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يرسم األمل المشرق وُيلبس قاصديه رداء العافية

مركز زراعة نخاع العظم في مستشفى االمام 

زين العابدين 

بعد لقاء النجف التاريخي.. 
مباحثات جديدة بين ممثلي الشيعة 

والمسيحية في أمريكا

متى يتدّخُل اآلباء في سلطة األبناء؟
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

ما حقيقة وجود مرقد الحد احفاد اإلمام موسى 
الكاظم       في منطقة ابي غرق

“االحرار”  تستطلع آراء معنيين
التعليم عن بعد وتحدياته المستقبلية

ما ُقرأت بمجلس إال وحضره اإلمام المهدي
قصة الشيخ عبد الزهراء الكعبي
مع قصيدة ابن العرندس الحّلي

منطقُة باب قبلة اإلمام الحسين 

بلوغ القمة أهم مشاريعها المستقبلية
دار الوارث للطباعة والنشر... أعمال كبيرة 

وجودة عالية تضاهي  افضل المطابع العربية

طلب الرضا

»إن من طلب رضا اهلل بسخط الناس كفاه اهلل أمور الناس، 
ومن طلب رضا الناس بسخط اهلل وكله اهلل إلى الناس«.

اإلمام الحسين )عليه السالم( -  االمالي: ١٦٧.
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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

ونحن نعيش أيام الفرح في شهر شعبان المعظم لمولد اإلمام 
المنتظ������ر عّجل اهلل تعالى فرجه الش������ريف وفرجنا به.. منقذ 
البشرية ومخّلص اإلنسان، بذكرى مولد األمل على األرض، 
والذكرى الس������ابعة النبثاق فتوى الجهاد الكفائي المباركة 
الت������ي أنقذت العراق والمنطقة من عصابات داعش اإلرهابية، 
بفتوى االنتصار وانق������ذت العراقيين وبطلها المرجع األعلى 
سماحة السيد السيستاني المفدى اطال اهلل في عمره وحفظه 
ذخ������رًا لمزيد من التوفيق������ات اإللهية من أجل عزة اإلس������ام 

والمسلمين.. بل ومن اجل عزة وكرامة اإلنسانية. 
الش������ك إن حدث الفتوى لم يكن حدثًا عاب������رًا يمكن أن يندرج 
كغيره من الحوادث األخ������رى ضمن المألوف من الحوادث، 
ومهما يكون موضوعها وحجمها ومناسبتها وتأثيرها، بقدر 
كون������ه قد ارتبط علمه بأمر غيبي مكنون عند اهلل تعالى.. إذ 
إنه حدث )زلزال( خسف األرض تحت أقدام العتاة المجرمين 
وبعثر صنائع مكرهم بإرادة المؤمنين، وألسباب منها، أواًل: 
كان ح������دث الفتوى حدثًا فري������دًا من نوعه على المس������توى 
اإلنساني، ثانيًا: جاء على العكس من كل الحسابات المتوقعة 
وقلبها رأس������ا على عقب، ثالثًا: لم يكن تأثيره آنيًا باالنتصار 
فحس������ب، بل تعداه إلى تغيير موازين القوى ليس في العراق 
والشرق األوسط، بل في العالم، فانقلب السحر على الساحر.
وما زيارة بابا الفاتيكان األخيرة إال من فيوضات تلك الفتوى 
المبارك������ة للقاء صاحب الفت������وى العظيمة، وقد كان حدث 
تل������ك الزي������ارة هو اآلخر مّم������ا ال يمكن عّده حدث������ًا عاديًا  من 
الح������وادث العابرة، بل كان بالحقيقة م������ن الحوادث الكبرى 
الفريدة واالستثنائية بكل المقاييس على مستوى اإلنسانية.. 
حيث لم يس������بقه حدث بهذا الحجم واألهمية على مّر التاريخ 
يص������ّب في خير البش������رية من خ������ال التقارب بي������ن الديانات 
الس������ماوية والتعايش السلمي وكما شهدنا في لقاء قمة هرم 

المسيحية بقمة هرم اإلسام.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    فيو�ضاُت الفتوى املباركة
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السامي - حنان الزيرجاوي  

ياسر آل غريب / السعودية
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صح���ن  ال���ى  إضافي���ة   
ٌ

مس���احات )5000(م   

العقيلة زينب 

التابع  احلسينّية  واهليئات  واملواكب  الشعائر  قسم  أعلن 
املقدستني  والعباسية  احلسينية  للعتبتني  العامتني  لألمانتني 
عن استكامل كافة االستعدادات واملوافقات القانونية التي تم 
منحها للمواكب واهليئات املشاركة يف تقديم كافة اخلدمات 
الصحية والطبية واخلدمية خالل الزيارة مع االلتزام بالوقاية 

من جائحة )كورونا(. 
وقال رياض نعمة السلامن رئيس القسم يف حديث للموقع 
الرسمي للعتبة احلسينية املقدسة ، إنه »تم تسجيل أكثر من 
)620( موكبا بشكل رسمي لدى القسم من داخل وخارج 

العراق«.
وأوضح أنه »تم توجيه كتب رسمية ُتلزم أصحاب املواكب 
املشاركة بتقديم اخلدمات للزائرين مع االلتزام بالتوصيات 

التي أكدت عليها املرجعية الدينية العليا«.
اسالمية  دول  من  حسينية  مواكب  »مشاركة  اىل  مشريا 
بينها  من  اخلدمات  أنواع  لتقديم خمتلف  ايران  منها  واجنبية 

الطعام والرشاب للزائرين«..

يف  تقام  التي  الدينية  املهرجانات  احد  هو  الشموع  مهرجان 
املعظم  شعبان  من  النصف  زيارة  يف  املقدسة  كربالء  حمافظة 
احتفاال بوالدة خاتم االئمة الطاهرين )عليهم السالم( االمام 
ايقاد  طريق  عن  الرشيف(  فرجه  اهلل  )عّجل  املنتظر  املهدي 
وقال  املبارك.  عمره  سني  بعدد  املرشف  مقامه  عند  الشموع 
الشموع  مهرجان  فكرة  صاحب  الطائي  كريم  مقداد  احلاج 
»هذا الربنامج الذي جاء حتت شعار: »االمام املهدي )عّجل 
كانت  والذي  الواسعة«  والرمحة  الغوث  الرشيف(  فرجه  اهلل 
تلك  يف  نعانيه  ما  نعاين  كنا  اذ  السابق،  النظام  زمن  يف  بدايته 
ما  اىل  اليوم  نصل  والزمان  العرص  صاحب  وبربكات  احلقبة 
احلادي   عامه  يف  والسسرور  واالبتهاج  الفرح  من  اليه  وصلنا 
والعرشين تكللت بجهود وبمساندة ورعاية العتبتني احلسينية 
والعباسية املقدستني ودعمهم الالحمدود إلنجاح هذا الربنامج 

السنوي«.
الفتا: »مما مّيز املهرجان هلذا العام عن املهرجانات يف االعوام 
املاضية هو عمل شمعة كبرية ارتفاعها )ستة امتار( وهي عبارة 
عن كرة ارضية كتب عليها )وأرشقت االرض بنور رهبا( الن 
اإلمام هو من يمأل االرض بالقسط والعدل بعد الظلم واجلور 
وبكون  ان الكرة االرضية هي دولة االمام املهدي )عجل اهلل 
فرجه الرشيف( ويف اعىل الكرة االرضية علم العراق الن دولة 
العراق هي عاصمته )عّجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( وتعلو 

العلم شمعة طوهلا )ثالثة امتار( بوزن )200( كيلو تقريبا«.
جدير بالذكر ان القائمني  عىل املهرجان اكدوا عىل اخذ التدابري 
الالزمة من خالل االلتزام بتوجيهات خلية االزمة وارشادات 
الكاممات  ولبس  اجتامعي  تباعد  من  الرشيدة  املرجعية 

والكفوف يف ظل انتشار جائحة كورونا.

 يقدم الخدمات لزائري كربالء 
ً
)620( موكبا

في زيارة النصف من شعبان 
 مهرجان الشموع السنوي لهذا 

َ
ز

ّ
بماذا تمي

العام في نسخته الحادية والعشرين؟

احلسينية  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  املشاريع  قسم  أعلن 
املقدسة عن افتتاح مساحات إضافية يف صحن العقيلة زينب 
)عليها السالم( املجاور ملرقد اإلمام احلسني )عليه السالم( 

استعدادا لزيارة النصف من شعبان املباركة.
وقال رئيس القسم املهندس حسني رضا مهدي، إن »العتبة 
من  النصف  لزيارة  استعداداهتا  وضمن  املقدسة  احلسينية 
)5000(م2«،  بواقع  اضافية  مساحات  افتتحت  شعبان، 
العقيلة  صحن  مرشوع  ضمن  تقع  املساحة  »هذه  أن  مبينا 
اإلمام  مرقد  قبلة  باب  جهة  من  السالم(  )عليها  زينب 

احلسني )عليه السالم(«.
وأضاف أن »هذه املساحة ستسّهل عىل الزائرين اداء املراسم 
اخرى  مساحات  »هنالك  أن  إىل  مشريا  الزخم«  وختفيف 

ايضا ستفتتح خالل زيارة يوم عرفة املقبلة«.
يذكر أن العتبة احلسينية املقدسة، ومن خالل ترمجة توجيهات 
ممثل املرجعية الدينية العليا، واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
العديد  بتنفيذ  الكربالئي، تقوم  املهدي  الشيخ عبد  املقدسة 
اىل  الوافدين  الزائرين  خلدمة  املتنوعة  اخلدمية  املشاريع  من 

كربالء.
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���ه بتش���كيل فريق 
ّ

 الكربالئ���ي يوج
ُ

الش���يخ

طب���ي إلنق���اذ حي���اة فت���اة م���ن بعقوب���ة 

والتكفل بعالجها

للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  استجاب 
من  فتاة  لنداء  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
اهايل قضاء بعقوبة يف حمافظة دياىل تبلغ من العمر )23( عاما بعد 
حلظات  يف  وهي  العليا  الدينية  باملرجعية  استغاثتها  من  حلظات 
نزاع مع املوت، ووّجه بتشكيل فريق طبي ملتابعة حالتها الصحية 

والتكفل بكافة مصاريف العالج.
الشهداء  ذوي  قسم  رئيس  معاون  اخلفاجي  رضسسا  أمحسسد  وقسسال 
واجلرحى يف العتبة احلسينية املقدسة يف حديث للموقع الرسمي، 
إنه »بناًء عىل التوجيه املبارش من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا، 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل 
)عليه  العابدين  زيسسن  اإلمسسام  مستشفى  استقبلت  الكربالئي، 
السالم( التخصيص املريضة )فاطمة حممد( من سكنة أهايل بعقوبة، 
الكربالئي  الشيخ  فيام أوعز  العليا،  الدينية  املرجعية  بعد مناشدهتا 
بإجراء كافة الفحوصات الطبية ومن ثم إجراء العمليات اجلراحية 

هلا عىل نفقة العتبة احلسينية«.
حالتها  عىل  للوقوف  متخصص  طبي  فريق  تشكيل  »تم  وأوضح 
الطبية  الكوادر  قبل  من  املناسب  القرار  اختسساذ  وسيتم  احلرجة، 
املرشفة عليها بعد االنتهاء من النتائج والتحاليل اخلاصة باملريضة 

فاطمة حممد إلجراء العملية اجلراحية هلا جمانا«.
من جانبهم قّدم ذوو املريضة )فاطمة(، شكرهم وامتناهنم للعتبة 
عبد  الشيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  واىل  املقدسة  احلسينية 
ابنتهم  حياة  إلنقاذ  الريعة  االستجابة  عىل  الكربالئي  املهدي 

الوحيدة، وكل من سعى يف إنقاذها من شلل ومن موت حمققني.

حمرتف  جائزة  ادارة  جملس  عن  املرحي  ميسان  حمرتف  كشف 
يف  اطلقها  السستسسي  االطسسفسسال  وفسسنسسون  لثقافة  املسسرحسسي  ميسان 
2021/1/14 وتم اغالق املشاركة فيها يوم 2021/2/15. 
وقال الكاتب واملخرج عدي املختار رئيس جملس ادارة اجلائزة: 
لثقافة  اطلقنا يف 2021/1/14 جائزة حمرتف ميسان املرحي 
مرحي  نص  )افضل  يف  االفضل  الختيار  االطفال  وفنون 
افضل   – مغناة  اطفال  انشودة  افضل   – مونودرامي  لألطفال 
لألطفال-  مرحي  عرض  افضل  لألطفال-  موجهة  انشودة 
جائزة الرسام الصغري- افضل اصدار بحثي يف ثقافة االطفال – 
افضل اصدار موّجه لألطفال – افضل اصدار لصحافة األطفال 
– افضل مؤسسة معنية بثقافة وفنون االطفال – افضل دار نرش 

اهلية لألطفال(.
واضاف املختار: وصلت املشاركات اىل اكثر من )125( مشاركة 
اللجان  اىل  املشاركات  احالة  وتم  املختلفة  اجلائزة  جماالت  يف 
ادارة  جملس  تشكيل  تم  املختار:  واوضسسح  إلعالهنا،  املختصة 

للجائزة  يعد كل عضو فيه الذي  عضو جلنة حتكيم.
فيام رصح املرحي )حممد احلسناوي( رئيس قسم رعاية وتنمية 
القسم  أن  )االحرار(  ملجلة  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الطفولة 
مناصفة  لألطفال  موجهة  مغناة  انشودة  افضل  جائزة  عىل  حاز 
الفضائية، كام حاز عىل جائزة افضل  مع جمموعة قنوات كربالء 
يف  نشاطاته  جممل  عن  االطفال،  وفنون  بثقافة  معنية  مؤسسة 
والسينام  الكتاب  ومعارض  والورش  واملرح  الطفل  صحافة 

واالنشاد واالصدارات واملشاركات اخلارجية«.
واضاف احلسناوي »كانت ثالث اجلوائز التي حاز عليها القسم 
يف هذه املسابقة هي جائزة افضل اصدار موّجه للطفولة، وكانت 
هذه اجلوائز التي حاز عليها القسم يف جائزة مسابقة ميسان لثقافة 
وفنون االطفال، دورة شاعر الطفولة الراحل حممد جبار حسن«.

 رعاي���ة الطفول���ة ف���ي العتب���ة 
ُ

قس���م
الحس���ينية يحص���د ث���الث جوائ���ز ف���ي 

مسابقة محترف ميسان 
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من اأر�ضيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اهيا االخوة واالخوات :
جدًا  خطرية  ومواطنوه  العراق  هبا  يمر  التي  االوضاع  ان 
عىل  امللقاة  املسؤولية  بعمق  وعي  لدينا  يكون  ان  والبد 

عاتقنا )إهنا مسؤولية رشعية ووطنية كبرية(.
اهيا االخوة واالخوات أود توضيح ما ييل :

اوالً  :
وخطرًا  كبريًا  حتديًا  يواجه  العراق  وشعَب  العراق  ان 
بعض  عىل  السيطرة  يستهدفون  ال  االرهابيني  وان  عظياًم 

املحافظات كنينوى وصالح الدين فقط ..
سيام  وال  املحافظات  مجيَع  يستهدفون  بأهنم  رّصحوا  بل 

بغداد وكربالء املقدسة والنجف األرشف..
فهم يستهدفون ُكلَّ العراقيني ويف مجيع مناطقهم ..

ومن هنا فإن مسؤولية التصدي هلم ومقاتلتهم هي مسؤولية 
اجلميع وال خيتص بطائفة دون اخرى او بطرف ٍ دون آخر..

ثانيًا :
الذي  العراقي  الشعب  أن  إاّل  كبريًا  كان  وان  التحدي  ان 
الوطنية  املسؤولية  وحتّمُل  واإلقداُم   ُ الشجاعة  عنه  ُعِرَف 
التحديات  هذه  من  أكرُب  الصعبة  الظروف  يف  والرشعية 

واملخاطر ..

العراق  بلدنا  ِحْفُظ  هي  احلارض  الوقت  يف  املسؤولية  فإّن 
للمزيد  لنا  حافزًا  توفر  وهذه  املخاطر  هذه  من  ومقدساته 
من العطاء والتضحيات يف سبيل احلفاظ عىل وحدة بلدنا 
هؤالء  قبل  من  هتتك  أن  من  مقدساته  وصيانة  وكرامته 

املعتدين ..
وال جيوز للمواطنني الذين عهدنا منهم الصرب والشجاعة 
والثبات يف مثل هذه الظروف ان يدبَّ اخلوُف واالحباُط 
يف نفِس أيِّ واحد ٍ منهم بل البد ان يكون ذلك حافزًا لنا 

ملزيد من العطاء يف سبيل حفظ بلدنا ومقدساتنا..
قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم :

 َ اهللَّ ُقوا  َواتَّ َوَرابُِطوا  َوَصابُِروا  وا  اْصرِبُ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيهُّ )َيا 
ُكْم ُتْفِلُحوَن )200(- سورة آل عمران- ( َلَعلَّ

وا  َواْصرِبُ  ِ بِاهللَّ اْسَتِعيُنوا  لَِقْوِمِه  ُموَسى  )َقاَل   : تعاىل  وقال 
ِقنَي  ِ ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَّ إِنَّ اأَلْرَض هلِلَّ

)128( – سورة األعراف-.
َفَتْفَشُلوا  َتَناَزُعوا  َوال  َوَرُسوَلُه   َ اهللَّ )َوَأِطيُعوا   : تعاىل  وقال 
 –  )46( ابِِريَن  الصَّ َمَع   َ اهللَّ إِنَّ  وا  ُ َواْصسسربِ ِرحُيُكْم  َوَتْذَهَب 

سورة األنفال- .
َمَثُل  َيْأتُِكْم  َومَلَّا  َة  نَّ اجْلَ َتْدُخُلوا  َأْن  َحِسْبُتْم  )َأْم   : تعاىل  وقال 

اخلطبة الثانية ل�ضالة اجلمعة باإمامة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي يف 14/�ضعبان/1435هـ 
املوافق 2014/6/13م :

اعداد:حيدر عدنان

الشريف في  الله فرجه  المنتظر عجل  الحجة  البشرية اإلمام  في ذكرى والدة منقذ 
من  الكفائي-  الجهاد  فتوى   – الفتوى  انبثقت  المعظم  شعبان  من  عشر  الخامس 
المرير  الرحم  المباركة،  ومن  الجمعة  المقدس وخالل خطبة  الحسيني  الصحن  رحاب 
 ( عصابات  والرذيلة  الغدر  وحوش  نهش  براثن  من  العراق  لتنقذ  العراقيين..  لمعاناة 
شمس  ولتشرق  ومستقبله،  وحاضره  بتاريخه  وجوده  هددت  التي  اإلرهابية  داعش( 
االنتصار على جبين العراقيين كغرة شهامة وفخر وشجاعة، وأحسب إن تزامن األمر، 
 
ً
أمر تزامن صدور فتوى االنتصار المنقذة مع ذكرى والدة اإلمام المنقذ - ليس اعتباطيا

بقدر كونه مشيئة إلهية عظيمة أرادت بهذه المناسبة أن تشير إلى وجود رحمة الله 
الواسعة بالعراق والعراقيين، حفظ الله لنا بطل الفتوى المرجع األعلى سماحة السيد 

السيستاني المفدى، ذخرا للعراق ولإلنسانية جمعاء.   

ّ
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اخلطبة من�ضورة يف جملة الأحرار العدد )442(  

اخلمي�س 20/ �ضعبان /1435هـ 

املوافق 2014/6/19م

َوُزْلِزُلوا  اُء  َّ َوالضَّ اْلَبْأَساُء  ْتُهْم  َمسَّ َقْبِلُكْم  ِمْن  َخَلْوا  ِذيَن  الَّ
إِنَّ  َأال   ِ اهللَّ َنرْصُ  َمَتى  َمَعُه  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ ُسوُل  الرَّ َيُقوَل  َحتَّى 

ِ َقِريٌب )214( – سورة البقرة- . َنرْصَ اهللَّ
َأَحلَّ  َما  َباِت  َطيِّ ُموا  رِّ حُتَ آَمُنوا ال  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيهُّ وقال تعاىل : )َيا 
َ ال حُيِبهُّ امْلُْعَتِديَن )87( – سورة  ُ َلُكْم َوال َتْعَتُدوا إِنَّ اهللَّ اهللَّ

املائدة- .
ثالثًا :

ان القيادات السياسية امام مسؤولية تارخيية ووطنية ورشعية 
كبرية ..  وهذا يقتيض ترك االختالفات والتناحر خالل هذه 
الفرتة العصيبة وتوحيد موقفها وكلمتها ودعمها واسنادها 
اجليش  ألبناء  إضافية  قوة  ذلك  ليكون  املسلحة  للقوات 

العراقي يف الصمود والثبات.
رابعًا :

االمنية  األجهزة  وسائر  املسلحة  القوات  يف  أبنائنا  دفاع  إن 
هو دفاع مقدس ويتأكد ذلك حينام يتضح ان منهج هؤالء 
روح  عن  بعيد  ظالمي  منهج  هو  املعتدين  االرهابيني 
العنف  ويعتمد  بسالم  اآلخر  مع  التعايش  يرفض  االسالم 
وسفك الدماء وإثارة االحرتاب الطائفي وسيلة لبسط نفوذه 

وهيمنته عىل خمتلف املناطق يف العراق والدول االخرى.
تارخيية  مسؤولية  امام  إنكم  املسلحة  القوات  يف  أبناءنا  يا 
ودافعكم  ونيتكم  قصدكم  واجعلوا  ورشعية  ووطنية 
األمن   ِ وحفظ  ووحدته  العراق  حرمات  عن  الدفاع  هو 
للمواطنني وصيانة املقدسات من اهلتك ودفع ِ الرش عن هذا 

البلد املظلوم وشعبه اجلريح .
دعَمها  العليا  الدينية  املرجعية  فيه  تؤكد  الذي  الوقت  ويف 
والبسالة  بالشجاعة  التحيل  عىل  حتّثكم  لكم  واسناَدها 

والثبات والصرب وأنَّ من يضّحي منكم يف سبيل الدفاع عن 
بلده وأهله وأعراضهم فإنه يكون شهيدًا إن شاء اهلل تعاىل ..

واملطلوب ان حيث األبهُّ ابنه واألمهُّ ابنها والزوجة ُ زوجها 
عىل الصمود والثبات دفاعًا عن حرمات هذا البلد ومواطنيه 

..

