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محتويات العدد

صفحتنا على الفيسبوك: مجلة االحرار

وفق مواصفات تصاميم عالمية..
مشروع مجّمع »مدارس األيتام النموذجي« 

وسط كربالءيشهد نسب إنجاز متقدمة
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حيدر عدنان 

مع األس������ِف فإن البعَض قد تنطل������ي عليه خديعة بأن 
ال وجود لوب������اء كورونا، أو إنه مجرد كذبة!، وإن 
اشاعته وإخافة الناس منه إنما خلفها دوافع سياسية، 
وحجته في ذلك بأنه لم يَر أو يس������مع أو يشاهد أحدًا 
من أهل������ه وأصدقائه والمقربين منه مصابًا بفيروس 

هذا المرض.
وهذا طبعًا ليس حقيقي������ًا وبيانات ووصايا المرجعية 
الدينية العليا المتك������ررة والصريحة في التحذير من 
تفشي الفيروس، هي خير دليل على وجوده، ناهيك 
ع������ن إن الوباء ليس مختصًا بالعراق فحس������ب، بل هو 
جائح������ة عالمية، فهل نك������ّذب العال������م ونصّدق بعض 

الجهلة من القائلين بعدم وجوده؟!
نعم، هناك اش������خاص مدفوعو الثمن وجهات حاقدة 
ال تري������د الخير للبلد هي من تقف وراء هذا التكذيب 
المغرض، بل وت������رّوج له خاصة عبر مواقع التواصل 
االجتماع������ي، يعّض������د خديعته������م الجه������ل والتعّصب 
المجتمعي..عبر عناد وغضب يجعل البعض ينعق مع 
كل ناع������ق دون تحّري الدقة، وتوخ������ي الحذر فيما 
يق������ول أو يكتب، واأله������م عدم خش������ية اهلل تعالى في 

العواقب.
 كل ذل������ك من أجل كس������ر حظ������ر التج������وال أواًل، 
والتم������ّرد عل������ى تعليم������ات ووصايا الجه������ات الصحية 
وأصح������اب االختص������اص الطبي ثانيًا، وثالثًا تفش������ي 
الوباء بي������ن الناس، والوصول به إل������ى حالة االنفالت 
الصحي - ال س������مح اهلل - من خ������الل خروج اإلصابات 
عن الس������يطرة، حينما يصل عدد المصابين إلى اعداد 
كبيرة جدًا تفوق قدرة المستشفيات على االستيعاب، 
فيكون سقوط الناس في الشوارع كما يتمنى األعداء 

والحاقدون.
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إلتقى معاون األمني العام ورئيس قسم التعليم العايل يف العتبة 
احلسينية املقدسة السيد أفضل الشامي، بمعايل وزير التعليم 
الصاحب،  عبد  كاظم  نبيل  الدكتور  العلمي  والبحث  العايل 
الذي  وبالشكل  النهائية  االمتحانات  إجراء  آليات  ملناقشة 

خيدم رشحية الطلبة.
العايل  التعليم  ل��وزارة  زيارته  يف  »ناقش  انه  الشامي:  وقال 
ملستوى  اقرب  معايري  اىل  الوصول  سبل  العلمي  والبحث 
الطالب بسبب اداء االمتحانات إلكرتونيًا«، مبينًا أن »الوزارة 
عىل  حتافظ  أن  شأهنا  من  التي  السياسات  تنفيذ  عىل  حريصة 
مستوى التعليم يف العراق عىل الرغم من الظروف االستثنائية 
العزيز«، مضيفًا أن »الوزير أشاد باجلهود  بلدنا  التي يمر هبا 
احلسينية  العتبتان  تقدمها  التي  العلمية  واخلدمات  اإلنسانية 
والعباسية املقدستان يف ظل االوضاع احلالية«، مشريًا إىل أن 

»هذه اجلهود هي حمل فخر واعتزاز جلميع العراقيني«.
جامعة  افتتحت  املقدسة  احلسينية  العتبة  أن  بالذكر  اجلدير 
كليات  وتضم  عامني،  قبل  السالم(  )عليه  االنبياء  وارث 
االدارة واالقتصاد، والقانون واهلندسة، والتمريض، والعلوم 
االسالمية، فيام تضم جامعة الزهراء )عليها السالم( للبنات 
الطبية  التقنيات  )الصيدلة،  هي  كليات  ثالث  هلا  التابعة 
العالج  والتخدير،  والسونار،  »االشعة  الثالثة  بأقسامها 
ثالثة  اقسامًا  الرتبية  الثالثة   الكلية   ضّمت  فيام  الطبيعي« 
أيضًا وهي اللغة العربية، االنكليزية، والرياضيات( وتستعد 

الطالبات فيها إلكامل الكورس الثاين وأداء االمتحانات.

الشامي يبحث مع وزارة 
التعليم العالي سبل 

النهوض بالواقع التعليمي

حملة لتنظيف الجداول
 واألنهر في كربالء

مكتبة العتبة الحسينية المقدسة  
توّفر مصادرها وسط إجراءات صحية

تواصل الكوادر اهلندسية يف مديرية املوارد املائية يف حمافظة 
وفتح  التجاوزات  ورفع  التطهري  أعامل  املقدسة  كربالء 

االختناقات املائية، يف اجلداول واألهنر باملحافظة.
عىل  قحطان  حسنني  املهندس  املائية،  امل��وارد  مدير  وأكد 
املبارشة بتنظيف جدول احلسينية بطول )٢7كم( وجدول 
اجلدول  لذنائب  املياه  إليصال  )13ك��م(  بطول  الرشدية 
وسقي مساحات واسعة من االرايض الزراعية وباستخدام 

اآلليات املتخصصة واآلليات الساندة هلا«.

الفكرية  الشؤون  املعلومات يف قسم  نظم  أكد مسؤول شعبة 
أن مكتبة  املقدسة ، حسني عدنان،  بالعتبة احلسينية  والثقافية 
العتبة املقدسة تضم أكثر من )1٢0( ألف كتاب باختصاصات 

متعددة سواء الدينية او االكاديمية.
وقال عدنان: أنه »يف ظل جائحة )كورونا(، والوضع الصحي 
يف العراق فقد زار املكتبة خالل )3( أشهر مايقارب )1٢00( 
شهاديت  محلة  من  العليا  ال��دراس��ات  وطلبة  الباحثني  من 
املاجستري والدكتوراه، ومن كال اجلنسني، حيث أهنم التزموا 

بتعليامت وزارة الصحة ومنها التباعد«.
وأضاف أن »املكتبة يقصدها مرتادو من عدة دول، لالستفادة 
والكويت،  واليمن،  السعودية،  منها  الكتب   ه��ذه  م��ن 
واجلمهورية االسالمية االيرانية، ودول اخرى عربية وأجنبية«
وبني أن »املكتبة حتتوي كذلك أكثر من )70( الف عنوان بعدة 

لغات، وأكثر من )60 ٪( منها كتب أكاديمية وعلمية«.
واوضح ان »املكتبة الرقمية تضم أكثر من )٢6( مليون مصدر 
إلكرتوين، يف خمتلف، االختصاصات، التي يستطيع أي باحث 

احلصول عليها«.
جملة االحرار اال�سبوعية
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مع تزايد حاالت اإلصابة لتقييم المخاطر في العتبة الحسينية
بكورونا..

مدينة اإلمام الحسن »عليه السالم«  

للزائرين تلتحق بخدمة المالمسين
ما  ك��ل  لتحقيق  احلثيث  سعيها  ضمن 
العليا  إدارهت��ا  من  وحرصًا  نموذجي  هو 
املتمثلة بسامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد 
تطبيق  بأمهية  وتوصياته  الكربالئي  املهدي 
تطوير  قسم  أطلق  السالمة،  إج���راءات 
يف  املخاطر،  بتقييم  برناجمًا  البرشية  املوارد 
احلسينية  للعتبة  التابعة  واملواقع  األقسام 
املنتسبني  سالمة  عىل  احلفاظ  بغية  املقدسة 

كافة من خالل توفري بيئة عمل آمنة.
وقال عضو جلنة السالمة املهنية السيد عالء 
املنصوري: »مع بداية شهر حزيران رشعنا 
بالعمل يف هذا الربنامج وفق معايري معتمدة 
عاملًيا، واستهدفنا يف جولتنا األوىل مدينتي 
)عليهام  احلسني  واالم���ام  احلسن  اإلم��ام 
الوارث ودار  للزائرين وأكاديمية  السالم( 
امل��وارد  تطوير  وأقسام  للطباعة  ال��وارث 
جممع  العامة،  العالقات  اخلطابة،  البرشية، 
اآلن  ون��م��ي  اخل��دم��ي،  ال��ش��ه��داء  سيد 

الستكامل باقي األقسام«.
وأضاف، إن »آلية عمل الربنامج تكون من 
عن  حماور  ن  تتضمَّ استامرة  توزيع  خالل 
طبيعة النشاط واملخاطر واألرضار وتدابري 
املسؤول عن  يملؤها  السالمة  واحتياطات 
املخاطر  هذه  لتقييم  حقول  وهناك  املكان، 
وبعد  واح��ت��امالت،  أرق��ام  وف��ق  وقياسها 
النتائج  وحتليل  فرز  يتم  العملية  استكامل 
للجهات  التوصيات  مع  ورفعها  النهائية، 

العليا«.

)عليه  احلسن  اإلم���ام  مدينة  إدارة  أعلنت 
احلسينية  للعتبة  التابعة  للزائرين  ال��س��الم( 
االستعدادات  كافة  استكامل  عن  املقدسة، 
بإصابتهم  واملشتبه  امل��الم��س��ني  الستقبال 
بفريوس )كورونا(، مبينًا أن املدينة الواقعة عىل 
األرشف(  النجف  املقدسة-  )كربالء  طريق 
لدعم  الصحة  وزارة  ت��رف  حتت  ستكون 
جهودها للسيطرة عىل جائحة )كورونا( وذلك 
بحسب توجيهات ممثل املرجعية الدينية العليا، 
واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ 

عبد املهدي الكربالئي.
العميدي:  هشام  السيد  املدينة  مدير  وق��ال 
اع��داد  وارت��ف��اع  الراهن  الوضع  »بسبب  إن��ه 
كافة  استكامل  تم  )كورونا(  بفريوس  املصابني 
واملشتبه  املالمسني  الستقبال  االستعدادات 
»املدينة  ان  مبينًا  الفريوس«،  هبذا  باصابتهم 
باإلضافة  متخصص،  صحي  كادر  فيها  يتوفر 
بشكل  املدينة  لتعقيم  املنترشة  التعفري  فرق  اىل 

دوري«.
غرفة   )48( ستوفر  »امل��دي��ن��ة  أن  وأض���اف 
الواحد،  للسويت  ارّسة   )4( بواقع  )سويت( 
بطرائق  صّممت  قاعة   )16( اىل  باإلضافة 

وقائية الستيعاب )300( رسير«.
الطعام،  وجبات  »توفر  املدينة  أن  إىل  وأش��ار 
وباإلضافة اىل اخلدمات الصحية التي تقدم من 
دائرة صحة كربالء«، الفتًا  التعاون مع  خالل 
املدينة األسبوع  ان تشهد  املحتمل  أنه »من  إىل 
املالمسني  من  األوىل  الوجبة  دخ��ول  املقبل 

واملشتبه بإصاباهتم«.

آلية عمل البرنامج 
تكون من خالل 
توزيع استمارة 
تتضمَّن محاور 

عن طبيعة النشاط 
والمخاطر واألضرار 
وتدابير واحتياطات 

السالمة..

السالمة المهنية تطلق برنامجًا 
لتدابير السالمة

جملة االحرار اال�سبوعية
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من اإر�ضيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ 

العراق الحديث

ال يخفى على الجميع الدور األبوي الكبير للمرجعية الدينية العليا في النجف االشرف وحرصها المستمر على حفظ 
وحدة العراق وسيادته ورعاية مصالح المواطنين، وسنسلط الضوء في هذه الزاوية على بعض خطب الجمعة التي 

تزامنت مع االحداث المهمة التي مرّت على العراق.

اهيا االخوة واالخوات..
 – السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  العظمى  اهلل  آية  سامحة  التقى 
الكثري  اليهم  وقّدم  املسؤولني  من  بمجموعة  الوارف-  ظله  دام 
واحلرجة  العصيبة  الظروف  ظل  يف  الرضورية  التوجيهات  من 
الكثري  يفتقد األمن يف  العراقي حيث  الشعب  ابناء  يمّر هبا  التي 
من ُمدنه ويعيش ابناؤه معاناة نقص اخلدمات وغري ذلك.. وهنا 

انقل مضمون بعض هذه التوجيهات وليس نّصها:
أواًل: 

بزيارات  املسؤولني  وكبار  الوزراء  يقوم  ان  جدًا  الرضوري  من 
ميدانية للمحافظات ومعايشة واقع احلال لدوائرهم ومؤسساهتم 
وما تعانيه من صعوبات ومعّوقات للوصول اىل احلال األفضل 
الفساد  املؤسسات ومكافحة  واداء هذه  األداء ومراقبة عمل  يف 
واإلطالع  واداريًا،  ماليًا  املفسدين  ومعاقبة  فيها  واملايل  اإلداري 
من  الدوائر  هلذه  املسؤول  يف  املطلوبة  الصفات  توّفر  مدى  عىل 
الكفاءة والسمعة احلسنة والنزاهة فإن ُوِجَد من ال يتصُف بذلك 
فإن من الرضوري تنحية َ ِمثل هؤالء وايصال من يملك الكفاءة 
ُيؤّمُل  ما  اىل  الدائرة  تلك  أداء  ليصل  والنزاهة  والفنية  االدارية 

منها.
او  الشخيص  الوالء  معايري  اعتامد  عن  االبتعاد  الرضوري  ومن 
الوالء للجهة التي ينتمي اليها وان كان فاقدًا للكفاءة والسمعة 
احلسنة وكان هناك اشخاص أجدر وأكفأ منه إلدارة هذه املواقع.

