليه مالمح الفقر والعوز اال ان
ذلك مل يمنعه عن تقديم املاء والشاي لزوار االمام احلسني
(عليه السالم) املتوجهني اىل كربالء خالل زيارة االربعني،
وكانت الصورة حتمل عنوان (كرم الطفل العراقي).
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2021م
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ُ
مؤسسة نهج البالغة تكمل استعداداتها
إلقامة مؤتمرها الدولي الثالث
تعتزم مؤسسة هنج البالغة يف العتبة احلسينية املقدسة إقامة
ُ
مؤمترها العلمي الثالث املوسوم :بـ(االمن احليايت ووسائل حتقيقه
يف حكومة اإلمام عيل (عليه السالم) بمشاركة ( )60بحثا يف
ذكــرى والدة سيد االوصياء (عليه السالم) يف  13من شهر
رجب االصب املوافق  26شباط من العام اجلاري ويف مدينة سيد
االوصياء (عليه السالم).
ووجه سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي املتويل الرشعي للعتبة
ّ
احلسينية املقدسة القائمني عىل املؤمتر بارشاك الباحثني واملحققني
املعروفني بالرصانة العلمية والدقة يف البحث واختيار العناوين
املهمة البتالءات االمة ومكانة ومنزلة هذا ِ
السفر العظيم (هنج
وجه سامحته اىل ترمجة الكتب املؤلفة من هنج البالغة.
البالغة) ،كام ّ

مؤتم��رٌ دول��ي يه��دف ال��ى
دراس��ة س��يرة وجهاد وعِلم
(السيّد محمد الطباطبائي)

اعلن (مركز الشيخ الطويس للدراسات والتحقيق) يف النجف
َ
األرشف عن موعد إقامة مؤمتره العلمي الدويل االول يف  20من
شهر ذي احلجة لعامنا اجلاري املوافق  ،2021/7/31برعاية
األمانة العامة للعتبة العباسية املقدسة بمناسبة الذكرى املئوية
(السيد حممد املجاهد الطباطبائي) صاحب املناهل..
الثانية لوفاة
ّ
جدير بالذكر ان املركز حدد إقامة املؤمتر بتسعة حماور هي( :حمور
الدراسات الفقهية ،والدراسات االصولية ،والدراسات الكالمية،
وعلوم القرآن والتفسري ،وعلوم احلديث والرجال ،وعلوم اللغة
العربية ،والفهارس والببليوغرافيا ،والدراسات التارخيية ،وحمور
اخري يف الرتاجم ،وكشف عن استقباله للبحوث العلمية ملؤمتره
العلمي الدويل وفق ضوابط وحمددات ،جاء فيها ان يكون البحث
ضمن الــرتاث العلمي للسيد املجاهد املطبوع واملخطوط ،فيام
هيدف املركز من خالل مؤمتره هذا اىل بيان السرية الشخصية
والعلمية للسيد املجاهد وأرسته وتسليط الضوء عىل تراثه العلمي
ودراسة الدور اجلهادي له وبيان عمق تراثنا الفقهي واألصويل
وسعته.

ٌ
دراسة تاريخية (الشعائر الحسينية عند
النبي  jالتأسيس والتأصيل)

نرشت جم ّلة اإلصالح احلسيني الصادرة عن مؤسسة وارث االنبياء
(عليه السالم) للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية التابعة للعتبة
احلسينية املقدسة ،يف عددها الثالث عرش بحثا عن (الشعائر احلسينية
عند النبي (صىل اهلل عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السالم) التأسيس
والتأصيل( ،دراسة تارخيية).
وتناول خالله الباحث ( د .الشيخ حممد احللفي) ،دراسة ظاهرة إحياء
وجتسيد النبي ّ
(صىل اهلل عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السالم) للشعائر
احلسينية ،وذلــك من خالل البحث العلمي يف النصوص الروائية
والتارخيية؛ ملا هلا من قيمة علمية يف الكشف عن احلقائق.
ّ
لتتجىل أبعادها
وذكر الباحث متهيد ًا لتسليط الضوء عىل مفهوم الشعائر؛
ُ
توصل إىل ّ
أن املعنى اللغوي العام
وأطرها وما تصدق عليه ،وقد ّ
للشعائر هو أهنا أفعال تكتنه ُبعد ًا إعالمي ًا .وعليه؛ ّ
فإن شعائر اهلل متثّل
كل ما ُجعل َع َل ًام من أعالم طاعته ،ممّا أمر به تعاىل أو هنى عنه ،وتعني
تضمن ُبعد ًا إعالمي ًا للنهضة احلسينية ،ثم َّ
أطل
الشعائر احلسينية كل فعل ّ
احللفي عىل املامرسات الشعائرية يف الرتاث الروائي ألهل البيت (عليهم
قسم منها جتسيد
قسم الروايات وفق عدّ ة امور،
وتضمن ٌ
ّ
السالم) ،وقد ّ
الشعائر قبل واقعة عاشوراء ،ابتدا ًء من والدة اإلمام (عليه السالم)
حتى شهادته.
املتضمنة جتسيد الشعائر بعد واقعة
تطرق للفرتة الثانية
ّ
ويف إطار التقسيم ّ
الطف ،بصفتها مرحلة جتذير للشعائر من ِق َبل األئمة (عليهم السالم)،
جتسد فيها ،كالبكاء واحلزن ،وذكر املصيبة ونرشها ،رثاء احلسني
ّ
وأهم ما ّ
(عليه السالم) بالشعر ،وإقامة جمالس العزاء لذكر واقعة كربالء.

دورٌ جاهزة لمنتسبي
العتبة الحسينية المقدسة

ِ
بارشت العتبة احلسينية املقدسة بإنشاء مدينة سكنية
متكاملة ملنتسبيها ,و لتقليل كلف التنفيذ اىل ما يقارب
 %20ويتم تنفيذ املرشوع بطريقة التنفيذ املبارش من
مالكاهتا الفنية واهلندسية.
وتقع مدينة الوارث السكنية غرب كربالء يف قضاء
احلر ،باجتاه الشارع املؤدي اىل بحرية الرزازة ،وتبعد
عــن حــرم االمـــام احلــســني (عليه الــســالم) مسافة
( )13.5كم ،وهي بمساحة ( )2.015.143مرت
مربع ،خصصت إلنشاء دور سكنية بنظام التقسيط
املريح ملنتسبي العتبة املقدسة وبعدد ( )4145قطعة
بمساحات خمتلفة.
فيام يكون البناء بنظام الكونكريت املسلح للدار
وبطابق واحد فقط مع إمكانية توسع مستقبيل تكون
خريطة الدار باختيار من املنتسب ,كام جيوز للمنتسب
بيع الدار بعد تسديد املبلغ كام ً
ال وفق رشوط املدينة
السكنية ،وتــرتاوح األسعار من ( )80- 60مليون
دينار عراقي للدار الواحدة ،والتسديد بثالث مراحل
(مقدمة عند التسجيل) و (دفعة عند استالم الدار) و
أقساط شهرية ترتاوح من ( )400-100الف دينار.
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من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرّفة في
تاريخ العراق الحديث
اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة الثانية ل�شالة ُ
اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف /28ربيع االآخر1435/هـ امل�افق 2014/2/28م
الشك اهنا هي عبارة عن حق يل املكه يف حلظة ان اريد ان اعطي
:االمر االول:
ان كل تغيري البد ان تكون له أسبابه وحالة الرقي وحالة االنتقال خياري فيل هذا احلق وهي تعطيني هذا اخليار الذي سأكون
وحالة البحث عن تطور وأشياء افضل عندما تكون هذه االمور انا مسؤو ًال عنه  ..وهذه وثيقة رسمية ومعتربة عندي كحق
من حقوق االنسان البد ان ال يتخىل عنها وال يتنازل عنها ألهنا من حقوقي فالبد ان اسعى هلا اوال ً وثاني ًا البد ان ال امهلها
ستكون اماين بدون ان االنسان ان يشارك فيها  .وهذا ما يتعلق
بمسالة االنتخابات والتي بدأت العجلة تقرتب رويدا رويدا ولن
يفصلنا عنها اال اقل من الشهرين ..احب ان اتكلم مع االخوة
بشكل رصيح وواضح.
نسمع كثريا من عدم الرضا عىل شخص او عىل كيان من ناحية
االداء ،وهــذه حالة عامة فنحن نشارك يف التقييم عىل نحو
البعضية لكن االنسان اذا اراد ان تكون حالته افضل البد ان
يساهم مسامهة جادة وفاعلة هبذه احلالة االفضل وهبذه احلالة
االحسن ،وهذه املسامهة ال تتحقق باالمتعاض او بحالة االنكفاء

او بحالة القادم مثل املايض او تربيرات قد يكون االنسان فعال ً
يستسلم هلا وهناك اجواء تعيق االنسان عن هذه املشاركة .البد
مر به البلد يف
ان نفهم اخواين قطع ًا ما عندنا من ماض مرير ّ
حقب متعددة ..كثري من الطباع حتتاج اىل وقت والتجربة تتبع

يلوح
وال ابيعها ..حيث ان البعض ممن ينكفئ عن املشاركة ّ
له البعض برشاء البطاقة االلكرتونية منه وهذا املسكني يتصور
القضية جد ًا سهلة والواقع انه سيحرمه من هذا اخليار املهم الذي
عنده وبالنتيجة ستتلف هذه البطاقة فستقل النسبة بالشكل التي
تؤهل زيد او عمر عىل ان هو يستلم ما انت االن تشكي من ُه..
نحن قلنا يف البدء اننا جيب ان نضع اقدامنا عىل الطريق الصحيح
والبد ان نشد ازر بعضنا بعضا فانه عندما يكون يل حق فال حيق
اضيع وال ابيع..
يل ان اتساهل يف حقي فال امهل وال امزق وال ّ
فالبطاقة االلكرتونية وثيقة مهمة وهي حقك لالنتخاب فال

تفرط به وقد حتتاجها يف مستقبل االيام  ..فالرجاء من االخوة
يف الوقت الذي نحث عىل مسألة االنتخابات حث ًا كبري ًا ومه ًام
ايض ًا ّ
نحذر من هذه املسألة التي قد ال يتصور االخوة امهيتها وانا
اطلب ايض ًا من االخوة املسؤولني عن ذلك ان يكثّفوا الربامج
التثقيفية بوسائل متعددة كي يكون املواطن الكريم دائ ًام عىل

التجربة اىل ان يصل احلال هذا الطموح الذي نريده يتحقق،
اما ان االنسان ينكفئ عىل امل ان حيصل فواقع ًا هذا عبارة حذر من هذه االمور.
عن رساب ان االنسان ال يمكن ان حيققه بل بالعكس هذا قد األمر الثاين :
يفسح املجال اىل امور اخرى ..طبع ًا هذه االنتخابات فيها بطاقة طبع ًا جزء من حركة العمران هي السيولة النقدية والسيولة
يعرب عنها بالبطاقة االلكرتونية للناخب ..ما النقدية ال يمكن ان حتصل اال وفق اطر واسس دستورية فال حيق
الناخب وهي بطاقة ّ
لوزارة ان تفعل كل يشء اال وفق ضوابط معينة حتددها الوزارات
هي هذه البطاقة؟
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2021م
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اخلطبة من�ش�رة يف
جم
لة
ا
ال
أ
حر
ار
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/4جمادي االول1435/هـ
امل�افق 2014/3/6م
املعنية بحقوق كل وزارة اىل اخرى وهذا املعنى ما يصطلح عليه
االن باملوازنة بمعنى املوازنة حتدد ما هي املشاريع هلذه الوزارة
وبحسب عوائد البلد وايرادات البلد من االموال التي تأيت سواء
كان من موارد النفط او اخرى كالسياحة او الصناعة ..عندما
ّ
تعطل هذه املوازنة الشك من الذي سيدفع الثمن؟! البلد عموم ًا
سيدفع الثمن واملواطنون فإذا كانت هذه املشاريع رضورية ما هو
السبب لتأخر هذه املشاريع؟ السبب عدم السيولة ما هو السبب
لعدم امضائها ؟ بسبب وجود خالفات واختالف وجهات نظر.
انا اقول انه كل يشء ممكن ان حيل اذ البد ان نرجع اىل االسس
الدستورية ومرجعية الدستور بالنسبة اىل القوانني هي مرجعية

هذه احلضارة حتتاج اىل جهد واىل انتباه ..نحن لألسف تربينا عىل
وضع ليس حسن ًا يف جانب أال وهو عدم االهتامم بأشياء قد تكون
اساسية وطبع ًا هذا له جذوره  ..أين تكون اجلذور؟ واقع ًا كل
حكومة ودولة هلا نسبة من تربية جمتمعها عىل اسس معينة مثال ً
لو جاءت دولة ومل يكن مهها سوى احلروب الشك ان املجتمع
سيتأثر هبذه الطبيعة وستؤثر عىل املجتمع وكل ما يتعلق بمسألة
نغري هذه
االقتتال وستؤثر عىل نفسية الناس ..وعندما نريد ان ّ
احلالة البد ايض ًا ان نطرح برامج مكثفة وواعية وحتتاج اىل مزيد
من اجلهد من اجل ان نتخلص من ذلك العبء واعتقد هذه
مرت بمراحل حروب وحاولت ان
مسائل يف كثري من الدول ّ

ونتوجه حقيقة اىل مسألة اعطاء الوزارات املعنية حقها والبدء
فعال ً بتنفيذ بعض املشاريع املتوقفة بسبب قلة هذه املبالغ املعطاة
 ..نحن مع التعجيل بقضية املوازنة وايض ًا مع حل املسائل العالقة

فمحبتنا لألوطان تأثرت نتيجة ممارسات سابقة  ..نحن البد ان
نرفض الوضع السابق ونرفض هذه احلالة التي عندنا ونبدأ بداية
اخــرى ..البيئة االن الشك يف العراق تأثرت سلب ًا بمخلفات
حروب وتصحر وبمشكلة يف املجاري او ضيق البيوت وعودام

اساسية الكل يتفق عليها فالبد ان حتل هذه االمور عن طريق
احلوار وعن طريق حل هذه املشاكل العالقة حال ً جذري ًا وامليض
قدم ًا من اجل ان نتجاوز هذه العقبة وهي عقبة املوازنة  ..اقول
البد ان ُحت ّل هذه املسألة بشكل جذري كي نتجاوز هذه العقبة

هبا من خالل االخوة ومن خالل مرجعية الدستور الذي كفل
حق اجلميع كام هو واضح.
األمر الثالث :
حضارة االنسان هو يصنعها واالنسان يصنع هذه احلضارة لكن

تتجاوز هذه احلــاالت ..نحن يف العراق مررنا بظروف قاسية
واصبحت احلالة العامة عندنا هي حالة الال اكــرتاث فبدأنا
نربط ما موجود وحمبتنا لوطننا بدأنا نربطه بطبيعة النظام احلاكم

السيارات واملنشآت وعدم وجود امكنة خاصة للصناعة ..هذه
مشاكل نحن نعاين منها يومي ًا والعامل االن يضج ويبحث عن
راحة االفراد ونحن يف اجلملة غري مكرتثني بذلك.
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فقـــــــه وعقائد

السؤال :ما هو بيع الرصف ؟
اجلواب :وهو بيع الذهب أو الفضة  ،بالذهب أو الفضة وال
فرق بني املسكوك منهام وغريه .
السؤال :هل جيوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع
الزيادة؟
اجلواب :ال جيوز.
السؤال :هل جيوز رشاء خاتم من الفضة او الذهب بجنسه
مع زيادة بمالحظة اجرة الصياغة؟
اجلواب :ال جيوز أن يشرتي من الصائغ أو غريه خامت ًا أو
غريه من املصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة
بمالحظة أجرة الصياغة ،بل إما أن يشرتيه بغري جنسه أو
بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا.
السؤال :هل جيوز بيع الذهب مع الفصوص او اخليوط او
االحجار الكريمة او غري الكريمة اذا كانت هذه االشياء غري
معلومة الوزن و املقدار لدى املشرتي و مع ذلك يقوم عىل
رشائها مع الذهب و هذا متعارف عند اجلميع؟
اجلواب :اذا كانت القطعة الذهبية املشتملة عىل الفص او
نحوه مما يباع باملشادة فال باس بذلك واما اذا كان مما يباع
بالوزن فاجلهل بمقدار وزن الفص مثال يؤدي اىل اجلهل
بمقدار وزن الذهب فاليصح ذل��ك بيعا  ،نعم الباس
باملصاحلة يف مثله.
السؤال :ما هو الوجه الرشعي ملعاملة استبدال الذهب
القديم بالذهب اجلديد؟
تم رشاء الذهب املستعمل
اجلواب :اذا اجريت معاملتان بان ّ
جملة االحرار اال�سبوعية
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بيع ال�شرف

بمبلغ من العمالت النقدية – مثال -ثم بيع الذهب غري
املستعمل بمبلغ ازيد منه خال عن كل اشكال.
السؤال :أنا صاحب مصنع ذهب يأيت يل بعض املسوقني
للذهب و عندهم مقدار من الذهب مثال ( ٢كجم) قديم
ياخذ مني ( ٤كجم) جديد تسهيال مني إليه  ،و بعد ذلك
يبيع من ذهبي عىل املحالت و يرجع الباقي من الذهب ا ّ
يل.
وبعد فرتة من الزمن يقوم بالتحصيل من املحالت و يسدد
ما اخذ مني مع اجرة التصنيع املتفق عليها  ،فام حكم االيت:
 -١الترصف يف الذهب من غري بيع فقط للتسهيل ؟ -٢
املسوق
املسوق الفائدة من ذلك الذهب ؟  -٣اعطاء
اخذ
ّ
ّ
لصاحب املصنع او تاجر اجلملة الذهب القديم مع اجرة
الذهب اجلديد او فرقه؟
املسوق للذهب يبيع ما
اجلواب :هنا صورتان :أ) اذا كان
ّ
اخذه لنفسه فمرجع ذلك –فيام هو مفروض السؤال من
عدم رشائ��ه له – اىل ان يقرتض ذلك املقدار من الذهب
اجلديد برشط ان يفي مقدارا منه بالذهب القديم و الباقي
بالريال .و مثل هذا القرض ربوي حمرم النه جير نفعا ماليا
للمقرض مع كونه مرشوطا عىل املقرتض .ب) و اذا كان
املسوق يبيع ما اخذه للدافع اي لصاحب املصنع بان اتفق
ّ
معه عىل بيع ذهبه بزيادة عىل عرشين الف ريال مثال عىل ان
تكون الزيادة له جعال عىل عمله ثم يستويف الثمن و يعوض
قسام منه بكمية من الذهب املستعمل  ،فهذه املعاملة جائزة
و الباس بام ينتفع املسوق من جرائها كام الباس بام يتسلمه
التاجر من الذهب املستعمل و املبلغ النقدي.

َ

في الـبـداء
كان الناس حيسـبون ّ
أن إسامعيل ابن الصادق (عليه
السالم) هو اإلمام بعد أبيهِ ،ملا علموه من ّ
أن اإلمامة
للولد األكرب ما مل يكن ذا عاهة؛ ّ
وألن الغالب يف احلياة
الدنيا وأسـباب البقاء أن يبقى إسامعيل بعد أبيه (عليه
وظه َر بموت إسامعيل ّ
أن اإلمام هو
السالم) ،فـ َبـدا َ
الكاظم (عليه السالم)؛ ّ
ألن عبـد اهلل كان ذا عاهة،
فظهر هلل تعاىل و َبـدا للناس ما هو يف علمه املكـنون.
حممـد ابن اهلــادي عليهام السالم،
وكـذا يف موت ّ
حيث ظهر للشـيعة ّ
أن اإلمام بعـد اهلادي هو احلسـن
العسـكري (عليه السالم).
األمر الذي أحدثه ُ
اهلل بموت
وهذا الظهور للشـيعة هو ُ
حممـد ،كام قال اهلـادي للعسـكري عليهام السالم عنـد
ّ
موت حممـدَ :
«أ ْح ِ
ـدث هلل شكر ًا ،فقد َأ ْحـدَ َث َ
فيك
ّ
أمر ًا».

«من لم يعرف إمام زمانه»
اتفقَ املسلمون عىل روايــة« :من مات ومل يعرف إمام
جاهلية».
زمانه مات ميتة
ّ
هذا احلديث هبذا اللفظ موجود يف بعض املصادر ،وقد
أرسله سعد الدين التفتازاين إرسال املس ّلم ،وبنى عليه
بحوثه يف كتابه رشح املقاصد ،وهلذا احلديث ألفاظ
ُأخرى قد ختتلف بنحو االمجال مع معنى هذا احلديث،
وأهنا البد أن ترجع إىل معنى واحد ،والبدّ أن تنتهي إىل
مقصد واحد يقصده رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).
فمث ً
ال يف مسند أمحد« :من مات بغري إمام مات ميتة
جاهلية» ،وكــذا يف عــدّ ة مــن املــصــادر :كمسند أيب
حبان ،واملعجم الكبري
داود الطياليس ،وصحيح ابن ّ
للطرباين ،وغريها.