خامسًا :
ان طبيعة املخاطر املحدقة بالعراق وشعبه يف الوقت احلارض 
مواطنيه  وأعسسراض  وأهله  الوطن  هذا  عن  الدفاع  تقتيض 
 ( الكفائي  بالوجوب  املواطنني  عىل  واجب  الدفاع  وهذا 
يتحقق  بحيث  الكفاية  فيه  وكان  له  يتصدى  من  ان  بمعنى 
عن  يسقط  ومقدساته  وشعبه  العراق  حفظ  وهو  الغرض 
آالف  عرشة  تصدى  إذا  أنه  بمثال  ذلك  وتوضيح  الباقني( 
وحتقق الغرض منهم سقط عن الباقني فإن مل يتحقق وجب 

عىل البقية وهكذا .
ومن هنا فإن عىل املواطنني الذين يتمكنون من محل السالح 
بلدهم وشعبهم ومقدساهتم  دفاعًا عن  االرهابيني  ومقاتلة 

... عليهم التطوع لالنخراط يف القوات االمنية..
سادسًا :

ان الكثري من الضباط واجلنود قد أبلوا بالءً  حسنًا يف الدفاع 
والصمود وتقديم التضحيات فاملطلوب من اجلهات املعنية 
الثناء  من  استحقاقهم  لينالوا  خاصًا  تكرياًم  هؤالء  تكريم 
الواجب  أداء  عىل  ولغريهم  هلم  حافزًا  وليكون  والشكر 

الوطني امللقى عىل عاتقهم..
شعوب  ومجيع  وشعبه  العراق  حيفظ  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 

املسلمني من رش االرشار.



السؤال : هل جيوز التربع بأعضاء املحكوم عليهم باالعدام؟
اجلواب : ال جيوز قطع جزء من انسان حي الحلاقه بجسم 
العني  قلع  كام يف  بليغًا  به رضرًا  يلحق  قطعه  كان  اذا  غريه 

وقطع اليد والرجل .

جسمه  اعضاء  بعض  باخذ  شخص  أوىص  إذا   : السؤال 
والرئتني،  والكبد  والكليتني  القلب  مثل  الداخلية  السليمة 
له  جيوز  فهل  املؤمنني  مرىض  من  اليها  حيتاج  ملن  واعطائها 

أن يويص بذلك وهل يؤخذ بوصيته يف احلالتني التاليتني:
أ ـ اذا حصلت له حالة مرضية شديدة اصبح فيها يائسًا من 
الياس من  إىل حّد  االطباء  او وصل  احلياة،  قيد  البقاء عىل 
حياته، كبعض حاالت اصطدام السيارات او السقوط من 
شاهق او االصابة بطلق ناري او االحرتاق بالنار او غريها 
البقاء  مما يسبب تلف بعض االعضاء بحيث يستحيل معه 

عىل قيد احلياة، ولكن يمكن االستفادة من بقية االعضاء ؟
الداخلية  اعضائه  من  االستفادة  يمكن  وكان  تويف  اذا  ـ  ب 
بعد وفاته لالفادة منها للمرىض او للدارسة عليها خصوصًا 

اذا توقفت عليها حياة انسان مؤمن ؟
اجلواب : أ س ال جيوز قطع اعضائه احلياتية ونحوها قبل ان 
كان  وان  س  العمل  عن  ورئتيه  قلبه  بتوقف  س  عرفًا  ميتًا  يعّد 
انقاذًا حلياته، والاثر  ذلك لغرض احلاقها ببدن مسلم اخر 

لوصيته بذلك ابدًا.
ب س جيوز ان يقطع منها ما يتوقف عليه حفظ حياة مسلم 
القطع  القاطع عىل االظهر، واما  الدية عىل  آخر، والتثبت 

ملجرد التعلم والدرسة فال جيوز .

عينيه،  احدى  قرنية  يف  بغشاوة  مصاب  شخص   : السؤال 
ويضع  املصاب  قرنية  رفع  يستطيع  بانه  الطبيب  قال  وقد 
ام  العملية  هذا  جتوز  فهل  ميت،  شخص  من  قرنية  مكاهنا 

هي حمرمة ؟
امليت  من  القرنية  انتزاع  اىل  التسبيب  الجيسسوز   : اجلسسواب 
للدية ولكن  لقلعها ضامن  لزرعها يف عني احلي، واملبارش 
جيوز للمريض ان يسمح للطبيب بزرع القرنية املنزوعة يف 

عينه .

من  بجزء  بالتربع  بويص  ان  للمكلف  جيوز  هل   : السؤال 
بعد  اليها  حيتاج  ملريض  مثاًل(  والقلب  )كالكلية  جسده 

وفاته؟
اجلواب : يشكل صحة الوصية املذكورة فيام إذا مل تتوقف 
حياة مسلم عىل قطع العضو املوىص به واحلاقه ببدنه، نعم 
االظهر عدم وجوب الدية عىل القاطع مع الوصية بالقطع .

السؤال : ما حكم تربع الكافر )سواء امليت او احلي( بعضو 
اىل املسلم ؟

اجلواب : جيوز ويرتتب عىل العضو الذي يتم احلاقه ببدن 
يصري  النه  بدنه  احكام  مجيع  فيه  احلياة  حلول  بعد  املسلم 

جزًءا  منه .
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دعاُء الندبة 

نقرأ يف دعاء العهد )اجّدد له بيعة وعهدًا وميثاقًا يف 
عنقي( ما املقصود بكل مفردة من هذه املفردات؟.

ورد يف دعاء العهد )...اللهم اين اجّدد له يف صبيحة 
يومي هذا، وما عشت من ايامي، عهدًا وعقدًا وبيعة 

له يف عنقي، ال أحول عنها وال أزول أبدًا...(
التزامًا  نفسه  عسسىل  اإلنسسسسسان  جيعل  أن  هسسو  العهد 
بالوفاء بأمر آلخر أو لنفسه، أما البيعة، فهي املبايعة 

والطاعة، وبايعه أخذ عىل نفسه طاعته.
يف  مجعت  وإنام  املرتادفات  قبيل  من  األلفاظ  وهذه 
هذه العبارة ألجل التوكيد والتشديد يف إلزام النفس 
قوله: يف  أما  احليد عن جاّدته،  اإلمام وعدم  بطاعة 
والبيعة  وامليثاق  العهد  هذا  أجعل  إين  أي   : عنقي 
صاحب  يستويف  فحيثام  عنقي  يف  كاحلبل  مربوطة 
انساق  فإين  فرجه((  اهلل  اإلمام )عجل  )وهو  احلبل 

معه، كناية عن هناية الطاعة وأقىص مراتبها.
الفائدة من الدعاء؟ ملاذا أمرنا اهلل أن ندعوه  ما هي 

فيستجيب لنا؟
دون  علينا  مستمر  اإلهلي  اإلمداد  من  الكثري  هناك 
سبحانه  رمحانيته  بمقتىض  يكون  وهذا  ندعوه  أن 
واملطيع  والكافر  املؤمن  اجلميع  تشمل  التي  وتعاىل 
والعايص، ولكن هناك عطاًء إهليًا رشط لتحصيله أن 
يريد حتصيل  الدعاء، فالذي  يكون ذلك عن طريق 
طريق  عن  تعاىل  باهلل  يتصل  أن  البد  العطاء  هذا 
الدعاء، وأما عدم استجابة الدعاء فألن هناك رشوطًا 
يستجاب  كي   الدعاء  يف  توفرها  من  البد  للدعاء، 
دعاؤه، نعم يمكن أن تكون هناك أوقات خاصة أو 
أماكن خاصة قد تسقط فيها بعض الرشوط أو حتى 
كلها فيستجاب ملن يدعو حتى لو كانت هناك موانع 

للدعاء يف غري هذه األوقات واألمكنة.

دعاء العهد

دعاء القدح 

هل ثبت لدى علامئنا الدعاء املسّمى بدعاء القدح؟ وهل عدم 
ثبوته إذا مل يثبت يعني عدم جواز قراءته؟ الدعاء ُذكر يف كتاب 
)ت664هسسس(  طسساووس  ابن  للسّيد  ص89(  الدعوات  )مهج 
ج92  )البحار  يف  )ت1111هسسس(  املجليس  العاّلمة  عنه  ونقله 
اهلل  )صىّل  النبّي  إىل  املنسوبة  للرواية  بالنسبة  وأّما  ص374(، 
يف  ترد  مل  فإهّنا  القدح،  دعسساء  فضائل  بخصوص  وآلسسه(  عليه 

مصادرنا املعتربة.
والظاهر أن دعاء القدح مل يثبت عند علامئنا بطريق معترب، وقد 
أفتى اكثر الفقهاء أن هكذا أدعية يمكن أن تقرأ برجاء املطلوبية 

من الشارع املقّدس، ال بعنوان أنه ورد فيه استحباب.

عن أي امام معصوم ورد دعاء الندبة املبارك؟ ورد هذا الدعاء 
)دعاء  هناك:  وقسسال  املشهدي,  بن  ملحمد  الكبري(  )املسسزار  يف 
الندبة((, قال حممد بن أيب قرة: نقلت من كتاب أيب جعفر حممد 
انه  فيه  اهلل عنه( وذكر  البزوفري )ريض  بن سفيان  بن احلسني 
يف  به  يدعى  أن  ويستحب  السالم(  )عليه  الزمان  لصاحب 

األعياد األربعة.
وقد استفاد أصحابنا من عبارة ابن املشهدي أن الدعاء صادر 

من صاحب الزمان )عجل اهلل فرجه(.
انه  فيه  وذكر  الندبة...  ))الدعاء  املشهدي:  ابن  عبارة  فانظر 
))لصاحب  فقوله:  فسسرجسسه((!  اهلل  )عجل  الزمان  لصاحب 
صاحب  من  صادر  الدعاء  أن  من  احتامالن:  فهنا  الزمان(( 
به  يدعو  دعسساء  هو  الدعاء  أن  أو  فرجه(,  اهلل  )عجل  الزمان 
الشخص لصاحب الزمان )عجل اهلل فرجه( ومل يذكر ممن صدر, 
ذكر العالمة املجليس دعاء الندبة يف كتابه )زاد املعاد( وقال انه 
روي بسند معترب اىل الصادق )عليه السالم(، اعتبار السند عند 
العالمة املجليس ال شك انه يزيد من احتامل صدور الدعاء من 

االمام املعصوم.



لبس قاصديه رداء العافية 
ُ
يرسم األمل المشرق وي

مركز زراعة نخاع العظم في مستشفى 
االمام زين العابدين

الدؤوب في سبيل اإلنسانية، وخلق طرائق المساعدة المفتوحة للمؤمنين..     
 العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة، من خالل توس���عة 

ُ
فقد اهتمت وأخلصت الِنية األمانة

وتطوير الطب في مدينة كربالء المقدسة، برعاية مباشرة من سماحة )الشيخ عبد المهدي 
الكربالئ���ي( المتول���ي الش���رعي للعتب���ة الحس���ينية المقدس���ة.. وبجهود الك���وادر والطاقات 
والكفاءات الفاعلة في مستشفى زين العابدين )عليه السالم( فجاءت فكرة تأسيس صرح 
طب���ي عمالق في المستش���فى؛ هو مركز زراعة نخ���اع العظم احد اهم نتاجات وعي وفكر 
طب���ي جدي���ر أن يبصر النور، ويش���رق ليعانق القباب الذهبية للمدينة ف���ي ضوء البناء التحتي 
الذي تحققه العتبة المقدسة لخدمة اإلنسانية في خضم طريقها الثابت، ومنهاجها الرصين 
في التوعية واإلرش���اد، وبناء مس���تقبل زاهر مشرق للبشرية بال اس���تثناء، الذي تواكب على 

تحقيقه وتسعى إلى توسعته المرجعية الدينية العليا في النجف األشرف.  

A

إّن العمل
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هدف املركز
ليحقق اهلدف يف توسسسعة األرّسة حلاميل هذا املرض، حسب 
نسسسبة سسسكان العراق، ألن املستشسسفيات حتتاج حوايل )80( 
رسيسسرًا لزراعسسة نخاع العظسسم واملتوفسسر يف العسسراق يف بغداد 
)4( أرّسة، إضافسسة إىل )8( أرّسة أخرى يف حمافظات اخرى، 

فجاءت الضورة لزيادة عدد األرّسة يف العراق. 
الرسالة الطبية 

مّد جسور التعاون مع مستشسسفيات العراق، ووزارة الصحة 
العراقيسسة يف هذا املركز وغسسريه حيث متت معاجلة )5( مرىض 
تم حتويلهم بشسسكل مبارش من وزارة الصحة عن طريق مركز 

زرع النخاع يف مدينة الطب بالعاصمة بغداد.
مساحة املركز

ُشّيد املركز عىل مساحة كلية حوايل )600( مرت مربع، ليتألف 
من طابقني مساحة الطابق الواحد حوايل )300( مرت مربع.. 

وحيتوي احد الطوابق للمركز عىل )6( غرف لزراعة النخاع.
املواصفات الطبية 

بمواصفسسات عاملية طبية عملسست الكوادر الطبيسسة عىل جتهيز 
غسسرف معزولسسة من ناحيسسة اجلو، يسسدور فيها اهلسسواء يف دائرة 
مغلقة، ومسسزودة بفالتر خاصة لتنقية اهلسسواء، واملحافظة عىل 
ضغط الغرف بشكل دوري ليكون ضغطا موجبا، بمعنى ان 

اهلواء خيرج من الغرفة وال يدخل. 
كام حتتسسوي الغرفة عسسىل محام خسساص مفرد وجمهزة بوسسسائل 

الراحة للمريض من الدواليب واملستلزمات األخرى.
مراعسساة تواجد املريض داخل كل غرفسسة حيث ان فرتة البقاء 
للمريض أثناء فرتة زراعة النخاع تسسستمر اىل حد )40( يومًا 
وغري مسسسموح له باخلروج خسسارج الغرفة، اضافسسة اىل حمطة 
متريسسض وخدمات للسسكادر املوجسسود من ناحيسسة الصحيات 

وغريها.
جملة االحرار اال�سبوعية
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اهليكل الطبي للمركز 
يضم املركز مسسسؤوال  للربنامج )طبيسسب متخصص بأمراض 
السسدم( مسسع ثالثسسة أطبسساء خمتصسسني، إضافسسة اىل  كادر مترييض 
متخصسسص تم تدريبسسه وتطويسسر قابلياته حيسسث لدهيم اطالع 
عىل العسسالج الكيمياوي وخربة يف هذا املجال بدعم وإرشاف 
وتوجيه مسسن الزمالء يف مدينة بغداد، للمشسساركة والدعم من 
قبسسل )5( مسسن األطبسساء واملمرضسسني يف املدينة، ليكسسون هناك 

تدريب عميل مبارش بحضورهم.
حمتويات املركز

حيتسسوي مركز زراعة نخسساع العظم عىل خمتسسرب اخلاليا اجلذعية 
إضافسسة إىل براد عميق يتسسم فيه جتميد اخلاليسسا بدرجة )-80( 
درجة مئويسسة حتت الصفسسر، باإلضافة اىل مسسستلزمات أخرى 

لغسسرض التعامسسل مسسع اخلاليسسا اجلذعيسسة وحتضريهسسا لغرض 
التجميد.. 

ويف طابسسق أخر هنسساك غرفة اإلدارة، وعيادة اسسستقبال املرىض 
ومنطقة انتظار املرىض وخمازن لألغراض واملستلزمات وحمطة 
متريض واسسسرتاحة كادر وهناك )3( غسسرف للمرىض. حيتوي 
ذات الطابق عىل ردهة تسمى بالعناية النهارية وهي عبارة عن 
كرايس منحنية مثل كرايس سحب الدم يف املختربات وغرضها 
تقديم خدمات رسيعة حمددة مثاًل إعطاء أدوية حمددة وإعطاء 
دم ولبقسساء قصسسري للمريض، إضافسسة إىل غرفة مسسزج وحتضري 

األدوية الكيميائية.
األجهزة املستخدمة يف املركز 

يف املركسسز جهاز )فصادة الدم( لفصل مكونات الدم حيث يتم 
جملة االحرار اال�سبوعية
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ربط اجلهاز عىل املريض ووسسسائل خاصسسة للربط وهذا اجلهاز 
يعمسسل حوايل مخس سسساعات وجيمع سسسائال حيسسوي عىل خاليا 
بيسسض ومعهسسا الكثري من اخلاليسسا اجلذعية وهي قسسادرة عىل ان 
تنتسسج غريها وهذا اجلهاز يطلق عليه جهاز، وظيفة اجلهاز وهو 
سسسحب الدم وسسسحب أجزاء السسدم مثاًل سسسحب كريات الدم 
احلمر فقط أو سسسحب البالزما فقط أو سحب اخلاليا اجلذعية 
فقط وهكذا ومنشسسؤه مسسن الواليات املتحسسدة األمريكية ومن 

افضل املناسئ العاملية.
كذلسسك حيتسسوي املركسسز عىل جهسساز للطسسرد املركزي من منشسسأ 
أمريكي، إضافة اىل حاضنة اخلاليا اجلذعية ومنشسسؤها أمريكي 
أيضسسا، وظيفسسة اجلهاز تكون بعسسد عملية السسسحب ومجع املادة 
وأخذهسسا إىل املخترب لتمسسّر بمراحل فصل وهنسسا تكون احلاجة 

اىل جهسساز للطسسرد املركسسزي حيسسث توجسسد حاضنسسة خاصة ال 
جيسسب تعرضها للتلوث وهسسذه احلاضنة منشسسئها إيطايل، حيث 
يتم وضسسع مواد خاصة حافظسسة ومواد متنع تلسسف اخلاليا أثناء 
التجميد يف احلاضنة ويتم اخذ املادة اىل املجمد لتجميد اخلاليا 
اجلذعية بدرجة حسسرارة )-80( حتت الصفسسر وجيعلها صاحلة 
للخزن من )6( اشسسهر اىل سسسنة تقريبًا ولكن نحن نسسستخدمها 
بعسسد حوايل )6( أيسسام ليتم إعطاؤها مرة أخسسرى للمريض بعد 
حتسن حالته ومروره بفرتة ألخذ العالجات الكيميائية املناسبة 

بوضع العزل التام.
جهاز التشعيع 

تسعى املستشفى اىل بتوفري كل ما هو مهم يف هذا املجال حيث 
سسسيتواجد يف املركز بعد االفتتاح جهاز من منشأ إيطايل لتشعيع 
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مكونات الدم، فتشعيع مكونات الدم هي خدمة غري موجودة 
  – يف العسسراق، حيث يوجد جهاز واحد فقسسط يف مدينة الطب 

بغداد.
والفكرة من جهاز التشعيع ان الدم والصفيحات الدموية قبل 
ان يأخذهسسا املريسسض البسسد ان توضع يف اجلهاز وُتشسسعع وهي 
خاصسسة باملسسرىض الذين يأخسسذون الكيميسساوي والذين لدهيم 
بعسسض األمراض واالن بام انسسه اصبح لدينا مركسسز للنخاع تم 

توفري هذه اخلدمة يف مدينة كربالء املقدسة.
مراحل  زراعة نخاع العظم 

أسسسس مسسرشوع املركز ملحقسسًا بخدمات عالج أمسسراض الدم 
حيسسث إن املصسساب هبذا املسسرض إما حيصسسل عىل الشسسفاء بعد 

العسسالج، أو ال حيصسسل فّإذا مل حيصل عىل الشسسفاء التام سسسيتم 
إعطسساؤه أدوية وعالجات أخرى، أمسسا اذا حصل املريض عىل 
الشسسفاء، واختفى منه املرض، سيصل هنا إىل مفرتق طرق فاذا 
كان املريسسض مسسن النوع السسذي ال يرجع له املسسرض فهذا يشء 
جيسسد.. أما اذا كان رجع إليه املرض سسسيكون يف خطر، وذلك 
ألن الكثسسري من األمراض فيها خطسسورة ان يرجع املرض، هنا 
يلجسسأ املريسسض إىل عمليسسة زرع نخاع العظم وهسسو حيصل عىل 
أشسسخاص حصلسسوا عسسىل الشسسفاء أي شسسخص اخسسذ العالج 

وحصل عىل الشفاء ومتشاف من املرض الرئييس.
وزراعة النخاع بصورة خمترصة هي سسسحب وإعطاء دم وهذه 
الفكسسرة تتم مسسن خالل جميء املريض املصسساب بمرض خبيث 
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وحصسسل عسسىل الشسسفاء وهناك خطسسر من عسسودة املرض لسسه فيأيت 
ويتم سسسحب الدم ويف مستشسسفى زين العابدين )عليه السسسالم( 
يتعاملسسون مع النخاع األمحر وهو نخسساع العظم )نخاع الدم( وال 
جيمعون النخاع من العظم أي ال يتم ثقب العظام والسحب؛ إنام 
ما يتسسم هو مجع النخاع مسسن الدم حيث يدخسسل املريض ويف أول 
)20( يومًا سسسيأخذ أدوية معينة حتفز اخلاليسسا النخاعية املوجودة 
يف جسسسمه عىل ان تغسسادر النخاع ومتيش يف السسدم فعندما متيش يف 
الدم يتم اسسستخدام اجلهسساز األول، ويراعى يف كل ذلك عمليات 
التعقيم، وهذه اخلدمات كلها خدمات متريضية تراعى فيها مدى 
نظافة املمرض ومدى دقة املمرض وقدرته عىل مالحظة املشاكل 
تالفيًا ألي آثسسار جانبية وتقديم احتياجات املريض من مضادات 
حيوية ومضادات الفايروسات والعناية بالتغذية وبعد عرشة أيام 
يبسسدأ إنتاج النخاع عند املريض مسسرة أخرى وبعد الزراعة بحوايل 

أسبوعني يستقر وضع املريض.

 جسور 
ّ
الرسالة الطبية للمركز مد

التعاون مع مستشفيات العراق، 

ووزارة الصحة العراقية في هذا 

المركز وغيره حيث تمت معالجة 

)5( مرضى تم تحويلهم بشكل 

مباشر من وزارة الصحة عن طريق 

مركز زرع النخاع في مدينة 

الطب بالعاصمة بغداد.
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بلوغ القمة أهم مشاريعها المستقبلية
دار الوارث للطباعة والنشر... أعمال كبيرة وجودة عالية 

تضاهي  افضل المطابع العربية

نظ���رك على دار الوارث للطباعة والنش���ر فانك ف���ي الوهلة االولى تعتقد عندما يسقط    
انه���ا كت���اب واضح من عنوانه وانه���ا دار خاصة للطباعة فقط، ولكنك عندم���ا تبحر بين طياتها تجد 
ان عملها  اوسع واكبر وال يقف طموحها عند الطباعة وحسب بل تتعداها لتقدم انموذجا رياديا 
ف���ي عال���م االعالن والديكور، وان بلوغ القمة هو اهم مش���اريع الدار المس���تقبلية والوصول الى 
التكامل الفني واالبداعي في مختلف الجوانب ولعل من اوضح بوادر التطور التي ابتدأتها الدار، 
وتسعى الدار الى االنفتاح وتطوير ذاتها من خالل فتح اقسام اخرى تضاعف من عملها  وانتاجها 
اليوم���ي، وان دار ال���وارث تحت���وي على عدة ش���عب مهمة لكل منها عمل خ���اص بها تميزها عن 
غيرها ومنها شعبة التصحيف وشعبة التصميم واالخراج الفني، وان عدد االبنية التابعة للدار هي 
سبع بنايات على النحو التالي: الجناح االداري، قاعة التصحيف، قاعة الطبع، قلعة التجليد الفني، 

قاعة المخازن، قاعة استالم العمل، قاعة التشريفات.
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عمل كبري واهداف مستقبلية
وملعرفة املزيسسد جتولنا بني اروقة دار السسوارث للطباعة والنرش 
والتقينا املرشف العام عليها  املهندس )املنتظر صالح( والذي 
بني قائال: ان عملنا يسري عىل قدم وساق بوجود طاقم وكادر 
شبايب عىل مسسستوى ادارة الدار ورؤساء االقسام التي عملت 
بجسسد عىل جتديسسد وتطوير حيويسسة العمل والسسسعي للوصول 
باملنتسسج مسسن كتب وجمالت وغريهسسا اىل ارقسسى مراحل اجلودة 
العامليسسة، وكذلك تسسسعى السسدار لالنفتاح وتطويسسر ذاهتا  من 
خالل فتح اقسسسام اخرى جديدة مثل قسسسم لألشغال اليدوية 
الفنية لصناعة التحف الفنية واملجسسسامت واقامة ورش عمل 
لتعليسسم وتطوير مهارات طالب املدارس، كسسام وتطمح الدار 
مستقبال ان تكون الراعي الرسمي واملتبني للقضايا االعالمية 
واالعالنيسسة ملحافظسسة كربالء املقدسسسة كام تسسسعى لاللتحاق 
بركسسب املطابسسع العاملية مسسن خسسالل الرقي بمسسستوى االنتاج 

والوصول به اىل الذروة.