ثانيًا: 
ال��وزراء  انفتاح  امهية  ال���وارف-  ظله  دام   – سامحته  اوض��ح 
عىل  لالطالع  وطبقاته  املجتمع  رشائح  مجيع  عىل  واملسؤولني 
خصوصًا  وأمانيهم  مطالبهم  هي  وما  واحتياجاهتم  معاناهتم 
وهؤالء الناس يعيشون ظروفًا قاسية وصعبة فالبد من الوقوف 

اجلميع  عىل  االنفتاح  يكون  ان  والبد  هذه  معاناهتم  يف  معهم 
منهم  املتعلم  املوظف،  وغري  املوظف  واألغنياء،  منهم  الفقراء 
وغري املتعلم، الرجال والنساء، الكبار والصغار، ومن الرضوري 
هذه  قضاء  أجل  من  وطاقات  جهود  من  ُمتاح  هو  ما  كل  بذل 
احلوائج ورفع املعاناة التي باتت هتدد البنية النفسية واالجتامعية 

للفرد واملجتمع العراقي.
النواب  جملس  اعضاء  االخ��وة  مع  جت��ري  التوجيهات  ونفس 

وُيضاف هلا:
أواًل:

نحن نقول لفالن وفالن نائب عن حمافظة كذا.. ما معنى ذلك..؟ 
املدينة وحتقيق مصاحلها  النائب خلدمة هذه  معناه ان يسعى هذا 
املعايش  املستوى  ورف��ع  خدماهتا  واق��ع  وحتسني  وتطويرها 
ألهاليها، وهذا يتطلب االنفتاح عىل دوائرها ومؤسساهتا وأهلها 
لتأشري املعوقات والسلبيات التي تواجهها وبذل اجلهد فيام بعد 
السلبيات واملعوقات وذلك من  من اجل اعانتهم يف تاليف هذه 
الدولة  دوائر  لدى  النواب  النيابة يف جملس  استثامر موقع  خالل 
التنفيذية لتقديم ما يمكن ملحافظته وتوظيف الوجاهة واالعتبار 
الذي يتمتع به النائب لصالح مدينته وأهلها الذين وضعوا ثقتهم 
وأمانّيهم فيه وبذلوا التضحيات من اجل ايصاهلم – أي اعضاء 

جملس النواب- هلذه املواقع.
ثانيًا: 

ومؤسسات  ال��وزارات  اداء  عىل  واإلرشاف  املراقبة  دور  تفعيل 
وتشخيص  والتقصري  اإلخفاق  حاالت  تأشري  اجل  من  الدولة 
املعوقات والصعوبات التي متر هبا وكشف حاالت الفساد املايل 
أكفاء  هم  يديروهنا  الذين  ان  وهل  فيها،  حتصل  التي  واالداري 
ملعاجلة كل هذه  السعي  بعد ذلك  املواقع، ومن  وجديرون هبذه 
االمور، فإن من املهام االساسية ألعضاء جملس النواب اداء دور 
ذلك  ألن  ومؤسساهتا  الدولة  وزارات  عىل  واملراقبة  اإلرشاف 
يردع كل من تسّول له نفسه التالعب بمقدرات هذه الوزارة أو 
تلك املؤسسة وقطع دابر املفسدين وحتسني األداء هلذه الوزارات 
السلبيات  ومعاجلة  امانيه  وحيقق  الشعب  مصالح  خي��دم  بام 
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ال�ضيخ  باإمامة  اجلمعة  ل�ضالة  الثانية  اخلطبة 
رجب/1427هـ   /30 يف  الكربالئي  املهدي  عبد 

املوافق 2006/8/25م :

اعداد:حيدر عدنان



ُن�ضرت يف جملة الحرار العدد )40( 
)اخلمي�س 6 �ضعبان 1427هـ املوافق 2006/8/31م (.

واإلخفاقات ويف نفس الوقت ُتشّجُع ُاولئَك املخلصني لشعبهم 
والتثمني  التقدير  موقع  وادائهم  جلهدهم  يكون  حينام  ووطنهم 
والتشجيع بام يؤدي اىل رفع مستوى ادائهم ووصول امثاهلم اىل 

مواقع املسؤولية.
اختم اخُلطبة الثانية بام ييل:

وهذا اخلطاب اتوجه بِه اىل مجيع االخوة من املسؤولني واعضاء 
جملس النواب وليس ُهَو خطابا من سامحة السيد وانام عىل ضوء 
ما أجُد من األمل يف نفس سامحة السيد جتاه الظروف التي يمّر هبا 

العراق، اقول بلسان احلال واختم اخلطبة الثانية باِم ييل:
واعتذُر جلميع االخوة الذين ُاخاطبهم باِم يعتقد البعض انُه قسوة 
يف اخلطاب وشّدةٌ  يف الكالم وارجو قبول اعتذاري، ألن الرضيبة 
التي يدفعها االن ابناء الشعب العراقي كبرية جدًا من دماء تنزف 
بروح  ومتسكهم  حفاظهم  اال  هلم  ذنب  ال  ألبرياء  يوم  كل  يف 
لعرشات  يوم  كل  يف  جديدة  وقائمة  البلد  هلذا  والوالء  املواطنة 
االرامل واليتامى واملفجوعني وحتطيم متواصل للبنية االجتامعية 

والنفسية واالقتصادية والعمرانية هلذا البلد املظلوم.
أقول لإلخوة الوزراء واملسؤولني واالخوة اعضاء جملس النواب: 
هو  ما  جتاه  واخالص  بوعي  العراقي  الشعب  ابناء  وقف  حينام 
من  بالكثري  وضّحى  وسابقًا  الراهن  الظرف  يف  منه  مطلوب 
دمائه من اجل حتقيق حياة سياسية واقتصادية وامنية واجتامعية 
انتخابِه  خالل  من  وذلك  اليه  ويطمح  يأمله  ما  وفق  وخدماتية 

لكم..
اقول لإلخوة واالخوات يف اجلهازين التنفيذي والترشيعي للدولة 

العراقية: 
هذا  ابناء  ضّحى  اجلها  من  التي  األهداف  تتحقق  ان  يمكن  ال 
نقاشات  يف  واخل��وض  حُمّصنة  قاعات  يف  باجللوس  الشعب 
لساعات متأخرة من الليل وان كان هلا نفع يف بعض االحيان.. 
اخرجوا اىل الناس وعايشوا الظروف التي يمرون هبا.. عايشوا 
معاناهتم... عايشوا قساوة احلياة التي يمرون هبا.. عايشوا آهات 

املرىض وانني اجلرحى وحرسات اليتامى وتفجع االرامل..
مم ختافون؟ أختافون من املوت الذي يتلقاه اآلن ابناء هذا الشعب 
التي  وأجسادهم  بصدورهم  ساعة  كل  ويف  يوم  كل  يف  اجلريح 
التي  اجلراح  من  او  يعيشوهنا..  التي  القاسية  احلياة  آالم  اثقلتها 
يئن منها يف كل يوم مئات املواطنني واملواطنات االبرياء.. هل ان 

ارواحكم ودماءكم اغىل وأعز من ارواح املواطنني ودمائهم..؟
وايثار  والشجاعة  التضحية  املسؤول هو  اهم مواصفات  ان من 
اآلخرين عىل نفسه وان يكون يف مقدمة الذين يتصّدون ألعداء 

هذا البلد وشعبه وان تطّلب ذلك التضحية بنفسه.
انظروا وتأملوا يف توجيهات امري املؤمنني )عليه السالم( يف هذا 
املحمدي  النهج  وفق  االسالمية  االّمة  قاد  حينام  وسريته  املجال 
وُيراقب  االس��واق  ويتفّقد  الناس  يعايش  كان  وكيف  االصيل 
وعاقب  عليه  حاسب  تقصريًا  او  فسادًا  رأى  ما  فإذا  والته  اداء 
ومساكينهم  وفقراءهم  الناس  عامة  بنفسه  ويعايش  مسؤوليه.. 
الناس ليستمع اىل مشاكلهم  وايتامهم وأراملهم وجيالس عموم 
ومعاناهتم عىل الرغم من ان هناك اعداء كثريين يسعون للخالص 

منه!!
اهيا االخوة واالخوات الذين انتخبكم هذا الشعب ووضع ثقته 

فيكم..
ان املكتسبات واملنجزات التي بلغها هذا الشعب بفضل تضحياته 
هي أمانة يف اعناقكم – وال سمح اهلل تعاىل- لو فشلتم فإن هذا 

الشعب ال يتحمل أي مسؤولية ألنه اّدى وقام بام مطلوب منه.
هذه  اداء  يف  طريقكم  تعرتض  وصعوبات  معوقات  هناك  نعم، 
املسؤوليات وعىل رأسها وجود االحتالل ولكن هذا ال يعني ان 
ال توجد هناك مساحة واسعة يمكن ان تتحركوا من خالهلا لرفع 

معاناة هذا الشعب املظلوم واجلريح..
هذا  معاناة  رفع  يف  للعمل  املسؤولني  مجيع  يوفق  ان  اهلل  اسأل 
الغّمة  وان يكشف هذه  له  احلال  واقع  املظلوم وحتسني  الشعب 

عن هذه االمة انُه سميع جميب.
جملة االحرار اال�سبوعية
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السؤال : هل جيوز وضع الباروكة يف الصالة ؟
املسمى  بالشعر  امل��وص��ول  بالشعر  ب��اس  ال   : اجل���واب 

ب� )الباروكة(، سواء أكان مأخوذًا من الرجل أم من املرأة .

السؤال : هل جيوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة االنتباه 
هذا  يعدَّ  وهل  اخلاصة؟  النسائية  املجالس  اجلامل يف  وزيادة 

إخفاء للعيوب ؟
اجلواب : ال بأس إذا كان ملجرد الزينة دون التدليس بمعنى 

إخفاء العيب يف مقام التزويج مثاًل .

فام   � )الباروكة(   � رأيس  عىل  مستعارًا  شعرًا  اضع   : السؤال 
حكم ووضوئي وغسيل ؟

اجلواب : إذا كان املاء يصل إىل البرشة فال إشكال وأما مع 
فتجب  ماحتتها  إىل  املاء  وصول  من  يمنع  حاجبًا  املادة  كون 
كل  يصح  وال  الغسل  وعند  للوضوء  املسح  عند  االزال��ة 
منهام من دون ازالة احلاجب ومع عدم إمكان االزالة تنتقل 

الوظيفة إىل التيمم .

الفتاة من لبس  الباروكة اذا منعت  السؤال : هل جيوز لبس 
احلجاب يف املدرسة او يف العمل ؟

اجلواب : جيب سرتها حينئذ فاهنا زينة بنفسها .

السؤال : هل يرض الشعر املزروع باملسح يف الوضوء ؟
الزرع فهو ال  ينمو بعد  اذا مل يكن  املزروع  الشعر   : اجلواب 

او صناعيًا  أكان طبيعيًا  له سواء  املزروع  بدن  يعد جزءًا من 
وسواء كان تم زرعه باستخدام مادة صمغية ام ال وعىل ذلك 
البرشة  الغسل الشغاله حيزًا من ظاهر  فهو مانع من صحة 
ما  عىل  واالقداُم  الوضوء؛  يف  عليه  املسح  يصح  ال  وكذلك 
يوجب تعذر الطهارة املائية واالضطرار اىل الطهارة الرتابية 

لفرتة طويلة حمل اشكال .

إىل  يبيعونه  طويل  شعر  لدهيم  أن��اس  اهلند  يف   : ال��س��ؤال 
أشخاص لدهيم صلع فهل جيوز رشعا وضع الشعر الطبيعي 

واملستعار هذا عىل الرأس ؟
اجلواب : ال مانع منه يف حد ذاته نعم ال يصح املسح عليه يف 
الوضوء والبد من مراعاة ان ال حيجب عن وصول املاء اىل 

جلدة الرأس يف الغسل .

فرنسا  يف  اجلامعيات  )خصوصًا  املؤمنات  تسأل   : السؤال 
التي  الضغوط  بعد  الفرنيس(  للنفوذ  اخلاضعة  واملناطق 
كان  إذا  عاّم  احلجاب  بنزع  احلكومة  قبل  من  يواجهوهنا 

يمكنهن استعامل الشعر الصناعي ؟
اجلواب : الشعر الصناعي ُيعّد � عادًة � من الزينة التي جيب 
عيل املرأة سرتها عن الرجل االجنبي ، وعىل ذلك فال يتحقق 
اىل كشف  املرأة  اضطرت  ولو   . الواجب  السرت  باستخدامه 
شعرها االصيل اواستخدام الشعر الصناعي فاالحوط لزومًا 

اختيار الثاين مع رعاية كونه أبعد عن الزينة مهام أمكن .
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املوتى وإخراجهم من قبورهم، وأن  هو عبارة عن إحياء 
ونفس  وجسده،  بروحه  القيامة  يوم  يف  اإلنسان  حُيرش 
وعندما  الدنيا،  يف  عليها  كان  التي  شخصيته  خصائص 
اجلّنة  إىل  إّما  وجسدًا،  روحًا  به  ُيدفع  حسابه  من  ُينتهى 

ُمنعاًم، أو إىل النار معّذبًا.
املعاد  وج��وب  عىل  العقلية  األدّل��ة  بعض  العلامء  وذك��ر 

اجلسامين منها:
* أن اهلل تعاىل وعد بالثواب وتوعد بالعقاب، مع مشاهدة 
املوت للمكلفني، فوجب القول بعودهم، ليحصل الوفاء 

بوعده ووعيده.
* أن اهلل تعاىل قد كّلف وفعل األمل، وذلك يستلزم الثواب 
والعوض، وال شك يف أن الثواب والعوض إنام يصالن إىل 

املكلف يف اآلخرة، النتفائهام يف الدنيا.