اإلمام الحســن المجتبى A

يحتجّ بآية التطهير
يصادف يوم ( 8مجادى اآلخر) ذكرى نزول جربائيل
(عليه السالم) بآية التطهري ،وهي اآلية ( )33من
سورة األحزاب.
وروى احلاكم يف باب فضائل احلسن بن عيل (عليهام
السالم) من مستدرك الصحيحني واهليثمي يف باب
فضائل أهل البيت (عليهم السالم)ّ :
أن احلسن بن
يل خطب الناس حني قتل ع ّ
ع ّ
يل وقــال يف خطبته:
«أهيا الناس من عرفني فقد عرفني ومن مل يعرفني فأنا
ّ
ّ
الويص وأنا ابن
احلسن بن عيل وأنا ابن النبي وأنا ابن
ّ
البشري وأنا ابن النذير وأنا ابن الداعي إىل اهلل باذنه وأنا
ابن الرساج املنري وأنا من أهل البيت الذي كان جربئيل
ينزل الينا ويصعد من عندنا وأنا من أهل البيت الذي
وطهرهم تطهري ًا».
أذهب اهلل عنهم الرجس ّ
ويف جممع الزوائد وتفسري ابن كثري واللفظ لألول:
يل حني قتل ع ّ
ان احلسن بن ع ّ
ّ
يل (عليهام السالم)
استخلف ،فبينا هو ُي ّ
صيل بالناس إ ْذ وثب إليه رجل
ثم قام
فتمرض منها أشهر ًاّ ،
فطعنه بخنجر يف وركه ّ
فخطب عىل املنرب فقال« :يا أهل العراق اتّقوا اهلل فينا،
فإنّا ُأمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذي قال
وجل( :إِ َّن َام ُي ِريدُ ُ
ّ
س
عز
اهلل ّ
الر ْج َ
اهلل لِ ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم ِّ
َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِ
ت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِهري ًا)» فام زال يومئذ يتك ّلم
حتى ما ترى يف املسجد ا ّ
ال باكي ًا.
ويمكن أن يستفاد من آية التطهري عدّ ة أمور مالزمة
ملعناها الظاهر ،منها:
* عصمة أهل البيت (عليهم السالم).
* العصمة بيد املوىل تعاىل ،وهو لطف إهلي هيبه و ُيو ِّفق
له من يشاء من خلقه.
* املكانة املميزة والعظيمة ألهــل البيت (عليهم
السالم) عند املوىل تعاىل ،والتي ال يمكن ألحد بلوغها
من املسلمني قاطبة.
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العطاء احل�سيني

ّ
في رحلة توثيقية شاقة الى شمال العراق...

وفد من العتبة الحسينية يتتبع مسير
عودة سبايا الطف من الشام

ال يختلف احد على الدور الكبير والبارز المبذول من قبل االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة
التربوي والتوعوي واالرشادي من اجل النهوض بواقع المجتمع والوقوف بوجه جميع التحديات
والبدع التي تسعى من خاللها الجهات المعادية لفكر اهل البيت (عليهم السالم) لطمس الحقيقة
وايهام الناس ببعض االكاذيب وغيرها ،ومن جملة تلك النشاطات العامة التي اولت العتبة المقدسة
اهتماما بالغا بها هي تتبع خطوات مسير السبايا من الكوفة الى الشام مرورا بمدن عدة ومنها
الموصل حيث اخذت على عاتقها تنقيب وتحديد ذلك الطريق الوعر في أغلب االحيان ،وان الهدف
من ذلك ،هو بيان مدى قساوة الذين كانوا يحدون ركب السبايا ،فان كان الوفد قد قطع مئات
الكيلومترات ومرّ بطرق وعرة قطعها بالعجالت الحديثة؛ فكيف كان مسير ركب السبايا مع مراعاة
التغيير الديموغرافي لكثير من المناطق التي مرّت بها القافلة وايضا مدى قوة العديد من القبائل
آنذاك التي منعت دخول هذا الركب خاللها بكونه إساءة ألهل البيت (عليهم السالم) الى غير ذلك
من االهداف التي يجب ان يطلع عليها الجميع.
جملة االحرار اال�سبوعية
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مرور السبايا من اسكي موصل
يف هذا السياق ّبني (فضيلة الشيخ عيل القرعاوي) معاون
رئيس قسم النشاطات العامة يف العتبة احلسينية املقدسة
ذلك قائال« :ان االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
اخــذت عىل عاتقها تنقيب وحتديد طريق سبايا االمام
احلسني (عليه السالم) ومسريها من الكوفة اىل الشام،
وايض ًا نحن بدأنا باجلزء الذي هو يف داخل املوصل ورسنا
عىل مفاصله وتتبعناه ميداني ًا ،وكان يف مدخل املوصل
حسب ما روي يف كتب التاريخ ان ركب السبايا مل يدخل
اىل هناك وفعال نحن تتبعنا ذلك وبحثنا يف الكنائس القريبة
عىل قارعة الطريق وجدنا احداها التي هي قريبة حسب ما
رواه اهلروي وتقريبا تبتعد اربعة فراسخ عن مدخل املوصل
وهذا الذي ذكره اهلروي بأن هذه الكنيسة ُو ِض َع فيها رأس
االمام احلسني (عليه السالم) ،ثم من هذا املكان ذهبنا اىل
منطقة اسكي موصل وهي املوصل القديمة ،وهذه املنطقة
كل الكتب التارخيية ُتشري اىل ان ركب السبايا سار من
خالهلا بكوهنا حمطة للقوافل كانت هناك وفيها مدينة بلد
او بلط ،وهذه املدينة ُحيتمل ان يكون فيها قرب عبد الرمحن
ابن االمام زين العابدين (عليه السالم) وعندما سألنا هناك
كبار السن أشاروا بأنه يف هذا املكان هو مرقد لعبد الرمحن
االعزب كام سمعوا من اجدادهم ،وهناك ايض ًا يف منطقة
بلط يف اسكي املوصل ايض ًا توجد صخرة ُحيتمل ان يكون

رأس االمــام احلسني (عليه السالم) وضع عليها ولكن
ّ
مرت من هنا بكون ان هذا املكان هو
مؤكد أن السبايا ّ
حمطة ملرور القوافل».
الطريق املوثوق بعد اسكي موصل
ومن اسكي موصل فان الطريق يتفرع اىل فرعني :االول
يذهب من اسكي موصل اىل عوينات ومنها اىل نصيبني
ومنها اىل حلب واىل مناطق دمشق ،والفرع اآلخر ذهب
من اسكي موصل ايضا اىل تلعفر ثم سنجار ثم اىل نصيبني،
ومن خالل ذلك تبني املعطيات التي وجدناها ان الطريق
الرئيس هو من اسكي موصل اىل عوينات ومن ثم اىل
نصيبني ،والطريق االخر الذي يسري اىل تلعفر وسنجار هذا
ليس هو الطريق السالك ،وان العديد من املصادر ذكرت
جانب الطريق وقد ابتعد عن الطرق
بأن ركب السبايا
َ
الرئيسة وذهب اىل الفرعية منها بسبب خوف بني امية يف
ذلك الزمان من القبائل العربية بالتحديد حسب ما ذكر يف
بعض املصادر وفعال ذهبنا خالهلا وتتبعنا يف الطريقني ،وان
املعطيات التي وجدناها يف طريق تلعفر سنجار اكثر واقوى
اعتامدا من خالل الدالئل؛ ولكن ال زلنا يف طور البحث.
طريق وعر قطعته قافلة السبايا
كانت هناك مشكلة يف البحث الــذي قمنا به واملتمثل
انه كيف وصل ركب السبايا وعرب جبال
بتتبع اخلطوات ُ
سنجار؟ وجدنا ان هناك مضيقا حسب ما ُذكر يف بعض
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املصادر وبدوره يشق جبل سنجار اىل شقني ،ويف مدخل
املضيق منطقة اسمها باب شلو ،وايضا هذه املنطقة بعض
مرت من خالهلا ،وان املنطقة
املصادر تقول بأن القافلة ّ
من باب شلو اىل هناية املضيق ما يقارب ثامنية اىل تسعة
كيلومرتات وهذا بحسابات اهل اجلغرافيا والطرق بأنه
يشء طبيعي ان تقطع القافلة هذه املسافة بني اجلبلني ويف
هذه املنطقة الوعرة.
بلوغ احلدود الرتكية السورية
وبعد هذا الطريق اىل نصيبني ما يقارب ( )80كيلومرتا ،
واحلسابات ُتشري اىل ان هناك يف وسط هذه املسافة يوجد
مكان قد استقرت فيه قافلة السبايا وهذا املكان خمتلف يف
تسميته وال زلنا يف طور البحث ألنه يقع خارج احلدود
العراقية ،وبــدورنــا وصلنا اىل مسافة اربعة اىل مخسة
كيلومرتات عن احلدود العراقية وبقي لدينا النصف االخر
خارجها ،الن منطقة نصيبني هي االن يف احلدود الرتكية
جملة االحرار اال�سبوعية
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ومنطقة القامشيل تكون مقابل نصيبني هي يف احلدود
السورية فنحتاج اىل تدقيق اكثر يف هذه االماكن لكي نتابع
الطريق ميدانيا.
مراحل تنقيب وعمل شاق
كانت رحلة التنقيب والكشف شاقة جدا حتى وصل
بنا احلــال ان نصل بعض املراكز ليال ونستيضء بضوء
اجهزة املوبايل لتصوير هذه االماكن ومن خالل ذلك
حصلنا عىل الكثري من ا ُملعطيات ،وحالي ًا بدأنا بالتحقيق يف
املعلومات التي حصلنا عليها ميدانيا مع الكتب التارخيية
ومع املحققني ،وايض ًا لدينا جمموعة من املعطيات واملحاور
سنخاطب هبا اجلامعات واملراكز البحثية من اجل كتابة
ابحاث حوهلا ،ومن هذه املعطيات واملحاور مثال من
الذي كان يقود القوافل؟ ومن هم ادالء الطرق؟ وكي
نستفيد جيب ان نعرف ان هؤالء األدالء من أي أماكن
كانوا؟ وهل فعال تم سلك طرق جانبية ؟ وما هي الطرق

العديد من القبائل العربية رفضت مرور السبايا بمناطقهم
لكون ذلك اساءة ألهل البيت (عليهم السالم)
الفرعية؟ وسنستعني بمجوعة من الكتاب والباحثني
للكتابة هبذه املحاور ،فضال عن العديد من املحاور التي
سنخاطب فيها املؤسسات العلمية للتحقيق فيها اكثر،
ومن خالل ما تقدم فان املرشوع ال يزال يف بدايته واالمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة بصدد اعــداد موسوعة
ميدانية (تنقيب ومسري ميداين) عىل هذا الطريق ،وهناك
مرحلة قادمة قد تكون يف خارج حدود العراق وحتتاج اىل
جهد وعمل اوسع.
تفقد وتوثيق االماكن املقدسة
ففي مدخل مدينة املوصل هناك مكان يسمى ( َدير مار
ايليا) ومن املحتمل ان يكون قد ُو ِض َع فيه الرأس الرشيف
لإلمام احلسني (عليه السالم) ،وبعد تواصل حثيث مع
اجلهات االمنية استطعنا ان نصل اليه من اجل توثيقه ،ويف
منطقة (بلط) توجد صخرة والناس من اهايل هذه املنطقة
يذهبون للتربك هبا اىل يومنا هذا ،ويعتقدون بأن هذه

الصخرة هي مورد شفاء هلم ،االهايل هناك كلهم شغف
وحب بأن ُتعاد هذه الرصوح التي كانت يف مدينة بلط
ُ
كعبدالرمحن ابن االمام زين العابدين (عليه السالم) الذين
يسمونه بعبد الرمحن االعزب وال زلنا ندقق بوجوده يف
هذه املدينة ومكان الصخرة ،وايض ًا الطريق الذي سار
الركب من خالله.
وفد رفيع املستوى
واجلدير بالذكر رافق وفد العتبة احلسينية املقدسة املشكل
من قبل شعبة املدارس الدينية ومتحف االمام احلسني (عليه
السالم) جمموعة من اساتذة جامعة املوصل واملتخصصني
بالطرق والتاريخ االسالمي والتاريخ االشوري والتاريخ
القديم بكون ان هناك مدنا تاسست يف العهد االشوري
وتسمياهتا قديمة ،وكذلك مشاركة بعض الشخصيات من
الرجال كبار السن يف املناطق والقبائل البدوية يف املناطق
املذكورة.
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مؤتمر دولي للعتبة الحسينية يناقش ( )٣٨بحثا اقتصاديا متخصصا

رؤية مغايرة لبناء اقتصاد عراقي متعدد الموارد
سعيا منها في طرح معالجات للمعوقات والصعوبات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في البلد ،من
أجل تعزيز الموارد االقتصادية وعرض الرؤى واالستراتيجيات للتحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد متعدد
الموارد ،وأهداف اخرى تصدرت قائمة أهداف المؤتمر العلمي الذي عقدته أكاديمية الوارث للتنمية
البشرية والدراسات االستراتيجية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع كلية االدارة واالقتصاد
في جامعة وارث االنبياء (عليه السالم) المؤتمر العلمي الدولي االول تحت شعار( :استراتيجيات التحول
الريعي الى اقتصاد متعدد الموارد) في  2020/1/16بمشاركة اكثر من ( )38خبير وباحث اقتصادي تم
اختيار بحوثهم التي تقدموا بها للمشاركة في المؤتمر من أصل ( )74بحث ًا خضعت لالختيار من قبل لجنة
متخصصة ووفق ما يتناسب مع أهداف ومتطلبات المؤتمر.
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الدكت�ر اأف�شل ال�شــــــــامي

وبرؤية بناء اقتصاد عراقي متعدد املوارد عرب خلق بيئة حمفزة
وقادرة عىل خلق فرص استثامرية للموارد املتنوعة فضال
عن اإلدارة الكفوءة بام حيقق أهــداف التنمية املستدامة،
العىل بجامعة وارث االنبياء َش ِهدَ
انعقد املؤمتر يف بناية ُ
افتتاحه ذكر آيات ّبينات من الذكر احلكيم بعده تم عرض
فيلام وثائقيا تناول مشاريع العتبة احلسينية املقدسة الزراعية
والصناعية التي جاءت مساندة للمشاريع احلكومية لدعم
االنتاج املحيل والوطني ،وتاله جلسة نقاشية أدارها (د.
عباس الدعمي) بمشاركة أربعة باحثني من املشرتكني يف
املؤمتر ..وكان من ابرز االهداف التي دعت العتبة املقدسة
اىل إقامة هذا املؤمتر هو لشعورها بواجبها الرشعي والوطني
متر هبا البالد..
جتاه االزمة االقتصادية التي ّ

د .طالل فائق الكمالي :عصارة
المؤتمر سترفع الى الحكومة المركزية
وبالذات وزارتي المالية والتخطيط
لغرض االستفادة منها..
عــن وقــائــع املــؤمتــر أوضــح (د .السيد افضل الشامي)
املتحدث الرسمي للعتبة احلسينية املقدسة :أن «املؤمتر هو
اهلم العراقي العام وأحد
أحد املؤمترات التي تبحث يف ّ
اهلموم املطروحة هو كيف سيخرج البلد من هذه املحنة
االقتصادية؟ ،وكيف سننتقل من اقتصاد ريعي اىل اقتصاد
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الدكت�ر طالل الكمايل

متعدد املـــوارد يف بلد يمتلك الكثري من اخلـــريات؟ فيام
ُش ّخصت أول جلسة بعض االخطاء املوجودة من ضمنها
اننا نفتقر اىل إدارة هذه املوارد فاملوارد املوجودة يف البلد كثرية
ولكن نفتقد اىل االدارة اجليدة هلذه املوارد» ،وعدَّ الشامي
املؤمتر خطوة واعدة عىل الطريق الصحيح وان شاء اهلل تعاىل
نتمنى النجاح».
من جهته أكد (د .طالل فائق الكاميل) مدير اكاديمية الوارث
للدراسات االسرتاتيجية ورئيس اللجنة التحضريية ان
«املؤمتر خرج بعصارة سرتفع اىل احلكومة املركزية وبالذات
وزاريت املالية والتخطيط لغرض االستفادة منها» ،موضحا ان
تقسمت بني :املحور االقتصادي ،وحمور إدارة
«حماور املؤمتر ّ
األعامل ،واملحور املايل واملرصيف ،وحمور نظم املعلومات،
لباحثني من دول سوريا واجلزائر واملغرب ،باإلضافة إىل ّ
أن
غالبية البحوث لباحثني من اجلامعات العراقية».
جملة االحرار اال�سبوعية
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وأشار اىلّ :
«أن املؤمتر هيدف اىل مناقشة عدّ ة جوانب ،منها:
املالية واالقتصادية واالجتامعية واملرصفية ،وهيدف أيض ًا
احلرة،
إىل حتسني أداء االقتصاد العراقي ،وتشجيع األعامل ّ
ومعاجلة الصعوبات واملعوقات ،واالستفادة من البحوث
والدراسات املقدمة من قبل الباحثني املشاركني لتحسني
نتحول إىل اقتصاد ينتقل
أداء االقتصاد العراقي ،وكيف أن
ّ
من مصدر واحد إىل متعدّ د املصادر ،طاملا نحن نمتلك ّ
كل
املقومات االقتصادية يف مجيع القطاعات األخرى».
وتابع الكاميل« :كام شهدت مناقشة ( )38بحث ًا اقتصاد ّي ًا
متخصص ًا يف مؤمتر علمي دويل بعنوان :اسرتاتيجيات التحول
ّ
من االقتصاد الريعي اىل اقتصاد متعدّ د املوارد ،حيث ساهم
املؤمتر بتشخيص بعض األخطاء ،من بينها :االفتقار إلدارة
وكيفية إخراج البلد من املحنة االقتصادية احلالية،
املوارد،
ّ
وحتويل اقتصاده من مصدر واحد إىل متعدّ د املصادر ،طاملا

اأ .د .عبا�س كاظم الدعمي

نحن نمتلك ّ
كل املقومات االقتصادية يف مجيع القطاعات
األخرى يف بلد متعدّ د اخلريات».
ونوه الكاميل عن سبب تبني العتبة احلسينية هلذا املؤمتر بانه
ليس من الرتف الفكري وانام انطالق ًا من جانبها الرشعي
والعريف فض ً
ال عن جانبها الوطني».
من جهته قال (أ .د .عباس كاظم الدعمي) مساعد رئيس
اجلامعة للشؤون العلمية وعضو اللجنة العلمية« :جاءت
أول جلسة حــواريــة يف املــؤمتــر ملناقشة بعض القضايا

عضو مجلس نقابة االكاديميين ً
العراقيين :وصلنا لنقاط مهمة جدا
من شأنها تطوير االقتصاد الوطني
وضرورة التنسيق ما بين السياستين
النقدية والمالية

التحول من اقتصاد ريعي اىل
واالشكاليات التي ختص
ّ
اقتصاد متعدد فيام يتعلق بالعراق ومتت استضافة جمموعة
من العلامء والقامات العلمية يف املجال االقتصادي واملايل
وا ُملحاسبي.»..
فيام أكــد (الــدكــتــور نــزار اخليكاين) عضو جملس نقابة
االكاديميني العراقيني ،أن «املؤمتر ُيعد نوعيا ودوليا وهو
جتربة فريدة من جامعة الوارث وأكاديمية الوارث عىل اعتامد
التحول من االقتصاد الريعي
هكذا مواضيع السيام امكانية
ّ
نحو االقتصاد املتنوع يف جمال املــوارد ..حيث كانت لنا
ُمداخالت يف هذا املؤمتر ضمن مرشوع ُاعدّ من قبل اللجنة
العلمية للمؤمتر حول امكانية التحول اىل اقتصاد موارد،
وقد افضينا اىل نقاط مهمة جد ًا من شأهنا تطوير االقتصاد
الوطني ورضورة التنسيق ما بني السياستني النقدية واملالية
أي ما بني وزارة املالية والبنك املركزي وهذا مل نجده يف
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الدكت�ر نزار اخليكاين

المؤتمر يبحث استخدامات الموارد
ُ
الغنية التي يمتلكها العراق والسبل
الكفيلة العتمادها كرديف أساسي
ومهم في مساعدة المورد
النفطي..
مرشوع املوازنة لعام  2021التي ُتناقش حتت قبة الربملان».
وأشار اخليكاين اىل ما خرج به املؤمتر من توصيات هي من
خرباء اقتصاد وهم علامء بقوله« :يف هذا املجال قد تطرقوا اىل
مقرتحات كثرية وقدموا دراسات كثرية وهناك اكثر من ()30
بحث ًا ُقدّ مت يف هذا املجال و ُاستلت هذه البحوث وكانت
راقية جد ًا يف هذا املجال وتقديم مقرتحات اىل احلكومة او اىل
جملة االحرار اال�سبوعية
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جملس النواب إلعادة النظر بالسياسة االقتصادية وحتى إعادة
النظر بإعداد املوازنة ومن شأن ذلك كله ان يدعم اسرتاتيجية
التحول من االقتصاد الريعي نحو االقتصاد متعدد املوارد».
ّ
دعا املؤمتر اجلهات القائمة عىل إدارة مؤسسات الدولة ان
تتبنى االفكار الواردة يف املؤمتر وما خرج من توصيات الهنا
متثل حلول واقعية للمشاكل االقتصادية وسيكون بالنتيجة ان
شاء اهلل االقتصاد العراقي متعدد اجلوانب بدل االعتامد عىل
االقتصاد الريعي الذي يعتمد فقط عىل النفط..
يف سياق متصل قــال (د .حممد نــوري) عن ديــوان الوقف
السني ودائرة مكافحة االرهاب الفكري أن «العتبة احلسينية
عودتنا دائ ًام ان تقف مع العراق والعراقيني يف وقت االزمات
يمر بأزمة اقتصادية حقيقية وهذه
والشدّ ة واليوم العراق ُّ
اخلطوة ُتعد حقيقة من اخلطوات الكبرية واليوم من الواجب

الدكت�ر حممد ن�ري

اذا اردنا انتشال االقتصاد العراقي من واقعه املرير ان نذهب
اىل االقتصاد الذي يعتمد عىل االقتصاد التعددي وليس عىل
االقتصاد ُاحادي اجلانب ألن االقتصاد التعددي من الزراعة
والصناعة والقطاع السياحي ومن القطاع املعريف اىل القطاع
النفطي وعلينا كحكومة وكبلد حقيقة ان ُنحسن التخطيط
والتدبري واالدارة يف جعل كثري من موارد النفط اىل صناعة
موارد اخرى وتوجيهها اىل صناعة قطاع زراعي واعد وقطاع
صناعي واعد اما اذا بقينا فقط عىل االستهالك فحقيقة هذا
سيعرضنا اىل مهلكة واىل ازمة كبرية يف االقتصاد العراقي».
من جانبه حتدث االستاذ الدكتور اكرم اليارسي اختصاص
إدارة اعامل ومساعد رئيس جامعة كربالء للشؤون االدارية:
«أن حقيقة شعار املؤمتر من املواضيع املهمة واالساسية للبلد