بلوغ القمة
وان بلوغ القمة هو اهم مشاريع الدار املستقبلية والوصول اىل 
التكامسسل الفني واالبداعي يف خمتلف اجلوانب ولعل ذلك من 

اوضح بوادر التطور التي ابتدأهتا الدار.
التصحيف ودوره الكبري

تضسسم دار السسوارث بسسني طياتسسه اقسسساما وشسسعبا عسسدة كال هلا 
اعامهلسسا اخلاصة ومميزاهتا التي متيزها عن القسسسم االخر ومنها 
التصحيسسف حيث تعمل شسسعبة التصحيف بكوادرهسسا الفنية 
املتخصصسسة عسسىل ادخسسال املطبوعسسات املرسسسلة اليسسه يف عدة 
مراحسسل مهمة منها عملية طي الكتسسب واملجالت وجتميعها، 
ايضا عملية كبس الكتب وتعريشسسها لتذهب بعدها اىل وحدة 
التجليد الفني احلديث وهي مكائن )kolbus( العاملية والتي 
يسسرشف عليها كادر فني لتجليد الكتب بعد ان ختضع للتدقيق 
والرقابة الفنيسسة ليخرج الكتاب بأهبى صسسورة فهو يعمل عىل 

طباعة نقوش ذهبية بارزة واغلفة اسالمية بتصاميم حديثة.
جملة االحرار اال�سبوعية
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االعالنات الضوئية
وال يقف طموح الدار عند الطباعة وحسسسب بل تعدهتا لتقدم 
انموذجسسا رياديا يف عامل االعالن والديكور فقد برهنت كوادر 
السسدار املتخصصسسة يف جمال االعسسالن اهنم االفضسسل وهلم اليد 
الطسسوىل املتخصصة يف جمال االعسسالن وتنفيذ اعالنات ضوئية 
عمالقة امتألت هبا االسسسواق املحلية كام اهنا التزمت بصناعة 
وانتسساج )السسدروع ولوحسسات الداللسسة واهلدايا وحفسسر املرمر 
واخلشسسب وعمسسل الديكسسورات( بأحدث االجهسسزة وبضامن 

جودة عالية.
التصميم واالخراج الفني

ومسسن اقسسسام السسدار االخسسرى واملهمسسة هسسو قسسسم التصميم 
واالخسسراج الفني والذي يسسسهم بإخراج العمسسل وحتفيزه فنيا 
قبسسل دخولسسه اىل قاعة الطبسسع ليخضع بسسدوره ملراحل متعددة 
اوهلا التصميم والتنفيذ ومسسن ثم املنتجة بأياد  متخصصة هبذا 
املجال ثم ترسسسل بعدها اىل )ctp( لعمل الكالئش والقوالب 
النهائيسسة ليكون بعدهسسا جاهزا  للطبع وهسسذه املراحل تتطلب 

متابعة ودقة متناهية لضامن جودة املنتج.
جودة الطباعة

انسسه ومسسن خالل وجسسود مكائسسن طباعسسة ذات مناشسسئ عاملية 
متطورة يف دار الوارث اسسسهم ذلك يف  ظهور املطبوعات من 
جمسسالت وكتسسب وكارتات وغريهسسا عىل نحو عسسال  من الدقة 
واجلسسودة واجلاملية مع وجود كادر متخصسسص يعمل بحرفية 
عالية سسساعد عىل  ان حتسسوز دار الوارث عسسىل مكانة الصدارة 
بسسني مثيالهتا مسسن املطابع يف العراق، لذا كانسست حمط االختبار 
من قبسسل وزارة الرتبية وغريها من السسوزارات لطباعة املناهج 

املدرسية ومنتجاهتا العاملية.
طاقة انتاجية كبرية

وبدوره بني مسسسؤول اعالم دار الوارث حيسسدر جبار عمران 
قائسسال: يعود تأسسسيس الدار اىل الثالث من شسسهر شسسعبان عام 
2013م، وان املسسساحة الكلية للمطبعة هسسي )10800( مرت 
مربسسع، وحتتوي عىل مكائن حديثة ومتميزة ذات منشسسأ أملاين، 
وان الطاقة االنتاجية للامكنة الواحدة هو )10.000( نسخة 
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يف السسساعة الواحدة، وان عدد االبنية التابعة للدار هي سسسبع 
بنايات عىل النحو التايل )اجلنسساح االداري، قاعة التصحيف، 
قاعة الطبع، قلعة التجليد الفني، قاعة املخازن، قاعة اسسستالم 
العمسسل، قاعة الترشيفسسات(، وان عدد املنتسسسبني هو )200( 
منتسسسب مقسسسمني بني فني وخدمي، عىل النحسسو التايل )30( 
منتسب يف شسسعبة التصحيف، و)30( منتسبا يف شعبة الطبع، 
و)15( منتسسسبا يف شعبة معمل التجليد الفني، و)15( منتسبا 
يف شسسعبة التحضري الطباعسسي والتي حتتوي عسسىل وحدة اخلط 
والزخرفسسة، )25( يف مركسسز السسوارث لصناعسسة االعالنسسات 
الضوئيسسة واالعامل الرقمية، )15( منتسسسبا يف شسسعبة املتابعة، 
)10( منتسسسبني يف شسسعبة املخازن، و)10( منتسبني يف شعبة 
املضيف، و)10( منتسسسبني يف شسسعبة اخلدمية، )10( منتسبني 
يف شسسعبة اسسستالم العمل، و)6( منتسبني يف شسسعبة االنرتنت 
وصيانة احلاسبات، و)24( منتسبا يف اجلناح االداري موزعني 
عىل النحو التايل: و)4( منتسبني يف شعبة العالقات واالعالم، 
و)4( منتسسسبني يف الشسسعبة االدارية، و)8( منتسسسبني يف شعبة 

احلاسبات، و)8( منتسبني يف شعبة املراقبة االلكرتونية(.
اخلط والزخرفة

وكذلسسك فسسان دار الوارث مل تقتسسرص عىل طباعسسة الكتب وما 
يشسساهبها وملا للخط من امهية بالغة لذلك دأبت االمانة العامة 
للعتبة احلسسسينية املقدسسسة ومن خسسالل دار السسوارث للطباعة 
والنرش من استحداث وحدة اخلط والزخرفة التي تتبنى عمل 
املخطوطسسات والزخرفة اسسسوة بالطباعة الورقيسسة، فان اخلط 
الذي هو احد الفنون العربية القديمة والذي يقرتن بالزخرفة 
التي تستعمل يف تزيني املساجد والقصور وغريها، واخلط هو 
شسسعور واحسسساس ذايت يتولد داخل االنسان، واخلط هو ستة 
انسسواع هي:  )الثلث، النسسسخ، التعليق، اخلسسط الديواين، اخلط 
الكويف، خط الرقعة( ولكل منها اسسستخدام خاص، حيث ان 
االمام عيل )عليه السسسالم( اول من استخدم اخلط الكويف بعد 
ان اوجد او ارسسسى قواعده االساسسسية والذي يعد اقدم انواع 

اخلطوط ولكن اصعبها هو خط الثلث.
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بمواصفاٍت عالميٍة رصينة وخدمات مقدمة مجانا...

العتبة الحسينية المقدسة تفتتح 
مركز الوارث الخيري لغسيل الكلى 

 الش���يخ عبد المهدي الكربالئي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية 
ُ

 س���ماحة
َ

افتتح
 مركز الوارث الخيري لغس���يل الكلى الكائن ف���ي منطقة باب 

َ
المقدس���ة مش���روع

قبل���ة مرق���د اإلمام الحس���ين )عليه الس���الم( والذي يبعد عن الصحن الش���ريف ما 
يقارب ال� 100 متر، وش���هد المش���روع توسعة بإضافة 100 متر مربع لتكون مساحة 
المشروع الكلية )550( مترا مربعا وبسعة )14( سريرا، وقد انجز بمواصفات عالمية 
د باألجهزة الحديثة الخاصة بغس���يل الكلى، باإلضافة 

ّ
ورصين���ة وبأفضل الطرائق وزو

 )R.O( ال���ى تجهيزه بمنظومات اس���تدعاء الطبيب، ومنظومات االوكس���جين، وماء
الخاص بالغسل، ومنظومة كاميرات مراقبة بدقة عالية مخصصة لكل مريض، وان 

جميع الخدمات الطبية التي ستقدم في المركز ستكون مجانية.
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خدمات جمانية
الصحة  هيأة  رئيس  الساعدي  جبار  ستار  الدكتور  حتدث 

والتعليم الطبي يف العتبة احلسينية املقدسة قائال:
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  لتوجيهات  تنفيذًا 
الرشيدة وامتثااًل  العليا  املرجعية  املقدسة وحتت مظلة وخيمة 
للخط احلسيني خط العطاء الذي متثله العتبة احلسينية املقدسة 
تقوم العتبة املقدسة بافتتاح مركز الوارث اخلريي لغسيل الكىل 
ان  حيث  املواطنني  حياة  مع  بالتامّس  املوضوع  هذا  ألمهية 
مرىض العجز الكلوي احلاد واملزمن حيتاجون اىل ما ال يقل عن 
تضافر  يتطلب  وهذا  غسيل  جلستي  أي  االسبوع  يف  غسلتني 
هؤالء  حياة  إلنقاذ  احلكومية  وغري  احلكومية  اجلهود  مجيع 

املرىض..

وهنا كعادهتا انربت العتبة املقدسة لتوفري هذه اخلدمة باملجان 
وبواقع )800 -1000( غسلة شهريًا، حيث  كامل  وبشكل 
اوربية  تم استرياد اجهزة غسيل كىل ومستلزمات من مناشئ 
الوارث  ببناية مركز  وعاملية رصينة، كام تم االعتناء واالهتامم 
من  كبري  بشكل  واهلندسية  املعامرية  الناحية  من  الكىل  لغسيل 

قبل االخوة يف قسم املشاريع اهلندسية.
الغاية من املراكز الصحية

املقدسة عن طريق  العتبة احلسينية  اليها  التي تسعى  ان اخلطة 
هيأة الصحة والتعليم الطبي تتمثل بتوفري خدمات طبية نوعية 
العراقي  باملواطن  وتليق  العراقي  املواطن  حياة  عىل  حتافظ 
الكريم.. ونحن وضعنا هذه اخلطة نصب اعيننا ووضعنا خطة 
عن  يقل  ال  ما  الشهر  يف  الكىل  غسيل  مرىض  عدد  يكون  ان 

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly

21



)800( للشهر الواحد، وان شاء اهلل بعد تنمية القدرات هلذا 
املركز اخلريي يف كربالء ستكون االنطالقة لألعامل اخلريية يف 
املجال الصحي كبرية، كام ال خيفى عن اجلميع ان مركز غسيل 
التي  الصحية  اخلريية  للمشاريع  امتداد  هو  للكىل  السسوارث 
أجرهتا العتبة احلسينية املقدسة التي متثلت بإنشاء مراكز الشفاء 
للخدمات  امتدادًا  وكذلك  املحافظات  كل  يف  كورونا  ملرىض 
ما  تكلفة  جتاوزت  حيث  املقدسة  العتبة  تقدمها  التي  املجانية 
)تسعة  السالم(  )عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى  قدمته 
هجرية،   1442 املعظم  شعبان  شهر  غرة  لغاية  مليارات( 
موضوع  يف  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  مركز  وكذلك 
العيون ومستشفى السفري واملستشفيات القادمة مثل مستشفى 
االورام وغريها فاخلط احلسيني هو خط العطاء جتّسده ومتثله 

اآلن العتبة احلسينية املقدسة.
افتتاح املركز

رئيس  مهدي  رضا  حسني  املهندس  حتدث  املركز  افتتاح  عن 
قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة قائال: 

ضمن سلسلٍة من املشاريع اخلريية التي تنشئها العتبة احلسينية 
الوارث  مركز  افتتاح  تم  الكرام،  املواطنني  خلدمة  املقدسة 
جهازا   )14( عىل  حيتوي  املركز  هذا  الكىل،  لغسيل  اخلريي 
ويستقبل ما يقارب )35 س 40( حالة غسل كىل يوميًا، وطبعًا 
هذا املرشوع يبعد حوايل 100 مرت عن باب قبلة االمام احلسني 
ضمن  مربع  مرت   600 حوايل  كلية  بمساحة  السالم(  )عليه 
املجتبى )عليه السالم(، هنالك  مساحة صحن االمام احلسن 
مستشفى  إلنجاز  كاملة  وكشوفات  كاملة  وخمططات  رؤية 
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متكامل ألمراض الكىل.
مركز احلياة

افكار كثرية  الصحية جمانًا، هنالك  يقدم اخلدمات  املركز  هذا 
لتوسعته خلدمة املواطنني الكرام ومن مجيع املحافظات وليس 
فقط من كربالء املقدسة حيث ان مرىض غسيل الكىل يعدون 
او  مرة  الغسل  اىل  حيتاج  حيث  هلم  احلياة  بمثابة  اجلهاز  هذا 

مرتني او ثالث مرات خالل االسبوع الواحد.
حدائق داخلية

هنالك مواصفات عاملية استخدمت يف هذا املركز من ضمنها 
استخدام االجهزة املتطورة وذات املنشأ الرصني يف غسل الكىل 
وهذا اجلزء واملحور مهم جدًا، وكذلك فان املركز حيتوي عىل 
احلسينية  العتبة  قبل  من  تقديمه  تم  هذا  وكل  داخلية  حدائق 

املقدسة خدمة ألهالينا االعزاء يف خمتلف حمافظات العراق.
تفاصيل اخرى

املشاريع  قسم  هي  املرشوع  عىل  واملنفذة  املرشفة  اجلهة  وان 
الزمنية  املدة  املقدسة، واستغرقت  العتبة احلسينية  اهلندسية يف 
 14 للمركز  التابعة  الغرف  عدد  وان  يوميا،  ثالثني  إلنجازه 
غرفة، وان السعة الريرية للمركز هي 14 رسيرا بواقع رسير 
واحد يف كل غرفة، وان مساحة كل غرفة هي 20 مرتا مربعا.

منظومات عدة
الكىل،  لغسيل  ومتطورة  دقيقة  أجهزة  عىل  املركز  حيتوي 
منظمة  هبا  تويص  عدة  منظومات  عىل  حيتوي  فانه  وكذلك 
التربيد،  منظومة  التهوية،  )منظومة  وهي:  العاملية  الصحة 
احلريق، الكامريات، االنرتنت، التلفاز لتقليل الضغط النفيس 
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عىل املريض، استدعاء املمرضني، وحمطة الديلزة اخلاصة بامء 
غسيل الكىل، إضافة اىل التصاميم املعامرية اجلميلة التي تعطي 
وماء  االوكسجني،  ومنظومات  للمريض(  النفسية  الراحة 
بدقة  مراقبة  كامريات  ومنظومة  بالغسل،  اخلاص   )R.O(

عالية خمصصة لكل مريض.
اهلدف من االنشاء

اخلاصة  الطبية  اخلدمات  افضل  تقديم  اىل  املرشوع  وهيدف 
بغسيل الكىل والعجز الكلوي لكافة املرىض، وخاصة عوائل 

الشهداء والفقراء واصحاب الدخل املحدود وباملجان.

جهود حثيثة
وبدروه حتدث رئيس اجلمعية العراقية ألمراض وزرع الكىل 
العامة  االمانة  تواصل  قائال:  الساعدي  جاسم  عيل  الدكتور 
املختلفة  اخلدمات  افضل  تقديم  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
للمواطنني، ومنها اخلدمات الصحية ملرىض القصور الكلوي 
املزمن يف كافة املحافظات العراقية وبشكل جماين، من خالل 
افتتاحها ملركز الوارث اخلريي لغسيل الكىل التابع هلا والذي 
يبعد ما يقارب الس 100 مرت مربع عن صحن االمام احلسني 
)عليه السالم(، وهذا املركز يعد من املراكز املتطورة يف العراق 
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المتالكه اجهزة حديثة من مناشئ عاملية تساهم بشكل فعال 
بعالج مرىض الكىل.

خدمات متواصلة
ان العتبة احلسينية املقدسة ومن خالل توجيهات ممثل املرجعية 
الدينية العليا واملتويل الرشعي فيها سامحة الشيخ عبد املهدي 
من  العديد  بتنفيذ  اعامهلا  تواصل  عسسزه(،  )دام  الكربالئي 
عىل  تعمل  كام  الصحي،  القطاع  يف  وخاصة  اخلدمية  املشاريع 
عوائل  وخاصة  للمواطنني  املجانية  العالجية  اخلدمات  توفري 
الشهداء والفقراء واصحاب الدخل املحدود وباملجان، ومن 
وبصورة  الصحي  اجلانب  يف  املقدمة  اخلدمات  تلك  مجلة 

جمانية للمواطنني لتخفف عنهم شدة االمل وتوفر املردود املايل 
إلجراء  البالد  خارج  السفر  من  للحد  الكبرية  جهودها  بعد 
العالجات والتداخالت اجلراحية، فأصبحت كربالء وبفضل 
العديد  المتالكها  طبيا  متقدمة  مدينة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املتطورة والتي تضم اجهزة وكوادر  املراكز واملستشفيات  من 
طبية متخصصة بالكثري من االمراض وبشكل جماين يف اغلب 
)عليه  احلسني  االمسسام  سفري  مستشفى  خالل  من  االوقسسات 
من  او  مثال،  الكىل  لغسيل  اخلريي  السسوارث  ومركز  السالم( 

خالل مستشفى زين العابدين وغريها. 
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بقلم: علي اخلفاجي

ماذا تال القارئ من آيات في زيارة البابا؟ 
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الزيارة  كونها  والسياسية؛  واإلعالمية  الدينية  األوساط   في 
ً
كبيرا  

ً
مكانا العراق  إلى  البابا  زيارة  احتلت 

األولى من نوعها، وألنها ال تخلو من مصالح مختلفة، أو مغاٍز دينية، لما تشعر به األديان العالمية 

من  ذلك  في  ننطلق  ال  ونحن  السالم،  عليه  إبراهيم  األنبياء  أبي  شخصية  في   
ٍّ
تأريخي  

ٍّ
حق من 

العراق هو  يزور  إنَّ من  نبالغ في تعظيمه، فالحق  أو  الضيف،  بها حق  للزيارة فنبخس  نظرة ضيقة 

يقين عالميين، سواء من والدة إبراهيم 
ّ
 بأهله وبآثاره التي تحكي قصص أنبياء وصد

ً
من يزداد شرفا

عليه السالم فيه، إلى وطء سيد األوصياء علي بن أبي طالب عليه السالم أرضه؛ ليجسد عليها 

أروع المواقف اإلنسانية إلى سبط خاتم الرسل وذخر األنبياء الحسين بن علي عليه السالم الذي 

ر أروع المالحم على أرض كربالء، ولكننا أردنا تحليل بعض السلوكيات التي رافقت أحداث الزيارة 
َّ
سط

ق، فقد كانت 
َّ

ر فيه الحديث عن دور العراق في التأريخ أو غياب دوره أو تمزقه شرَّ ممز
ُ
في زمٍن كث

بعض السلوكيات تعكس ثقافة السياسيين المستوردة كما حدث باستقباله في المطار، في الوقت 

 لما يجب أن يكون على الصعيدين 
ً
 دقيقا

ً
تاريخيا، وسلوكا  

ً
الذي كانت سلوكيات أخرى تظهر وعيا

 عن منهجي البخس 
ً
الدبلوماسي واألخالقي، فبقيت تلك السلوكيات محافظة على توازنها بعيدا

استوعب  الذي  السيستاني  السيد  األعلى  الديني  المرجع  قبل  من  الضيف  كاستقبال  والمبالغة، 

 وطني على مستوى تعامله مع الشخصيات أو 
ٍّ

 وحس
ٍّ
األحداث في العقدين األخيرين بعقل نبوي

األنظمة، وتعاطيه مع الحوادث المعقدة بحكمة بالغة.
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الضيف  زيارة  برنامج  تفاصيل  يتساءل عن  البعض  وقد أخذ 
إىل معقل حضاري ومعلم ديني يقصده أبناء الديانات الكربى 
عىل نحو االستذكار أو الطقوس، فكان من الطبيعي أن حييط  
هذه اخلطوة اهتامم كبري وتأويالت كثرية، فمدينة )أور( تعود 
ومنها  التأرخيية،  املصادر  وبحسب  القديم،  البابيل  العرص  إىل 
فيها  ولد  السالم  عليه  إبراهيم  النبي  أنَّ  )التوراة(  يف  ورد  ما 
أهنا  العموم  الروايات يف ذلك، وعىل  عام 1900، واختلفت 

تنحرص بني 2324-1850 قبل امليالد.
حيث  بالشمولية،  )أور(  زيارة  برنامج  فقرات  اتسمت  وقد 
عن  النظر  بغض  األديسسان،  ملمثيل  التأرخيية  احلقوق  عكست 
فهي  اخلامتة،  بالرشيعة  نسخها  أو  مرشوعيتها  أو  حقيقتها 
بالنتيجة أديان هلم عمق تأرخيي، وهلا أتباع وطقوس وحقوق. 
ومن بني أهم الفقرات التي تضمنت برنامج الزيارة االفتتاح 
بتالوة القرآن الكريم، واختيار آيات من سورة إبراهيم، تالها 