وتعاىل(  )تبارك  اهلل  لطاعة  االستعداد  للمؤمن  ينبغي 
عن  وهتذيبها  النفس  بتزكية  ونواهيه  أوام��ره  باّتباع 
بمكارم  وحتليتها  الذميمة  والصفات  الرذيلة  اخلصال 
ورد  ما  ذلك  إىل  والسبيل  الصفات،  وحمامد  األخالق 
املوت  استذكار  من  الرشيفة  والُسّنة  العزيز  الكتاب  يف 
والنشور  ال��ربزخ  من  اآلخ��رة  وعقبات  الدنيا  وفناء 
واحلرش واحلساب والعرض عىل اهلل )عّز وجل(، وتذّكر 
وآثار  وجحيمها  النار  وأهوال  ونعيمها  اجلنة  أوصاف 
اهلل  تقوى  عىل  يعني  مّما  ذلك  ف��إّن  ونتائجها،  األع��امل 
)تبارك وتعاىل( وطاعته والتوّقي عن الوقوع يف معصيته 

وسخطه.
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املعاد اجل�ضماين
احلرج هو املشقة والضيق دون عدم القدرة عىل 
عبارة  هو  بل  حرجًا  مشقة  كل  وليس  ال��يء, 
عن خصوص املشقة الشديدة وذلك ألن مجيع 
التكاليف فيها مشقة فلو فرست احلرج باملشقة 
الن  حرجية  التكاليف  مجيع  ألصبحت  املطلقة 

التكليف مأخوذ من الكلفة واملشقة.
أو  البدن  او  امل��ال  يف  إما  النقص  هو  وال��رضر 
غريمها فام ال يكون نقصًا ال يكون رضرًا وهذا 
بخالفه يف احلرج, فأنه املشقة ولو مل تكن مشتملة 
الشتاء  يف  البارد  باملاء  كالوضوء  النقص  عىل 
دون  من  الشديدة  املشقة  يبلغ  قد  فإنه  القارس, 

طرو مرض عىل البدن.
مثال احلرج دون الرضر:

يساوي  املال  من  مقدار  عىل  املكلف  حصل  لو 
اىل  بحاجة  وك��ان  احل��ج,  اىل  االستطاعة  مقدار 
ال  احلج  يف  رصفه  وج��وب  فإن  به,  بيت  رشاء 
يوجب  وإن��ام  النقص  بمعنى  ال��رضر  يوجب 

احلرج بمعنى الوقوع يف املشقة.
مثال الرضر دون احلرج:

إذا استلزم الوضوء زيادة املرض وتأخر برأه.
تقدم قاعدة نفي احلرج عىل األدلة األولية:

األدلة  عىل  احلرج  نفي  قاعدة  تقديم  وجه  إّن 
حرج  ال  فقاعدة  احلكومة,)]44[(  هو  األولية 
األولية,  األدل��ة  اىل  ناظرة  أهن��ا  بمعنى  حاكمة 
تريد  ال  األولية  األدلة  تلك  ان  تبني  ان  وتريد 
اثبات األحكام بشكل مطلق وشاملة حتى حلالة 
احلرج, بل هي ختتص بحالة عدم احلرج, فان اهلل 
سبحانه وتعاىل مل جيعل عىل عباده احلرج والدليل 

عىل ذلك نفي احلرج يف ترشيعاته ودينه.
وجوب  يثبت  مثاًل  الوضوء  وج��وب  فدليل 
الوضوء بشكل مطلق وشامل حتى حلالة احلرج 
ودليل نفي احلرج ينفي كل حكم حرجي بام يف 

ذلك وجوب الوضوء.

الفرق بيـن الحرج والضرر

إطاعة العبد لخالقه

اإعداد: حممد حمزة جرب



تواصل الكوادر الفنية والهندسية في شركتي خيرات السبطين )المقاول الرئيسي( وشركة مرمرة 
التركية )المقاول الثانوي(، وبإشراف قسم المشاريع االستراتيجية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، 

أعمالها في مشروع مجمع مدارس األيتام النموذجي الكائن بمنطقة -المعملجي– وسط مدينة 
كربالء المقدسة، إْذ تم إنجاز المقاطع الثالثة االخيرة منه والمبنى المركزي بعد ان اكملت المقاطع 

)A.B.C( وعلى مساحة كلية تقدر )19.300 م2(.

مشروع مجمع »مدارس األيتام النموذجي« 

يشهد نسب إنجاز متقدمة

وفق موا�ضفات ت�ضاميم عاملية..

الأحرار/ �ضياء الأ�ضدي -  ت�ضوير/ �ضالح ال�ضباح
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مشروع مجمع »مدارس األيتام النموذجي« 

يشهد نسب إنجاز متقدمة

وفق موا�ضفات ت�ضاميم عاملية..

مقطع داخلي إلحدى 
الصفوف، ويظهر اعتماد 
اللون األبيض في الطالء .

دقة كبيرة في اختيار التصاميم وإنسيابية الحركة 
ومداخل الضوء والتهوية، فضاًل عن الدعائم القوية 

للبناء واستخدام األرضية اآلمنة..
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خريات  رشك��ة  عن  رايض(  )صكبان  املهندس  ذل��ك  أك��د 
للعتبة  التابع  االيتام  م��دارس  جممع  أن  مضيفًا  السبطني، 
بنائية جمملها تقدر بحدود  احلسينية املقدسة يقام عىل مساحة 
اىل  اضافة  م��دارس   )6( عىل  حتتوي  مربع،  مرت   )5٢,000(
قاعة رئيسية للمؤمترات، وجممع كامل لقسم الرتبية والتعليم 
حتتوي عىل غرف االداريني ورئاسة القسم وعىل مسجد عدد 
)٢( ومكتبة مركزية عدد )٢(، واملدارس  مقسمة اىل قسمني: 
صغرية  مطاعم  اىل  اضافة  للبنني  وثالث  للبنات  منها   ثالث 
)كافرتيات( مركزية ومطبخ مركزي مقسمة اىل جزءين االول 

للبنات والثاين  للبنني ومرأب خاص للسيارات.
األخ��رية  الثالثة  املقاطع  يف  االن  جت��ري  االع��امل  أن  مبينًا 
)D.E.F( والتي وصلت نسب االنجاز فيها حوايل )٪90( 
ومل يتبق اال القليل إلنجازه بالكامل وما تبقى فقط هو اعامل 
املقرنصات لألرضيات والتأثيث ليتم انجاز املرشوع بالكامل، 
 )D.E.F( مقاطع  يف  اعامل  من  انجازه  تم  ما  ان  موضحًا 
اىل  باإلضافة  اجل��دران  واكتساء  االرضيات  اهناء  اعامل  هي 
مجيعها  اخلزف  االبواب  كذلك  االملنيوم  والشبابيك  االبواب 
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انجزت فضاًل عن االنارة وأعامل تغليف اجلدران اخلارجية 
وكذلك  املعدنية  والسقوف  الصحيات  واعامل  )اجلفقيم( 
السقوف الثانوية )اجلبسن بورد( والطالء للجدران كطبقة 
اوىل حلني وصول االثاث كي ال يتسبب املنجز اىل أرضار. 
كام تم انجاز اعامل التربيد واملالعب أعىل سطوح املدارس،  

فضاًل عن اكساء اجلدران بالكامل واألرضيات.  
خمصصة  ستكون   )A.B.C( املقاطع  ان  رايض:  وأضاف 
للذكور  خمصصة  فستكون   )D.E.F( املقاطع  اما  للبنات 
متشاهبة  فستكون  واالعدادية  املتوسطة  ملدارس  وبالنسبة 
حيث  خمتلفة،  فستكون  االبتدائية  باستثناء  بالتصميم 
اىل  باإلضافة  االبتدائية عىل )16( صفًا  املدرسة  ستحتوي 
)5( خمتربات ويكون استيعاب الصف الواحد حوايل )36( 
مرتًا   )54( تقارب  الواحد  للصف  كلية  بمساحة  طالبًا 
لكل  فسيكون  واإلعدادية  للمتوسطة  بالنسبة  اما  مربعًا، 
مدرسة )6( خمتربات و)13( صفًا وبقدرة استيعابية )36( 
املدرجة  القاعة  ان  حديثه  وتابع  الواحد.  للصف  طالبًا 
متعددة االستخدام، والتي تقع ضمن مبنى االبنية املركزية 
تتسع جللوس )57٢( شخصًا وهي ذات مواصفات عالية 
املستوى واما الرسداب يف ذات املبنى يتسع ل�)75( مركبة.

األثاث  انواع  بأفضل  جتهيزها  سيتم  املدارس  ان  إىل  الفتًا 
املواصفات  وفق  التصاميم  وكذلك  عاملية  مناشئ  ومن 
وكذلك  املواصفات  وفق  املختربات  جتهيز  وسيتم  العاملية 
 )data show( جتهيز السبورات الذكية واجهزة العرض

التي  الوسائل  بكافة  للمرشوع  التصميم  مراعاة  اىل  اضافة 
تضمن راحة الطالب، منوهًا اىل ان الكوادر الفنية واهلندسية 
وان  الواحد  لليوم  ساعة(   1٢( وبواقع  بأعامهلا  متواصلة 
املرشوع سيتم انجازه ودخوله للخدمة مطلع شهر اب من 

العام اجلاري )٢0٢0( بإذنه تعاىل. 
ُيذكر ان املرشوع بمقاطعه الستة )املدارس( سيحتوي عىل 
الكيميائية  املختربات  اىل  اضافة  هلا  األسطح  يف  مالعب 
حتتاجها  اخرى  ومواد  واملجهر  اليسرية  التجارب  إلجراء 

تلك املدارس وبام يتناسب مع التطور العلمي احلديث.
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إرادة الحافظة انتصار السعدي ومثابرتها 
تكّلل بالمركز األول دوليًا 

بركات القراآن الكرمي واحلرم احل�ضيني املطهر  رافقت حياتها..

الأحرار/ ح�ضنني الزكروطي

لم تشأ حافظة القرآن )انتصار 
فاضل السعدي( ان تخيّب آ مال 

وغايات والدتها في ان تصبح 
حافظة ومتقنة لكتاب اهلل 

الكريم، بل شجّعها ذلك على 
المثابرة والبحث في اإلذاعات 

والتسجيالت واالستماع للتالوات 
القرآنية وتنمية قدراتها في 

الحفظ والتالوة والتجويد، 
ولكون العتبة الحسينية 

المقدسة تُعد إحدى أكثر 
المؤسسات الدينية والثقافية 

استقطابًا للطاقات القرآنية 
والدينية، فقد توجّهت السعدي 

الى تنمية وتطوير قدراتها 
القرآنية والدينية من خاللها؛ 
إلتقان مهارتها عبر مدرسة 

اإلمام الحسين )عليه السالم( 
الدينية، لتكون بابها الرئيسي 
النطالقتها الروحانية في بحار 

الحفظ والتالوة والتجويد.
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بركات القراآن الكرمي واحلرم احل�ضيني املطهر  رافقت حياتها..

الأحرار/ ح�ضنني الزكروطي

كي ت�ضل اإىل الّلب عليك ك�ضر الق�ضرة
وحتمل  الصرب  يتطّلب  املحمود  اهلدف  اىل  الوصول  لكون 
اجلهد واملشقة، إاّل أن ثامر اجلّد واالجتهاد لذيذة يف مذاقها، 
املتعبة، وتدفعه لتحقيق  الفرد ما عاناه خالل رحلته  وتنيس 
ب  املزيد من النجاح فيام بعد، فاملنطق يقول: »كي تصل اىل اللُّ
عليك كرس القرشة«، وقد استطاعت السعدي ان حتصد ثامر 
جهودها القرآنية يف )مسابقة الكوثر القرآنية الدولية النسوية 
االلكرتونية/ فرع املزمار الذهبي( يف دورهتا السابعة، والتي 
ُأقيمت يف مملكة البحرين العربية، بعد ان حازت عىل املرتبة 
األوىل يف املسابقة يف فقرة التجويد، متفوقًة عىل قريناهتا من 

احلافظات يف األداء والنتيجة.
وترسد احلافظة انتصار فاضل السعدي ل�)األحرار( تفاصيل 

ساعدهتا  التي  والعوامل  الكريم،  القرآن  بقراءة  شغفها 
حفظ  »شغف  إّن  قالت:  حيث  قدراهتا،  وتطوير  تنمية  يف 
وتالوة القرآن الكريم جاء من اهتامم والديت وتشجيعها يل، 
خالل  من  والتسجيالت  اإلذاعات  إىل  استامعي  اىل  إضافة 
عىل  العزم  فعقدت  واضحًا،  أثرًا  حيايت  يف  ترك  مما  املذياع، 
معانيه،  يف  والتدبر  أحكامه،  وإتقان  الكريم،  القرآن  حفظ 
بدايايت  وكانت  النسوي،  املجتمع  يف  ثقافته  ونرش  وتعليمه 
فيها  أقّدم  البيوت، كنت  من خالل فتح حلقات صغرية يف 
والتفسري،  واحلفظ،  الصحيحة،  القراءة  لتعليم   دروس��ًا 
املقدسة   احلسينية  العتبة  إىل  االنضامم  يف  فكرت  وبعدها 
للعمل يف املجال القرآين، انطالقًا من مدرسة اإلمام احلسني 
يِد  عىل  التالوة  دروس  فحرضت  الدينية،  السالم(  )عليه 
)األستاذ الشيخ عيل اخلفاجي(، الذي مل يكتِف بتعليمنا، بل 
تعّداه إىل إعدادنا؛ إعدادًا روحيًا وفنيًا ملامرسة العمل يف هذا 

املجال، وشجعنا عىل االستمرار فيه وحتدي كل الصعوبات 
ويف  املسابقات  يف  لالشرتاك  تشجيعنا  ومنه  وال��ظ��روف، 
التحكيم، فانطلقنا إىل فتح الدورات يف مناطق متعددة سواء 

يف البيوت أو احلسينيات أو اجلوامع«.
فرع   - النسوية  الدولية  الكوثر  مسابقة  يف  مشاركتها  وعن 
مملكة  يف  املبارش  االتصال  وسائل  عرب  الذهبي،  املزمار 
وحصوهلا  والتفسري،  واحلفظ  التالوة  فقرات  يف  البحرين، 
مسابقة  يف  »مشاركتي  قالت:  املسابقة  يف  األول  املركز  عىل 
الكوثر الدولية النسوية اإللكرتونية املقامة يف مملكة البحرين 
بدورهتا اخلامسة جاءت من خالل وسائل االتصال املبارشة 
عرب االنرتنيت بسبب األزمة التي مترُّ هبا أغلب بلدان العامل 
املسابقة  يف  اشرتكت  وق��د  ك��ورون��ا،  جائحة  تفي  نتيجة 
الكثري من احلافظات من دول عربية خمتلفة منها: )العراق، 
البحرين، السعودية، األردن، الكويت(، وجاءت مشاركتي 

يف فقرة التجويد«.
وأضافت »حصلت عىل املرتبة األوىل، وتم تكريمي من قبل 
الدقة  الدولية  التحكيم  جلنة  يف  ملسُت  وقد  املسابقة،  رئاسة 
واملهنية، سواء يف القواعد أو الوقف واالبتداء، أو الصوت 

والنغم«. 
وعاملة  أستاذة  وهي  املسابقة،  هذه  يف  الفوز  هلا  يعني  وعامَّ 
يف  الكبري  األث��ر  »للمسابقات  بّينت،  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
فهي  التالوة،  أو  احلفظ  جمال  يف  كان  إن  قابليتي؛  تطوير 
املراتب  عىل  وأحصل  هبا،  اشرتك  التي  األوىل  املرة  ليست 
وتنمية  املواهب  صقل  يف  كبرية  أمهية  فللمسابقات  األوىل، 

القابليات«. 
القرآنية  الكوثر  املسابقة  يف  للمشاركة  دعويت  »مّتت  مضيفًة 
األوىل،  باملرتبة  الفوز  وحصدُت  التجويد،  فقرة  يف  السابعة 
مت،  مما أدخل الرسور عىل قلبي، وجعلني أشعر بقيمة ما قدَّ
وما وصلت إليه، وكذلك بفضل دعوات والديت، وأخوايت 

العامالت يف املجال القرآين«.