يف الوقت احلارض حيث يرسم اسرتاتيجيات من شأهنا ان حترر
االقتصاد العراقي من التبعية الناجتة عن االعتامد فقط عىل الريع
يعرض البلد حقيقة اىل كل االزمات السياسية
النفطي وهذا ّ
واالقتصادية والعاملية التي تؤثر عىل البلد بشكل مبارش» ،ويف
حديثه عن املؤمتر قال «التفاتة العتبة املقدسة رائعة بإقامة املؤمتر
هبدفه الكبري هذا ألن البلد له إمكانيات برشية ومادية واسعة
وعريقة يف املجال السياحي عىل سبيل املثال هناك السياحة
الدينية والعراق لديه من االثار الضاربة يف عمق التاريخ ويف
املجال الزراعي فإن هناك هنرين دجلة والفرات وهناك ارايض
زراعية والعراق زراعــي اص ً
ال ويف املجال الصناعي هناك
صناعات عراقية معروفة كذلك يف املجاالت االخرى».
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العطاء احل�سيني

باقة من نشاطات التبليغ الديني النسوي لعام 2020

قنوات قرآنية وعشرات البرامج التبليغية ،تفتح اآلفاق
الفكرية والدينية آلالف النساء
تقرير :ح�شني النعمة

شعبة التبليغ الديني النسوي أحد أهم االذرع الفنية والفكرية لقسم الشؤون الدينية في العتبة
الحسينية المقدسة ولها العديد من البرامج واالنشطة السنوية التي تُعدُّ وفق المهام المناطة
بتنفيذها الشعبة ،ولمزيد من االطالع على ما قدمته الشعبة طيلة السنة من أنشطة وبرامج متعددة
حصلت (االحرار) على كشف بحجم النشاطات واالعمال المنفذة خالل عام  2020المنصرم.
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أوهلا ما قدمته (وحدة شؤون املبلغات) و(وحدة الدورات)
حيث ورد يف الكشف عمل ( )20مركزا تبليغيا بإلقاء
املحارضات االخالقية والفقهية والعقائدية عىل الطالبات،
ولكن بسبب جائحة كورونا كانت هذه املراكز متوقفة،
ومن نشاطات الشعبة مشاركة عدد من املبلغات مع االقسام
واملراكز االخرى التابعة للعتبة املقدسة وكذلك مدن الزائرين،
وذلك بإلقاء حمــارضات توجيهية واعطاء دروس اخالقية
للزائرات ،اضافة اىل فتح مراكز تبليغية جديدة كانت ما
يقارب ( )25مركزا يف كربالء واملوصل ومعظم املحافظات
العراقية االخرى باإلضافة اىل املراكز التبليغية السابقة البالغة
( )140مركز ًا تبليغي ًا.
ومن نشاطات الشعبة توزيع السالل الغذائية والدعم املادي
واملعنوي لألطفال األيتام وإعطاؤهم حمارضات فقهية يف
تعليم الصالة والوضوء وغريها.
وكان من بني املبلغات من تربعت يف غسل وتكفني النساء
املتوفيات يف جائحة كورونا مع عدد من النساء املؤمنات،

إضافة اىل نشاطات إقامة املواليد يف ذكرى والدة السيدة
زينب (عليها السالم) يف مدرسة السيدة رقية لأليتام ،وإقامة
املسرية السنوية لدفن األجساد الطاهرة يوم  13حمرم مع أخذ
كافة اإلجراءات الصحية ،واقامة دورات يف املراكز التبليغية
وتكريم الناجحات فيها ،واقامة دورات دينية إلكرتونية يف
(الفقه والعقائد والتالوة واخلطابة) ملختلف فئات املجتمع
(موظفات وخرجيات ومالئيات وفتيات) بواقع اربعة أيام يف
االسبوع مع تكريم الناجحات هبدايا قيمة ،وقد اشرتكت يف
الدورات ما يقارب  300طالبة.
نشاطات وقنوات قرآنية حمل اهتامم آالف النساء
فتحت شعبة التبليغ الديني النسوي قنوات قرآنية تضم املئات
من املشرتكات من العراق وخارجه ،منها :قناة حفظ القرآن
الكريم :وهي قناة هتتم بتحفيز األعضاء حلفظ القرآن الكريم
ومتابعة احلافظات يومي ًا عىل مــدار االسبوع عرب برنامج
الواتساب واشرتكت فيها  90طالبة وتم ختريج  20حافظة
للقرآن الكريم يف عام  2020يف ظل جائحة كورونا ..
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كذلك قناة صحبة القرآن :وهي قناة هتتم بمبحث من مباحث
علم التجويد مبحث (الوقف واالبتداء) وفق الضوابط
النحوية والتفسريية والبالغة عىل برنامج الواتساب بمشاركة
 165طالبة ،كذلك (قناة الغدير) :املخصصة حلفظ القرآن
عىل برنامج الواتساب بثالثة أقسام :قسم حفظ صفحة
واحدة يف بداية كل اسبوع ،قسم حفظ صفحتني يف بداية كل
اسبوعني ،وقسم خصص حلفظ ثالث صفحات يف بداية كل
اسبوع ،وكذلك قناة احلجة :وقناة حلفظ القرآن الكريم التي
تضم  50طالبة ،وقناة النغم القرآين :وهي خاصة لدراسة
ّ
الصوت والنغم القرآين ،ودورة فن التالوة اخلاصة يف األداء
القرآين واألطوار واملقامات السبعة استمرت هذه الدورات
ملدة اربعة اشهر وهي تضم  70طالبة ،وقناة قالئد قرآنية:
التي هتتم باملرأة املؤمنة ومكانتها يف اإلسالم ،وكيفية تعايشها
بشكل فاعل طبقا للرؤية القرآنية ،مع ذكر نامذج قرآنية لكل
موضوع يتم بحثه وقد شاركت فيها اكثر من ( )350طالبة،
وكذلك هتتم بطرح اختيار الزوج والزوجة ،واحلقوق املتبادلة
بني الزوجني ،وطرائق جعل احلياة الزوجية مباركة وسعيدة
استنادا للقرآن الكريم ،وكان ذلك خالل دورة شاركت فيها
( )350طالبة ومن دول خمتلفة إضافة إىل العراق هي لبنان،
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اجلمهورية االسالمية اإليرانية ،احلجاز ،أمريكا ،السويد،
النرويج ،الدنامرك ،وقد حرضن مجيع الدروس ،كذلك قناة
اخلتمة القرآنية العاملية :وكان هلا يف شهر رمضان املبارك إهداء
أكثر من ختمة يومية وقد اشرتكت فيها ( )1500امرأة من
داخل العراق وخارجه وقد بلغ عدد اخلتامت املكتملة ()800
ختمة قرآنية ومل يتوقف هذا الربنامج فقط عىل شهر رمضان
الفضيل ،بل ال زال مستمرا ،وقناة اخرى هي قناة مدرسة
صوت القرآن لألنغام القرآنية :إلقامة الدورات التخصصية
لتعليم الصوت والنغم وحتسني األداء القرآين وفق دراسة
علمية منهجية ملراحل الصوت وبلغ عدد الطالبات ()530
طالبة ،كذلك قناة تراتيل الزهراء :وهي قناة عىل برنامج
التلكرام لتعليم ودراسة قواعد التجويد الصحيحة بشكل
مفصل وختصيص من منظور نظري وعميل يتم إعطاء الطالبة
متارين وواجبات منظمة للتأكد من فهم املادة وشاركت فيها
( )100طالبة من دول خمتلفة بــإرشاف معلامت خمتصات
يف هذا املجال والزالــت الــدورة مستمرة ،وآخر القنوات
هي :قناة للتدبر القرآين ( رسائل نبوية) ومهمتها تدبرية يف
بعض السور منها سورة النمل املباركة وقد استخدمت هذه
الدورة الصور اخلاصة بمعامل هذه السورة باإلضافة اىل حفظ

آياهتا وحتليل النص القرآين جتويديا وقد بلغ عدد الطالبات
املشرتكات (.)146
أما املسابقات القرآنية فقد اقامت الشعبة مسابقة (وإنّا له
حلافظون) ،بمناسبة املولد النبوي الرشيف عرب برنامج
التلكرام وقد تكونت من فرعني :فرع حفظ عرشة اجزاء
وحفظ مخسة اجزاء ..واشرتكت فيها ( )200طالبة من أصل
( )18حلقة قرآنية واستمرت املسابقة ( )10أيام.
آداب الزيارة يف احلرم املقدس
من أولويات الشؤون الدينية ان يكون آلداب الزيارة تشكيل
اداري ولــه نشاطات لــذا اخــذت وحــدة آداب الــزيــارة يف
احلرم املقدس عىل عاتقها إقامة وإحياء املجالس احلسينية
يف مجيع االروقة للحرم احلسيني وإلقاء املحارضات الدينية
واالخالقية للزائرات يف الوالدات والوفيات إضافة لألدعية
والزيارات والقرآن الكريم ،وكذلك اإلجابة عىل األسئلة
الرشعية للزائرات وإرشادهن من خالل دورات إذاعية
كاملة يف إذاعة الكفيل وإذاعة الروضة احلسينية ويف مواضيع
خمتلفة دينية وأخالقية إضافة اىل برامج حوارية فلسفية يف
قناة كربالء الفضائية ،ومن انشطتها ايضا تعليم وتصحيح
الوضوء للزائرات يف األماكن الصحية يف داخــل احلرم

الرشيف واألماكن املحيطة باحلرم املرشف ووضع عدد من
املبلغات الكفوءات يف تسعة عوارض تابعة للعتبة احلسينية
بغية االرشــاد والتوجيه الديني ،وبحسب توجيه املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ الكربالئي تم
ختصيص كادر من املبلغات ونرشه يف الصحن احلسيني ليقوم
بمهام اإلرشــاد والتوجيه واملتابعة وتعليم اآلداب الالئقة
بحرمة املكان يف الصحن املطهر.
اعالم التبليغ الديني النسوي
فيام اخذت الوحدة اإلعالمية يف الشعبة مهام النرش التبليغي
اليومي املستمر بمنشورات يومية وبمواضيع متنوعة وشاملة
وموجهة يف املناسبات الدينية ،كــوالدات األئمة
ومكثفة
ّ
(عليهم السالم) ،ووفياهتم ،ومل يتوقف النرش حتى يف أيام
العطل ،كام تقوم الوحدة بتوثيق مجيع نشاطات الشعبة
وتغطيتها بالصور ،خصوصا يف الزيارة األربعينية داخل
احلرم وخارجه وعىل الطريق املؤدي اىل كربالء  ،ومهرجان
دفن األجساد الطاهرة يوم  13حمرم ،وللوحدة (برنامج فقهي
وأخالقي) يبث مبارشة عىل صفحة الشعبة يف أيام الزيارات
من داخل الصحن الرشيف.
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مستفيدون تجاوزت اعدادهم األلف...

نش���اطات تثقيفي���ة وتوعوي���ة للعتبة
َ
الحسينية المقدسة في لبنان
تقرير :ح�شنني الزكروطي

منذ سنين والعتبة الحسينية المقدسة تعمل على نشر تعاليم اهل البيت
(عليهم السالم) عبر اصداراتها الفكرية والثقافية والدينية وغرس تلك
المفاهيم في المجتمع االسالمي ،في محاولة لخلق جيل جديد من
المجتمع يأخذ على عاتقه السير على نهج المعصومين واالقتداء بهم.
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وبعد ان قدمت جهودا واسعة يف نشاطاهتا ومسابقاهتا
الثقافية والدينية التي اقيمت يف اغلب املحافظات العراقية،
والتي اشاد هبا البعيد قبل القريب ،ها هي اليوم حتصد ثامر
جمهودها اجلديد يف دولة لبنان الشقيقة بعدما جتاوز عدد
املستفيدين من نشاطاهتا التوعوية واصداراهتا احلسينية
اخلاصة بالطفولة واملرأة املؤمنة «االلف» يف سابقة مل حتققها
الكثري من املؤسسات االجتامعية.
وللحديث اكثر حول هذا املوضوع حتدث (هاين حبيب
سعد) منسق مركز رعاية الطفولة ومركز احلوراء زينب
(عليها السالم) يف لبنان قائ ً
ال« :العتبة احلسينية املقدسة
لدهيا مركز خاص برعاية الطفولة ينرش تعاليم االمام

احلسني (عليه السالم) لفئة االطفال عرب جملة (احلسيني
الصغري) ،حيث يمتلك املركز فرعا يف لبنان برعاية مبارشة
من املتويل الرشعي سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
ومتابعة (السيد سعد الدين هاشم البناء) عضو جملس إدارة
العتبة احلسينية املقدسة ،وقد اثمرت هذه الرعاية عن بيع
( )20.000نسخة شهريا ،اضافة اىل االنشطة والفعاليات
التي يقيمها فرع لبنان لألهايل واالطفال يف مناطق خمتلفة
من البلد ،والتي تأيت هبدف تعريف االهايل بنشاطات العتبة
احلسينية املقدسة والتعاليم االسالمية واالخالقية التي
تنرش من خالل هذه املؤسسة الدينية العريقة».
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مشريا اىل ان «نشاطات العتبة احلسينية املقدسة
يف لبنان منذ قرابة سبع سنوات تقام من خالل
جمموعة متطوعني ال يتجاوز عددهم الـ ( )30شخص ًا
من كال اجلنسني نــذروا عملهم وطاقاهتم الال حمدودة
خلدمة االمام احلسني (عليه السالم) والعتبة احلسينية املقدسة
دون اي منافع مادية».
نشاطات متنوعة
تابع« :هناك مجلة من النشاطات التي تقام باسم العتبة
احلسينية املقدسة يف لبنان ،ومنها معرض صوري عن العتبة
احلسينية املقدسة والنشاطات االنسانية والتوعوية التي
تقدمها ملختلف الطوائف ،واملسامهة يف نرش تعاليم اهل
البيت واالمام احلسني (عليهم السالم) يف القرى واالرياف،
كذلك عمل نشاطات حتفيزية تتمثل بكتابة اسامء املحبني
والزيارة هلم عند قرب االمام احلسني (عليه السالم) باإلنابة
وإيصال رسائلهم الورقية والشفوية عند الزيارة ،فضال عن
عهد الصالة وااللتزام باحلجاب والسري عىل هنج اهل البيت
(عليهم السالم) عرب ورقة يتعهدون فيها لإلمام احلسني
(عليه السالم) ومن ثم يبصمون عىل تعهداهتم هذه ،كام
هلم الكثري من االنشطة التعليمية والتثقيفية والدينية املتعلقة
بالعتبة احلسينية املقدسة واقسامها».
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عزم املتطوعني
ونوه سعد عن «ازمة كورونا التي عصفت بجميع بلدان
العامل وقللت من نشاطات اغلب املؤسسات باهنا مل تقلل من
ّ
مهة وعزيمة املتطوعني يف االستمرار بالنشاط احلسيني ،بل
زادهتم ارصارا للوصول اىل ابعد املناطق والقرى الريفية يف
البالد عرب الزيارات امليدانية وتزويدهم باملجلة واالرشادات
الدينية منها جملة (صاليت) يف كيفية تعليم الصالة (تصدر
من العتبة احلسينية املقدسة) واهلدايا التحفيزية كـ(حجاب
الصالة) ،ومل تكتف املجموعة هبذا القدر من املناطق بل
استمرت بالعمل وصــوال اىل سوريا وحتديدا يف (حلب

ومحص والسيدة زينب (عليها السالم)) ،فضال عن إنشاء
موقع الكرتوين عرب برنامج التواصل االجتامعي (الفيس
بوك) من اجل التقرب اكثر من العوائل واالطفال خاصة بعد
ان اغلقت مجيع املدارس واملؤسسات التي كانت تصل اليها
جمموعة».
احلسيني الصغري يف املدارس اللبنانية
واشار اىل ايصال جملة احلسيني الصغري جلميع املدارس يف لبنان
سواء احلكومية او االهلية ،حتى ان الكثري من املدارس بدأت
تستشهد بمجلة احلسيني الصغري يف احلصة الدينية لألطفال،
مبينا ان الكثري من العوائل اصبحت تطالب بإيصال املجلة اىل

بيوهتم ،ولبينا طلباهتم وبدأنا
بإيصال املجلة اىل البيوت غري
التي ترسل اىل املدارس.
نشاطات مركز احلوراء زينب (عليها
السالم) يف لبنان
كــام اكــد عــىل إقــامــة الكثري مــن النشاطات
التوعوية واالرشــاديــة واملسابقات التحفيزية،
بالتعاون مع مركز احلــوراء زينب (عليها السالم)
التابع للعتبة احلسينية املقدسة مسابقة تدور حول السيدة
زينب (عليها السالم) ،وقد اشرتك هبا ما يقارب ()1800
مشرتك ،وكانت هناك جوائز للفائزين باملراتب االوىل فيها،
كذلك مسابقة السبط االكرب اإلمام احلسن املجتبى (عليه
السالم) التي اقامها املركز ،ومسابقة دعاء الندبة مع كشافة
الوارث ،فضال عن النشاطات االخرى اخلاصة برفع رايات
االمام احلسني (عليه السالم) يف مجيع املراكز الشيعية خالل
شهري حمرم وصفر».
من لبنان اىل أملانيا
وحتدث سعد عن انتقال العمل اىل أملانيا بقوله« :ان املجموعة
بدأت العمل بعد االخذ املوافقة الرسمية من العتبة احلسينية
املقدسة بالعمل خارج حدود لبنان ،والبداية ستكون مع
أملانيا وحتديد ًا بني مدينتي (برلني وفرانكفورت) بالتعاون
مع مؤسسات اجتامعية ،حيث تم ارسال اصداري (احلسيني
الصغري – وصــاليت) عىل امل نرشمها ضمن االصــدارات
التوعوية واالسالمية يف املجتمع الغريب ،كام نعمل عىل ايصال
هذه االصدارات اىل دول افريقيا.
27

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2021م

الــــتــــقــــاريــــر

ّ
( )90سنة يتلقى الطالب العراقي
التفسير العلماني كبناء معرفي لنشأة الدين
االحرار :حسين النعمة

في مالحظات نقدية حللت التواريخ
والشواهد المثبتة في منهج الصف
االول المتوسط لمادة التاريخ القديم
أثبت خاللها المشرف على مركز
فجر عاشوراء الثقافي التابع للعتبة
الحسينية المقدسة اّ
العالمة المحقق
سماحة السيد سامي البدري فكرة
اعتماد الرؤية العلمانية للتاريخ
والدين في سرد االحداث التاريخية
َ
فصَل
المثبتة في المنهاج ،وقد
المحقق البدري المبادئ التاريخية
التي اعتمدتها وزارة التربية منذ
تأسيس الدولة العراقية الحديثة بعد
االحتالل االنكليزي وسقوط الدولة
العثمانية سنة 1914م.
العالمة المحقق سماحة السيد سامي البدري

وأوضح أنه قارن بني طبعات مادة التاريخ بعد تيرس نسخة
من الطبعة الثانية لسنة 1933م ألول كتاب اعد يف هذه
املادة حيمل اسم «تاريخ الرشق القديم» ملؤلفه الفريق (طه
اهلاشمي) وكانت طبعته االوىل سنة  ،1931مع نسخة
من كتاب مقرر يف املادة كانت طبعته االوىل سنة 1989م
وطبعته السادسة عرشة سنة  2006م من تأليف( :الدكتور
عبد الواحد فاضل والدكتور سامي سعيد االمحد والدكتور
فاروق نارص الــراوي) ،ومجيعهم متخصصون يف التاريخ
القديم ومعهم اسامن آخران.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2021م

Ahra r W eekl y

28

وذكر البدري أن «جلنة من وزاريت الرتبية والتعليم العايل
جددت النظر يف كتاب التاريخ سنة 2009م واجرت عليه
تعديالت طفيفة جــدا سنة 2012م واستقرت اىل سنة
2014م بعنوان الطبعة اخلامسة ،مشريا اىل أن املادة التارخيية
(من خالل النظر اىل فهارس النسخ املختلفة) كانت واحدة
خالل ثالث وثامنني سنة فيام يتعلق بالعراق القديم اساسا».
وأثار البدري قضية تبني مؤلفي مادة التاريخ القديم للتفسري
العلامين يف نشأة الدين مستغربا من تبني وزارة املعارف ثم
الرتبية ثم التعليم العايل يف احلكومات املتعاقبة عىل اختالف

شكل احلكم من امللكية اىل اجلمهورية واختالف رؤساء
احلكومات.
موضحا أن خالصة الرؤية العلامنية لتفسري نشأة املعتقدات
الدينية :هي «ان االنسان االول اجته اىل الدين بسبب
اخلوف من الظواهر الطبيعية وجهله بأسباهبا وبحكم
تعددها فقد جعل لكل ظاهرة اهلا ور ّبا يتجه اليه بالعبادة
لريضيه ويتقي غضبه فكانت املرحلة االوىل من الدين هي
تعدد االرباب واآلهلة وتشبيههم بالبرش ،ثم تطورت اىل
الفردانية بجعل احد اآلهلة كبري ًا هلا ،كام جعلوا مردوخ
كبري االهلة يف بابل».
ولفت اىل أن «املنقحني (من وزارة الرتبية والتعليم العايل)
أضافوا للطبعات السابقة بعد اثنتني وثامنني سنة عبارة

(مبدا التوحيد) وهو عبادة الواحد االحد وأشارهتم اىل ان
الديانة املندائية هي اقدم ديانة توحيدية انترشت يف جنوب
بالد الرافدين».
وامللفت لالنتباه ان ثامنني سنة عىل االقل من سنة 1931م
2011م من مسرية الرتبية والتعليم يف املناهج املدرسيةكان الطالب العراقي يف الصف االول املتوسط يتلقى
التفسري العلامين لنشأة الدين كبناء معريف اسايس يف ذاكرته
إىل جانب معلوماته عن العراقيني القدماء من السومريني
واالكديني والبابليني وان التاريخ قد بدأ هبم واهنم كانوا
مرشكني فيكون قد استلم النظرية العلامنية يف نشأة الدين
ودليلها التارخيي بزعمهم وهي خمالفة للفكر الديني عند
اصحاب الديانات الساموية الثالث.
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ويؤكد املحقق البدري ان «املنهج الصحيح يف تاريخ
يفرس نشأة الدين عند االنسان
العراق القديم هو الذي ّ
بكونه قد بدأ باإليامن باهلل اخلالق الواحد االحد ،وكون
التاريخ البرشي عموما وتاريخ العراق خصوصا قد بدأ
باصطفاء اهلل تعاىل ألول إنسان بالنبوة وهو آدم ثم جعل
آلدم اوصياء تسعة من ذريته سادسهم ادريس اول الرسل،
وتاسعهم نبي اهلل ورسوله نوح ثم ظهر السومريون بعد
ذلك كخلفاء لقوم نوح لكنهم حرفوا التوحيد الذي جاء
به نوح النبي ومعلومة ان آدم واالوصياء التسعة من ذريته
وان آخرهم نوح صاحب الطوفان يعتقد هبا السومريون
انفسهم كام جاء ذلك يف قائمة امللوك السومريني ،وقد
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قسمت هذه الوثيقة التاريخ البرشي إىل مرحلتني اوهلام ما
قبل الطوفان وقد ظهرت فيها عرش شخصيات اوهلم آلومل
 A.LULIMومعناها بالسومرية (ابو البرش) وآخرهم
اتنابشتم  Utnapishtimوهــي تسمية اكدية لبطل
الطوفان زيوسدرا  Ziusudraومعناها بالسومرية الذي
طالت حياته.
وأشار املحقق البدري اىل مالحظة تفسري نشأة الدين بام
خيالف الديانات الساموية التي ُيشكل اتباعها يف العراق
اكثر من  %99من سكانه حيث يضع شواهده العقائدية
والتارخيية ليبني التضليل العلامين الذي جتاهله املؤلفون أو
غفلوه عنوة.