القارئ )احلاج أسامة الكربالئي(. 
كان وقع تلك اآليات حيكي واقعًا تارخييًا مقدسًا بكل املعايري، 
يدلهُّ عىل أنَّ القرآن غٌض ال يبليه الزمن، صورت مشهدًا حيًا 
من  مسدٍد  غٍض  فتى  عن  يتحدث  مقدسة،  ورمزيات  بمعاين 
السامء، ينطق عن وحي ال خيطأ يف كلمة أو موقف أو حركة، 
كلَّ من دبَّ  ُيسمع  البسيطة،  بكلمته سائحًا عىل وجه  ينطلق 
السامء  مالئكة  صداها  تسسردد  ولكن  برشية،  بحنجرة  عليها 
ذي  غري  واٍد  إىل  رحسسالت  عدة  بعد  ليصل  البحر،  وحيتان 
ويضع  للمؤمنني،  وقبلة  آمنًا  حرمًا  يكون  بيتًا  فيه  ليبني  زرع 
اخلفي،  أو  املعلن  السسرشك  مظاهر  من  فيها  ليس  مناسك  له 
ليضم الطائفني والعاكفني والركع السجود، رسم فيها للرباءة 
والطهارة معاملهام يف التطبيق، وما أن فرغ من بناء البيت أمره 
يبلغ  ما  رب  يا  فقال  باحلّج،  الناس  يف  ن  يؤذِّ أن  سبحانه  اهلل 
ن باحلّج  صويت، فقال اهلل تعاىل: عليك األذان وعيلَّ البالغ، فأذَّ
فلبَّى هلل كل يشء يف أطراف األرض ومن حتت البحور ومن 
أصالب الرجال وأرحام النساء، ليقولوا )لبيك اللهم لبيك( 
تستقطب  وجاذبية  تكوينية  قيمومية  للكعبة  ذلك  فجعل 
–ليست رمزًا فقط- بل  األرواح قبل األبدان، كام جعل منها 
سون، يأيت إليها آدم عليه  مصدر إشعاع يطوف يف دائرته املقدَّ
ا فتقبل توبته ليبدأ بعدها حركة احلياة والتكليف  السالم حاجًّ
بروحية جديدة، ويبدأ إبراهيم عليه السالم حركته التوحيدية 
والرسل  األنبياء  خاتم  ويطلق  األسامع،  كلِّ  إىل  نداؤه  فيصُل 

)صىل اهلل عليه وآله( من حجر جده إسامعيل- كلمة اخلالص 
)قولوا إلله إال اهلل تفلحوا( ومنها انطلق اإلمام احلسني )عليه 
السالم( يف ثورته التصحيحية متوجهًا نحو كربالء، وسينطلق 
منها اإلمام املهدي عليه السالم يف ثورته الكونية ليحقق عدالة 

السامء.
استهل القارئ تالوته بقوله تعاىل: ))ربَّنا إنَّك تعلم ما ُنخفي وما 
ُنعلن(( حكى فيها إبراهيم عليه السالم عن اخلفاء واإلعالن 
يف حركته الرسالية، وهو يعلم أنه كام ال يستغني عن اللطف 
التي تسدد خطواته،  الرقابة اإلهلية  يغيب عن  اإلهلي، فهو ال 
ليقول: إنك تعلم أننا ال نريد إاّل وجهك الكريم، وذلك قمة 
التوحيد، ثم تال: ))إنَّ اهلل ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف 
السامء(( ليعرف كلهُّ ذي سمع، وعىل طول األزمان إنَّ اهلل من 
وراء القصد، ثم حيمد اهلل تعاىل أْن وهب له أسباب االمتداد يف 
دعوته، فقال: ))احلمد هلل الذي وهب يل عىل الكرب إسامعيل 
ن دعاءه املستجاب أن  واسحق إنَّ ريب لسميع الدعاء(( ليضمِّ
إىل اهلل عىل وجهها األكمل واألتم،  التي تصعد  الصالة  يقيم 
وتقبل  ربنا  ذريتي  ومن  الصالة  مقيم  اجعلني  ))ربِّ  فقال: 
والذوبان  الكامل  مبلغ  إسامعيل  وابنه  هو  يبلغ  ولكي  دعاء(( 
يا  ))قال   : فُيعربِّ آمرًا  املنام  يف  الوحي  يأتيه  اإلهلية  الطاعة  يف 
فيجيب  ترى((  ماذا  فانظر  أذبحك  أين  املنام  يف  أرى  إين  بني 
االبن دون تردد: ))قال يأبت افعل ما تؤمر ستجدين إن شاء 
اهلل من الصابرين(( فيصطفيه اهلل تعاىل من بني اخللق بعد أن 
اًم لألمر اإلهلي: ))ولقد اصطفيناه يف الدنيا وإنَّه يف  يكون ُمسلِّ
لربِّ  أسلمُت  قال  أسلم  ربه  له  قال  إذ  الصاحلني  ملن  اآلخرة 
العاملني(( فكان أبو اإلسالم:))هو ساّمكم املسلمني من قبل(( 
ولكن  نرصانيًا  وال  هيوديًا  إبراهيم  كان  ))ما  املسلمني:  وأول 
))مّلة  أبناءه:  املوحدين  أجيال  ولتكون  مسلاًم((  حنيفًا  كان 
م عليه ربهُّ العزة  أبيكم إبراهيم(( ويكفي عزًا وكرامة أن يسلِّ

واجلاللة سالمًا أبديًا: ))سالٌم عىل إبراهيم((. 
كانت تالوة تلك اآليات أهم فقرة من بني الفقرات، اتَّسمت 
ظلمها  عقواًل  العراق  يف  أنَّ  ُينبئ  واحلسن،  املوفق  باالختيار 
ببلد  لنهضت  هلا  أتيح  ولو  ُتستثمر،  ومل  والطواغيت  الساسة 
غافلة عن دورها  ليست  األمم، وهي  إىل مصاف  احلضارات 
األداء  توظيف  حتسن  شجيَّة  حناجر  فيه  أنَّ  كام  التأرخيي، 

ملحتوى النصوص بالشكل املطلوب.



ة الفيحاء وحافظ تاريخهاالحرار: علي ال�ضاهر
ّ
ابن الحل

العالمة الشيخ يوسف كركوش )رحمه الله(

نحمــل رحاَلنــا هذه املــّرة اإىل مدينــة احلّلــة الفيحاء، 
الزاهيــة باألــوان الأدب والفكر، واملتوّقدة ب�ُضــعل العلم 
والعلمــاء، لنحــلَّ يف رحــاِب �ضخ�ضــية حّليــة مل يتوّقف 
عند الدرا�ضــة الدينية واخلطابة احل�ضــينية فح�ضــب، 

بل وُيعّد من اأهم واأبرز موؤّرخي هذه املدينة املعطاءة.
خطيبنــا وموؤّرخنــا الــذي ُكنــا �ضــيوَف �ضــرته احلافلة 
باجلمــال، هــو العالمــة ال�ضــيخ يو�ضــف كركو�ــس احلّلي 
)رحمه اهلل(، �ضــاحب املنهج التاريخي املت�ضــم باجلراأة 

ونقل الوقائع التاريخية كما هي من دون رتو�س.
ولعــّل اأجمــل مــا ُكتب عن هــذا الرجل الآ�ضــر، مــا دّونه 
الأ�ضــتاذ حميــد املطعبــي )رحمــه اهلل( يف كتابتــه عن 
املرحــوم احللــي، حيــث يقــول: "اإذا �ضــاألتني عن �ضــبب 
ميلي ال�ضــديد اإىل الكتابة عن تاريــخ احللة فاأقول: اأن 
يف احللــة غنــى يف التاريــخ، غنــى يف امل�ضــاهر، وغنى يف 

الوقائع".

االبن البار
بسسن كركوش  بسسن حسني  بسسن محسسسادي  يسسوسسسف  )السسشسسيسسخ  هسسو 
عام  احلّلة،  بمدينة  )اجلامعني(  حملة  يف  ولِد  احلائري(،  احليل 
)عليهم  البيت  آلل  بمحبتها  ُعرفت  علمية  ألرسة  )1906م(، 

السالم( وشغفها املعريف.
وكانت والدة الشيخ احليل )رمحه اهلل( يف عرٍص ابتيل فيه العراق 
باحتالل عثامين جثم عىل صدره ألربعة قرون، ولذلك مل يكن 
األهايل  كان  لذلك  العراقية،  املسسدن  أكثر  يف  مسسدارس  هنالك 
يعتمدون عىل الكتاتيب يف تعليم أطفاهلم، ومنهم والد الشيخ 
احليل، الذي أرسله إىل كتاتيب احلّلة لتعّلم القراءة والكتابة وهو 

ال يزال ابن مخس سنوات.
وبرفقة الشيخ عبد الرزاق السعيد )رمحه اهلل(، قىض الشيخ احليل 
فرتة زمنية كانت األمجل خالل طفولته، وبالغَة التأثري أيضًا عىل 
له  كان  فقد  واملعرفة،  لالطالع  وشغفه  ونبوغه  شخصيته  بناء 

بحق أبًا ثانيًا، حتى أنه يقول عنه: »ال ريب أين تأّثرت بالشيخ 
السعيد، إذ كنُت اعتربه املرشد احلق«.

كام درس الشيخ يوسف )األجرومية يف النحو( عىل يد الشيخ 
ناجي اخلميس يف مدة أسبوع، بينام يقضيها غريه يف حدود ثالثة 
أشهر، وقد حدث ذلك عن طريق قراءته الشخصية، كام درس 
عىل يد السيد حممود آل العامل، وكان من ضمن حلقته الدراسية 
حممد  السيد  بن  جعفر  السيد  منهم  احللة،  شباب  من  مجاعة 
الشهيب،  والشيخ شهيد  باقر بالكت،  والشيخ  القزويني،  عيل 

والشيخ موسى اخلياط، وآخرون.
وخالل فرتة الطفولة وما بعدها، استطاَع الشيخ احليل أن يكّون 
لنفسه خزينًا معرفيًا كبريًا، وراح اسمه يذيع ويشتهر يف األوساط 
احللية ومل يبلغ بعد العرشين عامًا وخصوصًا يف توجهه للدراسة 
معه  حدث  ثم  العامرة،  احلّلة  وحسسوزات  مسسدارس  يف  الدينية 
منعطف وحادث كان له أبلغ األثر عىل حياته، حيث تويف والده 
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)رمحه اهلل( وترَك يف صدره ُجرحًا نازفًا.
مع ذلك، فاألحداث املختلفة التي عاشها احليّل 
السياسية  االنقالبات  من  جيله،  وأبناء  كأقرأنه 
آنذاك،  السائدة  واالجتامعية  الدينية  واألوضاع 
دون  الدينية  السسدراسسسة  الختيار  دفعته  ما  هي 
غريها، فقىض عمره طالبًا وباحثًا ومن ثّم أستاذًا 
املجتمع  حاجة  ولعّل  بالغ،  باعتزاز  إليه  ُيشار 
صالح  فيه  ما  إىل  وتوجيههم  الديني  للوعي 
املبلغني  نرش  رضورة  عىل  تؤّكد  كانت  أمسسوره 
لصناعة  واحلوزوية  الدينية  بالدراسة  واالهتامم 
والدعوة  املجتمع  توعية  مهّمتها  فاعلة  طاقات 

إلصالحه.
التي أّثرت يف حياة  وكانت من األمور األخرى 
والباحث  املسسؤرخ  مع  عمله  هو  احلسسيل،  الشيخ 

عمل  حيث  احلسني،  الرزاق  عبد  السّيد  الكبري 
التي جلبها إىل مدينة احلّلة وإصداره  يف مطبعته 
احلسني  لرفقته  أن  شّك  وال  )الفيحاء(،  جلريدة 
والكتابة  الصحافة  نحو  التوّجه  يف  البالغ  أثرها 
عليه  حصلنا  ما  وبحسب  ونذكر  كام  التأرخيية، 
ُعنّي  أنه  اهلل(  )رمحسسه  حياته  عن  معلومات  من 
مديرًا خلزينة )لواء احللة( عام )1936 م(، فضاًل 
عن ممارسته للتدريس، إذ كان يعقُد درسًا يف علم 

النحو وختّرجت عىل يديه أسامء المعة.
املؤّرخ البارع

بالقضايا  اهلل(  )رمحه  احليل  يوسف  الشيخ  اهتّم 
مدينته  تاريخ  عن  بالكتابة  وانطلق  التارخيية، 
احلّلة، فكتب كتابه البارز )تاريخ احللة( بجزئني 
وصدرت  السياسية(  واحلياة  الفكرية  )احلياة 

مسودات قديمة لتاريخ الحلة بخط المرحوم العالمة يوسف كركوش
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طبعته األوىل عند مطبعة احليدرية يف النجف عام 
حياة  عن  مهاًم  مصدرًا  يعّد  والذي   ،)1965(
هذه املدينة، ومرجعًا أصياًل يدّرس يف اجلامعات 
)خمترص  بعنوان  آخسسران  مؤلفان  وله  العراقية، 

تاريخ احللة، رأي يف اإلعراب(.
الكتابة  فن  جييد  مؤرخًا  اهلل(  )رمحسسه  كان  فقد 
بأسلوب  النقل  يف  ويتفّنن  والرواية  واحلديث 
سهل، وكام ُكتب عنه أنه »مل يفتعل حوادثًا، ومل 
يزّور تارخيًا؛ إنام جاء بالتاريخ املطابق للحوادث 
إىل  للحلة  حّبه  ودفعه  املسسؤرخ،  الناقل  بأمانة 
جاءوا  الباحثني  من  والكثري  بتارخيها«،  العناية 
الكتابة  يف  جهوده  عىل  واعتمدوا  بعده  من 
األمر  هبم  وصل  )مّدعون(  وآخرون  التارخيية، 

إىل حّد الرقة من كتابه ونسبته إليهم.
ويف كتابه )تاريخ احللة( تناول الشيخ احليل احلياة 
عند  ووقف  تارخيها،  فذكر  احللة  يف  السياسية 
دورها السيايس يف أحداث العراق عرب العصور.

أما يف القسم الثاين فقد تطرق عرب ثالثة فصول 
إىل النهضة العلمية واألدبية يف احللة وبني عوامل 
الطويس  الشيخ  تالميذ  أن  إىل  وأشار  النهضة، 

غرسوا بذور النهضة يف احللة.
يف  احللة  يف  األدبية  النهضة  أبعاد  أوضسسح  كام 

القرنني التاسع عرش والعرشين امليالديني.
العالف،  إبراهيم  األستاذ  الباحث  وبحسب 
احليل  كركوش  يوسف  »الشيخ  أن  أوضح  فقد 
علمية  هنضة  شهدت  احلسسلسسة،  بسسأن  يسسرى  كسسان 
السابع  القرن  يف  عطائها  أوج  وصلت  وأدبية 
دار  فصارت  امليالدي،  عرش  – الثالث  اهلجري 
هجرة لطالب العلوم واملعارف فقصدها عشاق 
األعالم  علامئها  عىل  العلوم  ليدرسوا  الفضيلة، 
فنبغ فيها العلامء واحلكامء واألدباء، وذاع صيتهم 

مدى اآلفاق«.
يوسف  الشيخ  حتدث  أيضًا،  الكتاب  ذات  ويف 
يف  واألدبية  العلمية  األرس  عن  احليل  كركوش 

 من جهة اليمين
ً
الشيخ الحلي � الجالس ثالثا

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

30



احللة إبان النهضة الفكرية األوىل، وراعى الرتتيب الزمني يف 
ظهور األرسة عىل مرح احلياة الفكرية. 

منهجه التارخيي
عند  التاريخ  املنهج  أمهية  إىل  البغدادي  عباس  األستاذ  يشري 
الشيخ احليل، فيوضح أن منهجه )رمحه اهلل( كان يتسم بقالب 
عرب  آراءه  ويسجل  شخصيته  يظهر  أن  واستطاع  اجلرأة  من 

تقييمه مئات األحداث التي عصفت باملدينة«.
العام  النسق  رسمت  الروحي  اإليسسامن  »دائسسرة  أن  ويضيف 
عىل  بصامهتا  تركت  السياسية  أفكاره  بينام  الفكرية،  ملعاجلاته 
تفسري األحداث لألدوار الالحقة من تاريخ املدينة يف العهد 
العثامين وفرتة االحتالل االنكليزي واحلكم الوطني الالحق«. 
التارخيية(  )النسقية  باب  كر  يف  رائدًا  »كان  أنه  إىل  ويلفت 
عىل  وكسسان  التفسريات،  باب  إىل  املنقولة  الروايات  وبسساب 
من  مستفيدين  منهجه،  يطّوروا  أن  خلفوه  الذين  الباحثني 
واالنثربولوجيا  السكان  وعلم  االجتامع  كعلم  حديثة  علوم 

وعلم النفس«.
بمصادر  مدعومًا  الرد  اعتمد  احليل  »الشيخ  بأن  ويوضح 
واملوافقة  والرد  ألسلوبه  شكاًل  الواقعية  من  متخذًا  تارخيية 

والرفض ملا يرويه يف أماكن متعددة من مؤلفه«.
كام وأسهم )رمحه اهلل( يف تيسري وجتديد مبادئ النحو العريب، 
بني  من  يعد  مبّسط، حيث  نحو  تقديم  املسامهة يف  واستطاع 
أهم أصحاب املحاوالت التيسريية، إىل جانب أسامء آخرين.

ملاّمً  مفّوهًا  رجل  كان  فقد  الدينية،  اخلطابة  مستوى  وعىل 
ولكن  الشعرية،  للقصائد  جيدًا  وحافظًا  واألدب  بالتاريخ 
انرصافه  قلة  يف  أثرها  والتأليف  الكتابة  بمجال  اهتاممه 
معرفيًا  خزينًا  لنفسه  وصنع  جييدها  كان  أّنه  مع  للخطابة، 

ودينيًا رائعًا.
وبعَد تاريخ حافل بالعطاء اإلنساين، انتقل )رمحه اهلل( بتاريخ 
النجف  بمدينة  السالم  مقربة  يف  وُدفن   )1989 حزيران   4(

األرشف.
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تب عنه أنه »لم يفتعل 
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ً
حوادثا

إنما جاء بالتاريخ المطابق 

للحوادث بأمانة الناقل 

المؤرخ، ودفعه حّبه للحلة 

إلى العناية بتاريخها«، والكثير 

من الباحثين جاءوا من بعده 

واعتمدوا على جهوده في 

الكتابة التاريخية..



األحاديث  من  العديد  وآلسسه(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  أورد 
الرشيفة التي أشادت بفضل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه 
ساموي  وحي  إال  حديثه  وما  املسلمني،  بني  ومكانته  السالم( 
بنص القرآن الكريم، إذ قال تعاىل: )وما ينطق عن اهلوى ان هو 

اال وحي يوحى(.
مقدمة  سبقتها  فصول  أربعة  اىل  السسدراسسسة  هسسذه  قسمت  وقسسد 
االنجليزية،  باللغة  وملخص  باملصادر  وثبت  خامتة  وأعقبتها 
البالغة مضامينه(  وجاء الفصل األول حتت عنوان كتاب )هنج 
وقسم  ورشوحه،  ومميزاته  ومصادره  الريض  الرشيف  وجامعه 
عىل ثالثة مباحث، جاء املبحث األول بعنوان كتاب هنج البالغة 
فضاًل  واصطالحًا  لغة  النهج  معنى  فيه  ورد  اذ  عامة(،  )نظرة 
والكتب،  اخلطب،  مميزات  ذكر  مع  واثره  الكتاب  مضمون  عن 

عىل  الباحث  عرَج  كام  واملواعظ،  واحلكم  والعهود،  والرسائل، 
واملفكرين  العلامء  من  جمموعة  عند  البالغة  هنج  كتاب  مكانة 
واالدباء األوائل منهم واملحدثني مع ذكر بعض من اقواهلم التي 
الثاين، فقد اوجزنا فيه  املبحث  اما  البالغة،  اشادت بمكانة هنج 
احلديث عن حياة الرشيف الريض وسريته العلمية ودوره يف مجع 
كتاب هنج البالغة، واقترص املبحث الثالث عىل ذكر مصادر هنج 

البالغة ومميزاته ورشوحه.
البالغة،  البيت يف كتاب هنج  اهل  الثاين مفهوم  الفصل  وتناول 
مرتبة حسب  مباحث  ثالثة  الفصل عىل  هذا  الباحث  قسم  وقد 
امهية املوضوع، اذ خصص املبحث األول لدراسة االل واألهل 
اهل  ليتناول مفهوم  الثاين  املبحث  اللغة واالصطالح، وجاء  يف 
البيت )عليهم السالم( يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة، 

أهمية هذه الدراسة التي لخصت مكانة أهل البيت 
)عليهم الس���الم( وفضله���م وموقف األمة منهم 
ف���ي كت���اب نهج البالغ���ة، إذ إن أحرف ه���ذا الكتاب 
التي سطرت قد نبعت عن الوصي أمير المؤمنين 
ن الله 

ّ
علي بن أبي طالب )عليه السالم(، الذي بي

تعال���ى مكانت���ه في عدة آيات من الق���رآن الكريم، 
كما أورد رسول الله )صلى الله عليه وآله( العديد 
من األحاديث الش���ريفة التي أشادت بفضله )عليه 

السالم( ومكانته بين المسلمين..
والكت���اب )اه���ل البي���ت )عليهم الس���الم( مكانتهم 
وفضلهم وموقف األمة منهم في نهج البالغة(، 
للمؤل���ف )بس���ام كامل زاج���ي الزي���دي(، صدر عن  
مؤسس���ة علوم نهج البالغة في العتبة الحسينية 
المقدس���ة وطباع���ة دار الكفي���ل للطباعة والنش���ر 

والتوزيع، سنة 2017.

أهُل البيت          

مكانتهم وفضلهم وموقف األمة منهم

في نهج البالغة

 D
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السالم(  )عليه  احلسني  اإلمسسام  جممع  عن  حديثا  صسسدر 
العلمي يف العتبة احلسينية املقدسة، اصدار )جعفر بن ايب 
من  اإلمامة،  وشذا  النبوة  رحيق  السالم(  )عليه  طالب 
تأليف الشيخ حممد عيل املعلم، املتوىف سنة 1424 هجرية، 
)عليه  الطيار  جعفر  عن  مفصال  رشحا  فيه  املؤلف  وذكر 
التي  والغزوات  وجهاده  واسالمه  والدته  منذ  السالم( 
شارك فيها اىل حني شهادته يف غزوة مؤتة )سالم اهلل عليه(.

السالم(  )عليه  احلسني  اإلمسسام  جممع  ان  بالذكر،  جدير 
العلمي بجهوده املكثفة والكبرية التي يبذهلا لتحقيق تراث 
العلمية  البيت )عليهم السالم( والبحث عن الكنوز  اهل 
للمجمع )133( اصدار  ان  بحلة جديدة، كام  واخراجها 
نسخة  و)83(  للطباعة  جاهزا   عنوانا  و)39(  مطبوعا 
يف  العناوين..  شتى  يف  املحققني  اىل  إعطاؤها  تم  خطية 
الوقت الذي كشفت فيه ادارة املجمع ملجلة )االحرار( عن 
والكرتونية  ورقية  خمطوطة  الف(   500( من  ألكثر  مجعه 

لنوادر الكتب واملؤلفات .