شغف حفظ وتالوة القرآن الكريم جاء من 

اهتمام والدتي وتشجيعها لي، إضافة الى 

استماعي إلى اإلذاعات والتسجيالت من خالل 

المذياع، مما ترك في حياتي أثرًا واضحًا، 

فعقدت العزم على حفظ القرآن الكريم..
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جهودٌ لشباب حملوا المسؤولية
 بأمانة ووعي

ن�ضاطات ق�ضم التن�ضيق والتاأهيل الرتبوي خالل اأزمة )كورونا(...

جهود استثنائية لقسم التنسيق والتأهيل التربوي التابع للعتبة الحسينية المقدسة في تقديم 
الخدمات واألنشطة المتعددة لمختلف الشرائح اإلجتماعية خالل ازمة جائحة )كورونا( الخطيرة، والتي 

تمّثلت بنشاطات )التعفير، تصنيع غرف تعقيم، برامج ترفيهية واجراءات وقائية للعوائل(.

الأحرار/ ح�ضني ن�ضر -  حبيب با�ضي - ت�ضوير/ عبا�س ال�ضريفي
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ويقول مسؤول القسم عيل السلطاين يف حديثه ل� )األحرار(: 
الوقائية  واحلمالت  النشاطات  من  العديد  نّظم  »القسم  ان 
املختصة  اجلهات  وساند  )ك��ورون��ا(  جائحة  أزم��ة  خالل 
وأخ��ذ  اجل��ه��ود  تكاتف  اج��ل  م��ن  الصحية؛  وال��ك��وادر 
اإلجراءات االحرتازية للوقاية منه«، مضيفًا، »انشأنا خالل 
املعقمة وبإرشاف أخصائيني من  املواد  لتعبئة  األزمة معماًل 
)العوائل  عىل  توزيعها  ليتم  املقدسة،  كربالء  صحة  مديرية 
املؤسسات  دعم  إىل  إضافة  منّظمة،  بحمالت  املتعففة( 
اقسام  عىل  توزيعها  تم  وكذلك  املعقامت  هب��ذه  الصحية 

وشعب العتبة احلسينية املقدسة«.
قائدًا كشفيًا  ُأنجز بمشاركة )30(  وتابع حديثه أن »املعمل 
تم  حيث  املتطوعني،  من  وعدد  ال��وارث  مجعية  داخل  من 
توزيع )80.000( ألف قنينة تعقيم جمانًا حلد  هذه اللحظة، 
وايضًا تم جتهيز حمافظتي بغداد وبابل واملؤسسات العسكرية 
حظر  لتطبيق  العامة  الشوارع  يف  املنترشة  االمنية  والقوات 

التجوال«. 
للتعقيم،  محلة  بتنظيم  »قام  القسم  أن  إىل  السلطاين  وأشار 
شملت املحيط اخلارجي للحرم املطهر من صباح كل يوم، 
والكرفانات اخلارجية واألبواب والكيشوانيات، إضافة اىل 
األقسام والشعب املحيطة باحلرم الرشيف، وبلغ عدد املواقع 
التي تم تعقيمها أكثر من )100( موقع وقسم وشعبة ومركز 
وبشكل يومي«، منوهًا اىل ان »محالت التعفري مستمرة حتى 

بني  ومنطقة  املطهر  للحرم  اخلارجي  للمحيط  الليل  اثناء 
احلرمني الرشيفني وشوارع وازقة املدينة القديمة«. 

للعتبة  اخلارجية  املواقع  لتعقيم  فريق  تشكيل  »تم  انه  وبني 
تعاىل  اهلل  )رض��وان  الغفاري  ذر  أيب  جممع  ومنها  املقدسة 
عليه( وجممع اإلمام الرضا )عليه السالم( اخلاصان بإسكان 
النسوية وبمشاركة  بناية احلوزة  املتعففة( وكذلك  )العوائل 
داخليًا  موقعًا   )50( شملت  والتي  متطوع  قائد   )100(
وخارجيًا للعتبة احلسينية املقدسة ، إضافة اىل إطالق محالت 
املؤمنني  الشباب  من  جمموعة  مع  بالتعاون  اليومية  التعقيم 
تستهدف  وبغداد(  املقدسة  )كربالء  حمافظتي  يف  املتطوعني 
الفقرية(  )العوائل  تقطنها  ما  عادة  والتي  البعيدة  األحياء 
العامة  والشوارع  االفرع  وكذلك  بيوهتم،  تعقيم  يتم  حيث 
اآلن،  إىل  سكنية  ومنطقة  حيًا   )٢0( من  اكثر  بلغت  والتي 

والزال العمل مستمرًا بمشاركة )70( قائدًا ومتطّوعًا«.
 أما عن اخلدمات األخرى التي قدمها القسم خالل األزمة، 
أطلقوا  ال��وارث  كشافة  مجعية  »شباب  أن  السلطاين  يبني 
الغذائية(  )السالل  بتجهيز  متثلت  ذاتية  بجهود  مبادرة 
املحافظة«،  يف  املتعففة  العوائل  عىل  وتوزيعها  واملعقامت 
مضيفًا أن »املبادرة شملت ست محالت عىل التوايل، حيث 
الوارث  دار  مع  بالتعاون  غذائية  سلة   )575( توزيع  تم 
للطباعة والنرش، وبمشاركة عرشة قادة وعدد من املتطوعني 

للجمعية«.
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ويكمل حديثه، »تم توزيع )٢500( نسخة من )املنشورات 
التوعوية( عن كيفية الوقاية من فريوس كورونا،  كام تم طباعة 
)٢000( نسخة من كراس منظمة الصحة العاملية واخلاص 
التساؤالت  من  الكثري  عىل  جييب  والذي  كورونا  بفريوس 
التي تطرح من قبل عامة الناس الرشادهم عن كيفية الوقاية 
احلسينية  العتبة  اقسام  عىل  توزيعها  وتم  الوباء  هذا  من 
بغداد وبابل، وبمشاركة  الناس يف حمافظتي  املقدسة وعامة 
آالف   5( منها  املستفيدين  عدد  وبلغ  كشفيًا،  قائدًا   )٢0(
والتوعوية  الرتفيهية  الربامج  اطالق  »تم  مبينًا  مستفيد(«، 
مع  املستضافني  االطفال  خاص  بشكل  تستهدف  والتي 
عوائلهم داخل مدن الزائرين، ويتخلل هذه الربامج العديد 
مرسحية  واعامل  والتثقيفية  والفنية  الرتفيهية  الفقرات  من 

ومسابقات وهدايا والعديد من الفعاليات«.
بثالث  تنفيذه  ج��رى  »الربنامج  أن  السلطاين  وأوض��ح 
جوالت، االوىل منها يف مدينة سيد األوصياء )عليه السالم( 
)عليه  احلسني  اإلمام  مدينة  يف  والثالثة  والثانية  للزائرين، 
لتخفيف  هو  النشاط  هذا  من  واهلدف  للزائرين(،  السالم( 
الضغط النفيس احلاصل جراء استضافة املالمسني للمرىض 
اجلمود  وكرس  الروتينية  االج��واء  وتغيري  يومًا   )14( ملدة 

اإلجيايب  األثر  له  كان  »الربنامج  أن  مؤكدًا  لدهيم«،  والتوتر 
الواضح عىل العوائل واطفاهلم واستطعنا رسم البسمة عىل 
قادة  عرشة  بمشاركة  انجز  »الربنامج  ان  اىل  الفتًا  حمياهم«، 

وبواقع )400( مستفيد«. 
ولفت السلطاين إىل ان »كوادر القسم أطلقت محلة عّقم يدك 
من اجل خلق بيئة صحية تتوافق مع القرارات التي اصدرهتا 
منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة العراقية، وهو اهلدف 
الذي سعت إليه اجلمعية من خالل احلملة وتوعية الزائرين 
بالنظافة من خالل نرش  االلتزام  بخطر وباء كورونا وامهية 
للحرم،  الرئيسية  املداخل  يف  ُنصبت  للتعقيم  كابينات  تسع 
ان  مضيفًا  الناس«،  عامة  وبإفادة  ق��ادة  مخسة  وبمشاركة 
هي  األزمة  خالل  اجلمعية  أطلقتها  التي  الربامج  »جمموع 
و)86،0٢5(  منفذين،   )305( وبمجموع  برامج  تسعة 

مستفيدًا«.
إىل  الرتبوي،  والتأهيل  التنسيق  قسم  مسؤول  وأش��ار  كام 
مستشفى  يف  قبلهم  من  املتخذة  الوقائية  اإلج��راءات  بعض 
ردهات  وفرش  هتيئة  »تم  حيث  كورونا،  ملواجهة  السفري 
ليتم  الواحد(  االستعامل  )ذات  بالرشاشف  املرىض  رقود 
اضافة  الفايروس،  تفي  ملنع  املريض  بعد خروج  استبداهلا 
اىل  املذخر  الطبية من  اىل جلب ونقل االدوية واملستلزمات 
جهاز  ووضع  الرقود،  رده��ات  عىل  وتوزيعها  املستشفى 
تعقيم وتعفري الداخلني اىل املستشفى، ونرش وجتهيز ردهات 

الرقود وممرات املستشفى بمواد التعقيم«.
بحمالت  تستمر  لإليواء  الوارث  »دار  ان  قائاًل:  واستطرد 
التعفري املكثفة ضد وباء كورونا منُذ الظهور األول جلائحة 
تفي  دون  للسعي  مكثفة  تعفري  بحمالت  )ك��ورون��ا( 
احلامية  سبل  توفري  اىل  األعامل  امتدت  وقد  اجلائحة،  هذه 
لدائرة  التابعة  اإلنسانية  املراكز  من  العديد  يف  والتعفري 

تم اطالق البرامج الترفيهية والتوعوية والتي 
تستهدف بشكل خاص االطفال المستضافين 

مع عوائلهم داخل مدن الزائرين، ويتخلل هذه 
البرامج العديد من الفقرات الترفيهية والفنية..
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الرعاية االجتامعية يف حمافظة كربالء املقدسة، ومن اهم 
االعامل التي عملتها الدار خالل ازمة كورونا هي عمل 
غرفة تعفري يف جممع أيب اذر الغفاري )رضوان اهلل تعاىل 
عليه( من خالل التربع باملواد والعمل، واستمرار توفري 
املعقامت هلم، اضافة اىل وضع غرفة تعفري يف دار املسنني 
كربالء  حمافظة  يف  االجتامعية  الرعاية  دائرة  اىل  التابع 
املقدسة والذي كان من خالل التربع بمبلغ رشاء جهاز 
التعفري من قبل احد االخوة املنتسبني، اضافة اىل غرفة 

احلنان التابعة ايضًا لنفس الدائرة«.
احلسينية  للعتبة  التابعة  التوحد  »معاهد  بأن  وأضاف 
)كورونا(  جائحة  فرتة  خالل  نشاط  هلا  كان  املقدسة 
التوحد  أطفال  ل��دى  انتكاسة  ح��دوث  لعدم  ضامنًا 
فيها  مرغوب  غري  وسلوكيات  عادات  يكتسب  وربام 
ارسته؛  وافراد  نفسه  الطفل  عىل  بالسلب  تنعكس  قد 
أنه »ومن خالل  التوحد اضطرابا تطوريا«، مبينًا  كون 
للعتبة  الرشعي  للمتويل  الشديدين  واحلرص  املتابعة 
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف تأهيل 
اطفال التوحد، فقد اوعز سامحته اىل إدارة القسم بإجياد 
وسيلة لتجنب وقوع االنتكاسة لدى االطفال ورضورة 
أنه »قد تم  مبينًا  التواصل مع االهل وبصورة جمانية«، 
باالعتامد  املنزيل  التخصيص  الفني  التدريب  افتتاح 
ومشاهدت  املنزل  يف  املتوفرة  واالدوات  الوسائل  عىل 
املقاطع فيديو يتم ارسلها اىل املدربة للعناية باألطفال«.

الحرص على تعقيم األماكن بصورة مستمرة 
تفاديًا إلنتشار المرض.. خطوة باإلتجاه الصحيح 

ومثال للتمسك باإلجراءات الطبية..
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ما هي الخدمات التي قدّمتها العتبة الحسينية المقدسة  

خالل أزمة كورونا؟

يف حوار مع ال�ضيد اأف�ضل ال�ضامي..

نستكمُل في هذا الجزء، وهو الثاني من 
الحوار مع السيد أفضل الشامي معاون 
األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، 
للحديث عن الخدمات التي قدّمتها العتبة 
المقدسة خالل إنتشار جائحة )كورونا( 
الخطيرة في كربالء والمدن العراقية، وقد 
استهّلها الشامي باإلشادة بدور الجيش 
األبيض من أبناء الصدّ األول )الكوادر 
الطبية والتمريضية( في معالجة المصابين 
بالفيروس.