ومما وقف عنده املحقق ما جاء يف الصفحة  43يف املبحث
الثالث موضوعة الفكر الديني يف حضارة بالد الرافدين
حيث وقف عن عبارة «تعد عبادة الظاهر الطبيعية (املطر
الــريــاح اخلــصــب الشمس القمر وغــريهــا )..مــن اوىل
املعتقدات الدينية يف العامل القديم واوىل املعبودات التي
اعتنقتها املجتمعات البرشية» ،الفتا اىل أن هذه الرؤية
العلامنية للتاريخ والدين أما الرؤية النبوية وكتب االنبياء
فقد سجلت ان اول رجل وامرأة مها آدم وحواء كانا يعبدان
اهلل تعاىل قبل اصطفاء آدم بالنبوة استنادا اىل ما منحهام اهلل
تعاىل من عقل .وانتقد البدري يف وقفته بذات الصفحة
عند مبدأ الرشك وما أشار اليه املؤلفون يف تعدد االهلة عند

العراقيني القدماء ،وتطور التعدد االهلي اىل (الفردانية) بقوله
 :أن «اول العراقيني والعراقيات القدماء مها آدم وحواء وقد
خلقا يف العراق بــأرض الكوفة كام مسند اىل النصوص
الدينية يف التوراة ،مبينا ان االسامء التي ذكرت وهم  :آنو
وهو ابو اآلهلة وهو يف السامء ،وبقية االسامء (انليل وانكي
و )...فقد جعلوها ابناء للرب ،فيام اشار اىل أن فكرة تطور
الدين (العقائد) من التعدد اىل العلامنية اهنا فكرة العلامنيني
عن الدين وتارخيه أما كتب االنبياء القرآن والتوراة لدى
املسلمني واملسيحيني واليهود فتنص عىل وحدة االله الواحد
منذ آدم اىل حممد صىل اهلل عليه وآله.
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املـــــــــــقـــــــــــاالت

تداعيات الضالل
والعالج القرآني
طرح سبحانه وتعالى في دائرة الهداية ثالثة شرائح من الناس ،واحدة صائبة واثنتان
خائبتان ،فهناك من أنعم الله عليهم وساروا نحو الكمال والرقي وسلكوا سبل السعادة في
َ
ُ
الدنيا واآلخرة ،وهؤالء من يجدر بنا ان نطلب من الله أن نكون منهم ومعهم ،وهناك شريحة
اختارت السير والسلوك نحوا الهالك والشقاء ورفضت السير نحو النجاة وعاندت الحق وتعاليمه،
ُ
وهؤالء نعوذ بالله أن نكون منهم أو معهم ،حيث اختاروا الغضب اإللهي.
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أسباب الضالل
}و َ
ال َّ
الضا ِّلنيَ (الفاحتة {)7/ربام يستعمل اصطالح الضالل يف املغضوب عليهم
َ
كام نالحظ استعامله يف القرآن الكريم وغريه من االحاديث ضلوا طريق احلق
ين َك َف ُرو ْا
وساروا عىل طريق الباطل فيقال هلم« :ضالون» ،كقوله تعاىل} :إِ َّن ا َّل ِذ َ
ال ً
َو َصدُّ و ْا َعن َسبِيلِ ّ
اهللِ َقدْ َض ُّلو ْا َض َ
ال َب ِعيدً ا (النساء ،{)167/وذلك الهنم ضلوا
طريق احلق أي عاندوا وانحرفوا عن الطريق الصحيح او مل هيتدوا إليه فيقال له:
(ضال) ،سواء كان معاندا وجاحدا او كان تابعا ،وان للمفرسين أقوال يف بيان
تشخيص مصاديق هذا املفهوم ..حتى قال بعضهم« :ان الضال التائه الذي مل ِ
هيتد
إىل الطريق الصحيح بخالف املعاند والكافر واملنافق فانه مغضوب عليه.
الغرض هنا :نريد تشخيص املعنى املــراد لكي نربطه مع سلوكياتنا الفكرية
والعملية فنقول أسباب الضالل القابل لكفران هو امران :اما قصور بيني واما
قصور ذهني ذايت.
القصور البيني
هناك رشحية واسعة من الناس مل تصلها تعاليم اإلسالم أما يف البلدان واملناطق
النائية؛ واما صدَّ الظاملون عنهم سبل وطرائق التعرف عىل التعاليم اإلسالمية،
فهم مل يقصدوا ان يسلكوا طريق الضالل ولكن مل يتمكنوا من التعرف عىل الدين
اإلسالمي وأبعاده فيبقي ضاال وتائها وقد عرب املوىل سبحانه عن هذه الرشحية
باملستضعفني وهلم احكام خاصة يف مصريهم كام هو احلال يف سورة النساء
يم ُكن ُت ْم َقا ُلو ْا ُك َّنا
ين َت َو َّف ُ
بقوله تعاىل} :إِ َّن ا َّل ِذ َ
اه ُم ْاملَآلئِ َك ُة َظ ِاملِي َأن ُْف ِس ِه ْم َقا ُلو ْا ِف َ
ُمست َْض َع ِفنيَ ِيف َ
اهللِ َو ِ
ض ّ
اس َع ًة َف ُت َه ِ
ض َقا ْل َو ْا َأ َ ْمل َت ُك ْن َأ ْر ُ
األ ْر ِ
اج ُرو ْا ِف َيها َف ُأ ْو َلئِ َك
ْ
ريا (النساء.{)97/
َم ْأ َو ُاه ْم َج َه َّن ُم َو َس ْ
اءت َم ِص ً
فهناك كالم بني العلامء يف الرشحية القارصة او املغلوب عىل حاهلا ومل يمكنها
التخلص من قيود اجلهل والتجهيل حيث اجلأهتم الظروف السياسية واملكانية اىل
هذا النوع من الضالل والتجهيل ومل تفتح هلم آفاق ونوافذ للمعرفة والتعرف عىل
عرب عنهم سبحانه باملستضعفني.
طريق اهلداية والسعادة وقد ّ َ

الخروج من المأزق الريعي!!
لإلنتاج املحيل أمهية كربى يف مجيع الدول التي تعتمد يف اقتصادها وبناء بلداهنا عىل الصناعة والزراعة لرفع املستوى املعييش
مر هبا قد تزامن معها تدهور الوضع االقتصادي
وحل األزمات االقتصادية ،واملالحظ ان العراق وبسبب الظروف العسرية التي ّ
بشكل كبري نتيجة تذبذب أسعار النفط يف السوق العاملية بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العامل بارسه ،وال ننسى القرارات
التي فرضها (بول برايمر) والتي كانت تنص عىل السامح بدخول الرشكات األجنبية املستثمرة لقاء دفع نسبة رضائب %15
والتي تساعد عىل دعم القطاع اخلاص والتمويل املايل اخلارجي والداخيل ولكنها بقيت دون تنفيذ ،وبسبب الظروف التي
جعلت من اقتصاد العراق استهالكي ًا وتراجع نسبة األرايض الزراعية املستثمرة واملشاريع األساسية الداعمة لإلنتاج الوطني
بنسب ملحوظة بسبب ابتعاد أصحاب رؤوس األموال واملستثمرين عنها واعتامدهم عىل االسترياد مما جعل األسواق املحلية
تورده الدول اإلقليمية من منتجات وهذا الرتاجع االقتصادي وسوء الوضع املايل مل
تعتمد يف موادها االستهالكية عىل ما ّ
يشهده العراق مسبقا.
ان اخلريات التي يمتلكها وطننا ليست بالقليلة فرشيانا العراق دجلة والفرات واألماكن السياحية خاصة الدينية منها وموقع
العراق االسرتاتيجي ومنافذه احلدودية جتعله من املمكن ان يتجاوز أزماته املالية بيرس كطموح مرشوع ،ولكننا نفتقر اىل اإلدارة
املؤسساتية الصحيحة والنزهية حلل األزمة االقتصادية التي يعاين منها العراق من خالل دعم اإلنتاج الوطني الذي يقيض بدوره
عىل البطالة وحيل األزمة املالية ،وهذا حيتاج اىل التوازن اإلنتاجي بني املنتجات الوطنية واالعتامد عىل املوارد واخلريات الكثرية
التي يمتلكها بلدنا وليس فقط النفط من خالل دعم املنتوج الزراعي والصناعي واإلنتاج املحيل وتذليل الصعاب التي تواجه
العاملني يف املجاالت اإلنتاجية وتوفري املواد األساسية مثل الطاقة الكهربائية ودراسة حاجة البلد للمواد االستهالكية لتوفريها
واحلد من كثرة استريادها واحلد من استباحة املواد األجنبية لألسواق املحلية ،حيث اطلق عدد من املواطنني يف اآلونة األخرية
عدة محالت للتوعية بأمهية دعم املنتج الوطني والتعريف باملنتجات العراقية وأماكن تواجدها فض ً
ال عن أسعارها مقارنة
بأسعار املواد املستوردة وتسليط الضوء عليها لتحريك عجلة االقتصاد العراقي الن االلتفات اىل اإلنتاج الوطني وإعطاءه
أمهية ال يكلفنا شيئا بالتايل هذا وطننا ،واالهم من ذلك رفع نسبة الرضيبة النوعية عىل البضائع املستوردة من اخلارج للتقليل
منها ان امكن ذلك.
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�سخــــــــــــــو�ص

مــر على ثــ�رة الع�شريــن اخلالدة ،قرن مــن الزمان،
ّ
ّ
هذه الذكــرى املت�قدة يف اأروقــة الذاكرة العراقية
لي�ــس
وب�شاتــني اجلهــاد واملعرفــة ،ونحــن نتذ ّك َرهــا َ
بظرو ِفهــا وحيثياتهــا ،بقدر ما اأننــا نقف عند جالل
وال�طني ،فل�ال
�شخ��شها وح�شــرة عطائهم الديني
ِ
ّ
فتــ�ى االإمام املرزا ال�شــرازي ُ
�شره) ملا كانت
(قدّ �س ُّ
�شجل العراقُ
هنالك ث�رة ،ول�ال الرجال ال�شجعان ملا ّ
ن�شر ًا قيمي ًا مطب�ع ًا على جبني التاريخ االإن�شاين.
ومن بــني رجاالت هذه الثــ�رة العراق ّيــة اخلال�شة،
يــرز ا�شم اخلطيب احل�شيني وال�شاعر الكبر ال�شيخ
حم ّمــد ح�شــن اآل �شمي�شــم ،هــذا اجلهبــذ ُة النجف ّية
الــذي ح ّلق بجناحــي العلم واجلهــاد ،فحللنا �شي�ف ًا
العلمي و�شاعر ّيته ّ
الفذة.
ونب�غه
ن�شاله
�شاحات
يف
ِ
ِ
ِ
ّ

الشيخ محمد حسن آل سميسم

ّ
ّ
ُ
ُ
الشاعر العربي والمناضل الحوزوي
االأحرار /علي ال�شاهر

النجف األرشف وحتمية النبوغ
يعود نسب الشيخ آل سميسم إىل عائلة نجفية اشتهرت
ُ
بالعلم واألدب ،فهو ابــن مدينة أمــري املؤمنني (عليه
أزهارها برحيق احلرضة العلوية
عت
تشب ْ
ُ
السالم) التي ّ
ِ
حوزاهتا العلمية
زت أيامها بمحافل
املطهرة ،وتــطـ ّـر ْ
ّ
ِ
وقاماهتا الدينية الباسقة ،فكان هلا األثر األكرب يف تنشئة
ِ
للعراق نخل ًة
ـدت
شيخنا الكبري (رمحه اهلل) ،حيث أولـ ْ
ُ
َ
خاض مع
يب الذي
علمية وأدبية وهو ذاته
املناضل األ ّ
احلرب
احلبويب ومجهرة العلامء وشيوخ العشائر األصالء
َ
ضدّ االستعامر الربيطاين ،فكان يف الساحتني اجلهاديتني
ري الرجل وأكمله.
خ َ
املبجل (حممد بن حسن بن
هو العامل املج ّلل والشاعر ّ
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الشيخ هادي بن أمحد بن احلاج حممد بن مال بري بن
نصار بن براك الالمي الطائي)،
سميسم بن مخيس بن ّ
املولود بمح ّلة العامرة يف مدينة النجف األرشف سنة
(براك) هاجر من أرايض
( 1279هـ) ،ويقال بأن جده ّ
العامرة بمحافظة ميسان إىل منطقة احلويزة عام (1122
هـ) ،ومنه تسلسل بني الم ،حتى انتقل آباؤه إىل مدينة
النجف األرشف فكانت والدة شيخنا الكبري آل سميسم
(رمحه اهلل) ،الذي نشأ عىل أعالم أرسته اجلليلة ،وقرأ
مقدمات العلوم األدبية والرشعية ح ّتى ترقى حلضور
األبحاث العالية عىل اإلمام الشيخ ضياء الدين العراقي
والشيخ حسني النائيني والشيخ مرتىض كاشف الغطاء
( ُقدّ ست أرسارهــم الرشيفة) ،كام أوكله العلامء لقبض

احلقوق الرشعية وغريها ملزيد ثقتهم به أمثال الشيخ أمحد
كاشف الغطاء والسيد أبو احلسن األصفهاين والسيد حسني
احلاممي (تقدّ ست أرواحهم) ،كام أنه كان كثري الفخر بأنه
تتلمذ عىل يدي أستاذه املرجع الديني الكبري الشيخ حممد طه
نجف (قدّ س رسه).
ال جلي ً
كان الشيخ حممد حسن آل سميسم رج ً
وقد َ
ال مهذب ًا
ورع ًا تقي ًا ،ترجم له الشيخ النقدي يف (الروض النضري)
والشيخ حممد حرز الدين يف (معارف الرجال) فقال« :كان
ال كام ً
فاض ً
ال لبيب ًا أديب ًا شاعر ًا ،له نوادر أدبية وشعرية جيدة
ومـ ٍ
سيد الشهداء (عليه السالم) ،كام رثى بعض
ـراث يف ّ
معارصيه وهنأهم».
كام ترجم له الشيخ اخلاقاين يف شعراء الغري وذكر مجلة من
«شاعر عريب عريق».
نثره ونظمه وقال عنه:
ٌ
وقال عنه الشيخ آغا بزرك الطهراين (قدس رسه) يف طبقات
أعالم الشيعة« :عامل أديب ،وشاعر شهري… وكان حممود
السرية ،حسن األخــالق ،جــاورت داره ما يقرب عرشة
سنني ،فام أنكرت عليه صفة ،وال رأيت منه سوى مكارم
األخالق ،وااللتزام باآلداب الرشعية».
الشاعر الذي ال يشقّ له غبار
شاعر مقتدر وجميد ،قصائده طافحة
الشيخ حممد آل سميم،
ٌ
بالصور الشعرية األخــاذة واملفردات اجلزلة ،وأعظم ما
يف شعره ،تلك األبيات التي نظمها يف رثــاء أهل البيت
الشعري (سحر
(عليهم السالم) ،والتي حفل هبا ديوانه
ّ
البيان وسمر اجلنان) ،وله قصائد مشهورة تناقلها اخلطباء
احلسينيون ور ّددها الرواديد عىل منابر العزاء ،ومنها أبياته
التي يرثي هبا اإلمام احلسني (عليه السالم) وهي من أمجل
قرأت من الشعر احلسيني حيث يقول:
ما ُ

وله أيض ًا ،قصيدة مهشورة يرثي هبا موالنا مسلم بن عقيل
(عليه السالم) والصحايب اجلليل هانئ بن عروة (رضوان
اهلل تعاىل عليه) ،إ ْذ يقول فيها:
لـــــ� كــــــان غــــــرك يـــــا بـــــن عـــــــروة مــ�ــشــلــم ـ ًا

ـــــــان) الآوى ُمـــ�ـــشـــلـــمـــا
ــــــــــل (كــــــــ�فـ ٍ
يف اأهـ ِ
اآويـــــــــــــــــــــــــــــتــه وحــمـــــــــــــــــــــــيــتــه وفـــــــــــــــــديــتــه
ـــــــــــت احلـــــــيـــــــا َة تــــكــــ ّرمــــا
يف
مــــهــــجــــة اأبـ ِ
ٍ
بـــايـــعـ َ
ــت مــ�ــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــمَ بـــيـــعـ ًــة عــلــ�يـ ًـة
اأبــــــــــــد ًا فـــلـــــــــــــــم تــــنــــكـ ْ
ـــث ولـــــــن تـــنـــنـــدّ مـــا
ـــجـ ْ
فــــلــــذا عـــــيـ ُ
ـــرت
ـــي تــــفـ ّ
ــــ�ن بــــنــــي الــــنــــبـ ّ
إلـــــــيـــــــه عــلــيــكــمــا
ملــــــا اأتــــــــــى الـــــنـــــاعـــــي ا
ِ
ــــم
ــــم ثـــــاأركـ ْ
بـــ�ـــشـــراكـــم طـــلـــب ابــــــــنُ فـــــاطـ ِ
طــــلــــبَ ابــــــــنُ فــــاطــــم ثـــــاأركـــــم ُبـــ�ـــشـــراكـــمـــا

الأنْ َقــــ�ــــشـ َ
ـــة
ـــد احلـ ّ
ــــــجـــــــاجُ بــــيــــتــــ ًا مبــــ ّكـ ٍ

ـــه والـــــذبـــــيـــــحُ جــــريــــحُ ـ ُ
ـــه
وطــــــافــــــ�ا عــــلــــيـ ِ
فـــــــا ّأين بـــــــ�ادي الــــطـ ِّ
ـــف اأ�ـــشـــبـــحـ ْ
ــت حمـــرمـــ ًا
ُ
ــــني ذبــــيــــحُ ـ ُ
ـــت واحلـــــ�ـــــشـ ُ
ـــه!
اأطـ
ـــــــــــ�ف بــــبــــيـ ٍ
ـــــه االأرواحُ قــــبـ َ
تــــخـ ُّ
ـــف لـ ُ
ـــل جــ�ــشــ� ِمــهــا
ــــــه ثـــــقـ ُ
وروحـ ُ
ــــــــــه
ــــل
الــــنــــبــــي ُ
األـــــيـــــ�ـ َــــس بـ ِ
ِّ
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صورو تجمع رجال دين شاركوا في محاربة االحتالل البرطاني سنة  1920ابان ثورة العشرين

الشاعر آل
ويف األبيات الالحقة من القصيدة ،يستذكر
ُ
سميسم مواقف وبطوالت اإلمــام احلسني وأخيه أيب
الفضل العباس (عليهام السالم) حيث يقول:
خــــــــرج احلــــ�ــــشــــني مــــــن احلــــــجــــــاز بــــعــــ ّزة

رغـــــــــم الـــــــعـــــــدا ال خـــــائـــــفـــــ ًا مـــتـــكـــ ّتـــمـــا
ـــة
ونــــــحــــــا الــــــــعــــــــراق بــــفــــتــــيــــة ُمــــ�ــــشــــريـ ٍ
كـ ٌّ
ــــــه مـ ّ
ـــــرنــــــا
ــــــــــل تـــــــــــــــــرا ُه بـــــــا�ـــــــشـــــــ ِمـ ِ
قــــــــــ�م اأكــــــــ ّفــــــــهــــــــمُ ملــــــــن فــــــــــ�ق الــــــــرى
كــــــرمــــــا تــــكــــ ّلــــفــــت الـــــــــــــروى واملــــطــــعــــمــــا