ا

جعفر بن أبي طالب 

)عليهم  البيت  اهل  مفهوم  عنوان  حتت  الثالث  املبحث  وجسساء 
معنى  فيه  الباحث  خلص  وقسسد  البالغة  هنج  كتاب  يف  السالم( 

مصطلح اهل البيت موضحا فيه املقصود به.
واهتم الفصل الثالث بمكانة اهل البيت )عليهم السالم( يف كتاب 
املبحث  ناقشنا يف  مباحث  ثالثة  اىل  الفصل  اذ جزئ  البالغة  هنج 
االول مكانة اهل البيت )عليهم السالم( يف القرآن الكريم والُسنة 
النبوية من خالل جمموعة من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية 
الباحث  السالم( وتناول  التي اشادت بمكانتهم )عليهم  الرشيفة 
يف املبحث الثاين مكانة اهل البيت يف هنج البالغة، وركز عىل مكانة 
اصحاب الكساء من اهل بني النبي )عليهم السالم( وجاء املبحث 
البالغة  هنج  كتاب  يف  العلمية  البيت  اهل  مكانة  ملخصًا  الثالث 

لعدة علوم جيهلها الكثري من اهل ذلك العرص.
السالم(  )عليهم  البيت  اهل  فضل  لذكر  الرابع  الفصل  وأفسسرد 
كتاب  يف  السالم(  )عليه  النبي  استشهاد  بعد  منهم  األمة  وموقف 
يلخص  منه  األول  املبحث  كان  مبحثني  البالغة وقسمه عىل  هنج 
وقد  البالغة،  هنج  كتاب  يف  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  فضل 
السالم( عىل االمة  كان عىل حمورين االول منهام فضلهم )عليهم 
بني  الثاين  املبحث  اما  الصحابة،  عىل  فضلهم  والثاين  االسالمية 
هنج  كتاب  يف  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  من  األمة  موقف  فيه 
البالغة وكان عىل وجهني االول موقف االمة من االمام عيل )عليه 
السالم( بعد استشهاد الرسول)صىل اهلل عليه واله وسلم( والثاين 
موقف االمة من السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم(، ثم امجل 
الباحث اهم النتائج التي توصل اليها يف ضوء معطيات ما وقع بني 

يديه من نصوص ذكرهتا املصادر«.   
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حبيب وبياض كربالء
�ضعر: يا�ضر اآل غريب/ ال�ضعودية

ـــــُب( بـــيـــانـــا ـــــي ـــا يــــــا )حـــــب ـــن ـــي اقـــــــــــــراأْ عـــل

ــــداأ بــــالــــطــــفــــوِف حـــيـــاَتـــنـــا ــــب ــــن ـــْل ل ـــم ـــض ـــ� ب

ــــمــــوِخ، دمـــــاوؤنـــــا الــــ�ــــض نــــحــــُن يف طــــــفِّ  هـــــا 

ـــْت ـــ�ـــض ـــّف ـــــاِب تـــن ـــــت ـــــك ـــــــــــات ال مــــــن كــــــــلِّ اآي

طـــــاقـــــٌة اإل  ــــــــــــــــــاُت  الآي ـــــــــا  وم رّتــــــــــــل 

ــــُة تـــرتـــوي ــــدّي ــــن ـــخ.. �ـــضـــيـــبـــُتـــَك ال ـــي ـــض ــــا � ي

ـــمـــتـــنـــا ــــــن مـــــظـــــاهـــــٍر عـــّل ــــــا ب ـــــــَت ي ـــــــورك ب

ـــــن طـــــاهـــــرة ــــا حـــــــــّب احلـــــ�ـــــض ــــن ــــمــــت عــــّل

ــــا ــــقــــراآن ــــرُج ال واجــــــعــــــْل �ــــضــــفــــاَهــــَك تــــ�ــــض

ــــــَة والإبــــــــــــــا عــــنــــوانــــا ــــــرام ــــــك ونــــــــــرى ال

ــــعــــْت اإذعــــــانــــــا ــــّم لـــــــَك اأنــــ�ــــضــــتــــْت وتــــ�ــــض

ــــا ــــان ــــح ــــري ــــــــــا الأزهــــــــــــــــــاَر وال ــــــــــن اأرواُح

ــــــــا ــــــــان نـــــحـــــيـــــا بــــــهــــــا لــــــنــــــعــــــانــــــَق الإمي

ــــا مــــنــــهــــا احلــــــــيــــــــاُة جـــــــــــــــداوًل وجــــنــــان

ــــــاوُم الأ�ــــضــــغــــانــــا ــــــق ــــوُد ي ــــم ــــض ــــ� كــــيــــف ال

ــــا ــــان ــــف الأك الــــلــــظــــى  نــــ�ــــضــــَج  واإن  حــــتــــى 
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منُذ كنُت �ضغرا اأرك�س نحوك ملهوفًا. اأ�ضعر اأنك تر�ضل يف طلبي 
منها  املعا�ضي. فتحررين  �ضيول  اأو جرفتني  كلما خنقتني َعربة، 
التوبة، في�ضرق وجهي قرب جدثك  ندم، وتلب�ضني ثوب  بدمعة 
خذ  حتزن  ل   : يل  تقول  اأنك  اأح�ُس  اآيتي  اأتلو  اأن  وبن  �ضياًء. 
من تراب اأقدام املوالن وام�ضح به جبينك ف�ضيثبت اهلل ال�ضياء 

بوجهك.
واخَللّيون  الأقربون  ا�ضَتباح  اأن  بعد  �ضيدي،  عطاياَك  فاجاأتني 
ين  وي�ضدَّ ينت�ضلني،  نورك  ندى  فكان  رخي�ضة،  وجعلوها  حياتي 
وُيغ�ضل روحي ب�ضروٍر ُم�ضيء؛ حيُث باب البهاء والر�ضا والقناعة 
اأثالمك عميقة  اأن ادفن يف  ين  �ضرَّ اأدخل.  اأن  تومئ جميعها ايل 
قلبي  يف  والفرح  �ضراخ  فمي  يف  والأمل  �ضغري  فمنذ  الظالل، 
ال�ضرُب  و�ــضــاَر  وفتنِتها؛  النف�س  غايات  بن  متاأرجحا  �ضكون، 
�ضديقي. الآن ركبت موجة النور، فخذين اإىل ما ُتريد اأو خذين 
الوهم  عامل  من  اأخرجتني  املثمرة  فعطاياك  الثغر،  يف  ت�ضرعا 
يف  اأنفا�ضي  طوقوا  كثرين  موتى  اأنفا�س  بن  من  اأخرجتني  كما 
غفلٍة من قلبي و�ضمعي وب�ضري.. فاآن يل اأن اأتعلم من جديد لغة 

ال�ضرب، وان ل اأرى �ضواك، ول اذكر غر ا�ضمك.
تفاقمت ول طاقة يل على  واأوجاعي  الظلُّ ظلك،  ال�ضياء،  اأيها 
دوائــر  ت�ضدمني  بــك،  ــاين  اإمي بقوة  باجتاهك  ارك�س  حتملها، 
مقفلة، بيدي القلُم �ضادقا كقو�س �ضجاع، ول اأعلم كيف تنغر�ُس 
ب�ضالتي،  موؤتزرًا  ظّلي  خلف  اأرك�س  �ضهامي؟!..وارجُع  قلبي  يف 
نف�ضي،  تلقاء  من  واقفا  اأنه�س  اللوامة،  النف�س  فتوقظني  قليال 
احتاج اإىل �ضالة �ضكٍر هلل بح�ضرتك. فما زلُت اأمُد يدي م�ضتغيثًا 

ول اأحد ي�ضمعني غرك...!

قيَل لبهلول: ما تقول يف رجٍل مات وخّلف اأّمًا وزوجًة وبنتًا 
ومل يرتك �ضيئًا.

فقال: لالأم الثّكُل، وللبنت اليتُم، وللزوجه خراب البيت.

)دعاء ال�ضت�ضقاء(
دعاء  يف  يقول  وهــو  النحوي  املكنون  اأبــا  اعــرابــي  �ضمع 
جملجاًل،  مــريــعــًا،  غــيــثــًا،  ا�ضقنا  )الــلــهــم  ال�ضت�ضقاء: 
مثعنجرًا،  غدقًا،  طبقًا،  �ضفوحًا،  �ضحًا،  هزجًا،  م�ضحنفرًا، 

نافعًا لعامتنا، وغر �ضار بخا�ضتنا(. 
ف�ضاح العرابي: هذا هو الطوفان ورب الكعبة، دعني اآِو 

اىل جبٍل يع�ضمني من املاء.
املريع: الذي يخ�ضب.

جملجل: الذي فيه �ضوت الرعد.
م�ضحنفر: كثر ال�ضب.

هزج: الذي به �ضوت.
�ضح: متتابع الن�ضباب.

طبق: عامًا، وا�ضعًا.
غدق: كثرًا.

مثعنجر: وافر كالبحر.

)لغز �ضعري(
وجاريٌة جتري ولي�َس لها رجُل 

                                         ويف بطِنها حمٌل ولي�س لها بعُل
اإذا عط�ضْت عا�ضْت وعا�َس جنيُنها

                                       واإْن �ضِربْت ماتْت وماَت لها احلمُل

 الى صالِة شكٍر لله بحضرتك
ُ

أحتاج

ب..
ن األد

خزائ
من 

)البهلول والإرث(
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كان اخلطيب احل�ضيني ال�ضيخ عبد الزهراء الكعبي )رحمه اهلل( يف بداية اأمره طالبًا يف احلوزة ومل ي�ضل ملرحلة اخلطابة 
بعد، وكان يبحث عن ق�ضيدة ُيقال لها ق�ضيدة اإبن العرند�س )ال�ضيخ �ضالح بن عبد الوهاب، عامل و�ضاعر �ضيعيـ  ت 840 هـ( 
فيها مقاطع رثائية عن الإمام احل�ضن )عليه ال�ضالم( وتبيان لف�ضائل اآل حممد )عليه وعليهم اأف�ضل ال�ضالة وال�ضالم(، 

ومل تكن الكتب يف ذلك الزمان متوفرة، فظّل ال�ضيخ عبد الزهراء )رحمه اهلل( يبحث عنها فلم يجدها. 
تو�ّضل ال�ضيخ الكعبي بالإمام احل�ضن )عليه ال�ضالم( للح�ضول على الق�ضيدة، ويف يوم من الأيام وبعد �ضالة الفجر كان 
ال�ضيخ يف �ضحن الإمام احل�ضن )عليه ال�ضالم( وكان يف ال�ضحن غرفة لتجليد الكتب ل�ضخ�س ُيدعى احلاج عبد اهلل الُكُتبي، 

فعندما راأى الكتبيُّ ال�ضيخ الكعبي مي�ضي يف ال�ضحن ال�ضريف ناداه وقال له:
يا �ضيخ.. عندي جمموعة من الكتب هل تريد اأن تراها لعّلها تنفعك؟

يقول ال�ضيخ عبد الزهراء الكعبي: اأول كتاب و�ضعت يدي عليه وفتحته واذا به اأرى )ق�ضيدة ابِن العرند�س( التي كنت 
اأبحث عنها منذ زمان، فقلُت للحاج الكتبي: اأريد اأن ا�ضرتي منك هذا الكتاب فما ثمنه؟ 

فقال له احلاج عبد اهلل الكتبي: ثمنه اأن جتل�س وتقراأ يل هذه الق�ضيدة الآن ومل يكن هنالك اأحٌد يف ال�ضحن �ضواُهما، 
فبداأ ال�ضيخ عبد الزهراء بقراءة الق�ضيدة:

رأت بمجلس إال وحضره اإلمام المهدي...
ُ

ما ق

ـــُر ـــض ـــ� َن لــــهــــا  مــــــــاِن  الــــــــزَّ يف  ــــي  ــــام ــــظ ِن ــــــا  ــــــواي َط
ــــٌد قــــ�ــــضــــائــــُد مــــــا خـــــــاَبـــــــْت لــــــُهــــــنَّ مــــقــــا�ــــضِ
ـــــعـــــًا ــــــوَم طـــــواِل ــــــج ــــــنُّ ـــــي ال ـــــك ــــهــــا حَت مــــطــــالــــُع
ـــا ـــن ـــوَب عــــــراِئــــــ�ــــــسُ جُتـــــلـــــى حـــــــَن جَتــــــِلــــــي قـــل
ـــاهـــٌد ـــض ـــِل � ـــض ـــ� ـــف ـــال ـــــاُن ب ـــــضّ ـــــ� ِحـــــ�ـــــضـــــاٌن لــــهــــا َح
ــيـــايل ـ ــــئــــايِل واأ�ــــضــــهــــُر الـــلَـّ ـــَم الــــلَّ ـــظ ـــُمـــهـــا ن اأُنـــظِّ
ـــُم ـــــوِف عـــلـــيـــُك ـــــف ـــــطُّ ـــي اأر�ــــــــــــسَ ال ـــن ـــاك ـــض فــــيــــا �
ـــا ـــه ـــيِّ ــــ ـــــنـــــا بـــــعـــــَد َط نـــــ�ـــــضـــــرُت دواويـــــــــــــــَن الـــــثَّ
ــــاظــــري ـــــــــَع ن ـــــعـــــري فـــــيـــــُكـــــُم دم فـــــخـــــالـــــَط �ـــــضِ
ـــــــا ــــــلــــــوِّ فـــــــاإنَّ ــــــــال تــــــتــــــِهــــــمــــــوين بــــــالــــــ�ــــــضُّ ف
ـــــْم ِغــــنــــًى ـــــُك ــــــري ب ــــــق ـــــْم ِعـــــــــٌز وَف ـــــُك ــــــــــُذيلِّ ب ف
ديـــــاِركـــــم ِمــــــن  ــــحــــِب يل  الــــ�ــــضُّ ـــــــــروُق  ب َتـــــــــــِرقُّ 
ــــهــــا ــــاَء جتـــــــري دمــــوُع ــــض ــــ� ــــن ــــاخَل فــــعــــيــــنــــاَي ك
ــا ــه ـــــُم ب ـــــنـــــُت ــــــــــــــّداِر الـــــتـــــي ُك وقــــــفــــــُت عــــلــــى ال
ــــا ــــامل ــــــــــْت مــــنــــهــــا الــــــعــــــلــــــوُم وط ــــــــــضَ ــــــــد َدَر� وق
ـــٌب ـــاِئ ـــح ـــض ــــــي � ــــــوع ـــــــن ُدم ـــيـــهـــا ِم و�ـــــضـــــالـــــْت عـــل
ــــْم ــــِدُك ــــع ُب ــــَد  ــــع ب الــــــــــروِح يل  ِفــــــــــراُق  َفــــــــــراَق 
ـــــْد الـــ�ـــضـــحـــاِئـــُب.. مل جَتُ اأقــــلــــعــــْت عــنــهــا  وقـــــد 

ـــُر ـــض ـــ� ــــــــُم َن ــــــــراُك ــــــــْن طــــيــــِب ِذك ــــُرهــــا ِم ـــــ ــــعــــطِّ ُي
ـــُر ـــكــــ بــــواِطــــُنــــهــــا َحـــــــمـــــــٌد.. ظــــــواِهــــــُرهــــــا �ـــضُ
ــــــــُر ـــــــــــواُرهـــــــــــا ُزه ـــــــٌر واأن ــــــــ ـــــا َزه ـــــه ـــــالُق ـــــاأخ ف
ِتــــــــرُب ـــــا  ـــــه ـــــاُن ـــــج ـــــي وت ُدرٌّ  ــــــهــــــا  اأكــــــالــــــيــــــُل
ـــُر ـــض ـــ� ـــِب ـــــــــــزاُن بــــــِه ال ــــٌر ُي ــــ�ــــض ــــا ِب ــــه عـــلـــى وجــــِه
ِذكــــــــــُر وِبــــــــــُكــــــــــْم  بـــــهـــــا  يل،  ــــى  ــــي ــــح ــــي ل ـ 
ــــرُب ــــضَ ـــــُم � ــــــــــُه عـــــنـــــُك ــــــا َل ــــــــــــٍب م ــــــالُم حُمِ ــــــض � 
ـــطـــُر �ـــضَ لــــُكــــْم  ـــحـــي  مـــدي ِمــــــن  ـــــر�ـــــسٍ  ِط كــــــلِّ  ويف 
ــــُر ن ذا  ـــــــرُّ  ـــــــم وحُم ــــــٍم  ــــــظ َن ذا  ــــبــــيــــ�ــــسُّ  فــــِم
ـــــُكـــــُم احلـــ�ـــضـــُر ــــــ ـــــواين وحـــــقِّ ـــــل ـــــضُ ـــــُد � ـــــواعـــــي م
ــــْم َجــــرُب ـــٌر وَكــــ�ــــضــــري بــــُك ـــض ـــ� ــــْم ُي وُعــــ�ــــضــــري بــــُك
ــــطــــُر ــــَق ــــلُّ ِمــــــــن دمـــــعـــــي لــــبــــارِقــــهــــا ال ــــَه ــــن فــــي
ـــُر ـــخ ـــض � ـــــْم  ـــــُك حمـــــبـــــِت يف  ـــــٌد  ـــــدي ـــــض � وقــــلــــبــــي 
ـــُر ـــف ــــ ــــُم َق ــــاُك ــــن ــــع ـــــــن بـــــعـــــِد م فــــمــــْغـــــــــنــــاُكــــُم ِم
كــــــُر ــــــــــــــيُّ والــــــذِّ �ـــــــــــــسَ الـــــِعـــــلـــــُم الإلِه بــــهــــا ُدرِّ
ــــدُر والــــ�ــــضِّ بــــالــــدمــــِع  الـــــبـــــاُن  ــــــــــَرّوى  َت اأْن  اإىل 
ـــُر ـــك ـــِف ال ـــــري  ـــــاِط خ يف  الــــــــــداِر  بــــر�ــــضــــِم  وداَر 
َدرُّ لــــهــــا  ـــــِن  ـــــض احلـــــ� بـــــعـــــِد  ــــــــن  ِم َدرَّ  ول 

قصة الشيخ عبد الزهراء الكعبي
ي

ّ
مع قصيدة ابن العرندس الحل
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واإذا  الق�ضيدة  من  الثاين  املقطع  اإىل  الكعبي  ال�ضيخ  و�ضل  فلما 
عليهما  وي�ضلم  ياأتي  هيبة  ولــه  الأعـــراب  زّي  له  جليل  ب�ضيٍد 
ويجل�س لي�ضتمع، يقول ال�ضيخ عبد الزهرة: انه مبجرد اأن جل�س 

ذلك ال�ضيد اأخذتني هيبُتُه ومل اأقدْر اأن اأقراأ. 
وا�ضلت  ال�ضيخ:  فيقول  الــزهــراء!  عبد  يا�ضيخ  اإقــراأ  يل:  فقال 

قراءة الق�ضيدة..

يقول ال�ضيخ عبد الزهراء الكعبي )رحمه اهلل( فلما و�ضلُت اإىل 
هذا البيت:

اأيقتُل  اأيقتُل  مراٍت  ثالَث  وكّرر  متاأثرًا  البهي  ال�ضّيد  ذلك  وقف 
اأيقتل؟! ثم توجه اإىل �ضريح احل�ضن )عليه ال�ضالم(.. 

ال�ضيخ عبد الزهراء: عندما كّرر هذه الكلمة ثالَث مرات  يقول 
اأنزلنا روؤو�ضنا اأنا واحلاج عبد اهلل الكتبي واأخذنا بالبكاء حلظات، 
ثم رفعنا راأ�ضنا فراأيناه قد دخل اإىل �ضريح الإمام احل�ضن )عليه 
ال�ضالم( من باب القبلة، فراودنا عند ذلك الف�ضول يف هذا ال�ضّيد 
فتبعناه اإىل ال�ضريح فلم جند اأثرًا له، وبحثنا عنه يف ال�ضارع فلم 

جنده، ل ندري اإىل ال�ضماء �ضعد اأم اإىل الأر�س نزل؟!!.