قامت  حتفيزية  انسانية  مبادرة  هناك  »كانت  الشامي:  ويقول 
هبا شعبة التبليغ والتعليم الديني التابعة لقسم الشؤون الدينية 
بالتعاون مع قسم الشؤون الطبية يف العتبة احلسينية من خالل 
عمدوا  حيث  األول(،  الصّد  )خط  الطبية  الكوادر  زي��ارة 
الصحية  بالكوادر  وإلتقوا  املحافظات،  من  العديد  زيارة  اىل 
هبدايا  مصحوبة  والتقدير  الشكر  هلم  وقّدموا  فيها،  والطبية 

عينية او نقدية وحتيات إدارة العتبة املقدسة«.
مساندة املترّضرين

للعوائل  املقّدمة  اخلدمات  عن  احلديث  إىل  الشامي  وينتقل 
بسبب  املفروض  التجوال  حظر  من  واملترضرين  املتعففة 
يعيشه  الذي  االجتامعي  الظرف  »بسبب  أنه  مبينًا  الفريوس، 
أرباب  أغلب  أعامل  توقفت  فقد  كورونا،  جائحة  إزاء  البلد 

إىل  األوىل  اللحظات  منذ  املقدسة  العتبة  وب��ادرت  األرس، 
االهتامم بخدمة هؤالء الناس ومساعدهتم، وتعزز هذا املوقف 
بعد صدور يشء من التوجيه من مكتب سامحة املرجع األعىل 
للعتبة  كان  وما  االرشف،  النجف  يف  ظله(  )دام  السيستاين 
فوّجهت  ايضًا  مسامهة  هلا  تكون  أن  إال  املقدسة  احلسينية 
اخلريين  اندفاع  عن  فضاًل  القضّية،  ه��ذه  خلدمة  إمكاناهتا 

وكذلك املواكب احلسينية لتأمني احتاجات الناس«. 
توفري السالل الغذائية للعوائل الفقرية

وما يتعلق بموضوع الِسالل الغذائية التي ُوزعت داخل مدينة 
مدينة   كل  يف  وزعت  التي  واالع��داد  خارجها،  ويف  كربالء 
العتبة  يف  املضيف  قسم  لدى  املسجلة  االحصاءات  حسب 
للسالل  الكيل  »اإلمج��ايل  أن  الشامي  يبني  املقدسة،  احلسينية 

الأحرار/ ح�ضنني الزكروطي 
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سّلة   )51.301( إىل  وصل  املحافظات  عموم  يف  الغذائية 
غذائية، وبمقدار مايل وصل إىل )686.3٢0.000( دينار، 
)ستامئة وستة وثامنني مليونا وثالثامئة وعرشين الف دينار(«.

»املواكب  فإن  لشامي(  ي��زال  ال  )واحلديث  لذلك  إضافة 
احلسينية تستعني احيانًا بآليات العتبة احلسينية املقدسة يف توزيع 
سالهلا الغذائية، كذلك استخدام الوسائل اإلعالمية ملساعدة 
يف  برنامج  وتقديم  إعداد  عرب  واملحتاجني  العوائل  ومساندة 
إذاعة العتبة احلسينية املقدسة ُخصص لنقل احتياجات الناس 
اىل مواكب الدعم، وقد  ساهم هذا الربنامج يف ختفيف الكثري 

من املعاناة التي مّرت هبا العوائل املترّضرة«.
ويرى الشامي ان هذا »التواصل والتكافل والرتاحم هو أحد 
الوسائل املهمة لدفع البالء ألن اهلل سبحانه وتعاىل هو أرحم 
بنا من انفسنا، وهبذا الرتاحم سريمحنا، ويكون هلا دور يف زوال 
الوباء، ونأمل من وسائل االعالم ان تسلط الضوء عىل   هذا 
املبادرات االنسانية والرتبوية الرائعة وما جسدته من مواقف 
وقصص تعرّب عن الرتاحم والتالحم بني أبناء البلد الواحد«.   

رسالة إىل املواطنني وزائري العتبات املقدسة
بلدنا  هبا  مر  ما  ادرك  اجلميع  ان  »أعتقد  الشامي،  ويضيف 
احلبيب من ظروف صعبة ولعل آخرها هذه اجلائحة اخلطرة، 
وخالل لقائي بأحد االصدقاء من الكوادر الطبية قال حلسن 
الشتاء  أواخر فصل  العراق يف  اىل  الوباء دخل  ان هذا  حظنا 
اي مع بدء تغيري املناخ وارتفاع درجات احلرارة والتي هلا دور 
كبري حسب قوله يف ختفيف وطأة االنتشار، وستستمر الكوادر 
اجل  من  التحاليل  واجراء  والفحص  املسح  بعملية  الطبية  
حر هذا الوباء وتقليل انتقاله اىل االخرين قبل حلول الشتاء 
السيطرة،  حتت  سيكون  العالج  ُوِجَد  اذا  اهلل  وبعون  القادم، 
العالج  وجود  وعدم  احلال  هذا  عىل  الوضع  استمر  اذا  اما 

مهمة  نقطة  عىل  نؤكد  ان  ونود  نحتاط،  و  نحذر  ان  فيجب 
املقدسة  العتبات  اىل  وصلوا  الزائرين  من  الكثري  ان  مفادها 
اتبعت  املقدسة  والعتبة  وغريها،  املباركة  القدر  ليايل  خالل 
تعاىل مل تسجل أي  الكاملة، وبحمد اهلل  الوقائية  االجراءات 
يف  إصابات  وجود  رغم  املقدسة  العتبات  داخل  يف  اصابة 
مناطق خمتلفة، لذلك نأمل من األطباء او اجلهات املختصة ان 
يكونوا عىل وضوح أكثر للناس فإما ان يقولوا ان هناك ُمبالغة 
يف االجراءات الوقاية إزاء فريوس كورونا يف العراق، وإما ان 
)عليهم  االطهار  لالئمة  وكرامة  معجزة  هناك  )نعم(  يقولوا 
التجمعات  من  حتذر  العاملية  الصحة  ان  ورغ��م  السالم(، 
هلل  واحلمد  ان��ه  اال  املخالفني،   حتاسب  ال��دول  بعض  ويف 
قليلة،  تكن  مل  القدر  ليايل  يف  االع��داد  ان  رغم  العاملني  رب 
خالل  من  العاملية  الصحة  منظمة  يف  ذاهتم  االخوة   بشهادة 
عليهم  لذلك  ذلك،  واكدوا عىل  اتصالنا هبم يف وقت سابق 
املعروفة  السياقات  عن  خارجا  شيئا  هناك  ان  وهو  يبينوا  ان 
االطهار  االئمة  االئمة وبحرمة  بكرامة  نعتقد  عندهم ونحن 
اهلل  بإذن  إال  حيدث  ال  يشء  كل  وان  وتأثريهم  وبمعاجزهم 
تعاىل وهم الشفعاء عند اهلل، او  ُيعاد النظر والتقييم بام جيري 
من اجراءات، والتي  فيها تبعات اجتامعية واقتصادية ونفسية 
ُيعاد  ان  والعراقيني  العراق  مصلحة  من  ويرى  الناس،  عىل 
التقييم باستمرار، وُتتخذ اجراءات وفق هذا التقييم، فبعدما 
والدوائر  واملصانع  واملحالت  واجلامعات  املدارس  غلق  تم 
فهذا تعطيل للبلد وفيه تأثريات، ومن خالل كالمنا ال هندف 
اىل التحريض، ولكن نطلب وامتنى من االخوة املختصني ان 
ُيقّيموا تقيياًم موضوعيًا مستمرًا ودقيقًا كي نستطيع ان نوازن 
البلد  بفتح  واالهتامم  الصحي  باجلانب  االهتامم  عملية  بني 

بشكل تدرجيي وشكل علمي ُمنّسق«.
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ؤ

موضوع  البلداوي،  برهان  وسام  الشيخ  املؤلف  يتناول 
مرشوعية البكاء عىل اإلمام احلسني )عليه السالم(، مبينًا 
بعد  استمرت سنة  كثرية  أن حماوالت  الكتاب  مقدمة  يف 
بجوهرها  سواء  احلسينية  القضية  وطمس  إلخفاء  سنة 
إىل  للثورة  االوىل  السنني  ومنذ  وجزئياهتا  بتفاصيلها  أو 
يف  والتشكيك  تارة،  تشوهيها  أجل  من  عديدة  حماوالت 
أهدافها وغاياهتا تارة اخرى، وهنا حياول الكاتب الدفاع 
التهريج  كثر  التي  والبكاء  احلزن  لظاهرة  اجلاد  والفهم 
االسالمية  وامل��ذاه��ب  التيارات  بعض  قبل  من  حوهلا 
وحتى العلامنية، لنبني جذورها التارخيية وأدلتها الرشعية 
والعقالئية، ليتضح لدى أصحاب العقول املنصفة مقدار 

أجل  من  االسالم  أعداء  حاكها  التي  وحجمها  املؤامرة 
من  النيل  طريق  عن  العظيمة  احلسينية  الثورة  تشويه 

مراسيمها.
عىل  والبكاء  احلزن  ظاهرة  عن  بحثه  يف  املؤلف  واعتمد 
من  املسلمني  مصادر  عىل  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 

غري اإلمامية لثالثة اعتبارات: 
الشهداء  سيد  عىل  والبكاء  احلزن  مسالة  أن  هو  االول: 
الشيعي االمامي مسألة حملولة،  الفكر  السالم( يف  )عليه 
والنصوص عندهم متواترة عىل استحباب احلزن والبكاء 
يف  عليه  جرى  ما  عىل  حزنًا  اخلدود  عىل  الدمع  وإج��راء 

كربالء. 

إعداد: حسين نصر 

إثبات مشروعية البكاء
 على سيد الشهداء )عليه السالم(

ُيعدُّ الب���كاء أهم مظهر من مظاهر 
الع���زاء عل���ى س���ّيد الش���هداء )عليه 
الس���الم(، والمواس���اة للنبي األكرم 
)صلى اهلل عليه وآل���ه( واآلئمة األطهار 
)عليه���م الس���الم(، وقد حث���ت عليه 
الروايات الشريفة بوضوح؛ مما يجعله 
في أولوي���ات الش���عائر الدينية، وبما 
يؤس���س لمش���روعيته في متبنيات 

العقيدة الشيعية اإلمامية.
كما أن الحزن وآثاره من البكاء شأنه 
ش���أن تلك الغرائز والطباع البش���رية، 
وأم���ر اهلل س���بحانه وتعالى االنس���ان 

بتهذيبها.
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الباحثني  من  والداين  القايص  تعريف  أجل  من  هو  الثاين: 
والقراء أن احلزن والبكاء مها مسألة إسالمية قبل ان تكون 

مذهبية، بل هي مسألة إنسانية قبل أن تكون مذهبية.
بام  اآلخرين  وإل��زام  احلجة  زي��ادة  باب  من  هو  الثالث: 
اعرتضوا  الذين  اغلب  أن  اعتبار  عىل  أنفسهم،  به  ألزموا 
وتضايقوا من مسألة احلزن والبكاء من مذاهب غري الشيعة 

والعلامنيني أيضًا.
ويبني املؤلف أّن احلزن غريزة خلقها اهلل وأمر بتهذيبها، ملا 
خلق اهلل )سبحانه و تعاىل( االنسان أودع يف تركيبة خلقته 
اآلدمية جمموعة من الغرائز والطباع التي تسهم بمجموعها 
ورقيه،  االنسان  تكامل  يف  إجيابيًا  تكريسًا  كرست  لو  فيام 
وكان من بني هذه الطبائع والغرائز غريزة احلزن والبكاء، 
فاالنسان موجود بكيفية يستجيب معها ملختلف مؤثرات 
الغدد  بعض  يف  إف��رازات  وحتى  وحركات  بأفعال  البيئة 
املوجودة داخل اجلسم بحسب ما يقتضيه الظرف املحيط 
فنراه  اخلارجي،  املحيط  مع  االنفعال  باالنسان يف حلظات 
يمر  وحينام  ساخن،  يشء  مالمسة  عند  مثال  يده  يقبض 
وهذا  الفرح  ذلك  عن  يعرّب  فانه  وترسه  تفرحه  بظروف 
وكذلك  أخرى،  تارة  والضحك  تارة  باالبتسامة  الرسور 
عن  وخترجه  طبعه  تالئم  ال  بظروف  يمر  عندما  يغضب 
حالة االرتياح فيغضب معرّبًا عن حالة غضبه بالراخ أو 

االنفعال وغري ذلك.
وأشار البلداوي اىل البكاء وآثاره الروحية والبدنية، حيث 
رصحت نصوص الرشيعة واألبحاث العلمية احلديثة عىل 
البكاء  فائدة  ولعظيم  حتىص  ال  فوائد  والبكاء  للحزن  أن 
نراه قد صاحب مجيع مراحل احلياة منذ أول يوم يوجد فيه 
إىل ساعاته األخرية يف  املعمورة،  االنسان عىل سطح هذه 
احلياة، وان فوائد احلزن والبكاء املعنوية من بدهييات الفكر 
عاملني  االنسان  ضمنه  ومن  للعامل  أن  حيث  االسالمي، 
وبعدين بعدًا ماديًا وبعدًا روحيًا، أو قل بعدًا ظاهريًا وبعدًا 
كان  وان  اخلاصة،  قوانينه  العاملني  غيبيًا، ولكل من هذين 
العاملني، وما يقع يف  هنالك ترابط وثيق وحقيقي بني كال 
أحد هذين العاملني سيؤثر وبشكل فاعل عىل العامل اآلخر، 
فمن  الرشيفة،  األحاديث  بعض  خالل  من  ذلك  نرى  كام 
املؤمنني  امري  عن  للبكاء،  تبياهنا  أحببنا  التي  الفوائد  تلك 
االمام عيل عليه السالم قال )بكاء العيون وخشية القلوب 
الدعاء  فاغتنموا  وجدمتوها  فإذا  ذكره  تعاىل  اهلل  رمحة  من 
ولو أن عبدًا بكى يف أمة لرحم اهلل تعاىل ذكره تلك األمة 

لبكاء ذلك العبد(.
االمجاع  وه��ذا  والبكاء  احل��زن  تقر  العقالء  سرية  أن  ثّم 
عند  وارتضائمهام  والبكاء  احلزن  جتويز  عىل  العقالء  من 
اجتامع  الستحالة  الرشعي  ج��وازه  عىل  دليل  املصائب 
العقالء الذين من ضمنهم االنبياء واألوصياء عىل اخلطأ، 
وأجيال،  ألجيال  العقالئية  السرية  هذه  امتدت  اذا  السيام 
وهذا الكشف للحكم الرشعي من السرية العقالئية مبني 
عىل قاعدة املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع وانه كلام 