يعرج يف القصيدة ذاهتا ،عىل ذكر بطوالت موالنا أيب
ثم ّ
الفضل العباس (عليه السالم) وورد فيها تناص وجماراة
(عبست
مع قصيدة الشاعر املرحوم (الس ّيد جعفر احليل)
ْ
وجو ُه القو ِم) ،فيقول آل سميسم:
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ْ
عــبــ�ــشــت وجـــــــ� ُه الـــ�ـــشـــيـ ِــد مــهــمــا اأبـــ�ـــشـــروا
الــــعــــبــــا�ــــس اأقـــــبـــــل �ــــشــــاحــــكــــ ًا مــتــبــ�ـّـشــمــا
مـــــتـــــقـــــدّ مـــــ ًا بـــــالـــــطـ ِّ
ــــف يــــحــــكــــي حـــــيـــــدر ًا
يف مــــلــــتــــقــــى �ــــــشــــــ ّفــــــ َ
ني حـــــــني تــــقــــدّ مــــا
وكــــــاأنــــــه بـــــني الــــكــــتــــائــــب عــــمــــه الـــطـــيــــــا َر
قــــــــــد هـــــــــــــ ّز الـــــــــــلـــــــــــ�اء االأعـــــــظـــــــمـــــــا
وتـــقـــاعـــ�ـــشـــت عــــنــــه الـــــفـــــ�ار�ـــــس نـــ ّكـــ�ـــشـــ ًا
فــــــغــــــدا مـــــــ�ؤخـــــــرهـــــــا هــــــنــــــاك مــــقــــدّ مــــا
بــــكــــت الـــ�ـــشـــبـــايـــا وهـــــــي تـــطـــلـــب �ـــشـــربـ ًــة
تـــــــــــروي بـــــهـــــا والـــــفـــــاطـــــمـــــيـــــات الـــظـــمـــا
ـــي وو ْر َد ُه
مـــــنـــــعـــــ� ُه نــــــهــــــ َر الــــعــــلــــقــــمـ ِّ
ـــــة عَ ـــلـــقـــمـــا
فــــ�ــــشــــقــــاهــــمُ و ْر َد املــــــنــــــ ّيـ ِ

أما أشهر قصائده التي ال تزال ُتــر ّدد يف املحافل واملجالس وأبرصنا ذلك من قبل خرية العلامء املجاهدين الذي استشهدوا
حق الس ّيدة الزهراء البتول (عليها دفاع ًا عن األرض والعرض واملقدّ سات يف ساحات الوغى
العزائية ،قصيدته املبكية يف ّ
ِ
باب
السالم) والتي
فاطم ال ُطرقت ضد عصابات داعش اإلرهابية.
تتضمن بيته املوجع (يا َ
َ
ّ
ِ
بخي َف ٍة ** ويدُ اهلدى َسدَ لت عليه حجابا) حيث يقول يف وللشيخ آل سميسم مؤلفات تفتخر هبا املكتبات العربية
قصيدته:
واإلسالمية ،وهي (رشح املكاسب للشيخ األنصاري ،رشح
الروضة البهية للشهيد الثاين ،رشح رشائع اإلسالم للمح ّقق
َمـــــــــــن ُمـــــــــ ْبــــلـ ٌ
ـــغ عـــــ ّنـــــي الـــــــزمـ َ
ــــــان ِعـــتـــابـــا
ّ
احليل ،وديوانه الشعري سحر البيان وسمر اجلنان).
و ُمـــــــــــــــقـــــــــــــــ ِّر ٌع مـــــــــــ ّنـــــي لـــــــــــه اأبـــــــــــــ�ابــــــا
ٌ
رحيل أبنّه الزمان واملكان
ّ
تويف الشاعر الشيخ حممد حسن آل سميسم (رمحه اهلل) بتاريخ
ـــــر مـــــا راح ِمـــــــن عــــهــــد الـــ� ِّـــشـــبـــا
و ُمـــــــــــــذ ِّكـ ٌ
ـــــــــق �ـ َــــشـــــ ْفـــــ� ِه اأو اآبـــــــــا؟! ( 25مجادى األوىل  1342هـ) ،وبكاه الناس بكا ًء شديد ًا،
لـــــــــ� عـــــــاد رائـ ُ
وأ ّبنه مجاعة من الشعراء منهم شيخ اخلطباء املرحوم حممد عيل
ـــــر�ـ ُـــــس الـــــــنـــعـــيـــمَ اأرائــــكـــــــــ ًا
اأ ّيـــــــــــــــا َم اأفــــــــ َ ِ
اليعقويب (رمحه اهلل) بقصيدة عامرة كان مطلعها:
ِ
للجود ِ
ِ
ِ
ِ
اجلياد
أنت وال
اجلواد ** فال
فقدت أبا
ـــــــق ُر�ــــشــــابــــا أيعرب قد
واأعُ ـ
ُّ
ــــــــــــــب بــــالــــثــــغــــ ِر االأنــــــــيـ ِ
اخلاصة
وقد وري الثرى (رضوان اهلل تعاىل عليه) يف مقربته
ّ
يـــــا َو ْيـــــــــــحَ دهــــــــري راح َيــــــــــر ُع ِلــــالأ�ــــشــــى
بمدينة النجف األرشف.
ـــد مـــــا ُذقـ ُ
ــــــــت الــــنــــ ِعــــيــــمَ �ـ َــشـــرابـــا
ِمـــــــــن بــــعـ ِ

دهـــــــــــر َتـــــــعـــــــامـــى عـــــــــــن هُ ـــــــــــداه كـــــــاأ ّنـــــ ُــه
ٌ
اأ�ـــشـــــــحـــــــابُ اأحـــــــمـ َــد اأ�ـــشـــــــركـــ�ا ُمـــــــذ غـــــابــا
ـــاب بـــــعـ َـد وفـــــــا ِتـ ِــه
نـــــكـــــ�ــشــ�ا عـــــلــى االأعـــــــــقـ ِ
الـــــنــكــ��ــس عـــــقــابــا!
�ـــشـــــــ َيـــــــ َرون فـــــي هـــــــذا
ِ
�ـَـشـــــــ ْـل عـــــنـــــهــمُ الـــــــقـــــــرا َآن َيـــــ�ــش ـ َهـ ُـد فـــــيــهــمُ
اإنْ كـــــنــــ َـت لـــــــم َتـــــــ ْفـــ َقـ ْــه لـــــــــذاك خـــــطــابــا
فـــــــكـــــــاأ ّنـــهـــم لــــــــم َيـــــــ�ـــشـــهـــدوا ُ
«خـــــــــ ّمــــ ًا» وال
«بــــــــدر ًا» وال « ُاأ ُحـــــــــــد ًا» وال «االأحـــــزابـــــا»!

املرشفة
املجاهدُ صاحب املواقف ّ
ِ
جانب شخصيته اجلميلة ،وخصاله اجلليلة ،ومقامه
إىل
العلمي ،فقد كان الشاعر واخلطيب الشيخ حممد حسن آل
ّ
سميسم ،مناض ً
ال وجماهد ًا ،عرفته ساحات الوغى ،وخصوص ًا
يف التصدي للغزاة الربيطانيني املحتلني لبلده ،فكان كان خملص ًا
وانضم إىل صفوف املجاهدين من كبار العلامء بقيادة
لوطنه،
ّ
املجاهد والشاعر والفقيه األملعي السيد حممد سعيد احلبويب
وترجل بنفسه أمام
(قدّ س رسه) ،ومنه أخذ الروح النضالية،
ّ
املقاتلني يف معركة الشعيبة وثورة العرشين اخلالدة ،ومسك
لواء اجلهاد بعد رحيل السيد احلبويب (قدّ س رسه) ،ولذا كان
هذا الرجل مث ً
ال حيتذى به يف جهاد العاممة ونضاهلا ،كام وجدنا

اإلمام الشيخ ضياء الدين العراقي
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حد يقة ا لكــــتب

ْ َ ْ َ ْ َ
َ
َ
المن ِزل ِة الخ ِصيص ِة ِلعلي A
َ
َ
ِعند رسول الله j
كتاب الْ َم ْن ِزلَ ِة الْ َخ ِ
يص ِة ِل َعلي (عليه السالم)
ص َ
ن���د َرس���ول اهلل (صل���ى اهلل عليه وآل���ه) ،من
ِع َ
اصدارات مؤسسة علوم نهج البالغة لسنة 1438
ه���� لمؤلفه محمد حم���زة الخفاجي ..يتناول
في���ه المنزل���ة المخصوصة ألمي���ر المؤمنين
(عليه السالم) لدى رسول اهلل (صلى اهلل عليه
قاس بها أحد ،ويشير الخفاجي
وآله) ،بحيث ال ُي
ُ
ال���ى تجلي���ات ظهرت ف���ي المواق���ف القولية
والفعلية لرس���ول اهلل (صل���ى اهلل عليه وآله)،
فم���ن القولية ما نجده في أحاديثه الش���ريفة
كحدي���ث المنزلة وحديث الكس���اء وغيرهما
الفعلي���ة فنراها
م���ن األحادي���ث األخرى ،وأم���ا
َّ
بم���ا تجلى في أفعال النب���ي (صلى اهلل عليه
وآله) في بي���ان منزلته عبر ما جرى في حادثة
المباهلة ،وذلك حينما قرنه بنفسه وهذه من
أكبر فضائل أمير المؤمنين (عليه السالم).

اإعداد :ح�شني النعمة

كام يذهب اىل ما أشار اليه أمري املؤمنني (عليه السالم) من املنزلة
اخلصيصة والقرابة القريبة من رسول اهلل َّ
(صىل اهلل عليه وآله) يف
وخصوصا يف كتاب هنج البالغة ،إذ أفرد خطب ًة
مواطن عديدة
ً
كاملة هبذا اخلصوصَّ ،بني فيها كال األمرين ،وهو ما لفت انتباه
املؤلف إىل تلك اخلطبة الكريمة ،معلال ذلك بعمله عىل دراستها
(املَ ْن ِز َل ِة ْ َ
مستقل أسامه ْ
ٍّ
ٍ
يص ِة لِ َعيل (عليه السالم)
كتاب
يف
اخل ِص َ
ِعندَ َرسول اهلل «صىل اهلل عليه وآله») .
وأما املنزلة فقد بني اإلمام (عليه السالم) عن طريق هذه اخلطبة
َّ
رعاية النبي (صىل اهلل عليه وآله) له مذ كان ً
طفال ح َّتى نزول
الوحي ،فلم َ
حيظ أي شخص هبذا املنزلة وهذا القرب سوى
اإلمام عيل (عليه السالم) ،ومل َ
حيظ شخص غريه بتواجده جنب
النبي (صىل اهلل عليه وآله) طول حياته أكثر منه ،فمنذ الصغر
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تر َّبى بحجره وكان (صىل اهلل عليه وآلــه) يأمره باالقتداء به
بوصفه سيد اخللق وحبيب اهلل تعاىل ،فحظى عيل (عليه السالم)
برتبية النبي (صىل اهلل عليه وآله) ثم جاوره بحراء وشاركه يف
ِّ
كل األمور وكان بقربه ح َّتى آخر أنفاسه (صىل اهلل عليه واله)،
فمن هو أقرب من ع ٍّ
يل (عليه السالم) أوىف منه وأحرص منه عىل
دين النبي (صىل اهلل عليه وآله)؛ ولذا اختاره اهلل تعاىل ليكون
وزيــره وحامل لوائه ،وقد عالج الكتاب العنوانات اآلتية:
املبحث األول( :مفهوم املنزلة اخلصيصة ومصداقها) ،املبحث
الثاين( :مفهوم القرابة القريبة ومصداقها) ،واملبحث الثالث:
(اختصاصه بمجاورة الرسول (صىل اهلل عليه وآله) يف حراء
ونزول الوحي) ،واملبحث الرابع( :اختصاصه بأول من آمن
بالنبي (صىل اهلل عليه وآله) وأول مصدق).

ً
صدر حديثا
موسوعة فقه نهج البالغة

صدر عن مؤسسة علوم هنج البالغة التابعة للعتبة احلسينة املقدسة
موسوعة فقه هنج البالغة عىل املذاهب السبعة (اإلمامي ،والزيدي،
واحلنفي ،واملالكي ،والشافعي ،واحلنبيل ،واإلباظي) ملؤلفه السيد نبيل
احلسني ،وأعتمد الباحث يف الدراسة البينية وذلك ملا اكتنزه النص
الرشيف يف هنج البالغة من أحكام رشعية ظاهرة ومضمرة.
كام حاول الباحث جاهد ًا أن حيصيها ويورد ما أفتى به فقهاء املذاهب
اإلسالمية منذ القرن الرابع للهجرة النبوية وإىل يومنا هذا يف أشهر
املوسوعات الفقهية االستداللية .مقرون ًا بام أحاط النص الرشيف من
قواعد فقهية ،ومعارف أخالقية ،ورشوح ألشهر رشاح هنج البالغة.
وقد اشتملت الدراسة عىل العديد من أبواب الفقه ،كمقدمة العبادات،
والطهارات ،والصالة ،والزكاة ،والصدقات املندوبة ،والصيام ،واحلج،
واالمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،واجلهاد ،والتجارة ،والرشكة،
والوقف ،والقصاص ،والقضاء ،والشهادات؛ مكونة بذاك تسعة أجزاء
من الدراسة.
فض ً
ال عن املقدمة العلمية التي تناول فيها الباحث أثر املدرسة اإلمامية
يف نشوء الفقه وتطوره منذ عرص النبوة ،يف اجلزء األول من الدراسة،
ونشوء املذاهب الفقهية وتطورها حتى هناية القرن الثالث للهجرة
النبوية ،يف اجلزء الثاين.
أما اجلزء األخري فقد خصص للفهارس العلمية ،ومن ثم فقد خرجت
هذه الدراسة ضمن أثني عرش جزء ًا مزينة بذاك املكتبة اإلسالمية يف
حقل الفقه ومعارف كتاب هنج البالغة وعلومه املتعددة.

أسرتنا
جملة فصلية ختصصية بحثية تعنى بشؤون األرسة
وتضم بني طياهتا العديد من االبحاث
واملجتمع
ُّ
والــدراســات ألســاتــذة ومتخصصني يف املجال
الرتبوي من داخل العراق وخارجه ،تتنوع تلك
املوضوعات بني اخلطاب الرتبوي وموضوعات
تعالج القيم االخالقية ومواضيع اخرى تالمس
الواقع من شأهنا النهوض بمجتمع وا ٍع فكري ًا ،كام
تنرش املقاالت التي تتناول القيم واملفاهيم وضوابط
السلوك.
صدر للمجلة العديد من األعداد وتطبع بام يقارب
َ
( 360صفحة) من نوع وزيري ،مل تقترص املجلة عىل
ما ذكر فقط؛ بل حتتوي عىل فواصل بني كل مبحث
ودراسة وتكون عبارة عن احاديث واقوال ألهل
بني النبوة ومنبع الرسالة (عليهم السالم) لتحقق
هدفها االسمى بأن تكون تربوية وتوعوية بامتياز.
جدير بالذكر ان املجلة تصدر عن مركز االرشاد
األرسي يف كربالء التابع لألمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة.
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يعدّ ها :علي ال�شاهر

ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

ُ ُ
(آية القربى)
َ
وما�ض روحي!!
ف�شة عيني
مدخل :ت�رطتُ بزيار ِة حمرا ِبها فا�شطادين فخُّ حزنٍ ناب�ض
ليح�شدَ
ِ
َ
������ي و ال�����������ش�����ح�����اي�����ا ُم����ع������ ِ���ش���� َب� ْ
���ة
دم� ٌ
����������ع ن�������ب� ٌّ
�������������ة ال������ق������رب������ى ����������ش���������� ٌ
ٌ
�������������ف:
راع�
يف اآي�
ؤال ِ
ِ
ب����ع������ ُ���ض امل�������راي�������ا اأَجن��������� َب���������تْ اأَ��������ش��������اوؤُه�������ا
������������ع ق�������������دميٌ ك�����������ان ث������� َّق������� َف�������هُ اجل���������ى
وج�
ٌ
���ط���� َل����ت ل����غ� ُ
�����ح�������ا ال������زه������� َر ف���� ُع� ِّ
���ة ال���ع���ط���� ِر
ذب� ُ
���ر مي�������ش���ي ت�������ار ًك�������ا جم����������را ُه ي��ق�����ش��دُ
وال����ن����ه� ُ
������ر ًك�������ا
ك�����������ان ال�����ن�����������ش�����ي� ُ
����م ي�������������������زو ُره ُم�������ت� ِّ
ف����ت���������ش���� ُر ح����ب����ل����ى ب����ال���������ش����ي����اءِ وب�����ال����� َّن�����دى
وال������ل������ي� ُ
�����ل ي�������������ش������اأَ ُل ع������ن ِج���������������ا ٍر ُم������������� ِر ٍق
َ
��ة
���������������ل امل��������ح�
َم����������نْ َاذهَ
�������راب ع������ن ت�������ش���ب���ي���ح� ٍ
َ
�������راب؛ ي�������ش���ك���� ف�����ق�����دَ ُه
وج���������������� َع امل��������ح�
َ
َم���������نْ َا َ
���������������دران غ���� ّل����ف����ه����ا ن�������ش���ي� ٌ��ج
�������������ة اجل�
ِم����������نْ َا َّن�
ِ
ِ
ب��ال��غ��ي��اب
��ج��� َع
حم�����������������������������������������������را ُب��ه��ا اب������نٌ ت���ف� َّ
ِ
ً
وي��������������������� ِّز ُع امل�������ن�������دي� َ
دم�����ع�����ة
�����رب
������ل ي�������������ش� ُ
�����ب حم������ن� َ
����ب..
ي���������ش����ك����� ل������زي������ن� َ
�����ة ال�����ت�����غ�����ري� ِ
َ
ن
زه�
��������������راء ا َّث������ َث������ه������ا ا ِالل�����������������هُ ِب���� ُت����ح����ف����ت���� ِ
ُ
�����ة ُان�������������ش������ َّي� ٌ
ت������ف������اح� ٌ
�����ة ع����������������اد َْت جل���� ّن���� ِت����ه����ا
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ي��������ب���������ح ِب����ن����ق����ب� ْ
���ة
�����������اب
������ب ع�����ل�����ى ب�
ع������� َت� ٌ
ُ
ٍ
�����������ر ي���ك���ت���ف���ي ب������املَ������ق������ َر َب� ْ
�����ة؟!
����ر اأج� ٍ
م������ا ������ش� ُّ
��������ع��������هُ امل���� َت���������ش���� ِّر َب� ْ
���ة
غ���������ش����نَ ا َال��������ش�������ى ،ودم� َ
����ط����� َب� ْ
����ة
ِب�����ن�����اج� ِ
����ل االآث�����������������ا ِم ،ت�����رق������� ُ����ض ُحم� ِ
������������ر ال������� َّ����ش�����ذا ُم�����ت����� َغ����� ِّر َب� ْ
����ة!
وه��������اج�������� َر ْت ُز َم�
ُ
�����ان ُم����ك���� ْ� َك���� َب� ْ
���ة
ج � ّن������������������������������������������ ��َ� ً�ة ،ب�����االق�����ح� ِ
������ات املُ�������� َ
�������ر�� ُّ
ر َب� ْ
�������ة
�������ض م�����ن�����هُ ا ُالح�������ج�������ي� ِ
وي� ُ
م�����ث� َ
������دج�������ج ب������� ِا َالج�������� َب� ْ
������ة
����ل ال���������������ش�������� ِ
ؤال ُم� َّ
����������������ات ،ت����ن����م����� ُم������ َ���ش���� َب� ْ
���ة
����ة االآي�
ِ
ِب�����ج�����دي�����ل� ِ
�����ه م����ع������ َ���ش������� ِ���ش���� َب� ْ
���ة؟!
ك�����ان�����ت ت�����������دو ُر ِب������ ُاف������ ِق� ِ
��ج��� َب� ْ
��ة
ل���ل���زائ��� ِري���������������������������������������������������نَ م����ائ���� ًك����ا ُم���ت���ع� ِّ
��رح ا ٍّم ُم���ت��� َع��� َب ْ
���ة
ٌ
ا�����ش����م����ر يف ُج������������������������������������������������� ِ
وروح�������������هُ ب��ع�����������������������������������������زائ��ه��ا م���ت�������ش��� ِّر َب� ْ
��ة
ُ
���ة ُم�������ش���ت���ق� َ
��ط��� َب� ْ
��ة
اإِث������������ َر ال�����رح�����ي� ِ
����ل ل���� ِب���������ش����ع� ٍ
أ�����ش����� زي����ن���� َب����هْ !
ُت����ن����ي ظ����ه���� َره����ا ،ف����ي����ع����� ُد ي����ا ُ
ٌ
الي�����������������������������������������������������������ة ُم� َ
����ر َّت����� َب� ْ
����ة
ن������ب������ َّ� ٌة و َو
ول��������������������������������������������������ك��نْ ب������ال������دِّ م������اءِ ُم������ َ���ش���� َب� ْ
���ة!

من ذاكرة األدب..