�ضعر: علي ال�ضاهر

املــــــــــــــــــــوُج �ضورُتُه 

فاأّنى ُيدَرُك؟

وهو املُحبُّ مبثِلِه 

ل ُي�ضَرُك

وهو البهيُّ كنخَلٍة 

اأعذاُقها.. نّواُبُه 

من �ضرِعِه مل يرتكوا

الكوُن )ُتربُتُه( 

ُيحّدُق �ضاجدًا 

يف الغيِب ثّم يرى القلوَب 

في�ضحُك

فقلوُبنا تكفي له 

عن �ضرِحنا 

وتقوُل: دونَك 

كلُّ نب�ٍس ُمرَبُك

نحُن اخُلِلقنا 

من َترافِة طيِنِه 

واإلـــــــــــــــــــــــــــــيِه ثّم اإليِه 

نحُن الأنَزُك

 نهواُه حّد باأْن نذوَب 

ـــُد  ــبــوِة وال ــبــُط الــنُّ ــضِ اإمـــــاُم الـــُهـــدى �

ــدى ــُه ــرتــ�ــضــى َعـــَلـــُم ال اإمـــــاٌم اأبـــــوُه املُ

ما وال�ضَّ واجِلــــنُّ  الإنــ�ــُس  بــكــْتــُه  اإمــــاٌم 

تزْل مل  فِّ  بالطَّ البي�ضاُء  الُقبُة  لــُه 

ـــُه ـــوُل وق قـــــاَل  اهلِل  ر�ــــضــــوُل  ـــِه  ـــي وف

ــــــاَط مِبــثــِلــهــا ُحـــِبـــْي بـــَثـــالٍث مـــا اأح

ــٌة ــبَّ ـــ ـــفـــاُء، وُق لـــه تـــربـــٌة فــيــهــا الـــ�ـــضِّ

ــــُه ِتــ�ــضــعــٌة ــــن ــــــــــــٌة ِم يَّ ــــــــــٌة ُدرِّ وذريَّ

خليَفٌة اإّل  الـــثـــاأِر  ِلأخـــــِذ  فــلــيــ�ــَس 

ــن ُكـــلِّ جــاِنــٍب ــِه الأمــــالُك ِم حُتـــفُّ ب

ــِس َعـــٌن �ـــضـــواِرٌع ــا� ــن عــواِمــُلــُه يف ال

ِه ـــُة َجــــــدِّ ـــام ـــم ـــُه حـــقـــًا ِع ـــُل ـــلِّ ـــَظ ُت

ــدُرُه ــوِة �ــض ــب ــنُّ حمــيــٌط عــلــى عــلــِم ال

حممٌد  ، الع�ضكريِّ الإمــــاِم  ابـــُن  هــو 

َجرُب عدِلِه  ِمــن  يــِن  الــدِّ لَك�ضِر  يكوُن 

والنَّ�ضُر ــزُّ  والــِع ــاُل  ــب الإِق وَيــقــِدُمــُه 

اخِل�ضُر ــُرُه  ــاِظ ون عي�ضى  وحــاِجــُبــُه 

ــرْبُ اجلَّ َلها  ظـلَـّ يِد  ال�ضَّ ُملوُك  ما  اإذا 

ــدُر الــ�ــضَّ ذلــك  ــُه  �ــضــمَّ لعلٍم  فــُطــوبــى 

احَلــرُب العَلُم  الطاهُر  النقيُّ  التقيُّ 

ـــًا حــ�ــضــٌن بــكــربــال اأُيــــقــــَتــــُل ظـــمـــاآن

غٍد يف  احلو�ِس  على  ال�ضاقي  ووالـــُدُه 

ــهــى مـــوىًل لــُه الأمـــُر الأئــمــِة ربُّ الــنُّ

هُر وال�ضِّ ــنــُو  والــ�ــضِّ اهلِل  ر�ــضــوِل  و�ــضــيُّ 

والبحُر والـــرَبُّ  والــطــُر  الَفال  ووحــ�ــُس 

ــرُّ ـــ ــا طـــوعـــًا مـــالئـــكـــٌة ُغ ــه تـــطـــوُف ب

ُنـكُر ــُم  ذالــُك يف  لي�س  �ضحيٌح،  �ضريٌح 

َعــمــرو؟ وَمــــْن  ـــواُه  �ـــضِ ـــٌد  زي ــْن  فــَم َويِلٌّ 

ُر ال�ضُّ ــُه  َمــ�ــضَّ اإذا  الــداعــي  بها  ُيــجــاُب 

َعـ�ضُر ول  َثـــمـــاٍن  ل  ـــدٍق  �ـــضِ ـــُة  اأِئـــمَّ

ـــِه بــحــُر؟ اأنـــامـــِل ـــن  ِم ــٍو  ــض ــ� ـــلِّ ُع ويف ك

ــُر ــه ــا َم ــه وفـــاطـــمـــٌة مـــــاُء الــــفــــراِت ل

ِه  بحبِّ

والعمُر بَن يديِه

َبُك عمٌر حُمْ

اأراأيَت حاَل النا�ِس

ح�ضرَة نظرٍة

من عنِدِه

باكَن مل يتحّركوا

وال�ضم�ُس مل تطلْع

بغِر �ضفاِئِه

والليُل يف جنباِتِه

ُك متن�ضِّ

هذا ابُن فاطمَة البتوِل 

هدايٌة

للنا�ِس اأجمـــــِعهْم

ُك بِه نتم�ضَّ



ً
ته أريجا

ُ
 ورد

ْ
أبني الذي نطقت

الى روح الشهيد السعيد )بشار عويد عطية(

ره 
ّ

، كان يجري نحوي لم يكن وهما، لم يكن ذلك التش���خيص للجس���د كما كنت أحلم أن أراه أو أصو
ُ

ي رؤياه
ْ
أفرحتن

 
ّ
لنفس���ي في كل غمضة عين وس���رحان فكر أو حين يداهمني حزن ال يحتمل.. بل كان بش���ار بروحه يقبل علي

بذلك النور. رؤيته كانت ش���عورا لم أجربه أبدا من قبل، امتأل قلبي س���عادة وحزنا من أول نظرة بعد فراق س���نتين 
كاملتين منذ ان فاضت روحه إلى بارئها..

” ذهب  يوم الجمعة ألداء صالة 
ً
من يس���معني س���يرفض تصديق شيء مما أقول، الن الجميع يعلم إن “بش���ارا

ن الجهاد الكفائي ضد زمر التكفير واإلرهاب )داعش(، وجد ذلك 
ُ
الجماعة في الصحن الحسيني الشريف، وحين أعل

تكليفا ش���رعيا والشهادة في سبيله سعادته المؤكدة، فالتحق بفرقة العباس القتالية احدى تشكيالت المرجعية 
الدينية العليا للحشد الشعبي.

الحرار: حيدر عا�ضور
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وهو يردد: فقد جاء الوقت الذي يتوّجب فيه عيّل أن أبدأ احلياة بشكل 
آخر.. فطاعة املرجعية الدينية العليا هي إطاعة اهلل تعاىل وطاملا أنا ابنها 
البار وجب عيّل التكليف الرشعي ان البس كفن اجلهاد ولن اخلعه أما 

منترصا أو شهيدا...
روحية،  عالقة  السالم(  احلسني)عليه  باإلمام  عالقته  كان  بشار  ابني 
كان يؤمن بثقة أنه قادر عىل التغلب عىل مجيع مصاعب احلياة وحزنه 
السالم.  عليه  اإلمسسام  قبة  حتت  والتضع  هلل  خالصة  بصالة  وضيقه 
هي ذروة العقيدة وهو يرتك أطفاله وزوجته وبيته اآلمن يف حالة من 
الراحة املضيئة، خالصة إيامنية  بأن اهلل واحلسني سيتكفالن برعايتهام 

اذا نرص املؤمنني واملسلمني من أيادي )داعش( التكفريي.     
 كان الفارق بينه وبني أوالدي الباقني أنه جيد راحة غري عادية يف إطاعة 
الفتوى املقدسة  الدينية حتى لو يف جمرد كلمة، وهنار إعالن  املرجعية 
رجع إىل البيت حممر الوجه هيتف بال شعور- لبيك يا حسني- لبيك 
يا مهدي – لبيك يا سيد عيل السيستاين- وخرج ومل نره لفرتة طويلة. 
وشموخ  بكربياء  الشعبي  احلشد  انتصارات  يروي  كان  زيارة  وكل 
جاء  كبطل  تستقبله  كانت  واملدينة  واملنطقة  هو.  احلشد  كل  وكأنه 
بالثغور  املرابطني  أكبادهن  فلذات  سالمة  عىل  األمهات  ليطمئن 

وسواتر الرشف.
ومرة ابتسم بشار ابتسامة حاملة وهو يقول: 

واّضحي  أصدقائي  أتقدم  باالستشهاد،  كثريا  افكر  أنا  أمي   -

تنتهي احلرب ضد )داعش( ومل  أن  استشهد، وأخاف  مل  لكنني  كثريا 
أن  اهلل  تدعي  أن  ،أرجوك  أمي  يا  عظيمة  فرصة  وهي  الشهادة..  أنل 

يرزقني الشهادة .
وقتها اصدر »بشار« نحيب غري مسموع وهو يرمي ثقله عىل صدري، 
هلذا النحيب إحساس اخرتق جوانحي، هز كياين.. إال انه قبل أن جيد 
الوقت الكايف إلعالن دعائي له تواشجت روحي مع روحه وتصاعد 
نحيب مشرتك بصوت عال، ومل أمتالك نفيس فوجدين أجهش بالبكاء 
ولساين يقول : آه يا زينب، تلك الدماُء لو أهنا ُتوقى إذن كانت دماُء 
العاملني َتقيها .. لو أن منها قطرًة ُتفدى إذن كنا وبغرِينا نفدهيا... وأنا يف 
هذا احلزن العميق وضعت يدي عىل رأسه هامسة له، كيف استطيع أن 
أحتّمل فراقك يا ولدي؟  أنت عمود بيتي وشمعة حسينية تنري طريقي 

املوحش..
لرحلة  مرعا  نفسه  ينفض  وهو  قليلة  دقائق  يف  بخجله  أحسست 
حيوية  ممتلئة  خروجه  حلظات  كانت  واحليوية،  الطاقة  بذات  اجلهاد 
القرآنية  اآليات  عليها  مكتوب  )طاسة(  يف  املياه  أحضت  زوجته   .

احلافظة وأطفاله يتشبثون بحقيبة مالبسه أخوته ووالده ينتظرون مع 
أبناء املنطقة بباب الدار، وهو يد متسك احلقيبة وأخرى متسك رأيس 
جسدي،  حنايا  إىل  عجيبة  بربودة  تنتقل  كلها  جسمه  بحرارة  شعرت 
فخفق قلبي خفقانا عجيبا. أخاف البكاء أمامه وقد وعدته أن ال ابكي 
شديد  بحذر  وحّركني  يب  امسك  مثله.  الشهادة سعادة لشخص  الن 
أمامه  وجسدي  النفس  بمقطوع  أشبه  وهو  حولنا  عام  يعزلني  كأنه 

يرجتف، ومن ثم بدأ يدندن يف أذين. 
 ، أوال  واحلسني  اهلل  سبيل  يف  بالشهادة  يل  دعسساؤك  أمسسي   -
ووصيتي أن ترعي أطفايل وزوجتي كام رعيتني ..علميهم يا أمي حب 
احلسني ، فحبه جنة.. من الصعب توديعك الوداع األخري، قول ذلك 

ولكنه إيامن مطلق بام اؤمن واعتقد. 
عندما اهنى » بشار » حديثه انفجرت بال إرادة بالبكاء. ساد الصمت 
فمنذ  األخري.  خروجه  هو  هذا  إن  يعلمون  اجلميع  كأن  قصرية  فرتة 
عام 2014 التحاقه األول حتى هذه اللحظة مل يشعروا هبذه املشاعر 
بالتوديع  تنطق  السسودودة  األصسسوات  وبسسدأت  احلسسب.  وهسسذا  اجلياشة 
كام  اجلموع،  وسط  من  بساطة  بكل  تبخر  قد  و«بشار«  والتلويح.. 
كان يفعل غالبا يف كل إجازة.. يف حينها أعلنت الفضائيات إن قوات 
احلشد الشعبي طّهرت –جبال مكحول- بالكامل وقد الحت صورة 

بشكل وهو يلوح بالنرص.
فجأة  غمرين  األخرية،  القتالية  رحلته  بعد  روحي،  أراقب  كنت  بينام 

وشحمه،  بلحمه  أمامي  »بشار«  وقف  حسابا،  له  احسب  مل  بقدوم 
رصخت وشممته بكل عنف كان يشبه املالئكة بضيائه فقدت توازين 
عىل  أوشكت  وحني  املميزة,  حركاته  من  حركة  كل  ملرأى  الداخيل 
السقوط أمسك يدي وقّبلها بشدة، وهو يضع فيها وردة كبرية احلجم 
جاء  املرة..  هذه  عيّل  تأخرت  ملاذا  أساله  أن  وقبل  املكان  مأل  عطرها 
أما  باالستامع،  خاص  نداء  كأنه  رايس  صميم  يف  الفجر  أذان  صوت 
إن وردتك قد  البيت.. حتى ختيل يل  انفي وأركان  العطر فكان يمأل 
نطقت أرجيًا طيبًا فاض املكان هبا . نظرت إىل صورته وجدته مبتسام، 

قرأت تاريخ استشهاده 21 / 3 / 2017. يا اهلل ما أعظمك.
يف  ينعُم  انه  ليقول  فزارين  إليه،  بشوقي  تنبأ   « بشارًا   « أن  بّد  ال  قلت 
عطر اجلنة وأن من ينتظره يف الطريق مل يكن يقول عن االستشهاد، وأن 
هذه الرؤيا هي العالمة التي تركها عليه الشهيد كانت بالضبط الرمز 
الفارق بينه وبني كل املتسلطني والفاشلني واملتنعمني واملستمرين عىل 

قيد احلياة بفضل دمه الطاهر. 

وقف أمامي بلحمه وشحمه.. صرخت وضممته وشممته بكل 
عنف كان يشبه المالئكة بضيائه
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اكتست املجتمعات يف ظل تفيش جائحة كورونا بطقوس 
تأثري  ايام  الصحي  الوضع  فتأثر  معتادة  غري  وممارسات 
وتعرضت املنظومات الصحية اىل اخلرق واصبحت غري 
هلذا  التصدي  عن  عاجزة  املختربات  وامست  نفع  ذات 
)كوفيد-19(  بفريوس  بعد  فيام  والذي عرف  الفريوس 
العمرية  مراحله  مجيع  يف  باإلنسان  يفتك  صار  والسسذي 
حتديات  اىل  االخر  هو  تعرض  فلقد  االقتصاد  وكذلك 
وبالنتيجة  الصناعي  القطاع  شلل  اىل  ادت  آخر  نوع  من 
وطسسأة  حتسست  السسعسسامل  مسسن  الكثري  وتسسريسسح  االفسسسالس 
اجلائحة؛ ولكن ما تعرض له القطاع الرتبوي والتعليمي 
كان  النامية   او  منها  املتقدمة  سواء  السسدول  وخصوصا 
االقوى واالشد اذ ان مجهوره الواسع ويف مجيع مراحله 
هم االطفال واملراهقون والشباب وسوف نقترص حديثنا 
والبحث  العايل  والتعليم  والتعليم،  الرتبية  وزاريت  عن 
العلمي، يف العراق اذ اختذت هاتان الوزارتان اجراءات 
احرتازية طبقا خللية االزمة التي تقودها الدولة للحد من 
انتشار فريوس كورونا واحلفاظ عىل احلدود املناسبة لئال 
منكوبا  بلدا  العراق   السيطرة ويصبح  االمور عن  خترج 
من حيث االصابات كام حدث يف إيطاليا واملانيا وفرنسا، 
يف  ليوم  السسدوام  حتجيم  هو  االجسسراءات  تلك  بني  ومن 
االسبوع وفرتة لثالثة ايام، والتعليم عن بعد او ما يسمى 

منذ عام

“االحرار”  تستطلع آراء معنيين..

التعليم عن بعد وتحدياته المستقبلية
وبضع���ة اش���هر وبقاع المعمورة ترزح تحت وطأة تفش���ي    

فيروس كورونا الذي انتقل من بقعة صغيرة في الصين الى جميع انحاء 

العال���م فبدال من ان يكون فيروس���ا محليا خاص���ا ببلد معين او بلدة معينة 

كون جائحة عالمية وتلقي بظاللها على 
ً
امتد الى اصقاع الكرة االرضية لت

نواح���ي المجتمع���ات االجتماعي���ة  واالقتصادية ولربما االكث���ر فتكا الصحية 

والمعاش���ية  منه���ا فاصبح الس���كان ره���ن االقامة الجبرية في مس���كناهم 

دفع���ا للضر م���ن االصابة به من جان���ب وامتثاال لتعليم���ات منظمة الصحة 

العالمية من جانب اخر.
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بالتعليم اإللكرتوين وكان له بعدان ليسا باهلينني، سنتطرق اليهام يف 
هذا االستطالع الذي جرى بني ثلة مثقفة من تدريسيني ومعلمني 

وكذلك طالب.
ان  الرياضيات(  مادة  )مدرس  اخلفاجي  ابراهيم  االستاذ  ويقول 
بالنصف  حتى  ولو  املرجوة  بنتائجه  يأت  مل  االلكرتوين  التعليم 
لتلك االلية وذلك لألسباب  الشديد لكل من سعى  مع احرتامي 

التالية:
1- كثرة انقطاع التيار الكهربائي ولفرتات طويلة.

2- عدم جودة شبكة األنرتنيت وضعفها.
وعدم  الطلبة  امور  اولياء  من  لكثري  املعيشية  احلالة  ضعف   -3
قدرهتم عىل اقتناء اجهزة موبايل حديثة تتضمن تطبيقات التواصل 

خصوصا من لديه طالب.
التفاعل مع  استعامل االجهزة وضعف  لثقافة  الطالب  افتقار   - 4
التواصل االلكرتوين خصوصا اذا كان لديه سؤال او استفسار اثناء 

طرح الدرس او رشحه مما قد تفوت الفرصة عليه بفهم الدرس.
اما فيام خيص دوام الطلبة ليوم واحد يف االسبوع فاعتقد )اخلفاجي( 
انه غري كاف ابدا لدراسة املناهج الدراسية واكامهلا وحلِّ التامرين 
املرافقة للمواضيع مع املدرس وبمشاركه زمالئه الطلبة وقد حاولنا 
ومن خالل طرح مقرتح ان يكون الدوام ثالثة ايام  اسبوعيا وباتباع 
لتعقيم  املدرسية  الصحة  فرق  خالل  من  الصحية  الوقاية  رشوط 
االمتحانات املدارس وتعفريها ومتابعة الطلبة صحيا واحالة احلاالت املشكوك  واجسسراء  باملواد  لسسإرساع  ومسسراعسساة  بإصابتها 

الشهرية والفصلية ما امكن ولكن خلية االزمة يف وزارة الرتبية 
حالت دون ذلك لتفاقم وزيادة حاالت االصابة يف املدارس، 
نتائجه عىل  له  اهليأة سيكون  الدرايس هبذه  النظام  فان  وعليه 
املستويني العلمي والرتبوي واذا ما استمرت اجلائحة ال سمح 
والبعيد  القريب  املدى  عىل  وخيمة  عواقب  له  فستكون  اهلل 
واكثر املتضرين هم تالميذ الدراسة االبتدائية كون تعليمهم 
امر  وهذا   %  60  -50 عن   تقل  ال  بنسبة  االهل  عىل  يعتمد 
صعب وترتتب عليه امور اخرى كون ان بعض االهايل عامة 
تقرأ وال  التعليم )ال  اًمية  يعانني بشقني  واالمهات خصوصا 

تكتب( وامًية  املعرفة باستخدام احلاسوب او املوبايل.
ويرى االستاذ  حيدر عدنان حسون )مدرس مادة الفيزياء(: 
اىل  حتتاج  والرتبوية  التعليمية  العملية  ان  معلوم  هو  كام  انه 
التدرييس  والكادر  واملدرسة  الطالب  بني  ما  مستمر  تواصل 
الصحي  الظروف  بسبب  للدوام  اسبوعيا  واحد  يوم  واعتامد 
اثار  له  االمر  بالتأكيد غري كاف وغري مقنع وهذا  الراهن هو 
املراحل  وخصوصا  الطلبة  عىل  بظالله  وسيلقي  مستقبلية 
اخللل  عن  التساؤل  حول  اجابته  معرض  ويف  االبتدائية، 
أكد  املبارش  التعليم  ظل  يف  الرتبوية  العملية  اصسساب  السسذي 
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ان  حيث  كبري  بخلل  الرتبوية  العملية  اصيبت  نعم  انه  حسون: 
االساس  يعد هو  اذ  املبارش  التعليم  واملعرفة هو  التعليم  اساس 
باإلضافة  التعليم  واوقات  احلضور  النتظام  وذلك  واالفضل، 
اىل التواصل والتفاعل املبارش ما بني الطالب واالستاذ وهذا ما 
يفتقده التعليم االلكرتوين ومىض حسونه بقوله: »ال يمكن عد 
احلضورية  الدراسة  عن  يغني  ناجحا  بديال  االلكرتوين  التعليم 
مل  ولكن  املبارش،  للتعليم  وداعام  مساندا  عده  ويمكن  للطلبة 
ان  منها  االسباب  من  جلملة  وذلك  املطلوب  للمستوى  يصل 
عىل  مسبوقة  وغري  جديدة  جتربة  هي  االلكرتوين  التعليم  جتربة 
مدى تاريخ العراق وتم اعتامدها بصورة رسيعة بسبب الظروف 
باإلضافة اىل صعوبة جودة االنرتنيت ومعرفة استخدامه بالنسبة 
فئات  هناك  ان  ايضا  املهم  واالمر  الطلبة وعوائلهم  من  للعديد 
احلضوري  التعليم  يكون  االبتدائية  املرحلة  وخصوصا  عمرية 
انفة  االسباب  وبرغم  ولكن  االلكرتوين  التعليم  من  بكثري  افضل 
الذكر مل يصل اىل مستوى الطموح وان كان اعطى نتائج بنسبة ال 

بأس هبا..
يف حني ذهب ضياء اسامعيل االسدي )طالب ماجستري يف جامعة 

بابل(:
حديثة  ليست  عليها  متعارف  هي  كام  االلكرتوين  التعليم  فكرة 
قبل  هبا   عملت  املتطورة  السسدول  من  الكثري  هناك  وانام  السسوالدة 
جائحة كورونا التي عصفت بالبالد من خالل التامزج بني التعليم 

مراحلهم  بجميع  والطلبة  للتالميذ  وااللسسكسسرتوين  احلضوري 
التلميذ  او  الطالب  رفد  تساهم يف  ذلك حالة صحية كوهنا  ويعد 
باملعلومة اواًل بأول واكامل ما تبقى من مواده الدراسية بالتواصل 
التعليم كانت  املحاولة هلذا  الرغم من ان هذه  مع االستاذ، وعىل 
موجودة يف بعض املدارس االهلية داخل العراق حسب معرفتي 
فريوس  ظهور  بعد  رسمي  بشكل  وظهرت  حديثة  تعد  اهنا  اال 
كورونا املستجد، وال اعتقد جاءت بنتائجها املرجوة كون الطالب 
ادخال  اىل  حيتاج  التعليمي  الطاقم  وكذلك  تدريب،  اىل  حيتاج 
الدرس  اجواء  وتكون  النظام  هذا  مع  للتعامل  بدورات  الكوادر 
اما  التعليم،  جانب  من  هذا  اجلامعة  او  املدرسة  ألجواء  مقاربة 
للطموح  ملب  وغري  ناجح  غري  حتاًم  فهو  االمتحان  جانب  من 
الغش  منها  اخرى  امور  اىل  الذهاب  التلميذ  او  الطالب  جيعل  ما 
بمعنى ان التعليم االلكرتوين ومواكبة التطور يشء جيد مع مراعاة 
رضورة توفري اجواء الصف احلضوري، واما االمتحان احلضوري 
مستويات  بني  الفردية  الفروق  ملراعاة  االسلم  هو  االلكرتوين  ال 

الطلبة من  خالل االجوبة.
اما فيام خيص دوام املدارس يوما واحد فقد اكد االسدي: 

داخل  والتالميذ  للطلبة  الزخم  لتقليل  جيدة  الفكرة  ان  مع 
بقية  اىل  املصاب  من  الفريوس  انتقال  عسسدم  لضامن  مدارسهم 
التالميذ والكوادر التعليمية والتدريسية، اال ان الدوام ليوم واحد 
يف االسبوع غري كاٍف ألن ذلك سيخرج جياًل من مرحلة اىل اخرى 
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يفتقد للمعلومة الكافية فضاًل عن عدم االستيفاء للمنهج الدرايس 
ومستواه  التعليم  وهيدد  اخطر  املوضوع  يصبح  اخرى  عىل  وسنة 
ويضعف حتى عىل مستوى التصنيف الدويل، وعىل الرغم من ان 
هناك رضورات لذلك، لكن هذا النوع من الدوام غري كاٍف، ومن 
بني االسباب لذلك جلوء املؤسسات املعنية اىل تقليص بعض املواد 
ناهيك  هلا،  الوزاري  االمتحان  والغاء  بعضها  وتدريس  الدراسية 
مع  واحدة  موضوعاهتا  مرتبطة  دراسية  مواد  وجود  خطورة  عن 
االخرى وعىل تسلسل املراحل الدراسية وبالرغم من ذلك فيبقى 
التعليم حضوريا  كان  كلام  افضل ألنه  اليومان حضوريا  او  اليوم 
االستاذ  شخص  حضور  النتائج  هذه  ومن  اجيابية  نتائج  يضفي 
داخل قاعة الدرس وألن رسالة املعلم واالستاذ هي رسالة تربوية 
قبل ان تكون تعليمية فقاعة الدرس تكون هي املثال لذلك، كون 
اغلب االساتذة حيرصون عىل ان يقدموا فضاًل عن املعلومة العلمية 
رسالة تربوية هتدف اىل خلق جيل حيمل من الوعي والثقافة والعلم 
ليكونوا بناة للمستقبل، وهذه احد االسباب التي منعت التواصل 

املبارش لألستاذ مع طلبته وهي بالفعل حالة مأسوف عليها.
حال  واقسسع  اصبح  االلسسكسسرتوين  التعليم  كالمه  االسسسدي  وختم 
استجاب له الطالب واالستاذ وهو احلل االنسب بالفعل يف الوقت 
للتعامل  ومعرفية  تطويرية  دورات  هناك  تكون  ان  وجيب  احلايل، 
مع هذا النظام وللطرفني كوادر وطلبة للخروج بمخرجات جيدة 

حتمل من العلم والوعي وال ان يؤخذ عىل ان التعليم االلكرتوين 
هو نظام النجاح للمجتهد والفاشل.