حكم به العقل حكم به الرشع.
فقد  األنبياء،  شعار  والبكاء  احلزن  ان  إىل  املؤلف  ويلفت 
الصفة  السالم( هبذه  العظام )عليهم  االنبياء  اشتهر بعض 
احلزن  أصبح  حتى  غريهم،  من  اكثر  والبكاء(  )احل��زن 
جمموعة  نستذكر  أن  ونستطيع  هلم،  مميزة  سمة  والبكاء 
كانوا حمل إمجاع املسلمني، ومن هؤالء نبي اهلل حييى )عليه 
له  بكائه  شدة  بلغ  الذي  البكائني  من  ُعدَّ  الذي  السالم( 
)عليه  آدم  اهلل  نبي  كان  وقبلهام  خديه،  يف  شقني  حدوث 
وليلة،  يومًا  أربعني  هابيل  ولده  عىل  بكى  الذي  السالم( 
وكذلك حال النبي يعقوب )عليه السالم( الذي بكى عىل 
ولده النبي يوسف )عليه السالم( اىل ان ابيّضْت عيناه من 

شّدة احلزن والوجد عليه.
يف  اجتامعية  ظاهرة  واحل��زن  البكاء  ان  املؤلف:  ويقول 
التارخيية  النصوص  تتبع  م��ن  يظهر  وال���ذي  االس���الم 
اجتامعية  يمثالن ظاهرة  كانا  البكاء واحلزن  أن  االسالمية 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  زمن  يف  املجتمع  عليها  اعتاد 
اهلل )صىل  املسلمون رسول  فيها  مرة  ومرة رأى  فكم من 
اهلل عليه وآله( جيهش بالبكاء حزنًا وكم مرة ومرة أجهش 
)عليه  االعظم  الرسول  بكاء  لسامعهم  بالبكاء  املسلمون 
لبكائه  فيبكون  منربه،  عىل  من  والسالم(  الصالة  أفضل 
وحيزنون حلزنه دون استغراب منهم ودون ان ينهاهم عن 

ذلك.
خالصة بحث املؤلف:

نبوية  ُسّنة  السالم(  )عليه  احلسني  عىل  والبكاء  احل��زن 
مستحبة بحسب ما روته كل الفرق واملذاهب االسالمية، 
)كان  قالت:  )رض(   سلمة  أّم  عن  الروايات  تلك  ومن 
احلسن واحلسني يلعبان بني يدي النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
ابنك  تقتل  أمتك  ان  حممد  يا  فقال  جربائيل  فنزل  بيتي  يف 
هذا من بعدك فأومأ بيده اىل احلسني )عليه السالم( فبكى 

رسول اهلل ووضعه عىل صدره(.
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العتبة الحسينية المقدسة 
تؤهل وتفتتح أحد أهم 

الشوارع التراثية في المدينة 

افتتحت األمانة العامة للعتبة الحسينية من اأجل كربالء اأجمل واأبهى...
المقدسة شارع )الجاجين( التراثي، والواقع 

في منطقة باب الساللمة والشارع الرابط  
لشارعي الشهيد حسن زيني ومحيط 

باب الطاق بحضور وزير الشباب والرياضة 
ومحافظ كربالء ومدير البلدية وعدد من 

مختاري ووجهاء المنطقة. 

وقال رئيس قسم شؤون خدمات املدينة القديمة ومداخلها 
افتتاح  »تم  اخلفاجي:  نافع  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابع 
شارع اجلاجني الواقع يف منطقة باب الطاق بحلته اجلديد بعد 
قبل كوادر قسم شؤون  والصيانة  من  األعامل  انجاز  تم  أن 
فريوس  انتشار  رغم  ومداخلها،  القديمة  املدينة  خدمات 
كورونا وضيق االزمة املالية  االن ان العتبة احلسينية املقدسة 

مستمّرة يف تقديم خدماهتا ومشاريعها العمرانّية«.
وأضاف »إن العمل مستمر بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة 
وأزقتها  القديمة  املدينة  مداخل  ولتكون  املقّدسة،  احلسينّية 
تليق باملكان؛ ألهّنا تستقبل زائري أيب عبداهلل احلسني وأخيه 

أيب الفضل )عليهام السالم( بشكل مستمّر عىل مدار السنة«.
هذا  تأهيل  إلع��ادة  انطلق  امل��رشوع  »إن  اخلفاجي  وأوض��ح 
املنطقة،  الشارع بسبب وجود ختسفات وحفريات قديمة يف 
رفع  تم  حيث  أرصفته،  عىل  املقرنص  مادة  وهتالك  وقدم 
واملاء  املجاري  من  اخلدمات  شبكة  تبديل  ليتم  املقرنص 
املحال  واجهة  تأهيل  إعادة  مع  كليًا  جتديدها  و  والكهرباء 

التجارية والبيوت بالتعاون مع أهايل املنطقة«.
البالغ )11٢  الشارع  كيبل عىل طول  مد  »تم  وتابع حديثه، 

بباب  املحيط  الشارع  بني  يربط  باالتصاالت  خاص  مرتًا( 
الطاق وشارع السدرة، وشبكة مراقبة إلكرتونية، مع نصب 
إنارة كهربائية حديثة لكامل الشارع تعمل بنظام التحكم عرب 
اإلنرتنت، كام تم وضع ملسة كالسيكية من الشناشيل والرتاث 
العراقي الكربالئي األصيل يف بعض أماكن الشارع، مما جيعله 

شارعًا نموذجيًا يليق بتاريخ املنطقة«.
أشهر حيث  ثالثة  بلغت  املرشوع  إنجاز  »فرتة  أن  اىل  وأشار 
ان العمل تضمن إعادة إعامر وتأهيل سوق )عكد اجلاجني( 
الشهيد  لشارعي  الرابط  والشارع  السالملة،  باب  منطقة  يف 
حسن زيني وحميط باب الطاق، الذي يبلغ طوله )13٢( مرتًا 

وعرض )1٢( مرتًا«.
ان  اخلطيب  جواد  السيد  الطاك  باب  حملة  خمتار  اوضح  فيام 
املدينة  ش��وارع  تأهيل  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  »جهود 
خالل  من  عملت  حيث  وج��ب��ارة  كبرية  خطوة  القديمة 
كوادرها بكل تفاٍن وإخالص، وكانت تعمل الليل مع النهار 
ومنها شارع  احلسيني  احلرم  القريبة من  الشوارع  إنجاز  عىل 
)اجلاجني( الرابط بني شارع السدرة وباب الطاك معربًا عن 

أمتنانه للعتبة احلسينية الهتاممها باملدينة القديمة وتأهيلها«.

الحرار/ اإبراهيم حميد العويني - ت�ضوير/ خ�ضري ف�ضالة



الأملعُي الواِله بحبِّ النبّي واآِلْه
عميد المنبر الحسيني الشيخ أحمد الوائلي..

ب�ضبب ال�ضيا�ضات البعثية القمعية التي حكمت 
العراق لأكرث من خم�ضة وثالثني عامًا، فقد 

كاَن التوا�ضل مع خطباء املنرب احل�ضيني 
الالمعني وال�ضتماع ملحا�ضراتهم وكذلك 

بالن�ضبة للق�ضائد احل�ضينية، تتم عرب اأجهزة 
املذياع اأو الكا�ضيت واإن كان ذلك ي�ضكل يف نف�س 

الوقت خطورة كبرية ولكنه ال�ضوق لال�ضتماع 
والإ�ضتفادة من اأطروحات اخلطباء، حيث 

نتذّكر جيدًا كيف كان اآباوؤنا ينتظرون ب�ضغف 
حلول ال�ضاعة الواحدة ظهرًا، لال�ضتماع اإىل 

حما�ضرة عميد املنرب احل�ضيني الراحل ال�ضيخ 
الدكتور اأحمد الوائلي )رحمه اهلل( والتي 
كانت ُتبث عرب اأثري اإذاعة طهران الناطقة 
باللغة العربية، فكّون اأغلبنا هذه العالقة 

املتينة بال�ضيخ الوائلي وبوعظه و�ضوتِه املائز.

بالشيخ  متمثلة  عظيمة  حسينية  قامة  أمام  أنفسنا  نجد  وإذ 
املسلمون  حمارضاته  وس��امع  حبه  عىل  أمجع  ال��ذي  الوائيل 
جدًا،  صعب  إبحار  هي  عنه  فالكتابة  طوائفهم،  بجميع 
فهو )رمحه اهلل( كالبحر الذي ال ُيغلُب موجُه وال ينفُد ماؤه 
نكتبه من  فام  ثمينة، ومع ذلك  نفائس  فيه من  ما  تنتهي  وال 
الزاخر،  البحر  هبذا  تامة  إحاطة  أحطنا  أننا  نعني  ال  سطور 
وإنام لتذكري األجيال هبذه املفخرة املحّمدية احلسينية، والذي 
ا( بإرتقائه  ناَل بقلٍب آمٍن )املكان العايل( )َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليًّ
للمنرب احلسيني، وكذا )املكانة العالية( بالذكر الطّيب، وهو 

العاشق ملحّمد وآله )عليهم أفضل الصالة والسالم(.

سريُة نور وحبور
هو أمحد بن حسون بن سعيد بن محود بن عيسى بن موسى 
يوم  يف  املولود  الكناين،  الليثي  الوائيل  حمسن  بن  عمران  بن 
أيلول 19٢8م(،  ه�� - 3  األول 1347  ربيع  االثنني )17 
الرشيفة  العلمية  احل��وزة  معقل  األرشف،  النجف  بمدينة 
ووارثة الرشف الديني والعلمي، وبذلك فللمدينة تأثري كبري 

وواضح يف شخصيته وكيانه ومسريته اخلطابية واألدبية.
الدراستني  بني  باجلمع  اهلل(  )رمحه  الوائيل  الشيُخ  وّفَق  وقد 
امل��دارس  يف  تعليمه  أهن��ى  حيث  واألكاديمية  احل��وزوي��ة 
يف  البكالوريوس  عىل  حصل  ثم  195٢م،  سنة  )النظامية( 

اإعداد/ علي ال�ضاهر
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اللغة العربية والعلوم اإلسالمية وذلك بعد أن إلتحق بكلية 
شهادة  عىل  حصل  ثم  م   196٢ سنة  منها  خترج  التي  الفقه 
املاجستري يف العلوم اإلسالمية من معهد الدراسات اإلسالمية 
التابع جلامعة بغداد عن رسالته )أحكام السجون بني الرشيعة 
الدكتوراه من كلية  والقانون( سنة 1969م، ثم حاز شهادة 
األجري  )استغالل  اطروحته  القاهرة عن  بجامعة  العلوم  دار 
وموقف اإلسالم منه( سنة 197٢ م، كام أكمل أبحاث ما بعد 
االقتصاد  ليدرس  االستاذية  درجة  عىل  ليحصل  الدكتوراه 
والبحوث  الدراسات  معهد  من  العايل  الدبلوم  عىل  حاصاًل 

العربية التابع جلامعة الدول العربية عام 1975 م. 
القرآن  علوم  درس  فقد  اإلسالمية  احلوزوية  الدراسة  أما 
عيل  الشيخ  أستاذه  قبل  من  الكتاتيب  يد  عىل  آياته  وحفظ 
الطمة  جبل  سفح  عىل  نواية  عيل  الشيخ  مسجد  يف  قفطان 
بالنجف، ومن ثم درس مقدمات العلوم العربية واإلسالمية 
وكان  واالخالق،  والعقائد  والفقه  وعلومها  العربية  كاللغة 
أساتذته يف هذه املرحلة كل من: )الشيخ عيل ثامر - الشيخ 
مرحلة  أتّم  ثم  القريش(،  هادي  الشيخ   - مطر  املهدي  عبد 
املقارن  والفقه  الفقه  ألص��ول  بدراسته  العليا  السطوح 
والفلسفة واملنطق، ومن أساتذته يف هذه املرحلة: )الشيخ عيل 
سامكة - السيد عيل مكي العاميل - السيد حممد تقي احلكيم 
- الشيخ عيل كاشف الغطاء - الشيخ حممد حسني املظفر - 
الشيخ حممد رضا املظفر - الشيخ حممد تقي االيرواين(، ثم 
ومباحث  الفقهية  املباحث  بحضور  اخلارج  البحث  مرحلة 
األصول الفقهية لكبار املجتهدين من املراجع يف وقتها أمثال 
)اإلمام السيد أبو القاسم اخلوئي واإلمام السيد حمسن احلكيم 
مقامهم  اهلل  أعىل  الصدر(  باقر  حممد  السيد  املفكر  والشهيد 
الرشيف، وبسبب املضايقات السياسية للبعث وأزالمه، فقد 
اضطر الشيخ الوائيل للهجرة خارج العراق، حيث سافر إىل 
وطاف  عامًا(،   ٢4( ملدة  فيها  وأقام  م،   1979 سنة  سوريا 

الناس  لتعريف  البلدان اإلسالمية واألوربية،  من خالهلا يف 
العليا  املثل  وبكل  الثورة  هذه  ومبادئ  احلسينية  بالقضية 

العظيمة لإلسالم املحّمدي األصيل.
ثقافته اخلطابية وشعريته الفّذة

االستامع ملحارضات الشيخ الوائيل )رمحه اهلل( يرتك أثرًا عظياًم 
واطمئنانًا عىل قلوبنا ونفوسنا وعقولنا، وهو إحساس نشرتك 
به مجيعًا ونحن نتحّلق لإلصغاء إليه، بل حسبنا أننا لو اقطعتنا 
جزءًا من يومنا للتمتّعن يف كلامته وطريقة خطابته، حيُث مع 
اإلطمئنان  إىل  وشجنِه  صوتِه  من  املتكّون  القلبي  االطمئنان 
العقيل بأّن ما يقوله يف حمارضاته القّيمة وكذا مؤلفاته هو زبدة 
وتعليمها،  لنرشها  وسعى  الرجل  هذا  حتّصلها  التي  املعرفة 
آخذا ذلك من تراث وثقافة أهل البيت )عليهم السالم( وهم 