ُ
الصالة في ضريحك..
كدخول الجنة
�شيدي ،كنتُ اأخد ُع اجلميع ،واآتي اإىل �شريحك .اآه ،من هذا ال�شريح ه�
أ�شم
قلبي وعلله .اأ�شع اأنفا�شي العط�فة يف خزانة جدثك لتحر�شها ،وا ُ
ت�شيء روحي ،ب�شياءاتك ،واأغت�شل براب اأرجل
اأنفا�شك كي تر�شني.
ُ
زائريك ،واأهيم بالت�ش ّرع تت قبتك؛ وعندي من االأوج��اع ..اأ�شئلتي
َ
ومنك ب��راه� ُ
علي ،وتمل
و�شاتي،
ن ال�شفاعة وال��ن��ج��اة ..ان�شرها ّ
ً
هدية من ن�رك ا ّ
أ�شتدل بها يف ظام اأيامي ..واأط ِ�ي
جلاجتي ،واأعطني
�شفحات ذن�بي ،ا ْ
جتمع الر�شا بالر�شا،
أقل عرثاتي وهبني من احلكمة ما
ُ
والقناعة بالقناعة ،وال�شر بال�شر ،وال�شاة بال�شاة ..فال�شاة يف
ح�شرتك تنزع الذن�ب نزع ًا من منت الروح.
�شيدي ،انت�شلني وخذ بيدي ،فقد اقربت من جليد ختامي ..ما تبقّى ّ
يل
من احلياة �شاأمنحه يف خدمتك .واأخدم بت�ا�شع ب�هبتي و�ش�تيْ .
كل
همي اأنّ تراين قرب منحرك اأ�شلي ..كانت ال�شاة دائم ًا تدفعني �ش�ب
مرقدك ..اأ�شمع �ش�ت مذبحك ،واأبكي بجزع ال��روح ،وت�ش ّرعي يبكي
وي�شيقْ  ..ال ا ٌأخ داف ٌئا ال �شديق .رفعتُ راأ�شي ،واأتلّفتُ ح�يل ،وجاءت
�شرخة االأ�شيل :اأنت– احل�شن ،احل�شن -وما اأجمل ا�شمك؛ اأنت ف�ق كل
ه�ؤالء ،اأنت احلقيقة ال�ا�شحة لكل جيل وزمن.
�شيدي ،اذا كنت اأخاطبك بهذا النداء ،فاأنك غ� ّ�رت ِوجهات حياتي،
ووفقتني وعاملتني كان�شان ،حميتني من نف�شي ،وحفظتني من امل�ه�من
والغام�شن يف هذه االأيام الع�شيبة ..االأيام التي ت�ش�دها الف��شى التي
تت�شارع اأمام م�شهدك .وثمار طفك احت�شنته اأر�ض كربائك ،لت�ش ّكل
مراياه يف ال�شم�ض؛ مرايا العارفن بحقك .ومن حميطات مقد�شك الدافئ
�شب رجال اأ�شداء� ،شم��ش ًا م�شرقة ،اأدباء ،وعلماء ،وجن�د اأق�ياء ..ما
ّ
تزال منابرك و�ش�ت منارتك ت�شنّف اآذانهم باأ�ش�اتها العذبة احلن�ن،
وتغذيهم باحلكمة وتنع�شهم بعذوبة ال�الء.
�شيدي ،ع�شقك يف كل حروف ا�شمك ،مي�شي معي يقن حبك ،فينم� كل
جد منذ
ي�م �شاة اأمان و�شكر يف ف�شاءات ن�ر رحمتك ،ويف فمي دعاء َو ٍ
الطف�لةِ ،دف�ؤها �شريحك.

ُ
شوق
رسالة
ٍ
إلى صديق

ا َ
ْ
ال�افية
إليك ر�شالتي
تن ّب َ
يك
حر اأ�ش�اقيهْ
عن ِّ
أمنيات
وتزخر باال
ِ
ُ
ذاب
ال ِع ِ
وذكرى �ش�يعا ِتنا
ْ
املا�شية
وبالذكريات التي
ِ
متر
مل تزلْ ُّ
فتلهب اأحزانيهْ
ُ
ُ
�ش�ق
ر�شالة ٍ
عليها ال�����������دا ُد
جت�شدَ
ّ
ْ
�شافية
روعة
يف
ٍ
ُ
ولكن
تفي�ض ْ
باأ�شمى ال�ش�������ع� ِر
ال�شعر
ي�ش ّ�ر ُه
ُ
ْ
بالقافية
ال�شعر
وما
ُ
مذاب الف�ؤا ِد
اإال
ُ
َ
ترقرق
ْ
اجلارية
كاالأدم ِع
������������������������������
ال�شاعر الكربائي (اأب� الط��ض) بق�شيدته
* بعث
ُ
هذه اإىل �شديقه (قدري اأمن) الذي كان يدر�ض خارج
العراق ،وذلك �شنة ( 1957م).
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ّ
لكل اأ ّمة �شعراوؤها ور�شيدها امللحمي من ال�شعر واالأدب
ب�ش�رة عامةّ ،
ممن ميتلك�ن مزون ًا
ولعل االأت��راك ّ
عظيم ًا من االإبداع االإن�شاين ال�شعري ،وبينهم من كانت
ق�شائده ودواوين �شعره حافلة با�شتذكار عظمة اأهل
البيت (عليهم ال�شام)َ ،
حيث اأفلح ال�شيعة االأتراك
يف نظم الق�شائد الدينية واملراثي احل�شينية ،ففي
ال��ق��رن ال��راب��ع ع�شر نظم االأدي���ب ال��رك��ي (نقيب
اأوغ��ل��ي) ق�شة االإم��ام��ن احل�شن واحل�شن (عليهما
ال�شام) ،وهناك يف القرن نف�شه ق�شيدة (د�شتان
مقتل احل�شن) نظمها ال�شاعر �شادي اأو�شياد �شنة
( 763ه�) ،كذلك معاذ اأوغلي البك بازاري ما يعرف
باملثن�ي يف معارك االإم��ام علي (عليه ال�شام) ،ويف
�شنة ( 803ه���) نظم خليل اإم��ام م�شجد ق��ره ب�لت
ق�شيدة يف رثاء ال�شيدة الطاهرة فاطمة الزهراء
(عليها ال�شام).
وكذلك ظهرت يف القرن ال�شابع ع�شر امليادي تاآليف
النبي االأكرم (�شلى اهلل عليه
�شعبية ت�شف معارك
ّ
واآله) ومعجزاته ب�شفة عامة وبط�الت االإمام اأمر
امل�ؤمنن (عليه ال�شام) ب�شفة خا�شة ،وقد �شيغت
هذه التاآليف يف قالب املثن�يات.
واأم��ا يف النرث فقد ظهرت كتب ال�شر التي األّفت يف
ال�شيدة الزهراء واحل�شن واحل�شن (عليهم ال�شام)
وما جرى يف ِّ
طف كرباء.
ول��ع� ّ�ل اأب���رز ال�شعراء االأت����راك اأو �شعراء ال�شرق
والعراق ،ه� ال�شاعر ف�ش�يل البغدادي الذي عا�ض
عد اأعظم ال�شعراء مع
يف القرن العا�شر الهجري و ُي ُّ
�شعراء اآخرين وهما (ن�شيمي البغدادي) و(الن�ائي)
و(بكتا�ض ويل) و(خطائي � اإ�شماعيل) و(ه��ادي
التريزي) ،ولل�شاعر ف�ش�يل كلمة رائعة يحفظها
االأدب االإن�شاين حيث يق�ل :اأنه "مدح علي بن اأبي
طالب (عليهما ال�شام) خم�شن �شنة".
وال�شاعر ف�ش�يل البغدادي ه� (حممد بن �شليمان)
( 1555��1480م) ،و ِلد وعا�ض ودفن يف مدينة كرباء

املقدّ �شة ،حيث يقع قره قرب باب قبلة االإمام احل�شن
(عليه ال�شام) ،وق��د كتب اأروع املاحم والق�شائد
ال�شعرية يف مدح اأهل البيت (عليهم ال�شام) ،و ُيقال
باأنه اعتزل اأواخر حياته واعتكف للعبادة يف املرقد
احل�شيني الطاهر ،حيث كان ي�شيء القناديل يف املرقد
ال�شريف.
ويف دي�انه االأ�شهر (حديقة ال�شعداء) يق�ل مناجي ًا
االإمام احل�شن (عليه ال�شام) وباكي ًا فجيعته:
كرباء
�شام ًا اأيها املُبتلى يف �شحراء
ْ
م�شيبة
�شام ًا يا �شابر ًا لكل
ٍ
�شام ًا يا قتي ًا بطعن الغدر والظلم واجلفاءِ
القل�ب
العرات مع اآهات
�شام ًا يا قتيل
ِ
ِ
كرباء
�شام ًا يا مغرم ًا به�اء وماء
ْ
�شام ًا اأيتها ال�ردة التي مل تفتح بعد يف ب�شتان الهم� ْم
كما اإن �شعره جاء ن�شر ًا للفقراء وامله ّم�شن ،والذاع ًا
لل�شاطن امل�شطهدين ،ولذلك ففي اإحدى ق�شائده التي
يعر فيها عن معاناة النا�ض يق�ل:
ّ
الآهات املظل�م اأ�شداء يف �شعري
والأناّت املحروم مكان يف ق�شيدي
يل الفقر ه� اجلاه و العز
و لغري الرثوة والكنز
العفة و العدل كنز احلكام وتاجهم
الطغيان والطمع يعجل باأوانهم
وقد ترك ف�ش�يل مراث ًا �شخم ًا خالد ًا لاأدب الركي
خا�شة ولاأدب االإن�شاين عامة من ال�شعر والنرث باللغات
الركية والعربية والفار�شية يف اآثار قيمة مثل :اأني�ض
القلب (منظ�مة يف  134بيت ًا) ،حديقة ال�شعداء (عن
واقعة كرباء ،وترجمة خطب االإم��ام احل�شن خال
ال���اق��ع��ة) ،دي���ان ف�ش�يل (ثاثة جملدات �شخمة
باللغات الثاث) ،ر�شائل ف�ش�يل ،رند وزاهد (منظ�مة
يف  850بيت ًا)� ،شاقي نامه (يف  700بيت ًا) ،مطلع االعتقاد
(يف علم الكام) ليلى واملجن�ن ( 3400بيتا ً).

ُ
االستعراب الياباني
َ
اال�شتعراب الياباين عن اال�شت�شراق الغربي بميزات كثرة،
متايز
ُ
ويع�د ذلك الأن اليابان بلد �شديق للعرب ،ولي�شت لديها معهم
ذاكرة ا�شتعمارية ،اأو اأطماع ،اإ�شافة اإىل اأن اليابانين قد عرف�ا
كيف يحافظ�ن على ه�يتهم الق�مية ،وقيمهم الثقافية االأ�شيلة
التي ما زال�ا يفاخرون بها حتى الي�م رغم ت�غلهم عميقا يف العل�م
الع�شرية ،واإبداعاتهم املتن�عة ،يف حق�ل التكن�ل�جيا ،ويف ث�رات
الت�ا�شل واالت�شال ،والبي�ل�جيا ،واالكت�شافات العلمية.
فبعد احلرب العاملية الثانية مت ّيزت الدرا�شة اليابانية بنهجن،
االأول جيل الرواد الكبار من امل�شتعربن الذين متيزوا ب�شم�لية
البحث يف تاريخ العرب واالإ�شام ،واالهتمام ب��االآداب والفن�ن،
ت�جه اجليل احل��ايل اإىل مرحلة التخ�ش�ض
ويتم ّثل الثاين يف ّ
الدقيق يف جانب حمدّ د من االآداب اأو الفن�ن اأو التاريخ ،وتقدمي
روؤية متخ�ش�شة يف بع�ض ج�انب الق�شايا العربية املعا�شرة.
وقد �شكّلت اجلمعية اليابانية لدرا�شات ال�شرق االأو�شط وجماتها،
منر ًا لتعزيز التعاون املبا�شر ،وهي ّ
تنظم �شن�ي ًا ،م�ؤمترات ثقافية
بن اجلانبن تتم ّيز باالبتعاد عن املق�الت االإ�شت�شراقية ال�شائدة.
وتقدم تاريخ �شع�ب ال�شرق االأو�شط وثقافاتها بعي�ن يابانية ولي�ض
غربية ،كما اأن الرعيل االأول من اليابانين تع ّلم�ا مبادئ اللغة
العربية ،و�شكن�ا يف الدول العربية ل�شن�ات عدة ،وكتب�ا درا�شات
تنم عن اح��رام عميق لتاريخ العرب وتراثهم وثقافتهم
مهمة ّ
ون�شاالتهم ،وا ّأ�ش�ش�ا حلركة ثقافية وا�شعة.
و�شهدت املرحلة االأوىل والدة كثر من املراكز الثقافية التي تدر�ض
اللغة العربية ،واأن�شاأت اليابان معاهد متخ�ش�شة لدرا�شة تاريخ
العرب والثقافة االإ�شامية ،وعمل الباحث�ن على تاأ�شي�ض منط
جديد من اال�شتعراب العلمي يختلف جذري ًا عن منط اال�شت�شراق
الغربي.
ويعد الروف�ش�ر (ي�زو اإيتاغاكي) من اأبرز امل�شتعربن املتخ�ش�شن
بتاريخ العرب احلديث واملعا�شر ،وقد زار غالبية الدول العربية،
كما اأ�شدر درا�شات علمية م�شركة مع الباحث الياباين املتميز (�شان
اإيكي ناكاوؤوكا) ،وقد اأ�شرف اإيتاغاكي على اإجناز م�شروعن ،وهما:
(االإ�شام يف م�اجهة التحديث ،والتط�ر املديني يف االإ�شام).
��������������������������������
* اأ�شتاذ تاريخ العرب احلديث يف اجلامعة اللبنانية.
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الشهيد السعيد( الشيخ حسين كندوح السهالني ) ابي عالء
روح
ِ
الى ِ

هلل ..بصوتِ النداء الكفائي
هربَ الى ا ِ

االحرار :حيدر عا�ش�ر

فاضتْ روحُهُ بالحنين الى الشهادة ،وهو يصطف كجندي ومبلغ ديني في صفوف مدرسة
العلوم الدينية في الناصرية؛ تلبية لنداء المرجع األعلى السيد السيستاني .بدأ ينحتُ جسده
ويفكر بالشهادة الذهبية ،قائ ً
اّ
ال :تلك الفرصة الذهبية ،رنينُها حكاية خلودٍ أبدي ال يتكرر
النحيل
إال مرة واحدة .!..فحلم الشهادة نفسُه دائم ًا ،كان دم ًا يخرج من عمامته البيضاء ،ويد ًا تنبثق
من حولهِ تغيثه بال صوت ،يركض نحوها ملهوف ًا ،يمدّ يده إليها فتختفي ..أتراه يرى في نومه
صورة شهادته ،ما يعجز عن تفسيره في يقظته!..
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كأن احلنني للشهادة جعل ُه ينادي هبا بإرصار  :ا ُّيتها الشهادة اطلقي
زوابعك يف سهوب روحي ونفيس وجسدي ،ودعيني أحصل
وأحرر صخب أمل رأيس الذي يفيض بالدم ..أنزعي من
عليك،
ّ
دمي روحي واجعيل نصيبك اسمك.
فسار الشيخ ( السهالين ) أبو عالء ،مع الشهادة حل ًام بحلم،
ٍ
خوف أو
ايامن ًا بإيامن ،جنون ًا بجنون .يرشب هبا لذة املوت دون
تردد .املوت يستدله اىل خونة األرض واملغتصبني ،من وجوه
احلقد الناصبية والغربية املتصهني -يدور حول سواتر الصد
مقات ً
ال ومبلغ ًا ومن ثم يدخل معارك حاسمة ا ّما املوت هبا او
االنتصار ..وأي معركة يدخل هبا حتقق النرص ويتطهر أهلها من
رجس الدواعش عىل خمتلف تنظيامهتم اإلرهابية .فحول بذلك
«السهالين» علوم الدين والعقيدة التي يمتلئ هبا عقله وقلبه اىل
رصاص متوهج القوة واإلصابة فصاحت منه ( داعش) الغوث
يف سامراء ونواحيها وأقضيتها ومزارعها وبيوهتا .والشهادة ال
تزال يف رأسه وال تأيت.
وكل ٍ
كل ٍ
يشء حافل بالوقت والقضاء والقدرُ ،
ُ
يشء ٍ
ماض بعلم
للجنة التي وعد هبا اهلل
يلوح ّ
وصرب ،واملستقبل جمهول ولكنه ّ
الشهداء والصديقني .وهي غاية الرجال املؤمنني الصابرين..
وما أن ازفت ساعة حترير (صالح الدين) من اإلرهاب الداعيش
الذي نفذ فيها كل املوبقات املحرمة ،ونادي أهلها الغوث من
التكفرييني ،واستنجدوا برجال احلشد الشعبي والقوات األمنية،
هبت عواصف الغضب العراقي عىل العرض واألرض والرشف
املباح ،واملقدسات املهددة باالندراس عىل مرأى البرص .الدهشة

يومني حتى حرر منطقة الفتحة التي تبعد بمسافة مخسة وثالثني
غري الشيخ هبذه املعركة مسار القتال
كيلو مرتا شامل رشق املدينةّ ،
اىل صالح احلشد والــقــوات ،ومتركز يف نقطة أعىل قمة جبال
محرين املنطقة الفاصلة بني حمافظتي -كركوك وصالح الدين-
وتم حتصينها ضد أي خروقات حمتملة ،فاملعركة التي خاضها
«السهالين» وجمموعته ورفعهم العلم العراقي فوق القمة  ..مل
يعرف تفاصيلها اال من خالل وكاالت أجنبية (األملانية ويب يب
يس) بعد استخدام (داعش) صهرجي ًا مفخخ ًا ،وسيارة مفخخة
ِ
فصائله...
ثانية لعرقلة تقدم القوات احلشد الشعبي) بكل
الغريب ان الشيخ( السهالين) اختفى مل يره أحد بعد التحرير،
وجثامنه مل يكن بني الشهداء ..لكن سجل له اتصاال يعلم به ذويه
انه جريح ..ادعوا ّيل باالنتصار او الشهادة .وانتهى االتصال..
ما يؤكد انه رغم أصابته القاسية مل ينسحب حتى حتقق النرص
ورفع العلم العراقي وراية اإلمام احلسني(عليه السالم) يف اعىل
قمة جبال محرين أذان بدخول القوات للتطهري من بقايا (داعش)
املختبئة كالفئران لرتصد فرصة القضم املميت ...بقيت شجاعة
الشيخ ايب عــالء ( السهالين) مكتوبة يف صحائف اهلل تعاىل
فالقليل جد ًا من هم بصفات املالئكة املخلصة هلل وعرشه ،فكان
الشيخ خملصا هلل ولدينه وأرضه ووطنه ومقدسات اوليائه ،ما
أن متكنت القوات من تطهري منطقة عمليات جبال محرين من
رجس الدواعش ..بتاريخ  2015 / 4 / 5أخيل جثامن الشهيد
املرزوق واحلامل باللجنة ..وعاممته املخضبة بالدماء ،ويدّ األئمة
األطهار متسك بيدّ ِه ..ما َ
أنبل من حيلم أن يمسك الشهادة بروحه

ما َ
أنبل من يحلم أن يمسك بالشهادة من بقايا روحه كذكرى مخلدة للشهداء..
يف أفعال احلشد الشعبي من أبطال النارصية ،وهم يتقدمون
احلشود املحررة للمدينة حتت جناح قيادة عمليات صالح الدين
ملدينة(تكريت) .واملفاجأة يف هذا القتال املميت انتشار قنايص
(داعــش) يف مجيع بنايات وسطوح املنطقة ،يتصيدون أبطال
احلشد ،فكانت األرض حمرمة للتقدم ثالثة ايام عىل التوايل،
واملعلومات تفيد ان املنازل والشوارع ممتلئة بالعبوات الناسفة
واملفخخات واالنتحاريني ..وعىل حني غفلة وبموافقة القيادة
تقدم فصيل الشيخ( السهالين) ،قائ ً
ال بصوت حسيني ثابت :إن
تكريت سوف ُ
«حترر» حتى لو تطلب ذلك قتاال من شارع إىل
شارع .وقد التحمت قوات» الشيخ» يف اشتباكات عنيفة ملدة

يرزم حطب ًا من بقايا العمر
كذكرى خملدة للشهداء ،وهو كمن َ
كذكرى شجر -ذي قار -الشامخ ،والباسق يطرح ثمر ًا ،ويشق
هبيبته عنان السامء ،تعيل به زهوا وتباهي به النجوم ..يف ساعة
التهاويل ،يف بيداء فجر مدرسة العلوم الدينية يف النارصية ،عند
بزوغ ضوء الشمس ،محل عىل األكف الشيخ الشهيد ،وشاهدت
الشهداء هيرعون اىل جدثه يف قلب الغالب عىل كل غالب عيل
بن أيب طالب ،وعند باب السالم ،انتفضت جلثامنه مجيع عامئم
وتودع
رسول الكونني حممد (صىل اهلل عليه واله وسلم) لتصيل ّ
رج ً
ال فريد ًا من نوعه ،هرب اىل اهلل تعاىل بصوت النداء الكفائي
املقدس ،فدخل ندبة طاهرة من رحم األرض ،كأنه حي يرزق.
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كربالء ت�سيئ التاريخ

عادات كربالئية انقرضت

زفة خاتم القرآن الكريم
اعداد� :شعيد ر�شيد زميزم

كانت في كربالء عادات وتقاليد جميلة اال انها مع االسف انقرضت ولم يبق لها أي اثر،
كانت هذه العادات اللطيفة تساهم بزيادة البهجة والسرور في نفوس ابناء كربالء
المقدسة وان سبب انقراضها هي المصاعب والمتاعب التي يواجهها الفرد العراقي
وانشغاله في إعداد لقمة العيش التي اصبح الحصول عليها ليس سهالً بسبب الوضع
االقتصادي السيئ الذي يعيشه.
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بعد هذه الديباجة القصرية نأيت ونتحدث عن ابرز التقاليد
التي انقرضت وهي كالتايل:
زفة خاتم القرآن الكريم
هذا التقليد هو من املوروث الشعبي الكربالئي الذي كان
شائع ًا وتتلخص هذه العادة بام ييل:
ان الطفل الذي يتعلم قراءة القرآن الكريم ومن ثم اكامل
حفظه جترى له حفلة ضخمة جد ًا وهي قيام عائلته بإحضار
ثوب ابيض جديد مع عقال ويشامغ وعباءة مطرزة ،وعند
خروجه من بيته تستقبله جمموعة من االطفال وهم هيزجون
باهازيج مجيلة يتقدمهم الشيخ (املله) الذي ارشف عىل تعليمه
القرآن الكريم واالرشاف عىل ختمة القرآن الكريم ،ثم يتقدم
الشيخ شخص حيمل صينية فيها ورد وياس وشموع ثم
يتقدم املوكب مع جمموعة من التالميذ الذين يرتدون الثياب
البيض ويلبسون (الكالوات) وهم ينشدون مع بقية االطفال
(والشمس وضحاها -ها ها ،والقمر اذا تالها – ها ها).
ثم يتوجهون نحو مرقد االمام احلسني (عليه السالم) وهم
يرددون:
احىل من الشهد اىل الشارب
حب عيل بن ايب طـــالب
سطرين قد خطا بال كـــاتب
لو فتشوا قلبي رأوا وسطه
وحب اهـل البيت يف جانب
العدل والتوحيد يف جانب
وبعد وصوهلم اىل احلرم احلسيني يقفون صف ًا واحد ًا امام
استاذهم وينشدون:
سالم سالم سالم سالم سالم عليكم فردوا السالم
فيجيبهم االستاذ:
هنيئـــ ًا مريئ ًا لكم مجعكم وبورك يوم واسعد عـــــــام
بعدها يتوجه املوكب اىل صحن سيدنا العباس (عليه السالم)
مع استاذهم ويقرأون نفس االهزوجة بعدها يغادرون
الصحن العبايس املقدس ويذهبون اىل بيت خاتم القرآن
الكريم لتناول طعام الغداء الذي اقامه والد الطفل الذي ختم
القرآن الكريم.
ثم يقوم االطفال املشاركون بجمع النقود وثم تقديمها لعائلة
التلميذ يليها االستاذ بمخاطبة والد الطالب ببعض الكلامت
اجلميلة وخالل كلمة الشيخ يتقدم والد الطالب بتقديم مبلغ
من املال اىل االستاذ بعدها يقوم والد التلميذ بتقديم احللوى