وكان لألستاذ صباح عيل محادي )املرشف يف تربية كربالء املقدسة( 
عنه  واالستعاضة  احلسسضسسوري  السسسدوام  تغيري  بخصوص  رأي 

بإلكرتوين:
الدوام  ليوم واحد يف األسبوع للمراحل الدراسية كافة ال يمكن 
ولكن  للطالب  العلمية  املستويات  يف  اجيابية   نتائج  حيقق  أن 
الدوام ثالثة ايام فاكثر أسبوعيا ممكن أن يلبي الطموح ويرفع من 
تأثريا  ليوم واحد  الدوام  فيام يشكل  للطالب،  العلمية  املستويات 
سلبيا عىل املستوى التعليمي والرتبوي ويؤكد ان التعليم الرتبوي 
تأثر سلبا وال يمكن القول انه اصابه الشلل طاملا ان البدائل موجودة 
من  يرفع  ألنه  بكثري  افضل  املبارش  احلضوري  التعليم  ان  حني  يف 
مستوى اداء الطالب وقدراهتم العلمية بفضل التفاعل مع املدرس 
من خالل املناقشة واحلوار الكتساب معلومات وخربات اضافية 
ظل  يف  األنسب  احلل  و  اإللكرتوين  التعليم  ان   محادي  واضاف 
جائحة كورونا أما يف الفرتات الالحقة إن شاء اهلل  يعود التعليم إىل 
وضعه الطبيعي بعد أن يتعاىف العامل من الوباء وختم محادي حديثه 
ان التعليم االلكرتوين مل يأت بنتائجه املرجوة او بمستوى الطموح 
لكنه البديل املناسب يف ظل الظروف احلالية حتت ظل هذا الوباء.
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ال�ضتاذ �ضباح علي حمادي



 العلم والتقى
ُ
السيد رضي المرعشي فقيد

عت االوساط الحوزوية ومراجع الدين االجالء علما من أعالمها وفضيال من 
ّ
ود

فضالئها العالم العامل السيد رضي الدين المرعشي )رحمه الله تعالى(
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احلسيني  جعفر  السيد  بن  ا  ريض  السيد  ولــد 
املرعيش  يف النجف األرشف يف السابع من ربيع 
١٩٣٦م  لعام  املوافق  ١٣٥٦للهجرة  عام  االول 
يف حملة احلويش ونشأ يف ظل أرسة علمية عريقة 
عن  والزهد  والقداسة  والتقوى  بالفقه  عرفت 
جعفر  )السيد  املرحوم  فوالده  الدنيا  ملذات 
واستاذ  األرشف  النجف  أعالم  أحد  املرعيش( 
السيد  بنت  العلوية  والدته  وأما  العلمية  احلوزة 
عمره  من  العارشة  بلغ  حينام  األشكوري  حسني 
املبارك دخل احلوزة العلمية وهو يقول عن نفسه 
:  أول أساتذيت  هو والدي الذي وضع قدمي عىل 
املقدمات  ثّم درست  والتعّلم،  العلم  أول طريق 

عند السيد حممد عيل األفغاين، ومرحلة السطوح عند السيد حممد تقي القمي، أّما البحث اخلارج فحضت 
عند نخبة من جهابذة العلامء، فقد حضت عند سامحة آية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيم )قدس رسه(، 
وعند سامحة آية اهلل العظمى السيد أيب  القاسم اخلوئي )قدس رسه(، وكذلك حضت ملدة سنتني عند 

السيد اخلميني )قدس رسه(، وعند الشيخ حسني احليل )قدس رسه(.
وقد  زاول التدريس من املقدمات إىل هناية السطوح العالية سنني طويلة، فبعض كتب السطوح العالية   

للجامعة  إماما  كان  األمراض كذلك  عليه  تكالبت  ذلك حتى  واستمر عىل  مرات  أكثر من سبع  درسها 
الدينية  العلوم  برتبية طالب  اهتاممه  ابن جربين وعرف عن سامحته  الشيخ األنصاري وجامع  يف جامع 
،وعرف عن سامحته عشقه لزيارة سيد الشهداء عليه السالم فكان ال يرتكها يف أحلك الظروف األمنية 
كفرتة بداية سقوط طاغية العراق إال أن متنعه املوانع ولزهده )رمحه اهلل( أثر واضح يف نفوس طلبة العلم 
فكان يأبى إال أن حيمل طعامه بيده مع أنه مع كرب سنه وضعف أعصابه قد يقع الطعام من يده وال يكلف 
أحد الطالب بإيصاهلا له للبيت، بل كان يتعذر هلم ويأمرهم باملذاكرة، وكان سامحته حمبا للمطالعة وتقرير 
دروسه، ومن صور زهده عدُم سعيه خلف األلقاب بل أنه مل يفكر بأخذ إجازة من العلامء مع أنه أهل 
لذلك، وأما عن صربه فال يعرف ذلك إال من هو مطلع عىل حياته عن كثب ففقد أخاه وعضده الشهيد 

السيد حممد تقي وكذا  فقد ابني أخيه وولده السيد حممد مهدي يف عنفوان شبابه.
ومن مؤلفاته  تقريرات ومباحث الفقه للسيد اخلوئي والتي تقع يف ٣٠جملدا.

انتقل اىل رمحة اهلل  يوم السبت ١٣- ٣- 2٠2١ م املوافق 28 رجب االصب ١442 هـ عن عمر ناهز ال 
العتبة  املؤمنني )عليه السالم(، وُدفن يف احلجرة )30( يف  الثرى يف جوار جده أمري  )84( عاما وورى  
العلوية واملجاورة ملقربة اإلمام اخلوئي )قدس رسه(، وُتعرف هذه احلجرة بمقربة العلامء، والتي قد ُدفن 
فيها قبل ذلك اثنان من األعالم من طالب السيد اخلوئي وهم كل من: آية اهلل السيد تقي القمي، وآية اهلل 

السيد حممد رضا اخلرسان )رمحها اهلل(.
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المنطقة منطقة سكنية وتجارية مزدحمة تم ازالتها قرابة فترة الستينيات    
من القرن الماضي، والمنطقة كانت تزدحم باألزقة والمحالت التجارية وبالدور السكنية، 
وكان الزقاق فيها ال يتجاوز عرضه ثالثة امتار ويرتبط مباش���رة بباب قبلة االمام الحس���ين 

)عليه السالم(..
تم تطوير باب القبلة في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، فيما كانت 
 في فترة النصف االول 

ً
االواوين التابعة الى الحرم بالوقت الحالي غير موجودة س���ابقا

م���ن القرن الماضي ب���ل كانت محالت تجارية وعمارتها كان���ت تلتصق ببعض وهي جزء 
من سور العتبة الحسينية المقدسة وتوجد بعض الصور التاريخية بهذا الخصوص..

 
ُ

منطقة
باب قبلة اإلمام الحسين 

 ه��ذه
ْ

ك���ان���ت

A
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كام كانت متتد حمالت جتارية وعامرات ال تعلو السياج للحرم 
املقدس وانام بمستواه وكانت عبارة عن مكاتب وحمالت لبيع 

الساعات و البضائع..
ازّقة  عن  عبارة  كانت  انام  املساحة  هبذه  تكن  مل  املنطقة  هذه 
عرض الزقاق االسايس الذي ُيطل عىل باب القبلة كان بحدود 
ثالثة أمتار ويمتد قرابة )150( مرتا وكانت الزقاق يتقاطع مع 
زقاق آخر يمتد حول احلائر احلسيني ويفصل ما بني املحالت 
املحالت  وايضًا  احلسيني  احلائر  ضمن  املوجودة  والعامرات 
منطقة  بالتايل  وهي  القبلة  باب  منطقة  يف  املوجودة  واملناطق 

سكنية ترتبط بمنطقة جتارية اخرى هي منطقة بني احلرمني..
قد يسأل البعض اين يقع سور كربالء التارخيي يف تلك الفرتة؟

اخلارجي وهذا  يقع سور كربالء  القبلة  باب  تقاطع  كان عند 
الفهد احليل  ابو  العالمة  ان  تقريبًا سنة 1910م حيث  الكالم 
املدفون عىل بعد يزيد عىل )200( مرت  من باب القبلة حيث 
احلرم من هذه  كانت حتيط  البساتني  ان  أي  له  بستان  ُدفن يف 

املنطقة القريبة..
وهذه املنطقة مّرت فيام بعد بعدد من مراحل العامرة ومراحل 
تقع من عكد  بالضبط  القبلة  باب  والبناء..، ومنطقة  التهديم 
او سوق معاوية كام كان يعرف سابقا الذي يقع اىل يمني باب 
باب  منطقة  عن  املخيم  منطقة  يفصل  رفيع  عكد  وهو  القبلة 
سوق  هو  واشهرها  املحالت  من  عدد  فيه  يقع  وكان  القبلة 
بشكل  املنطقة  هذه  متتد  ثم  العرصي  احلسني  ومحام  احلسني 
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يسمى  بام  او  العالوي  بمنطقة  لرتتبط  دائسسري  قوس  نصف 
اهنا  يميزها  ما  كان  املنطقة  وهذه  العالوي  سوق  او  بمنطقة 
التي  السبع  املناطق  )احد  الطاق  باب  منطقة  تصميم  نفس 
تشّكل كربالء القديمة(، حيث متتاز بالعشوائية ومنطقة الدور 
لتخطيط  ختضع  مل  اهنا  بسبب  منتظمة  غري  ازقتها  بني  املنترشة 
عمراين؛ وانام كانت كام يشاء املواطن يأيت ويبني، حيث كانت 
الدور قديمة وصغرية املساحة اقل من 50 مرتا مربعا، واحيانا 

تزيد فهذه املنطقة تتميز بنفس احلالة ملنطقة باب الطاق..
ولألمام العامرات التي تنتصب اليوم يف منطقة العباسية الغربية 
وهذه املنطقة تم استحداثها سنة 1840م إلرضاء اهايل كربالء 
بعد حادثة املناخور او غدير دم كام تسمى حيث اجرم اجليش 
يف  والضحايا  القتىل  من  الكثري  واوقع  كربالء  بأهايل  العثامين 

سنوات  اربع  بحدود  كربالء  حصار  دام  حيث  الواقعة،  هذه 
متتالية وتم قصفها بكافة األسلحة من قبل اجليش االنكشاري 
وهذه الواقعة سبّبت حالة من الغليان الدويل آنذاك عىل الدولة 
وان  املسار  هذا  ُتصحح  ان  العثامنية  الدولة  فأرادت  العثامنية 
تطّيب خاطر االهايل وان ُتعطي انطباعا دوليا اهنا هتتم بسكاهنا 
العباسية  منطقة  بإنشاء  فقامت  االخسسرى  باملناطق  هتتم  او 
منطقة  اىل  التي متتد  الرشقية  العباسية  منطقة  أما  اواًل،  الغربية 
باب اخلان مما يميز هذه املنطقة اهنا متتاز بتخطيط عمراين يشبه 
تصّغر  مربعات  عن  عبارة  هي  حيث  اسطنبول  مدينة  ختطيط 
اىل مربعات وخترتقها شوارع نظامية هذه املنطقة مع ُقرهبا من 
منطقة باب القبلة لكنها يف ذلك الوقت كانت تعد منطقة بعيدة 

عن كربالء او تعد حيا ال يسكنه الكثريون ألنه بعيد..

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2021 م

48



العادات الرمزية لزيارة األماكن المقدسة
 للنفس وذلك الى 

ً
اعت���اد الكربالئي���ون االنطالق في مواس���م خاصة الى خ���ارج المدينة ترويح���ا

 
ً
 ولونا

ً
األماك���ن القريب���ة حيث البس���اتين والحدائ���ق الغناء وهي ذات ازه���ار فائقة الجمال ش���كال

 وهم في فرح غامر السيما في )چنبر سوري( أي بعد )13( يوم 
ً
 كامال

ً
، فيمضون نهارا

ً
وعطرا

 بعض االماكن 
ً
من دورة الس���نة ويصادف يوم )4( نيس���ان من كل عام وانهم يقصدون أيضا

المقدسة والمزارات المعروفة في ضواحي كربالء، ومن هذه المزارات والمراقد ومنها:

زيارة احلر بن يزيد الرياحي )عليه السالم(
حيث  عسسام،  كل  من  االول  ربيع  من  التاسع  يوم  وتصادف 
يمتطي الرجال والنساء احلمري والبغال العائدة للسقائني قرب 
لعدم وجود  ، وذلك  ليلة واحدة  يستأجروهنا  املخيم  مغتسل 
السيارات، كام جيلب الناس املاء يف القرب والطعام والشموع 

خالل هذه الرحلة القصرية .
حصانني،  ذات  العربات  يركبون  السسذوات  أصحاب  وكان 
ولدى وصوهلم باب مرقد احلر تودع العربات واحلمري والبغال 
واألواويسسن،  الصحن  يف  الناس  وينزل  هناك،  معد  مكان  يف 
والقسم اآلخر منهم خارج الصحن حيث يفرتشون األرض 
ويلتحفون السامء وبعد أداء مراسيم الزيارة يعودون يف اليوم 

الثاين اىل املدينة.
زيارة عون بن عبد اهلل )عليه السالم( 

حاملني  الناس  خيرج  حيث  اخلري،  صفر   13 يوم  وتصادف 
معهم الشموع والرايات وامللّبس واخلرفان السيام األشخاص 
الناس  وكان  الذبائح  هناك  تنحر  حيث  نذور،  لدهيم  الذين 

يركبون البغال واحلمري وبعضهم العربات وعندما استحدث 
مرقد  يقصدون  ثم  املقاعد  وحيجزون  يستغلونه  كانوا  القطار 

عون ويمكثون فيه ليلة واحدة.
زيارة أمحد بن هاشم )عليه السالم( 

تبدأ زيارة أمحد بن هاشم أول اخلريف يف بداية موسم قصاص 
التمر )ختتلف اشهر السنة الشمسية عن اشهر السنة القمرية( 

فشعبان وشوال يفصل بينهام رمضان.
واللوازم  واخلرفان  واملاء  الطعام  جللب  تستعد  األهايل  وكان 
أن  بعد  ليايل  ثالثة  أو  ليلتني  هناك  ويمكثون  األخرى  املنزلية 

يقطعوا الطريق يف سيارات خشبية مارين بعني التمر.
زيارة أوالد مسلم )عليهام السالم( 

أيضًا  اليوم  هذا  ويف  عام  كل  من  شسسوال   25 يوم  تصادف 
السالم(  )عليه  الصادق  حممد  بن  جعفر  االمام  وفاة  يصادف 
حيث يقصد الناس الزيارة ويقضون هنارًا كاماًل مارين بمدينة 
السالم(  )عليهام  مسلم  أوالد  مزار  اىل  يتجهون  ثم  املسيب، 

الذي يقع يف ضاحية قريبة عن املسيب.
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تقرير/ ح�ضنن الزكروطي/ ت�ضوير ح�ضنن ال�ضر�ضاحي

اإلمام  احفاد  ما حقيقة وجود مرقد الحد 
موسى الكاظم       في منطقة ابي غرق

مدين���ة الحل���ة تعد م���ن اكثر الم���دن احتضانا للمقام���ات والمراقد    

الش���ريف في العراق، وبس���بب كثرة تلك المزارات وغياب التسليط اعالمي عليها 

قد تكون الكثير من تلك المقامات غائبة عن انظار المحبين والزائرين، ولعل من 

تلك المقامات والمراقد المشرفة هو مرقد السيد احمد ابن ابي القاسم محمد 

المدفون في ناحية ابي غرق احدى النواحي التابعة لناحية  ابي غرق ، والذي 

يعود نسبه الى االمام موسى الكاظم )عليه السالم(. 

ال شك ان

A
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عىل  نؤكد  ان  بد  ال  مسسزار  اي  عن  نتحدث  حينام  وبالتأكد 
املصادر والروايات التي تشري اىل حقيقة، لذا كان لقاؤنا مع 
املرقد  هذا  »ان  قال:  والذي  املرقد  ومؤذن  االعرجي  ميثم 
ابن  حممد  القاسم  ايب  ابن  امحد  جعفر  ابو  السيد  اىل  يعود 
ابن  احلائري  حممد  ابن  الشيتي  احلسن  بن  ا  امحد  الغنائم  ايب 
ابراهيم املجاب ابن حممد العابد ابن االمام موسى بن جعفر 
)عليه السالم(، وقد وعى اجدادنا عىل وجود هذا املرقد يف 
اشبه  بسيط  املايض، وكان عبارة عن مرقد  القرن  ثالثينيات 
مصحوبة  املرقد  داخلها  صغرية  غرفة  ويضم  »بالكوخ«، 
السبعينيات  حتى  البسيط  الشكل  هبذا  املرقد  وظل  بشباك، 
من القرن املايض، والذي شهد قيام االهايل بجمع التربعات 
لتصبح مساحته )500(م2 ويضم  املرقد واعامره،  لتوسعة  
خضاء  ومساحة  صحية  وجممعات  والنساء  للرجال  مصىل 

صغرية السرتاحة الزائرين.

مشريا اىل »ان املرحلة الثالثة من مراحل اعامل املرقد الرشيف 
)700( قرابة  مساحته  لتصبح  املرقد  توسعة  يف  متثلت 

املناسبات  وقاعات  لألذان  غرفة  بعض  بناء  وضمت  م2، 
والندوات القرآنية لتعليم وتثقيف االهايل والزائرين.

وثائق تثبت وجود املرقد
تثبت وجود مرقد الحد  التي  الوثائق واالدلة   وبخصوص 
احفاد االمام موسى الكاظم)عليه السالم( قال: »هناك مجلة 
من االثباتات والرباهني التي تؤكد ان هذا املرقد يعود الحد 
احفاد االمام موسى الكاظم)عليه السالم( وذلك من خالل 
الكرامات التي ظهرت لألهايل عرب السنني، كذلك االثباتات 
التارخيية املوجودة يف ديوان الوقف الشيعي للمؤلف واملحقق 
الشيخ عباس الدجييل )عضو احتاد املؤرخني العرب – جامعة 
مدير   – والسسدراسسسات  للبحث  املسؤول   – العربية  السسدول 
الوقف الشيعي يف النجف االرشف (والتي تؤكد عائدية هذا 
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املرقد اىل السيد امحد هو احد احفاد الكاظم )عليه السالم(، 
خريطة  عن  عبارة  وهي  العثامين  للحكم  تعود  وثيقة  هناك  و 
قديمة ُتثبت ان هذا املرقد موجود بالفعل يف هذا املكان، وقد 
تم تقديمها)اخلريطة( اىل ديوان الوقف الشيعي واطلع عليها 

املحققون وتم اثبات موقع املرقد. 
ويرد االعرجي: » نقل ابائنا واجدادنا ان قبل اكتشاف القرب 
كانت هذه االرايض عبارة عن منطقة خضاء زراعية، وكان 
املنطقة حيرثون االرايض بني حني واخر  اهايل  املزارعون من 
اىل ان وصلوا هذه هذا املكان )مرقد السيد امحد( وكان عبارة 
عن تل صغرية، وحينام ازالوا هذا التل الرتايب وجدوا صخرة 
االمام  احفاد  احد  امحد  السيد  مرقد   ( العبارة  عليها  منقوش 
واملرقد  احلني  ذلك  ومنذ  السالم«(،  »عليه  الكاظم  موسى 
يف  واملتمثلة  العظيمة   الكرامات  من  الكثري  يشهد  الرشيف 

قضاء حوائج الناس وشفاء املرىض. 

احياء املناسبات الدينية 
وينوه االعرجي اىل ان القائمني عىل املرقد دائام ما يشاركون يف 
احياء الشعائر احلسينية واملناسبات الدينية، واملتمثلة  يف شهري 
حمرم وصفر واستشهاد  االئمة ووالدهتم فضال عن املهرجان 
السنوي اخلاص بمناسبة املولد النبوي الرشيف، والتي تشهد 
املقدسة  والعتبات  املرجعية  تتمثل  دينية  شخصيات  حضور 
واخرى اجتامعية تتمثل يف شيوخ العشائر اضافة اىل الزائرين 
موسى  االمام  استشهاد  ذكرى  ويف  الزيارة،  ألداء   القادمني 
الكاظم )عليه السالم( واملصادف يوم 25/ رجب / 183هس، 
يشهد مرقد السيد امحد قدوم الكثري من الزائرين وخصوصا 
من اهايل حمافظة بابل ملواساته باستشهاد جده الكاظم، وهناك 
جمالس حسينية تقام اسبوعيا يومي اخلميس واجلمعة يف املرقد 

امُلرّشف حيضها االهايل والزائرون.
سريته الذاتية

ُولَِد السيد ابو جعفر امحد ابن ايب القاسم حممد ابن ايب الغنائم 
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احلائري  حممد  بن  الشيتي  احلسن  ابن  امحد 
ابن  العابد  حممد  ابن  املجاب  ابراهيم  ابن 
االمام موسى بن جعفر )عليه السالم(، يوم 
)12 / شعبان سنة 372( للهجرة، وعاش 
وكان  حممد،  القاسم  ايب  السيد  والسسده  مع 
القدر عند  املنزلة، جليل  عظيم اجلاه، رفيع 
وكان  املقدس،  احلسيني  واحلائر  احللة  اهل 
العلامء،  عند  سامية  مكانة  له  كرياًم  شيخًا 
يف  االجسسساّلء  الطالبيني  السسسسسادة  من  ويعد 
العراق ايام بني العباس ملا امتاز به من العلم 
آل  السادة  جد  وهو  واالصسسالح  والفضل 

فخار يف احللة.
تاريخ استشهاده

املؤمنني  امري  جده  زيسسارة  من  رجوعه  عند 
)عليه السالم( يف النجف االرشف ُاستشهد 
رجب   /  28 يوم  يف  الطرق  قطاع  يد  عىل 
)أيب  بس  اليوم  املعروفة  املنطقة  يف  435هس   /

شيعة  من  حمبوه  وشيد  فيها  وُدفسسن  غسسرق(، 
قربه  عسسىل  السسسسسالم(  )عليهم  البيت  اهسسل 
كرامات  لُه  وظهرت  ومزارا،  قبة  الرشيف 
كثرية سواء لألهايل او الزائرين. منقولة من 
املوىل  للشيخ  االنساب  :)خالصة  خمطوط 
سنة  املتوىف  املشهدي  الكرماين  نجف  حممد 

1292هس( 
املصادر التي تثبت نسب السيد امحد 

1س عمدة الطالب/ السيد عنبة احلسني )ص 
.)216

2س االساس يف انساب الناس/ السيد جعفر االعرجي )ص 207(.
3س الكشاف )بحر االنساب(/ السيد العميدي النجفي )ص46(.