منبع العلم واملعرفة.
وتارخييًا وبحسب املصادر املتوافرة لنا، فقد ارتقى منرب اخلطابة 
احلسيني،  املنرب  عميد  صار  حتى  عامًا  عرش  الرابعة  سّن  يف 
سابقاهتا  عن  خمتلفة  جديدة  خطابية  مدرسة  أنشأ  حيث 
بجمعه بني البحث العلمي واخلطابة املؤثرة والشعر األديب، 
واستقطب إليه رشحية واسعة من املستمعني عىل مدى ثالثة 

ال�ضوُت الهادر املدافع عن احلقيقة الإلهية

»ارتقى منبر الخطابة في سنّ الرابعة عشر عامًا 
حتى صار عميد المنبر الحسيني، حيث أنشأ مدرسة 
خطابية جديدة مختلفة عن سابقاتها بجمعه بين 
البحث العلمي والخطابة المؤثرة والشعر األدبي«
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قال )رحمه اهلل( في كتابه )تجاربي مع المنبر(: »نحن نتطّلع إلى المبّلغ الواعي 
الذي يصنع المنبر المتزن، فينبغي أن تتضافر جهود الدعاة والمبلغين كل حسب 

استطاعته لرسم تصوّره عن أفضل السبل لنصنع هذا المنبر المنشود(.
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أجيال، واملعروف عنه أنه تتلمذ عىل أيدي رّواد اخلطابة يف 
ذلك العر ومنهم: )والده اخلطيب الشيخ حسون الوائيل 
اليعقويب -  الشيح حممد عيل  القسام -  الشيخ حممد عيل   -
الشيخ مسلم اجلابري - الشيخ حممد الكايش - الشيخ جواد 
القسام - السيد باقر سليمون البهبهاين - السيد حسن شرب 
- الشيخ عبود النويني - الشيخ مهدي البديري( وليصبح 
أكثر من  الوائيل  هو مدرسًة خلطباء مشهورين، وقد خّلف 
املواقع  حتتفظ  صوتية،  وخطبة  وحمارضة  مبحث   )٢000(
و  مرئية  منها   )500( و  بجلها،  وفكره  خلطابته  املخصصة 
اللقاءات واحلوارات  )500( أخرى مكتوبة، مع عدد من 
املخصصة  والكلامت  والربقيات  وامل��واق��ف  وال��ن��دوات 

ملناسبات شّتى.
فيام يتمّيز شعر الشيخ الدكتور أمحد الوائيل بفخامة األلفاظ 
بأناقة  كثريًا  يعنى  فهو  الديباجة،  وإرشاقة  الكلامت  وبريق 
ذو  شاعر  وهو  مرتفة،  بريشة  أشعاره  وتلوين  قصائده، 
لسانني فصيح ودارج، وقد أجاد وأبدع بكليهام، وكلها من 
القصائد الرائعة، وقد جرى الشعر عىل لسانه جمرى السهل 
املنربية  قصائده  ورسم  كام  ارجتااًل،  يرجتله  كان  بل  املمتنع 
احلسيني  املنرب  حيتاجه  بام  اخلبري  املتخصص  الفنان  بريشة 
فكانت  وأدبيًا  مجاهرييًا  املقبول  السلس  الشعر  مستوى  من 
واملتتبع  والتأثري،  باحلرارة  طافحة  البيت  أهل  يف  قصائده 
باجلامل  طافحًا  شعرًا  ينشد  وهو  يسمعه  ملحارضته  اجلّيد 
مل  ولكنه  طبعًا  شعره  من  وهو  الشعرية،  والصورة  والرقي 
يكن يّرح بذلك، إنام يدرجه يف خطابته لبّث اللوعة وذكر 

املصيبة.
األول  ال��دي��وان  عنوان  حتت  مطبوعة  دواوي��ن  وللوائيل 
مجعت  وقد  الوائيل،  أمحد  الشيخ  شعر  من  الثاين  والديوان 
الثالث  ديوانه  يف  مضامينها  يف  تنوعت  التي  قصائده  بعض 
أشعاره  غرر  من  كانت  والتي  الفكر(  )ايقاع  باسم  املسمى 
يف املدح والرثاء والسياسة والشعر األخواين، كام وله ديوان 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  يف  قصائده  فيه  مجع  رابع  شعر 
وأهل البيت الكرام سامه )ديوان الشعر الوالِْه يف حبِّ النبّي 
التشيع،  بينها )هوية  القّيمة ومن  إىل مؤلفاته  إضافة  وآلِْه(، 
نحو تفسري علمي للقرآن الكريم، دفاع عن احلقيقة، جتاريب 
مع املنرب، من فقه اجلنس يف قنواته املذهبية، أحكام السجون 
اإلسالم  وموقف  األجري  استغالل  والقانون،  الرشيعة  بني 

منه، األوليات يف حياة اإلمام عيل، اخللفية احلضارية ملدينة 
النجف، مباحث يف تفسري القرآن الكريم(.

17 عامًا عىل الرحيل املفّجع
أصيَب الشيخ الوائيل بمرض الرسطان ثالث مرات وشفي 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  من  كثرية  كرامات  وله  منه، 
شفائه،  يف  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  وخاصة 
ورجع إىل العراق بعد سقوط النظام البعثي، وتويّف يف يوم 
االثنني )14 مجادى األوىل 14٢4 ه�� - 14 متوز ٢003م(، 
يف الكاظمية بمدينة بغداد، وُشّيع إىل النجف مرورًا بكربالء 
التابعي   مرقد  ج��وار  إىل  اخلاصة  مقربته  يف  ُدف��ن  ثم  ومن 

اجلليل كميل بن زياد النخعي )رضوان اهلل تعاىل (.

الوائلي شابًا متوّقدًا بالثقافة والمعرفة
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ٍد   ِمـْن َدرِسـِه اْقـَتَبُسْوا ُعـُلوَم ُمـَحمَّ
ــْم ـــ ــُه ـــ ـــاَذًا َل ــــ ـــَت ــــ ـــض ـــُة َكـــــــــــاَن اأُ� ــــ ـــمَّ ــــ ــَد الأِئ ـــ ــِه ـــ ـــ �ــضَ
ــٍد ــمَّ ــَح ـــ ـــوَم ُم ـــُل ــــ ـــْوا ُع ـــــــِه اْقـــــــَتـــَبـــ�ـــضُ ـــْن َدر�ـــضِ ــــ ِم
ـــــاِهـــــٍد �ــضـــ َل  اأَوَّ َكـــــــــــاَن  ــَة  ــَف ـــ ــي ــنـــ َحـــ َفــــــــاأُبـــــو 
َد َداِئـــــــَمـــــــًا ـــاَن الـــــــُمـــــــَردِّ ــــ ــــ ــٌك َك ـــ ــال ـــ ـــ ــْل َم ـــ ـــ ـــ َب
ــِه ـــ ــث ــِديـــ ـــ ــَح ـــ ِب ــا  ـــ ــَم ـــ ــالُه ـــ ـــ َت ــيُّ  ـــ ــِع ـــ ــاِف ـــ ــضَّ ــ� ـــ ـــ ال َو 
ـــــَحـــــًا  ــى ِلـــــــَمـــــــْذهـــِبـــِه طـــــِريـــــَقــًا َوا�ــضِ ـــ ــَن ـــ ــَب ـــ َف
ــًا ــَب ــاِق ــن ـــ ـــسَ َم ـــا� ــــ ـــْد اأََف ــَل َقــــ ــَب ــن ـــ ـــُن َح ـــا ابــــ ــــ ــــ اأَمَّ
ـــْم  ـــَنـــَواِتـــِه ـــاَء َعـــــــَلـــى َمـــــــــَدى �ـــضَ ـــَن ـــَع ــــ ـــوا ال ـــاُل ــــ َن
ــوا  ـــ ــَغ ـــاّلٍم طـــ ــــ ــــ ُظ ــم  ـــ ــك ـــ ُح ـــَذ  َتـــــــَنـــــــفَّ ِبـــــــِهـــــــْم  َو 
ـــْوا َمـــــــ�ـــضَ َمـــــــــْن  ـــُز  ـــيِّ ـــَم ــــ ُت ـــِق ل  ـــالِئ ـــَخ ـــل ــــ ِل ـــا  ــــ َم

ــْم   ــِه ــات ــَي ـــ ــَح ـــ ِب ـــْوا  ــــ ـــَغ َطــــ ـــاٍم  ــــ ـــكَّ ُحــــ ـــــــوَر  ُقـــــــ�ـــضُ و 
الــــُهــــَدى   ِديـــــــِن  يِف  ـــــْرَت  �ـــــضِ َمــــــْن  َيـــــا  ـــَك  ـــي ـــَل ـــَع َف
ــُه   ــضَّ ــ� ـــ َن افـــــــَهـــــــْم  َو  اهلِل  ِكـــــــتـــــــاَب  ــــَراأْ  ـــــ ـــــ اْق و 
ـــــاِت ُحـــكَّ   ـــــَب ـــــْن َرَغ ـــنَّ ِم ــــْذ ِخـــــــالَفـــًا �ـــضُ ــــُب ـــــ َواْن
اإىَِل   َجـــــــــــــاَءْت  ــــٍب  ــــَذاه ـــــ َم ــــنَي  ـــــ َب َفـــــــــــرَق  ل 
ــٍد   ــمَّ ـــ ــَح ـــ ـــاُرْوا ِبـــــــِديـــــــِن ُم ــــ ــــ َفـــــالـــــُكــلُّ َقـــــــــــْد �ـــض
ــى   ــَف ــَط ــض ــ� ــُم ـــ ــــَر طـــــــه ال ـــــ ـــَك ِذك ـــلـــِب ـــَق ــــ ْر ِب ـــــوِّ ــــــ َن

ـــْوا طـــــــِريـــــــَق َنـــــَجـــــاِة ــــ ـــاُل ــــ ــِه َن ـــ ــِه ـــ ــق ـــ ِمـــــــــــْن ِف
الآيـــــــــــــــاِت ــِم  ـــ ــَك ـــ ــح ـــ ُم ــي  ـــ ـــ ـــ ِف ـــــــُهـــْوا  َتـــــــَفـــــــقَّ َو 
ــي ــاِت ـــ ــَي ـــ ــَح ـــ ــول اإِمـــــــــــاِمـــــــــــي َهـــــــــــاِلـــــــٌك ِب ـــ ـــ ـــ ـــ َل
ــاِت ـــ ــفـــ ـــ ـــ �ــض َو  ِلـــــــَمـــــــَنـــــــاقـــــــٍب  َدًا  ـــدِّ ــــ ــــ ـــَع ــــ ــــ ُم َو 
خـــــطـــــَواتــي ـــٍد  ـــمَّ ــــ ـــَح ــــ ُم اآِل  َنـــــــــــهـــــــِج  ِفـــــــــــــــي 
َدعـــــــــــَواِتـــــــي ـــِه  ــــ ــــ ــــ اآِل َو  ـــــِبـــــيِّ  الــــــــنَّ ــبُّ  ـــ ـــ ـــ ـــ ُح
ـــــــَفـــحـــاِت َج الـــــــ�ـــضَّ ــــوَّ ـــــ ـــيِّ طـــــــــــه تـــــ ــــ ـــَو�ـــض ــــ ــــ ِب
�ــضـــــَتــاِت َرغـــــــــَم  الآِل  ِعـــــــــــَداَء  ـــوا  ــــ ـــضُ ـــ� ــــ َرَف
ــاِة ـــ ــغ ـــ ـــ ُط ـــَراَر  ــــ ــــ قــــ  ، ــاًل  ــي ـــ ــِك ـــ ــن ـــ َت َو  َقـــــــــــْتـــــــاًل 
الـــــــــــ�ـــضـــــــاَداِت َو  ـــالآِل  ــــ ــــ ــــ ِل ـــٍة  ـــاَعــــ ــــ َطــــ ِفـــــــــــي 
ـَعــَنــاِت ــًا �ـــضـــــــَوى الـــــلَـّ ــَئ ــي ـــ ــضَ ــْوا � ــُب ــضِ ــ� ـــ ــْك ـــ َلـــــــــــْم َي
ـــَحـــَظـــاِت الـــلَّ اأَحــــَلــــِك  ِفـــــــي  ـــــــَتـــِقـــْم  ا�ـــضْ َو  ـــْف  ــــ ِق

ـــــاِت  ـــــاَي ـــــَغ ال ـــــَة  ـــــاَي ــــــ َغ طـــــــــه  ـــــَث  ـــــِدي ــــــ َح َو 
ــاِة ـــ ــض ــ� ـــ ـــ ُع ِحــــــــقـــــِد   ، الآِل  ــِس  ــ� ـــ ــغ ـــ ــُب ـــ ل اٍم 
ــاِت ــبـــ ـــ ــَث ـــ ـــ ــًا ِب ـــ ــم ـــ ــاَل ـــ ـــ ـــــــــــُد َع ــٍن ُيـــــــــــَوحِّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِدي
الأوَقـــــــــــــــاِت َمـــــــــــــــَع  َمـــــــْنـــــــَهـــــــُجـــُهـــْم  الآُل  َو 
ـــــَلـــــَواِت الـــــ�ــضَّ اأَجـــــــــــَمـــــــل  ُقـــــــــــْل  ـــِه  ــــ ـــاآِل ــــ ــــ ِب َو 
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ُتقِبُل  اأنفا�ضك  وعطر  لهــُث،  ت�ضرٌع  �ضفاهي  على  ا�ضمك  �ضيدي، 
علّي ك�ضوٍء، ا�ضتقبلتُه بقلبي، وداَر مع دمي، لأبقى ُمْنبهرًا بعظمة 
م�ضهدك، ثابتًا على نور وليتك. وَكلما هذا النوُر كان  ُيالأ ج�ضدي، 
جديدًا  عمرًا  فاأبداأ  معرفة.  بَك  امتلئ  روحي؛  يف  يتغلغل  وع�ضقًا 
طاهرًا متنحه رو�ضتك.. وَم�ْضيُت يف الأثر، اأ�ضذُب حلياتي الباقية 
نهاراتها يف خدمتك. اأغزل ت�ضرعاتي باأنفا�ضي على �ضمٍت ورهبٍة، 