حالقة رأس الطفل في العتبات
المقدسة من العادات الكربالئية
القديمة للتبرك وجلب الفأل الحسن

والعصائر اىل الطالب املشاركني يف هذا االحتفال بعد ذلك
ينرصف املحتفلون اىل دورهم.
هذا وهناك عادات وتقاليد اخرى انقرضت منها ايضا..
حالقة شعر الطفل يف صحن سيدنا العباس (عليه السالم)
وكان هذا التقليد جاري ًا حتى عهد قريب حيث كانت االم
التي مل يولد هلا ولد ومن ثم يرزقها الباري (عز وجل) بولد
تذهب به اىل الصحن العبايس املقدس مع احلالق ليحلق
رأس الطفل ألول مرة يف الصحن املقدس وبعد امتام احلالقة
يتم مجع شعر الطفل ومعادلته بالنقود او بالذهب او الفضة
وحسب امكانية ارسة الولد وبعد ذلك يتم اهداؤه اىل احد
خدام العتبة العباسية املقدسة وسط نرش احللوى عىل رأس
الطفل املذكور ،هذا من جانب ومن جانب آخر فإن بعض
االرس الكربالئية تذهب والدة الطفل مع جدته اىل مدينة
النجف االرشف ومن ثم التوجه اىل مرقد امري املؤمنني (عليه
السالم) حللق رأس الطفل حتت ميزاب الذهب يف الصحن
احليدري ويتم هذا االمر وسط جتمع الكثري من الناس بسبب
توزيع احللوى ونرش النقود عىل رأس الطفل الذي حيلق رأسه
وبعد اجراء هذا العمل يتم اعطاء مبلغ من املال اىل احد
خدمة احلرم العلوي املقدس بعدها تعود االرسة اىل كربالء
وهي فرحة مرسورة ،وبعد عودهتا اىل البيت يذهب االقارب
واجلريان لتقديم التهاين ألرسة الطفل وتقديم النقود من
االقارب وبعد اكامل هذه املراسيم تقوم والدة الطفل بوضع
قطعة زرقاء مثقوبة يتم تشكيلها بـ(القامط) وهي املالبس التي
يلف هبا الطفل ان كان صغري ًا لدفع احلسد عنه اما اذا كان يبلغ
عمره عدة سنوات فيتم وضع احد االدعية يف جيبه.
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أول مرجعية في كربالء

اعداد  :هياأة التحرير

مرقد العالمة ابن الفهد احللي

ورد في «كتاب االوائل االمام الحسين (عليه السالم) وكربالء» ،ان الشيخ أحمد بن فهد االسدي الحلي
(841 – 756ه�) ،هو المؤسس األول للمركز المرجعي في مدينة كربالء التي كانت قبل انتقاله من الحلة
اليها ،المدينة العامرة بالعلماء والحركة العلمية ،وقد تجاوزت مرجعيته الدينية وزعامته العلمية حدود
كربالء والعراق الى حدود الشام غربا والخليج الفارسي والجزيرة العربية جنوبا وسائر بلدان الشيعة في
العالم ،وكانت وفاته كما ذكرت كل المصادر في مدينة كربالء المقدسة وفيها دفن في مكان يعرف
ببستان النقيب.

ويذكر أن الشيخ احليل (قدس رسه) من أكابر علامء الشيعة
وفقهاء اإلمامية يف القرنني الثامن والتاسع اهلجري،
وكان (قدس رسه) جامع ًا لآلداب والكامالت الظاهرية
والباطنية والعلم والعمل ومل ًام باملعارف العقلية والنقلية.
بعدما هاجر إىل كربالء املقدسة وانتقلت به املرجعية
الدينية إىل حوزة كربالء العلمية ،حيث ازدهرت احلوزة
باملئات من مرتادهيا من طلبة العلم والفضالء والفقهاء
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الذين جاؤوا إليها من خمتلف األقاليم اإلسالمية كإيران
واهلند ودول آسيا الوسطى (داغستان ،آذرباجيان،
طاشقند) وغريها من املناطق اإلسالمية.
وقد أشار (ابن بطوطة) يف رحلته إىل كربالء املقدسة سنة
737هـ إىل وجود مدرسة علمية كبرية إىل جانب الرضيح
املقدس لإلمام احلسني (عليه السالم).
ومن هذا يعرف مدى أمهية دور مرجعية الشيخ ابن فهد

(قدس رسه) يف تنشيط احلركة العلمية يف كربالء ،السيام
وأهنا أصبحت يف ظل تشيع حاكم العراق عىل يد الشيخ،
أكثر أمن ًا واستقرار ًا ،وأصبحت بذلك كربالء املقدسة
مركز ًا للمرجعية الدينية عند الشيعة ،بعد أن تراجع دور
جبل عامل باستشهاد الشهيد األول (رمحه اهلل) ،وإن
بقيت مدرسته متارس دورها العلمي يف تلك البقاع ،عل ًام
بأن احلوزة العلمية يف كربالء املقدسة تأسست قبل حوزة
النجف األرشف ،حيث أسسها الفقيه املحدث محيد بن زياد
النينوي املتوىف سنة 310هـ وهو من مشايخ الشيخ الكليني
وفرات الكويف ،أما حوزة النجف األرشف فقد أسسها
الشيخ الطويس (رمحه اهلل) (.)460-385
وقال صاحب (مراقد املعارف ) :ويف سنة  1329هـ« ،دخلنا
مرقده لقراءة الفاحتة كام هي عادتنا يف كل عام نأيت لزيارة
احلسني (عليه السالم) يف النصف من شعبان ـ فوجدناه
عىل سعته مكتظ ًا بالزائرين حتى يف بستانه الوقف الذي
كان الزوار يقيمون فيه أيام الصيف ،واملعروف واملشهور
انه (رمحه اهلل) اوقف داره التي فيها جدثه عىل ان تكون قرب ًا
ومزار ًا له ،ومأوى للزائرين الضيوف ،وكذا البستان املحيطة
بداره وقربه ،املعروفة ببستان ابن فهد احليل هي وقف عليه».
ّ
وجل تالمذته صاروا جمتهدين كالشيخ
وتتلمذ عليه الكثري

عبد السميع ابن فياض االسدي احليل ،واملوىل السيد حممد
ابن فالح املوسوي احلويزي املشعشعي الذي كانت سريته
حافلة باحلوادث والوقائع الدامية ،والشيخ ريض الدين
حسن املعروف بابن راشد القطيفي اىل غريهم.
وذكر مؤلف (مراقد املعارف)« :مرقده يف كربالء املقدسة
بداره التي تقع يف قبلة مرقد االمام احلسني (عليه السالم)
قريبة منه ،وقربه مشيد عليه قبة قديمة وحول قربه صحن
دار حتوطه اسطوانات وغرف كانت مأوى لزائري مرقد أيب
الشهداء احلسني بن عيل عليهام السالم.

49

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2021م

مزاراتنا امل�رشفة

ِعمران بن علي بن ابي طالب (عليهم السالم)...

ّ
ما سر دفنه بعمق عشرين مترا؟
يعدُ مزار السيد عمران بن علي بن ابي طالب (عليهم السالم) الموجود بين اثار بابل وقرية
جمجمة في مدينة الحلة واحدا من المزارات المهمة التي تشهد وفودَ الكثير من الزائرين
العراقيين واالجانب والتبرك بزيارته فكما مثبت في المزار ان له كرامات عديدة منها شفاء
المرضى ،كيف ال وهو نجل سيد الوصيين واخٌ لسيدي شباب أهل الجنة والبذرة الطاهرة.

نسبه وتاريخ استشهاده
يف رحلة استكشافية ملجلة (االحرار) لتسليط الضوء عىل
مزاراتنا املرشفة كانت الوجهة هذه املرة اىل مزار عمران بن
عيل (عليه السالم) ولقاء املجلة بأمني املزار اخلاص احلاج
(صالح مهدي جواد السلطاين) ليعرفنا بنسب السيد عمران
واالدلة واحلقائق التي تثبت وجود مرقده يف احللة من خالل
قوله« :يعود نسب السيد عمران اىل االمام عيل بن ايب طالب
بن عبد املطلب بن هاشم بن مناف بن قيص بن كالب بن مرة
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض وهو
قريش بن كنانه ،وقد شارك مع ابيه يف معركة النهروان عام
38هـ جنوب بغداد ونقل جرحيا ووافاه األجل يف بابل حيث
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دفنه ابوه (عليه السالم) مع اثنني من الشهداء (مل يتم التعرف
عىل اسامئهم لغاية اللحظة) يف مكان يقع بني قرية اجلمجمة
واثار بابل ،وهناك الكثري من املصادر توكد ان االمام عيل بن
ايب طالب (عليه السالم) قد حفر قرب ًا بعمق يصل اىل (20م)
أي بمستوى االرض احلقيقية ،ودفن جثامنه الرشيف ،والسبب
يعود لكون هذه االرض ملعونة وقد انقلبت باهلها بسبب
كفرهم هلل وعبادهتم لألصنام فقد كانت اول مكان يعبد فيه
االصنام ،وقد حرمت عىل االنبياء واالوصياء الصالة يف هذا
املكان ،حني جاء وقت الصالة (حسب املصادر التارخيية
املؤكدة) مل يقم امري املؤمنني بالصالة يف هذه املكان بل توجه
بعد دفنه السيد عمران اىل طريق املعربة (هنر الفرات) وصىل

يف مكان مرد الشمس املعروف لدى مجيع العلامء ،واملعروف يف
الوقت احلايل بـ (مقام مرد الشمس ،وبعدها واصل طريقه اىل
الكوفة.
وثائق تارخيية
وتابع« :بعد تسنمنا مهمة ادارة املزار يف عام 2008م من قبل االمانة
العامة للمزارات الشيعية ،بعد ان كان حتت ادارة (الكوام) وهم
السادة (العميديون) ،وعشرية بني ركاب الذين يسكنون املنطقة،
وتواصلنا مع جهات اثرية وتراثية متعددة اضافة اىل الباحثني بغية
احلصول عىل مصادر تضاف اىل الوثائق املوجودة والتي من شأهنا
توطيد حقيقة مكان املزار ونسبه اىل االمام عيل (عليه السالم)،
وبالفعل حصلنا عىل وثيقة تعود اىل معركة النهروان مذكور فيها
االمام عيل(عليه السالم) وابنه عمران (عليه السالم) ،وهذه
الوثيقة تعود اىل سنة 983هـ وهي اقدم وثيقة ،كذلك هناك
صور ووثائق تعود لسنة 1850م ،كذلك وخارطة توضع وجود
مرقد عمران بن عيل (عليهام السالم) وهي تعود لسنة 1850م،
وهناك صور ووثائق تعود اىل 1896م و  1905توضح وجود
املزار والقبة ،وحتى يف ظل االحتالل الربيطاين هناك صور وثقت
وجود اجلنود وهم حياوطون املزار.
مشريا اىل ان املساحة الكلية ملزار السيد عمران بن عيل (عليهام

السالم) هي 1550م ،2وهي مثبتة يف السند والعقار ،وقد مرت
بعدة مراحل يف التشييد واحلداثة ،ولكن مل تتم توسعة املزار بسبب
املكان الذي حياذي اثار بابل .ونوه السلطاين عن مجيع املناسبات
الدينية التي تشهد قدوم الزائرين سواء وفيات االئمة االطهار
ام الوالدات امليمونة هلم  ،اضافة اىل ايام اخلميس واجلمعة من
كل اسبوع ،اال ان ابرز املناسبات التي تشهد وفود الزائرين اىل
مرقد السيد عمران بن عيل )عليهام السالم) هو اخر اربعاء من
شهر صفر والذي يصادف تاريخ استشهاده حيث يأيت املحبون
واملعزون من مجيع اطياف البالد للتربك بالزيارة ومن ثم التوجه
لزيارة مقام مرد الشمس.
البئر وشجرة السدر
للمرقد صحن واسع حييط به من كل اجلهات ،مع ذلك ال
يمكن ان نغفل عن وجود بئر حفره االمام عيل (عليه السالم)،
وعمقه عرشون مرتا والذي يتميز باملاء «املج» والربودة يف فصل
الصيف والعكس شتا ًء ،كام يستخدمه الزائرون عالجا ملرضاهم،
وخصوصا املصابني بأمراض الكىل ،وقد أحيط يف اآلونة االخرية
بأحواض من املرمر ،ومن االرسار اخلاصة هلذا املكان ايض ًا،
«شجرة السدرة» ،وهي شجرة كبرية تصل جذورها اىل اسفل
الرضيح املقدس ،وهي من األشجار املعمرة.
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يع ّدها :علي ال�شاهر

امواج ال�سيعة
ــــــــــاالت
املـــــــــــقـ

العتبة العسكرية تعلن عن

االنتهاء من المرحلة األولى
لمشروع توسعة المرقد
ّ
الزينبي المطهر
أهنت الكوادر اهلندسية والفنية املرحلة األوىل من مرشوع
توسعة مرقد السيدة زينب (عليها السالم) يف سوريا،
والـــذي هيــدف إىل خلق مساحات جــديــدة الستيعاب
الزائرين الوافدين للزيارة.
وقــال املهندس أمحــد طاهر ،املــرشف عىل املـــرشوع :إن
«العمل يف املرحلة األوىل قد انتهى بحمد هلل تعاىل ،وشمل
اهلياكل األسمنتية ،حيث استخدم فيها أكثر من (1600
مرت مكعب) من اخلرسانة اإلسمنتية ،إضافة إىل ( 177طن ًا)
من احلديد املقاوم».
وأضاف ،أن «املرحلة التالية ستشهد إنجاز اجلوانب الفنية
واجلاملية باستخدام التصاميم والطرز اإلسالمية التي تليق
باملرقد الزينبي الطاهر» ،الفت ًا إىل أمهية إعامر املرقد الرشيف
وإضافة املساحات اجلديدة فيه ،كونه بقعة طاهرة يقصدها
ماليني الزائرين من خمتلف بقاع العامل ألداء الزيارة» ،مؤكد ًا
بالوقت ذاته عىل «أمهية توسعة املرقد الرشيف الحتضان
أكرب عدد من الزائرين».
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مشاريعها الصحية لمواجهة
جائحة كورونا
أعلنت األمانة العامة للعتبة العسكرية املقدسة عن
مشاريعها الصحية واخلدمية التي أنشئت ملواجهة
جائحة كورونا.
وذكر رئيس خلية األزمة يف العتبة العسكرية املقدسة
املهندس ليث جاسم يف ترصيح صحفي :أنه «منذ
انتشار جائحة كورونا األمانة العامة للعتبة العسكرية
املقدسة عملت عىل إنشاء عدد من املشاريع الصحية
يف حمافظات خمتلفة دعام للجهات الصحية يف مواجهة
الوباء العاملي».
وأضاف جاسم أن «الطواقم اهلندسية يف العتبة املطهرة
سلمت جناح اإلمــام اهلــادي يف مستشفى الدجيل
والذي دخل اخلدمة الفعلية ،ولدينا عدد من املشاريع
قيد التنفيذ منها جناح اإلمــام اهلــادي يف سامراء،
ومستشفى دار الشفاء الطبي يف ناحية تازة بمحافظة
كركوك».
وأشار إىل أن «خلية األزمة املشكلة من قبل األمانة
العامة للعتبة العسكرية املقدسة سامهت وبشكل
كبري يف رفد املؤسسات بمختلف املحافظات العراقية
باملستلزمات الطبية».

باحث يكشف عن عدد الشيعة
في روسيا وأنشطتهم الدينية

باكستان ..رحيل شاعر أهل
البيت (عليهم السالم)
“نصير الترابي”

نعت األوساط الدينية واألدبية ،رحيل شاعر أهل
البيت (عليهم السالم) واملفكر «نصري الــرتايب» يف
مدينة كراتيش الباكستانية ،بحسب ما أفــادت به
وسائل اإلعالم.
ّ
وتويف الرتايب وهو ابن رجل الدين (رشيد الرتايب)
عن عمر ناهز ( 75عام ًا) ،وأقيمت له صالة اجلنازة
يوم االثنني املايض ،يف حسينية شهداء كربالء الواقعة
ببلدة أنشويل ،ودفن بعدها يف مقربة وادي اإلمام
احلسني (عليه السالم) املخصصة للشيعة يف باكستان.
وأعربت احتادات ونقابات الشعراء املحلية واألدباء
واملثقفني الباكستانيني اىل جانب قادة جملس وحدة
املسلمني ومسؤولني آخــريــن ،عن عميق حزهنم
وخالص تعازهيم اىل أرسة الفقيد والعامل األوردي
هبذه اخلسارة ،واصفني إياه بـ «أحد أعظم الشعراء
واللغويني واألدباء الناطقني باألوردية وشاعر أهل
البيت (عليهم السالم)».
ّ
واملفكر نصري الرتايب هو من مواليد مدينة
والشاعر
حيدر أباد اهلندية ،ولِد بتاريخ ( 15حزيران ،)1945
ونال تعليمه األويل عىل يد والده العامل الديني رشيد
الرتايب ،قبل انتقاله مع أرسته إىل باكستان بعد التقسيم
الذي شهدته شبه القارة اهلندية آنذاك.
والفقيد حاصل عىل شهادة املاجستري يف اختصاص
«الــتــواصــل اجلــامهــريي» مــن جامعة كــراتــيش عام
 ،1968وبدأ بكتابة الشعر منذ عام  ،1962وله
دواوين ومؤلفات عديدة.

قال خبري معهد االسرتاتيجية الوطنية يف روسيا ،رئيس سليامنوف،
أن التشيع قطع شوط ًا طوي ً
ال يف تطوره بالبالد ،يف فرتة ما بعد
االحتاد السوفيتي والعقود الثالثة املاضية ،مؤكد ًا أن اجلامعات
الشيعية يف تزايد مستمر.
«التشيع يف روسيا
وقال سليامنوف بحسب موقع (روسيا اليوم) :إن
ّ
قطع شوط ًا طويال يف تطوره عىل مدى العقود الثالثة املاضية ،وقد
تم إضفاء الطابع املؤسيس عىل التشيع يف روسيا احلديثة تدرجيي ًا،
أما عدد اجلامعات (الشيعية) فهو يف تزايد ،وظهرت بنية حتتية دينية
عىل شكل مساجد وغرف صالة شيعية ،وجيري نرش ثابت لألدب
الديني باللغة الروسية».
ويضيف بأن «روسيا حتتضن اليوم مسلمني شيعة ،كانوا يعيشون
يف جمتمعات يف داغستان ،ولكن ظهرت جمموعات مستقرة مؤخر ًا
يف مدن أخرى من البالد» ،مضيف ًا «من املهم أيض ًا التأكيد عىل ّ
أن
اجلاليات الشيعية يمثلها بشكل أسايس األذربيجانيون ،وهم من
الشيعة اإلمامية».
ويميض بالقول ،إن «الشيعة يف روسيا نجحوا يف تأسيس حياهتم
الدينية ونظام إدارة ذاتية داخل املنظامت الدينية ،كام تراكمت لدى
الشيعة خربة كبرية ،إىل حد ما ،يف مواجهة عقائدية مع احلركة
الوهابية».

53

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2021م

جنوح االحداث ...
م��ن اس��بابه غي��اب الوالدي��ن ع��ن المنزل
وانخفاض المستوى التعليمي والثقافي
االأحرار/قا�شم عبد الهادي

ال يخفى على الجميع أهمية اللبنة األولى في المجتمع أال وهي شريحة األطفال التي من خاللها يوضع األساس
القوي للمجتمع إذا اراد التطور ,فمن تلك اللبنة نصنع قادة ورجال المستقبل ،ويعدّ جنوح األحداث في العالم من
الظواهر الخطيرة والتي تمثل تهديد ًا ألمن المجتمع واستقراره وبنائه ,وهذه الظاهرة ليست بالجديدة كما أنها
توجد على مستوى دول العالم كافة وال ترتبط بالدول النامية فقط لكنها تزداد في المجتمعات النامية لعدة
اّ
ولعل ما يعمق خطورة هذه الظاهرة في الدول النامية إن أكثر
أسباب منها السياسية ,االجتماعية ,االقتصادية,
من  %50من سكانهم من فئة األطفال ,ولمعرفة المزيد بين الدكتور عامر فاضل جبر الحيدري اختصاص االمراض
النفسية في مدينة االمام الحسين (عليه السالم) الطبية والذي بين لنا ما يأتي.