4س  املعقبون من ال ايب طالب / مهدي الرجائي )ج2 ، ص303(.
5س االصيل يف النسب/ السيد ابن الطقطقى احلسني )ص 185(.

6س التذكرة يف االنسب/ السيد ابن املهنا احلسني )ص144(.
7س الدر املنثور/ السيد جعفر االعرجي )ص229(

8س خمترص حتفة االزهار/ يوسف مجل لليل )ص160(
9س االنجم الزاهرة يف انساب العرتة الطاهرة/ الشيخ عباس الدجييل ج6 
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ي ا
 عل

ها:
يعّد

الدين  رجل  أجسسرى  واشنطن،  األمريكية  العاصمة  يف 
يف  الشيعة  املسلمني  ممثل  الكشمريي،  باقر  حممد  الشيعي 
ويلتون  واشنطن  الكاردينال  مع  حوارًا  الشاملية،  أمريكا 
غريغوري، حول العالقات اإلسالمية املسيحية والتعايش 

السلمي بني معتنقي الديانتني يف العامل.
بني  احلسسسوار  صسسن(  كاثوليك  )ذا  صحيفة  ووصسسفسست 

الشخصيتني بالدافئ والدبلومايس.
الكشمريي  السيد  بني  »احلسسوار  إّن  هلا:  تقرير  يف  وقالت 
التارخيي  لالجتامع  متابعا  كان  غريغوري،  والكاردينال 
السيد عيل  العظمى  اهلل  آية  مع  العراق  فرنسيس يف  للبابا 

السيستاين«.
القادة  كبار  بني  اللقاء  »هذا  إن  الكشمريي:  السيد  وقال 
»اإلسسسالم  أن  إىل  مشرًيا  مجيًعا«،  علينا  يؤثر  الروحيني 
الكاثوليكية  وأن  العامل،  يف  ديانتني  أكرب  مها  واملسيحية 
واإلسالم الشيعي عىل وجه اخلصوص يشرتكان يف أشياء 

كثرية«.
وأضاف بأن اللقاء »وضع الكثري من املسؤولية عىل علامء 
الدين يف مجيع أنحاء العامل، إلجياد طرائق ملموسة للتعاون 

ودفع احلوار إىل األمام«.

فيام كّرر الكاردينال غريغوري مالحظة السيد الكشمريي 
اهلل  وآية  فرنسيس  »البابا  بأن  حوارمها  يف  سابق  وقت  يف 
وتقاليدنا  الدينية  معتقداتنا  مستوى  رفعوا  قد  السيستاين 

بشكل كبري«.
وقال: »نحن هنا يف جمتمعاتنا املحلية ال يمكننا التخيل عن 
هذه الفرصة العظيمة، لتعزيز األخوة واألخوة والتعاون، 

مما سيثري وحيسن التجربة الدينية ملجتمعاتنا«.
وأضاف أن »البابا ناقش كيف يمكن للمجتمعات املسلمة 
واملسيحية أن تعمل عىل املستوى الشعبي لتعزيز احلوار«.

تعطي  الكلامت  هذه  أن  غريغوري  الكاردينال  وأوضح 
املسلمني والكاثوليك يف الواليات املتحدة »خطًطا لكيفية 
يف  تبقينا  والتي  بيننا،  تفصل  التي  احلواجز  عىل  التغلب 

حالة عدم ثقة وسوء فهم متبادلني«.
قرر  نفسه  هو  أنه  إىل  الكاردينال  أشار  املثال،  سبيل  عىل 
اآلخر  للقاء  به  اخلاصة  السسراحسسة  منطقة  من  »اخلسسسروج 
عىل  إليها  ُينظر  مل  البابا  »زيارة  أن  مبينًا   إليه«،  واالستامع 
أهنا دعم للسالم فحسب، بل عىل أهنا حتٍد لإرهاب؛ من 

خالل الذهاب إىل العراق«.

بعد لقاء النجف التاريخي.. 
مباحثات جديدة بين ممثلي الشيعة والمسيحية في أمريكا
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لقسم  التابع  والديني  الثقايف  السسرتاث  إحياء  مركز  يستعّد 
الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية، لعقِد مؤمتر دويل 
مدينة كربالء  العلمية يف  احلوزة  واسع حول شخصية زعيم 
)رشيف  بس  امللّقب  املازندراين  رشيف  حممد  الشيخ  املقدسة، 

العلامء(.
»االستعدادات جتري  إن  املركز   وقال إحسان خضري، مدير 

حاليًا لإعالن عن موعد انعقاد املؤمتر بأقرب وقت ممكن«.
العلامء(  )رشيف  بس  امللّقب  املازندراين  »الشيخ  أن  وأضاف 
هو أحد كبار علامء الشيعة وزعيم احلوزة العلمية يف كربالء 
طالب  ألف  حوايل  درسه  حيض  كان  حيث  وقته  يف  املقدسة 
تربية  رسه(  )قّدس  استطاع  واملحقق،  واملجتهد  العامل  فيهم 

جيل من العلامء واألستاذة الكبار«.
والشيخ املازندراين، هو العامل واملجتهد الكبري الشيخ رشيف 
الدين حممد ابن املوىل حسن عيل اآلميل املازندراين امللقب بس 
)رشيف العلامء املازندراين(، املولود يف مدينة كربالء املقدسة 
اإلمام  قبلة  باب  قرب  وُدفن  )1245هسسس(،  سنة  فيها  وتويف 
علم  ومؤسس  الفقهاء  مريب  ويعّد  السالم(،  )عليه  احلسني 
العلمية الرشيفة بوفاته من مدينة  األصول، وانتقلت احلوزة 

كربالء إىل مدينة النجف األرشف.

العتبة الرضوية املقدسة  الكنز الرضوي يف  عرض متحف 
تزامنا  مصحفًا منسوبًا خلطِّ اإلمام احلسني )عليه السالم( 
البيت  أهل  أئمة  والدات  ومناسبات  والدتسسه  ذكرى  مع 

)عليهم السالم( يف شهر شعبان املعّظم.
وذكر موقع )العتبة الرضوية املقدسة( ان » املصحف ُخط 
باخلط الكويف وباحلرب األسود يف سبعة أسطر لكل صفحة 
بدأت  التي  املذهبة  الصفحات  بعض  وهناك  اجللد،  عىل 
باآلية )75( من سورة الكهف وتنتهي باآلية )135( من 

سورة طه«.
واضاف املوقع، »من النقاط امللفتة يف كتابة هذا املصحف 
التي  احلروف  تعريب  تم  حيث  واإلعجام،  اإلعراب  هي 

كان القارئ خيطئ يف قراءهتا«.
ويف  الفتحة  عىل  األحسسرف  فسسوق  الدائرية  النقاط  وتسسدل 
األسفل عىل الكرة والنقاط التي تكون أمام احلروف تدل 
عىل الضمة، كام تم حتديد العالئم اخلمس والعرش بدوائر 
الكويف  باخلط  اآليات  وعدد  السَور  أسامء  وكتبت  ذهبية. 
عبارة  األخرية  الصفحة  يف  ت  جاء  فيام  األسسسود،  باللون 

»كتبه حسني بن عيل«.

مؤتمر دولي حول حياة 
وسيرة “شريف العلماء” 

متحف الكنز الرضوي 
 اإلمام 

ِّ
 بخط

ً
يعرض مصحفا

الحسين )عليه السالم(
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ومسؤول  فاعل  بشكل  دورمهسسا  يامرسا  أن  الوالدان  جياهُد 
أو  النامجة عن تدّخل اإلخوة يف األخوات  املشاكل  للحّد من 
العكس بطريقة غري صحيحة. إذا كان اآلب يتخذ من معيار 
املساواة بني األبناء والبنات منهجًا وطريقة يف الرتبية، فحينها 
املهم يف  يتوىل زمام األمور.  أن  لن يكون هناك ما يدفع األخ 
للثقة  أهل  وغري  العائلة  حترتم  ال  أخته  األخ  يرى  حني  ذلك 
والتعامل احلسن فيتحّكم هبا، للحد من ترصفاهتا، وهذا يشء 
املغلوب  الكائن  البنت هي  فدائاًم  العوائل،  كثريًا يف  يتكرر  ال 
عىل أمره. ويف مثل هذه احلالة ال يلزم أن يكون الترصف هبذا 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  باستخدام  وإنام  القايس،  املعنى 
ما  أو  تعاىل،  اهلل  يريض  ال  ما  توضيح  عليك  فيجب  املنكر، 
يؤدي إىل ضعف يف الدين أو خلل يف السلوك. لكّن اإلنسان 
إذا ما أراد أن يامرس هذا الدور فينبغي أن يتمتع بقدر كبري من 
جيب  بنت  هذه  وأن  خاصة  والعزم،  احلزم  مع  واألناة،  احللم 
والتقدير واحلقوق، ولذلك عندما  هلا من االحرتام  يكون  أن 
تتحدث معها تتحدث معها بنوع من الرفق واألدب، واحلنان 

والتواضع؛ ألن الكلمة الطيبة هلا تأثريها الساحر.

بأفعالك  تثبت رجولتك؟ هناك ُطرائق كثرية لذلك،  ُتريد أن 
ليس بكلامتك، والرجولة تثبتها عىل من هو بمستواك العضيل، 
أو من هو أقوى منك فال تتجرّب عىل التي تعدك كهف حناهنا 
ويقول:  بالقرآن  يستعني  منهم  كثري  ولألسف  أماهنا،  وملجأ 
النساء،  الرجال قوامون عىل  إن اهلل تعاىل أعطانا هذه السمة: 

والعصمة لنا..
نعم هذا صحيح، خّصكم اهلل بكتابه، وعصمتك وقيمومتك 
والرشعية  الدينية  الناحية  ومن  أختك!  عىل  ال  زوجتك  عىل 
أمرها،  ويل  لست  ألنك  عليها،  التسلط  لك  حيق  ال  فأنت 
األب،  تويف  ما  وإذا  عليها،  ويسيطر  أمرها،  ويل  هو  فأالب 
فاجلد من جهة األب هو ويل أمرها، وإذا مل يكونا عىل قيد احلياة 
فهي ولية أمرها، وال حيق ألحد أن يتسلط عليها ويتجرب. هذا 
هو واقع الكثري من العوائل، ونرى هذه العائلة تصبح ومتيس 
عىل مشاكل ومشاّدات كالمية يتعدى هبا األخ بضب أخته، 
فتتمزق وحدة العائلة وال تصبح ملجًأ وبيت األمان الذي دائاًم 

ما ننادي به ونقصده ،إذا ما ضاقت بنا احلياة.

ُل اآلباء في سلطة األبناء؟
ّ

متى يتدخ
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مكتوب  املحالت  أحد  عىل  معّلق  إعالن  انتباهي  جذَب 
فوجدت  املحل  دخلت   ) القلوب  وعالج  تصليح   ( فيه 
رجال كبرًيا يف السن قابلني مبتسام حينام شاهدين اقرأ ما هو 
مكتوب عدة مرات.  قال يل مبتسام: نعم أنا أصلح القلوب 
وأعاجلها ثم أمسك بيدي ووضع أذنه اليمنى عىل موضع 
قليل.  تسارع  فيها  قلبك  دقسسات  قال  ثم  وأنصت  قلبي 
نعاجلها  القلوب  هناك  بسيط.  دواؤك  جتزع  ال  ولدي  يا 
املجروح،  أنسسواع  فهي  نوعها  حسب  تعالج  والقلوب 
فسبحان  يطول  والبحث  املغرور،  املفجوع،  املذبوح، 

مقلب القلوب
-قلت له : جئتك بحرية واحدة فجعلتها ألف حرية 

فضحك وتبسم .. تبسم العارف احلذق  وقال : يا ولدي 
كل  واحدة،  وصفة  يأتيني  من  ولكل  لك  عندي  جتزع  ال 
واكتب  وقرطاس  بقلم  اتني  اهلل.  بإذن  تعاىف  جرهبا  من 
تتعب. وقدرك حمتوم فال جتزع.  عني: رزقك مقسوم فال 
ختش،  فال  ضعيف  وعدوك  تأمل،  فال  عاجز  وصديقك 
وزّينه  والرياء.  واحلقد،  الكره،  ثالث:  من  قلبك  طّهر 
قد  أنني  شعرت  والورع.  واإلخالص،  الصدق،  بثالث: 

ولدت من جديد وانتظمت دقات قلبي.

من  نوع  وهي  الناس  أغلب  يعيشها  أزمٌة  هناَك 
ووقسست  اخلسسساص  السسوقسست  بسسني  الفصل  صعوبة 
نومك،  من  االستيقاظ  من  املعاناة  تبدأ  العمل. 
ساعات  وجود  لعدم  السهر  فيها  طال  ليلة  فبعد 
عمل وحماسبة يف احلضور ستجد ثقال يف النهوض 
بأنك  نفسك  لك  ستوسوس  فراشك.  عىل  من 
الواقع  ولكن  إضافية  بساعة  ذلسسك  ستعوض 
املنزل  من  العمل  جرب  من  دائسسام.  كذلك  ليس 
فإنه  الرزق  لكسب  أو  دراسيا  عمله  أكان  سواء 
سيدرك حجم املعاناة يف الفصل بني مهام العمل 
ومهام املنزل. ستجد نفسك متيل إىل البدء بمهام 
املنزل واألرسة أوال، ثم إذا جلست لتبدأ عملك 
يومك  استفتحت  وإن  مرهق،  أنسسك  اكتشفت 
بالعمل فاملقاطعة ستدامهك عاجال يف أي حلظة. 
طفلك يقرع الباب لتصلح لعبته، أو زوجتك تأيت 
اهلدية  حول  تتناقشان  ثم  أختها  بوالدة  لتبرشك 
تكون  أن  رشطا  ليس  إلخ.  ستقدماهنا…  التي 
صعوبة الفصل بني املهام بسبب وجود آخرين يف 

البيت، وإنام هذه أمثلة معدودة.

  من األموِر املهمة التي جيب مراعاهتا عند تربية طفلك عىل اآلداب 
حني  يف  حتى  ولكن  فقط،  بوجودك  ليس  هبا  يلتزم  أن  هي  احلسنة 
غيابك؛ لذا فإن تعليم طفلك األدب من شأنه أن يساعده عىل النجاح 
بإذن اهلل يف حياته املستقبلية. إضافة إىل تعليمه املبادئ األساسية للتعامل 
فضلك«،  »من  مثل:  دائاًم،  مؤدبٍة  عباراٍت  استخدْم   - اآلخرين  مع 
و«شكًرا« وهذا غيض من فيض. فأنت تريد أن تراه حيرتم من هم أكرب 
منه سًنا، وأن يكون ضيًفا مهذًبا عند الزيارات وما إىل ذلك. فمن هنا 
جيب عليك أن تغرس فيه السلوكيات اإلجيابية واآلداب منذ الصغر، 
وسرتى كيف سيتعّلمها طفلك خالل وقت قصري فالعلم يف الصغر 

كالنقش عىل احلجر

 الفصل 
ُ

صعوبة
بين وقتك ووقت العمل

 في الصغر 
ُ

العلم
كالنقش على الحجر

قصة أسرية
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املؤجلة  األمنيات  ستأتيك  املناسب..   الوقت  اطمئن  يف 
وجدناٌه  {إّنا  تعاىل:  بقوله  خمتوًما  فرًحا  قلبك  يف  لرتسم 

صابًرا نِعم العبد إنه أّواب}..
عنك  ستحجب  فدموعك  الشمس،  ذهبت  إذا  تبك  فال 
االمل  شمعة  وأوقد  الظالم،  تلعن  ان  بدل  النجوم،  رؤية 

فال عالقة له باملنطق.

يف النتظار

ُأطبُق جفنّي هبدوٍء تاٍم، أغادُر هذا العامَل بام فيه من 
الوقُت  يزرها  مل  أخرى  عوامل  أجوُب  وآماٍل،  آالٍم 
بعُد، أرى الياسمني حويل ضاحكًا بالبياض، مشبعًا 

بالنور واحلبور، هيتز طربًا مع النسامت العليلة.
هنرٌي من فضة ينساُب برقٍة ما بني شجرياِت اللبالب 
وهي تلّوُح بأوراقها الندية اخلض حتيًة له، بينام ينفرد 
بعضًا  إليه  فرتسل  الشمس  يذهل  بعزف  الكناري 
عىل  ُيضفي  بلطٍف  متازحه  الرهيفة،  خيوطها  من 

غنائِه إحساسًا عميقًا بالدفِء والعذوبة.
هامسًا  املبتّل  الرتاب  رائحة  ُيذكي  الشجر  حفيُف 

بوطٍء وئيٍد وشيٍك.. لقادم كريم.
تكلله  السسصسسلسسوات،  عسسرش  حيمله  آٍت،  هسسو  هسسا 
يسكب  احلامم،  كام  الغامم  أجنحة  تظلله  الدعوات، 
من روحه يف آنية الوقت فيهبها حياة جديدة مديدة.. 
ها هو يقرتب.. يمسح فوق رؤوس الصبية الصغار 
فتخض أسامهُلم، ويمّر عىل دموع األمهات واآلباء 
يمينه  عن  رسبًا  كالفراشات  حتلق  ثم  آللئها  فتنثر 

وآخَر عن ِشامله.
ها هو اآلن معي، يزرق الكلامت يف قلمي فييضء، 
هي  مصابيح  االحسسسرتاق..  عىل  يوشك  يتوهج، 

الكلامت بقربه، جمامُر هي األنفاس بضوعه. 

العمل الصالح
ينقل الشيخ باقر رشيف القريش يف كتاب )العمل وحقوق العامل يف 
اإلسالم( ان العمل وردت فيه )360( آية قرآنية ووردت )190( آية 
عن )الفعل(، وهي تتضمن أحكامًا شاملة للعمل، وتقدير ومسؤولية 
العامل وعقوبته ومثوبته...«، فالعمل الصالح شعار اإلسالم وهدفه 
النبي  أعلنها  التي  اخلالدة  اإلسالمية  الدعوة  وعنوان  األسمى 
االكرم )صىل اهلّل عليه وآله وسلم( فجعل العمل الصالح جوهرها 
وحقيقتها التي ال تنفصل عنه، فالعمل أساس االمتياز بني الناس يف 
نظر اإلسالم، فليس التفوق بكثرة األموال، وال باملتع الزائلة، وإنام 

هو بالتقوى وعمل اخلري »إن أكرمكم عند اهلّل أتقاكم«... 

�ضوٌء و�ضوٌع
تفاءل
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اهيام احق باإلصالح الرعية ام الوالة ؟
السالم(:  )عليه  عيل  املؤمنني  أمسسري  قسسال 
اْلُواَلِة  بَِصاَلِح  إاِلَّ  ُة  ِعيَّ الرَّ َتْصُلُح  َفَلْيَسْت 
َفإَِذا  ِة  ِعيَّ الرَّ بِاْستَِقاَمِة  إاِلَّ  اْلُواَلُة  َتْصُلُح  واَل 
إَِلْيَها  ى  وَأدَّ ه  َحقَّ ايِل  اْلسسوَ إىَِل  ُة  ِعيَّ الرَّ ِت  َأدَّ
قهُّ َبْيَنُهْم َفَقاَمْت َمَناِهُج  اْلَوايِل َكَذلَِك َعزَّ احْلَ
َعىَل  وَجَرْت  اْلَعْدِل  َمَعامِلُ  واْعَتَدَلْت  يِن  الدِّ
َماُن وَطاَب  َنُن  َفَصَلَح بَِذلَِك الزَّ َأْذاَلهِلَا السهُّ
وَيئَِسْت  ْوَلِة  الدَّ َبَقاِء  يِف  وُطِمَع  اْلَعْيُش  بِه 
َوالَِيُهْم  ُة  ِعيَّ الرَّ َغَلَبِت  وإَِذا  اأَلْعَداِء  َمَطاِمُع 
َة اْخَتَلَفْت ُهَنالَِك اْلَكِلَمُة  ِعيَّ وَعاَل اْلَوايِل الرَّ
يِف  اإِلْدَغسساُل  وَكُثَر  سسْوِر  اجْلَ َمَطاِمُع  وَظَهَرْت 
بِاهْلََوى  َفُعِمَل  َنِن  السهُّ َمَعامِلُ  وُتِرَكْت  يِن  الدِّ

ُفوِس.... َلِت اآلَثاُر وَكُثَرْت ِعَلُل النهُّ وُعطِّ
املصدر: الكايف ج8 ص ٣٥٣.

يقول املحقق أمحد عيل احليل: »حدثني سامحة اخلطيب العالمة 
اهلل  آيسسة  عن  السسشسسريازي،  املجدد  آل  احلسيني  مهدي  السيد 
العظمى السيد عبد األعىل السبزواري )قده( قال: كان السيد 
)قده( يسكن يف بيت إجيار س وليس له بيت يملكه إىل آخر حياته 
العامرة قريب من مسجد اجلواهري، وأخربين ولده  س يف حملة 
نلعب  البيت  يف  كنا  أطفال  ونحن  أنه  السبزواري  عيل  السيد 
الوالد  فكان  للمطالعة،  اهلسسدوء  يريد  ووالسسدي  عال  بصوت 
يذهب إىل سطح مسجد اجلواهري ويأخذ معه كتاب اجلواهر، 
ولعدم  وجود الكهرباء حينئذ وقلة اإلنارة قرأ كتاب اجلواهر 
بدورته الكاملة عىل ضوء القمر، وعىل سطح مسجد اجلواهر.

رشائع  رشح  يف  الكالم  جواهر  هو  اجلواهر  وكتاب  أقسسول: 
اإلسالم للشيخ حممد حسن بن حممد باقر النجفي )1266 هس( 

وهو كتاب فقهي، طبعت دورته يف )43( جملدا .

على �ضوء القمر
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لوحة م�ضجد النخيلة وقرب نبي 
اهلل ذي الكفل )عليه ال�ضالم( 

مبدينة الكفل يف حمافظة بابل 
ر�ضمت عام 1864م، وتظهر فيها 

معامل امل�ضجد وا�ضحة منها: 
�ُضَور امل�ضجد وابراجه، ومنارة 
�ضغرة بارتفاع 12م تقع قرب 

قبة النبي حلرمه القدمي، 
وقبة �ضغرة على حرم �ضالة 
امل�ضجد قرب املنارة ال�ضغرة.



يملؤها قسطا وعدال
تلك البشارة العظيمة التي بشَر بها 

JDالرسول األعظم       وأوصياؤه  