املقصود بجنوح األحداث
إقدام احلدث عىل ارتكاب جريمة كالرسقة أو اإليذاء أو القتل
 ...إلخ ،و ُيسمى احلدث الذي يرتكب هذه األفعال يف القانون
باحلدث اجلانح وجيب تقديمه للمحاكمة وإيداعه يف مؤسسة
إصالحية.
العوامل املؤثرة يف جناح االحداث
ـ الــعــوامــل الــذاتــيــة وتــشــمــل (املــقــومــات البيولوجية
«اجلسمية» ,املقومات العقلية «الذهنية»  ,املقومات النفسية
«السيكولوجية»).
ـ العوامل االجتامعية وتشمل (العوامل البيئية الداخلية
«االرسة»).
ـ كذلك العوامل االقتصادية.
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األسباب االجتامعية جلنوح األحداث
هناك الكثري من االسباب التي تؤدي اىل جنوح االحداث
ومنها غياب األب أو األم أو كليهام ألي سبب من األسباب
عن املنزل ,وال شك أن غياب الوالدين أو أحدمها له تأثري عىل
تربية احلدث وتوجيهه ،وأيضا عمل األم خارج املنزل حيث
يرتتب عىل ذلك انشغاهلا عن متابعة ترصفات أطفاهلا.
البيئة املدرسية ودورها يف ظاهرة جنوح األحداث
املدرسة مهمة يف تكوين الطفل وحياته ,فنجاح األطفال أو
فشلهم يتوقف عىل إمكاناهتم الذهنية ونــوع املعاملة التي
يتلقوهنا يف املدرسة سواء من املعلمني أو من زمالء الدراسة.
التصدع املعنوي لألرسة
أي اخللل أو االضطراب التي تسود العالقات بني أفراد

جنوح األحداث

األرسة ,وسوء التفاهم احلاصل بني الوالدين وانعكاسه
عىل شخصية األوالد ,وجهلهام بأساليب الرتبية السليمة
سبب رئييس يدفع احلــدث إىل اجلنوح حيث التفكك
األرسي خيلق نفسية معقدة ومفككه.
وان تفكك االرسة سببه (انخفاض املستوى التعليمي
والثقايف للوالدين ,قلة املراقبة واملتابعة من قبلهام ,وكذلك
جهلهام بأساليب الرتبية السليمة).
فالرتبية ليست جمرد توفري طعام وكساء ومأوى ,بل هي
جمموعة من القيم واملبادئ السامية التي يتعلمها احلدث
يف األرسة واملدرسة ،كام يمكن أن يولد عند احلدث خيبة
أمل من سوء املعاملة التي قد يتلقاها من والديه ,اضافة اىل
ذلك ضعف الطابع الديني عند األرسة.
بعض املقرتحات والتوصيات اخلاصة بالوقاية من جنوح
األحداث
تقوية دور األرسة وفاعليتها ومحايتها وكذلك محاية
األطفال من العنف وسوء املعاملة ,نرش الوعي بني اآلباء
واألمهات حول املشاكل الصحية والنفسية التي يتعرض
هلا األطفال واملراهقون ,تعميق دور املدرسة والتعاون مع
األرسة من أجل بناء شخصية الطفل العلمية والنفسية
واالجتامعية ,اإلكثار من الربامج التثقيفية والرتفيهية
املناسبة لألطفال واألحداث ,إعطاء األطفال واملراهقني
الفرصة للتعبري عن أنفسهم وطرح مشاكلهم وبيان مدى
معاناهتم ,مراقبة نشاطات األطفال واألحداث وجتمعاهتم
وصداقاهتم وحرصها ضمن دوائر سليمة ,تنمية الوعي
الديني يف املجتمع خاصة عند فئة الشباب واملراهقني.

(باإلنجليزية )Juvenile delinquency :هو قيام
األحداث ُ -
(الق ّرص الذين تقل أعامرهم عن السن القانوين)
بسلوكيات خمالفة للقانون .وتضع الدول النظامية قوانني
وحماكم وسجون خاصة باألحداث ،واحلدث اجلانح يف
أغلب دول العامل يكون عمره أقل من  18سنة ،ويقوم
بعمل خمالف للقانون وكان من املمكن أن حياكم عليه لو
كان عمره أكثر من  18سنة.
وتعدُّ مشكلة اجلنوح من أكــرب املشاكل التي تواجهها
املجتمعات املعارصة ،وقد تظهر لدى الطفل يف عمر (4
إىل  )6سنوات بعض التغيريات السلوكية والتي حتتاج إىل
حكمة بالغة من األم واألهل بصفة عامة ،ملواجهتها ودرء
ّ
ولعل من ابرز تلك السلوكيات
أخطارها يف املستقبل،
البسيطة التي قد تتحول بمرور الوقت إىل مشكلة ،جلوء
ختص اآلخرين ،ربام ح ًبا يف التملك
الطفل إىل اخفاء أشياء ّ
أو رغبة يف حرمان اآلخرين منها ،وذلــك يف البيت أو
املدرسة عىل السواء ،وال شك أن بعض األمهات قد ملسن
تلك الظاهرة حني خيرج الطفل من منزل صديقه وقد أخفى
لعبة ليست له بني مالبسه ،أو حينام جتد نقودها يف حقيبة
أو جيب ابنها فتنهال عليه بالرضب والتوبيخ ..والواقع أن
الطفل الذي يقدم عىل فعل ذلك يعرف أنه يرتكب خطأ
بدليل أنّه خيفيه ويكذب وينكر فعلته .واكتشاف سلوك
الطفل خطوة هامة يف العالج والرجوع عن اخلطأ ،غري أنه
مرت أكثر من جتربة من هذا النوع مع الطفل من دون أن
إذا ّ
يكتشفها األهل ،فإن هذا السلوك يستمر.
وتؤكد الدراسات االجتامعية أن احلدث اجلانح مصنوع،
وليس مولود ًا وهو يف طبيعة احلال ضحية وسط اجتامعي،
وهناك عوامل هامة جلنوحه تؤدي إىل القلق واليأس لديه،
كام أن هلا تأثري ًا سلبي ًا يف أحواله اجلسمية والنفسية والرتبوية
والثقافية ،فالرتبية والعادات االجتامعية التي يتصف هبا
املجتمع حتد من ظاهرة جنوح األحـــداث؛ بل جتعلهم
ملتزمني متام ًا يف بناء شخصيتهم وجمتمعهم .
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ــــــــــاالت
ــــــــــقـوجمتمع
املـ اأ�رشة

أجل بناء أطفالكم
من
ِ
ُ
وفعال يف بناء الطفل وحتديد
الثقافة األرسية هلا دور كبري ّ
شخصيته ،فاألرسة املثقفة قادرة عىل تنمية قدرات أطفاهلا
بأسلوب تربوي صحيح ،فــإن الرتبية ما هي إال عملية
منهجية فكرية حتتاج إىل معرفة واكتساب مهارات وصرب عىل
املتابعة والتعامل مع الطفل منذ والدته.
أثر مهم يف بناء نفسية الطفل ناتج عن األسلوب
فهناك ٌ
الذي يسلكه األبوان يف تربية أوالدهم ،مما يؤثر عىل التنشئة
االجتامعية ككل فذلك الطفل هو ثمرة املستقبل ،فغرس
الثقة داخله وإعطاؤه الوقت الكايف للتعبري عن شخصيته،
وأبداء االهتامم برأيه وتبادل اآلراء معه ،وتقبل ما يبديه من
رأي كاعطائه احلرية مث ً
ال يف اختيار مالبسه التي يرغب يف
ارتدائها ،لون لعبه وغرفته ،ومن قبيل ذلك مما ال يؤثر سلب ًا
عىل شخصيته ،فتلك الثقة ستولد شعور ًا إجيابي ًا لدى االبن
اجتاه ذاته أو ً
ال ،وستكون عامال مساعد ًا له يف التكيف مع
األرسة واملدرسة واملجتمع واألصدقاء ثاني ًا .بينام يو ّلد
األسلوب املتزمت والقهري ،وعــدم ســامع رأي الطفل
وفرض األوامر عليه شعور ًا سلبي ًا داخله باجتاه ذاته وأرسته
ومدرسته وهكذا وصو ً
ال اىل أصدقائه وجمتمعه مما جيعله أكثر
عرضة لظهور بعض املشاكل السلوكية لديه.
فتعامل األبوين الصحيح وتفهمهم ملستحدثات العرص،
وزرع املنهج االيامين واألخالقي يف داخل األرسة ،واحلرص
والتتبع لترصفات أبنائهم يعطيهم حافز ًا قوي ًا لالعتامد عىل
أنفسهم ،والثقة يف ترصفات أوالدهم قادرة عىل جتنيبهم
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بعض الصفات السيئة وأوهلــا الكذب ،فــزرع الثقة لدى
األطفال ينتج شخصية قوية وغري مضطربة.
كذلك جيب تنمية اجلانب العقيل من خالل توفري بعض
األلعاب التي تقدم للطفل ،والتي جيب عىل األرسة االهتامم
هبا ،والربامج التي يشاهدها ،فعىل األرسة االهتامم هبذا
اجلانب املهم واألسايس يف بناء تلك الشخصية فإن األرسة
املتكاملة واملبنية عىل املناهج الرتبوية الصحيحة خترج
ثامرها بجيل صحيح من مجيع اجلوانب من بنية جسمية
وعقلية وفكرية وأخالقية ونفسية ،عكس األرسة املفككة
التي يسودها اجلهل فإهنا خترج جيال ضعيفا يتأثر برسعة
بام حييطه كونه مهزوز الشخصية وتقليديا يكتسب الصفات
والترصفات من اآلخــريــن وهــذا يكون رسيــع االنــزالق
اىل اهلاوية وما يظهر يف املجتمع اآلن للعيان من انحطاط
أخالقي كبري يرغب اإلطاحة بجيل املستقبل ما هو اال دليل
عىل ذلك .
لذا مما يقتضيه العقل احلصيف من املربني أن ينتبهوا ملا
يقدمون ألوالدهــم من مهارات من حيث يشعرون أو ال
يشعرون فالطفل يتأثر بكل سلوك وتعامل من أبويه بكوهنم
املحيط األول له.
انتبه عزيزي األب وأنت عزيزيت األم فكل يشء تقدمانه
ألوالدكم يسهم يف حتديد مستوى نجاحه أو فشله يف مرحلة
الرشد ،لذا صونوا األمانة وانتجوا شباب وفتيات املستقبل
الواعني املثقفني.

قصة أسرية
ُ
القصة أن ولد ًا صغري ًا كان يعيش يف بيت صغري برفقة
حتكي
جده ووالدته التي كانت هتتم برتبيته تربية حسنة وأن ينشأ
عىل األخالق احلميدة ويتصف بالصفات النبيلة كالصدق
واألمانة والوفاء وذلك ألهنا مفتاح أي خري حيصل عليه
اإلنسان .اعتاد الولد أن يذهب مع أحد أعاممه ليتعلم
أصــول التجارة فكان يذهب يف رحــالت جتارية لرشاء
البضائع أو بيعها باملحافظات املجاورة .وحرص عم الولد
عىل أن يعلمه كافة مبادئ التجارة وشدد عىل أمهية الصدق
واألمانة مع الناس عند بيع أي بضائع هلم ورضورة االلتزام
بالوضوح معهم وعدم خداعهم .ويف أثناء أحد الرحالت
تعرض الولد وعمه لسطو العصابات التي أخذت كل
البضائع التي يمتلكوهنا وكافة النقود .ووصل أحد أفراد
العصابة إىل الولد وسأله عن مقدار األموال التي يمتلكها،
فقال له مليون دينار فضحك الرجل لقوله وذهب لزعيم
العصابة وأخربه والذي أتى بدوره ليسأله فأرص الولد عىل
نفس اإلجابة .وبالفعل قاموا باستخراج النقود التي كانت
معه وعندما سأله زعيم العصابة عن رس صدقه وعدم كذبه
كالباقي ،قال :أنه قد عاهد والدته عىل عدم الكذب أبد ًا
ألن الكذب يغضب اهلل .فتأثر زعيم العصابة من حديثه
وصدقه وبكى كثري ًا ألنه أدرك أن أفعاله تغضب اهلل ،وقرر
التوبة وفتح صفحة جديدة مع اهلل بدأها بإعادة األموال
والبضائع املرسوقة للولد وعمه.

ُ
القيادة بالبوصلة

دائــام إىل
ُ
املبادئ الصحيحة مثل البوصلة ،فهي تشري ً
الوجهة الصحيحة وإذا كنا نعرف كيفية قراءة البوصلة،
ّ
نضل الطريق ،أو نفقد الوجهة الصحيحة ،أو
فلن
نتشتت ،أو ختدعنا األصــوات أو ظل األشياء املبهمة
والقيم املعارضة للوجهة .وأن املبادئ الصحيحة هي
القوانني الطبيعية املوجودة يف كل زمان ومكان ،وهي
حتمل بذاهتا الصدق واحلقيقة يف كل القيم ،وإهنا غري
قابلة للتحول أو التغري والتزييف ألهنا ثابتة دائ ًام وأبد ًا،
وتقدم اإلشــارة الصحيحة أو الوجهة حينام نبحر عرب
تيارات البيئات التي نتواجد فيها .و حيث تظهر يف
صــورة قيم وأفكار ومعايري وتعاليم تسمو باألفراد
وتصقلهم نحو الطريق القويم ،وتقوم القيادة الصحيحة
عىل أساس تلك البوصلة  ،مما يرتتب عدم انتهاك هذه
القوانني الطبيعية من دون معاناة ،وإن وضع املبادئ
يف مركز حياتنا هو أساس تطوير القوة الداخلية حيث
إن هذه القوة تسهم يف حتقيق العديد من األحالم .أبعاد
البوصلة (األمان ،التوجه ،التوازن ،القوة) وعندما نركز
حياتنا عىل ِ
هذه املبادئ أو األبعاد األربعة للبوصلة ،فإننا
ً
ً
ورسوخا وشجاعة،
وتنظيام وثبا ًتا،
نصبح أكثر اتزا ًنا،
وتكون لدينا القدرة عىل التحكم والسيطرة عىل حياتنا،
وإن التمركز حول هذه املبادئ هو الكتشاف هويتنا
ورسالتنا يف احلياة .لكن من الصعب أن نغري العادات
والتقاليد ونحافظ عىل القيم ،وهنتم بصدق بمشاعر
وقناعات اآلخرين وإشعال الضمري اإلنساين احلي.

ٌ
الطالق ظاهرة تهدد األسرة والمجتمع

جا َء يف احلديث الرشيف «إن أبغض احلالل عند اهللِ الطالق»
وهو تأكيد عىل اآلثار السلبية له ملا يرتكه من اهتزاز يصيب
أركان األرسة واملجتمع ،فالطالق هو قرار حيايت مصريي
ينسف بيت الزوجية.
نالحظ ان هذه الظاهرة تتأثر بوضع الوسط املحيط والبيئة،
التي نشأ فيها الزوجان لتصنع منهام شخصني عاقلني حيسنان
الترصف ومعاجلة األمــور احلياتية او بالعكس من ذلك.
حيدث الطالق ألسباب عدة ،منها املشكالت الزوجية ،التي
حتدث نتيجة اختالف الثقافات ،فالكثري يرى أن حياته املقبلة
أنموذج للعالقات األخرى ،بحيث تكون خالية من املطبات
واالنعطافات احلياتية احلادة كتبدل الواقع املعييش والتعليمي

فاطمة احل�شيني

غيث الدباغ

للزوجني ،ما يؤدي اىل عدم انسجام ارسي ًا.
ويف غضون هذا التطور واالنفتاح الــذي يسود املجتمع
العراقي ،تطورت فيه األسباب املؤدية حلدوث املعوقات،
فصار للمتعلقات احلياتية العامة سبب أساس يف انتشار
ظاهرة الطالق ،التي تؤثر سلب ًا باملجتمع العراقي بوصف
االرسة اللبنة األساسية واحلدة االجتامعية االساس يف بناء
املجتمع ،فقطع أوصال األرسية يؤثر يف بناء االنسان ،فاألرسة
املنفصلة يكون طفلها مياال الرتكاب اعامل العنف واجلريمة
اكثر من غريها .اذا يفرتض عىل االهل احيانا ان يكون االبناء
( األزواج او الزوجات) نسخة من نموذج اآلباء ،متجاهلني
ان لكل جيل فكرا متطورا خيتلف عن اجليل السابق.
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واحــــــــــــة االحرار

يف االنتظار

�شجر اأ ّيامنا
ذ ُب َل ُ

كلمة فرنسية تعني «جري– عدو» ّ
تدل عىل سلوك شخصية اإلنسان
الذي يكرس كل نشاطه االجتامعي هلدف الرتقي يف املنصب او
الوظيفة «حب الرفعة» والذي ال يكون عىل استعداد لتنفيذ املتطلبات
املعروضة عليه وهي شكل من األنانية يف امليدان الوظيفي.

و

علي ال�شاهر

األرض ّ
ُ
حرى
ينبوع صفائِ ْك..
تنتظر َ
ُ
متعط َش ٌة ُ
والقلوب ّ
وج ُرها القلقُ
عن
املكبوت..
ُ
من ْ
تتحرى ْ
مج ِر األيا ِم ُي ّ
ّ
بوج ِ
ِ
موعد ُل ْ
الزمان ِ
ُ
وهنا وتطحنُنا رحى
يتعب ُس
قياكّ ..
الرت ِ
ّهات املقيت ْة..
بالطع ِ
ُ
رجى ْ
تتكح َل عينا ُه
الكون اململو ُء
وهذا
َ
نات ُي ّ
أن ّ
ُ
سيكون قريب ًا..
وعد ...حت ًام
بضيائِ ْك ..ولنا من ر ِّب َك ْ
ِ
لنقط َف من نو ِر َك َو ْردا ..فأين ََك م ّنا؟
رايات ظهو ِر َك َ
ِ
بظالهلا العلوية..
لنتفيأ
أين
ُ
َ
َ
ِ
الدروب تك ُرب م ّنا فنتي ُه بعيد ًا..
وصغار
(نحن)
متعبون الـ
ُ
ُ
ُض ّمنا َ
موالي لننجو ..أن ِز ْل خ َري َك يف عافيتِنا..
إليك يا
َ
ِ
وسائدناُ ..خذنا
دمع
ّلو ْن أحال َمنا فقد اســو ّد ْت من ِ
ِ
َ
منتظرون..
جشع الدنيا ..ها إنّا
من
ِ
وأرحنا ْ
لعلياء نقائِ ْك ْ
َّ
شموس جميئِ ْك..
لتطل
ُ

ح ّتى متى؟ ..نبقى مشدوه َ
احلرسات..
ني تائهني يف
ْ
ُ
ُ
ـواب
الدمع أحــدٌ ..
يسعف عيو َننا من
ال
نترسبل أثـ َ
ِ
ِ
من حرية ..والظمأ يك ُرب
ونضيع
املحنة
نضيع ألبعدَ ْ
ُ
ُ
ٍ
ُ
عيون الليلِ
فنهيم
ص بِنا
متاهات
فينا
ْ
ومتاهات ..ترت ّب ُ
ُ
الفلوات..
دين يف
ْ
سه َ
ُم َّ
وها نحن نؤ ّم ُل بالقليلِ
سيدي ..كث ْري..
َ
وأنت كث ٌري يا ّ
ِ
السامء واألسام ْء ..يا
املوعود شفا ْء ..يا ُغ ّر َة
وظهور َك
ُ
ُ
أهيا ُ
ومعجز ُة الدنيا ..عاجز ٌة كلام ُتنا ماذا
العظيم
النبأ
ّ
ُ
ّ
تفور بانتظا ِر األجوب ْة..
عن غيابِ ْك..
ُ
نسط ُر ْ
السؤاالت ُ
دعي ّ
وطلوع َك يا موالي س ُيخ ِر ُس َّ
اب..
ُ
كذ ْ
كل ٍّ
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نظام اال�شتبداد بال�شلطة

تطلق هذه الصفة عىل األنظمة السياسية غري الديمقراطية ،التي
تنحرص فيها السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية يف أيدي عدد
ضئيل من احلكام ،يضحون بحقوق الفرد يف سبيل صالح الدولة.

j

ُ
النبي االأكرم
ريحانة
ّ

يقول الشيخ جعفر السبحاين :عىل الذين
يدّ عون االلتزام بسرية رسول اهلل (صىل اهلل

عليه وآله) ،أن يكونوا صادقني فيام يدّ عون،
ويشاركوا أبناء ُ
األ ّمــة اإلسالمية يف حزهنا
عىل رحيانة رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)،
احلجاج الثقفي
أسسها ّ
ويرتكوا البدعة ا ّلتي ّ

وأذنابه النواصب ،بجعل يوم العارش من
حمرم احلرام يف ّ
كل سنة يوم فرح ورسور.
ّ

باب قبلة اأبي الف�شل العبا�س
(عليه ال�شالم)
�شبعينيات القرن املا�شي

كلـــــ لالأحرار ــــــــمة

ٍ
واحــد ،مشكلة كبرية
دوام املــدارس ليوم
أثــرت عىل رشحيــة مهمة وواســعــة ،فهو ال
يكفي الستيعاب املواد الدراسية ،وخصوص ًا
األول) ،وحني
للمرحلة االبتدائية (الصف ّ
نرى أن احلياة عادت طبيعية ،نتساءل عن
مغزى إبقاء هذا األمر الشائك عىل طلبتنا
وتالميذنا ..وملاذا ال يتم زيادة عدد األيام
ليصل إىل (ثــالثــة) عــىل األقـــل ،مــن أجــلِ
مواكبة الدروس وإيصال الفهم الكامل من
قبل الكوادر التدريسية لتالميذهم.

�شناعة االأثاث من
"اأع�اد" تناول الطعام

تعمل رشكة ناشئة ،يف كندا ،عىل إعــادة تدوير عيدان تناول الطعام
الصينية التقليدية املستخدمة ،وحتويلها إىل أثاث وغريها من املواد مثل
الرفوف وأدوات املطبخ والزخرفة ،يف نموذج إنتاج جديد لالقتصاد
الدائري.
ويقول صاحب الرشكة ،فيليكس بوك :إن «رشكته متكنت حتى اليوم
من إعادة تدوير ( 32مليون) زوج من تلك العيدان ،ومل يمض عىل
تأسيسها أربع سنوات ،حيث يضم كل عنرص من األثاث واملواد التي
يصنعها ،مثل الرفوف وألواح تقطيع الطعام وكتل الزخرفة ،عىل ألوف
العيدان.
وباإلمجايل ،يقدر أن مليارات من عيدان تناول الطعام جيري استخدامها
يف النصف الغريب من الكرة األرضية سنوي ًا ،ونحو ( 80مليار ًا) يف
الصني فقط.
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