وٌء؟!.  حتى تلقي بنورك على وجهي. َمْن يدلني اليك ويف قلبي �ضَ
�ضيدي، فما باُلنا ن�ضت�ضيُء بك ول نتقد؟!.. فتهمة ع�ضقك اأفراُطها 
يف  وال�ضتقامة  ال�ضمري،  م�ضاِم  يف  وم�ضكنها  باليقني،  معرفتك 
املقد�س:  ب�ضريحك  بهيْج، واليان  موؤمٍن  قلٍب  اخلطوات، وحيازِة 
كربالء  كل  اأرخــت  مر�ضنا  فــاذا  رج�س.  كل  من  الطهارة  رداء  هو 
اأر�ضها، وانحنت اأمام زائريك، خذوا ترابي هذا �ضفاٌء من كل داء.. 
املزهر  التعب  الع�ضق، ومننح هذا  �ضورة  ونتلو  ن�ضتفيق  باُلنا ل  فما 
اىل  الأبــواب  فاأي   ..! الوا�ضعة  رحمته  باب  يف  اهلل  مرايا  حولنا، 

اأن ن�ضتغيث بك،  جدثك احلي ل تنبت الدمع فينا، ولي�س لنا غري 
تهدي  الدليل،  وكنت  امل�ضري،  واليك  تهنا  كم  توهمنا؛  اأو  �ضعنا  اذ 

نفو�ضنا التي �ضلت اىل الطريق القومي.
�ضيدي، ام�ضح عني حمنة ال�ضوؤال !. فروحي ونف�ضي يلتقطان �ضوء 
بارجتاٍف  اعرتافاتي  �ضفرة  اأطلق  �ضريحك  �ضباك  وعند  كلماتك، 
اأ�ضئلتي بدمعة، برجفة،  اأر�ضل اليك عرب ت�ضرعي  وخوٍف ورهبٍة، 
فتنة،  ويل  ال�ضوء  وجودي حولك، منك  انت�ضاء  توؤملني يف  بحكايا 
وال�ضمت ب�ضفاهي مكّبل بالآهات. حلظة �ضحو ال�ضمري، واغت�ضال 

الروح بنور طهور.
املّرة،  اأوجاعي  وان�ضني  بذراعي  خذ  املباركة..  �ضالتي  يا  مولي، 
واغما�ضها على  فتح عيني  اأدمنت  فقد  واغمرين بدفء وجودك. 
من  الطهار  قال  فقد  املقد�س..  �ضريحك  �ضدمي  على  النور  بهجة 

ن�ضلك: با�ضم اهلل.. من زار احل�ضني بيقني املعرفة تطّهر.  

اسُمك على شفاهي 
ح�����ي�����درع�����اش�����ورتضرٌع الهٌث 
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في مداِر الُحسين »عليه السالم«
نوفل هادي الحمداني

ــــُح ــــلِّ املُ الــــ�ــــضــــوُق  ُه  اأدَّ ــــد  ق ُجــــــــرُح  ـــــــــَت  واأن يــــفــــزُّ  ُجــــــــرٌح 
ــُح ِّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــض ــ� ــــن وجـــــــٍع جـــــراحـــــاٌت َت حـــتـــى كــــــــاأنَّ الـــــكـــــوَن م
ــبـــــــــــــــــــــــــــــُح �ــضُ واهلِل  فـــاَتـــــــُه  ـــٌل  ـــي ل ـــوَن  ــــ الـــكــــ كـــــــاأنَّ  حـــتـــى 

ــُح  ـــ ـــ ـــ ّكــبـــ اهلِل   ــِس  ــ� ــي ــف ل هــــل  ـــــِد  ـــــوؤبَّ امل الـــعـــطـــ�ـــِس  ـــَد  ـــيَّ �ـــض يــــا 
ـــُح ـــل ــــٌر عـــــــذٌب وكـــــــلُّ الـــــكـــــوِن ِم ــــوث ــــَك ك ــــُم ــــض ــــا زلـــــــَت وا� م
ــوا ــحَّ ــض و� ِحــقـــــٍد  ِمـــــْن  الــ�ــضــرِب  ـــاَط  ـــي ن ــوا  ــع ــط ق اأن  بـــعـــَد  اأَو 
َّـــوا ــــ ـــوا بـــ�ـــضـــدى �ـــضـــيـــاطـــنٍي اأبـــالـــ�ـــضـــٍة وَبـــحــــ ــــ وتـــ�ـــضـــارخــــ
ــُح ـــ ــلِّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــْت دمـــــوُعـــــَك طـــيـــبـــًة لـــلـــنـــا�ـــِس طـــوفـــانـــًا َي فـــا�ـــض
ــرًا مـــْن دمـــوعـــَك حـــنَي اأعـــيـــى الــبــعــ�ــَس ُنــ�ــضــُح ــض ــ� وَمــــــددَت ج
ـــــو ـــ ومتــحـــ ـــَلـــُهـــم  تـــ�ـــضـــجِّ ــى  ــق ــب ت كــــي  ــــوك  ــــاأت ي اأْن  ــــــــــَت  واأِذن
ــى مــ�ــضــ�ــٍس ويــ�ــضــحــو ـــــرُح يـــهـــدا عــل ــــــَت ُج ــزُّ واأن ـــ ـــ ـــ ـــ ــِف ـــــرٌح َي ُج
ــــــوَح هـــــذي الأر�ــــــــــسِ والآهـــــــــــاُت بــــــــوُح ويــــظــــلُّ يـــحـــمـــُل ب
ـــــــــــوا ــــهــــُم وفـــحَّ ــــمِّ ت طـــــواغـــــيـــــٌت بــــ�ــــضُ ــــمــــا مـــــــــرَّ هـــــا كــــلَّ
ـــعـــفـــاِء ُرمـــــُح  ـــــــدُم لـــلـــ�ـــضُ ـــُث ال ـــي ــــِع ح ــــدم ـــاَر ال ـــتـــ�ـــض ـــَت ان ـــن ك
ــــنُي لــــالأحــــقــــاِد لــــوُح كــــنــــَت انـــتـــ�ـــضـــاَر اجُلــــــــــرِح والــــ�ــــضــــكِّ
ـــرُح ـــضَ � ُيـــدمـــيـــه  اْذ  ــنِي  ــت ــف ــض � يف  احلـــــــرف   ا�ـــضـــتـــعـــاَل  ـــَت  كـــن

وروُح  ريـــــحـــــاٌن  ــــَك  مــــن انــــتــــ�ــــضــــاٌء  ــــــوُن  ــــــك وال ـــــــــَت  اأن هـــــا 
ــبــُح �ــضُ الــــكــــوِن  ــــــلُء  م ــــــــَت  واأن املــــنــــاَر  ـــَت  ـــن ك اْذ  اأزهـــــــــرَت 
ــــــداَك �ـــضـــرُح ــــــض ـــــــــداٌر مــــ�ــــضــــرٌق و� ـــا م ـــي ـــدن ـــل ـــــــــَت ل هـــــا اأن
ـــــُح املُـــــلِّ ــــوُق  ــــض ــــ� ال ُه  اأدَّ ـــــــِد  املـــــــوؤبَّ ـــِر  ـــض ـــ� ـــن ال ــــَد  �ــــضــــيَّ يـــــا 
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يا زينَب العصِر 
الى: الشهيدة بنت الهدى

ُمعّطلَة  اأ�ضحْت  ِك  َجدِّ ف�ضريعُة  عذرًا 
احلدوْد

هيا نادي ب�ضوٍت مزلزٍل للوجوْد
فالقياُم  العمِل  خــرِي  على  حــيَّ  نــادي 
خرٌي من القعوْد فقوُمِك ِنَياٌم اأيقظيهم 

من غفلِة الرقوْد
واّتبعوا  الــ�ــضــالَة  اأ�ــضــاعــوا  قـــوٌم   "

ول  عابٍد  ِمــْن  ما  �ضعاُرهُم  َهواِت  ال�ضَّ
معبوْد"

واْتــِلــي  �ــضــاِعــَديــِك  عــن  ف�ضّمري  ال 
عليهم اآيَة النمروْد.. 

واقــرتَب  اأِزَفـــْت  الآزفــَة  اأنَّ  اأخربيهم 
اأن  اأخربيهم  والــرعــوْد،  الــربوِق  يــوُم 

الدنيا �ضاعٌة 
واأن القرَب بيُت الدوْد.

ق�ضمًا *"بال�ضماء ذاِت الربوج واليوِم 
املوعوِد و�ضاهٍد وم�ضهوْد"

منقلُب  واإما  و�ضعوِد  خرٍي  عاقبُة  فاإما 
�ضوء مردوْد

يا بقيَة اأحمَد ا�ْضعفيني بجواٍب منِك 
ولكن اأّنى لِك باجلواِب وقد ُحّلقِت يف 

�ضماِء اخللوْد
يجوُد  الــزمــاَن  ليَت  األ  واح�ضرتاُه 
فيداَي  ِك  �ضخ�ضِ مثَل  بن�ضخٍة  لنا 

مقّيدتاِن فهل من معنٍي لك�ضِر القيوْد
حي من جميٍب �ضمٌّ بكٌم  لُن�ضْ فما عاَد 

قلوُب ك�ضخِر
بدعوٍة  اأكرمينا  الكراِم  كريَة  يا  األ 

منِك َتُفّل من اأمِرنا املعقوْد
بظهوِر  لنا  ُيّعِجُل  ــَه  الل ــوِت  دع هــاّل 
�ضعاُع  َيْبُزَغ  اأن  ع�ضى  املوعوْد  ِه  َمْهديِّ
اِء وَيجلي ظالَم لياٍل �ضوْد فْجِرِه الو�ضّ
وال�ضرُب  احلــطــاِم  عي�َس  �ضئمنا  فقد 

جاَز احلدَّ اأِهلَّ هالَلَك �ضيدي 
فليالينا حماٌق  وفيك الرجاء يا حبَل 

اهلل املمدوْد؟
�ضيدتي اأقوُل فيِك هذا واأَْعتِذُر فاأنِت 

القوايف باأجَمِعها ُتزّيُن �ِضفَر اخللوْد

الدكتورة نادية الطباطبائي
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 لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ..
يتبع نظامًا تخزينيًا متطورًا

اإعداد : �ضياء الأ�ضدي \ ت�ضوير : ح�ضن خليفة

ت
زا

جنا
االإ

لة
ل�س

�س

قسم المخازن التابع

يعد قسم المخازن من األقسام الخدمية المهمة في االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
متنوعة  خدمات  من  تقدّمه  وما  وأعمالها  مشاريعها  في  المستخدمة  المختلفة  المواد  لخزن 

للزائرين، ضمن نظام مخزني متطور عالميًا..
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اإعداد : �ضياء الأ�ضدي \ ت�ضوير : ح�ضن خليفة

فكرة التأسيس..
كافة  حلفظ  العامة  للمواد  خمزن  عن  عبارة  له  كانت  البداية   *
االصناف املخزنية حلني احلاجة اليها وتسليمها اىل اقسام العتبة يف 
الزمان واملكان املعينني وتم تأسيسه يف عام ٢004_ ٢007 وكان 
للعتبة  الداخل  السالم من  باب  يعرف بمخزن )60( وموقعه يف 

احلسينية املقدسة.
* وبعد عام ٢007 تم استحداث شعبة للمخازن وكانت ضمن 
اهليكل التنظيمي لقسم الشؤون املالية وتطورت اىل عدة خمازن منها 
خمازن داخل العتبة واخرى يف خارجها ومنها خمزن املواد االنشائية 
جاءت  اخ��رى  وخم��ازن  للوقود  وخم��زن  اليدوي  السجاد  وخم��زن 

ضمن التوسع الكبري إلدارة واقسام العتبة احلسينية املقدسة.
* ويف مطلع العام ٢010 ولدت فكرة تأسيس قسم املخازن نظرًا  
للحاجة امُللحة للعتبة احلسينية املقدسة اىل تأسيس مثل هكذا قسم 
حيوي لالحتفاظ بكافة االصناف املخزنية حلني احلاجة اليها وتم 

تأسيسه واصبح ضمن اهليكل التنظيمي إلدارة العتبة املقدسة.

مهام قسم املخازن: -
لتحقيق  باملخازن  اخلاصة  والربامج  اخلطط  وتنفيذ  وضع   -1

األهداف الرئيسية إلدارة العتبة احلسينية املقدسة.
٢- توفري احتياجات اقسام ومواقع العتبة كافة من املواد والعدد 
وبجودة  سليمة  بحالة  االنتاجية  للعمليات  الالزمة  واالدوات 
العمليات  واستقرار  استمرار  وحتقيق  نفادها  عدم  وضامن  عالية 

االنتاجية.
املال  رأس  حجم  وتقليل  التخزين  كلفة  ختفيض  عىل  العمل   -3
اقل حد ممكن مع مراعاة عدم  اىل  املخزنية  املستثمر يف االصناف 

انخفاض املخزون عن احلد املناسب الحتياجات اقسام العتبة.
اقسام  لكافة  والتطويرية  التنموية  للمشاريع  املستمرة  املتابعة   -4
ومواقع العتبة لغرض توفري احتياجات هذه املشاريع يف املستقبل 
عىل  والعمل  للقسم  التنفيذية  اخلطة  ضمن  ادراجها  خالل  من 

استمرار هذه املشاريع بكفاءة عالية عند تشغيلها .
التي من  والعالجية  والوقائية  التحسينية  االجراءات  اقرتاح    -5
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خيص  فيام  املقدسة  العتبة  ومواقع  اقسام  يف  العمل  حتسني  شأهنا 
العمل املخزين .

من  املخزنية  االصناف  وفقدان  تلف  او  ضياع  عدم  ضامن   -6
خالل وضع نظام دقيق لالستالم واالحتفاظ ورصف االصناف 

املخزنية.
اهليكل التنظيمي لقسم املخازن يتألف من:-

1- رئاسة القسم 
٢- معاون لرئيس القسم 

3-  الشعبة االدارية التي موقعها يف شارع السدرة تتألف من اربع 
وحدات:-

أ – الوحدة االدارية 
ب- وحدة شؤون املنتسبني 

ج-وحدة املوارد البرشية 
د- وحدة احلسابات

4-  شعبة املخازن الداخلية هي االخرى التي تتألف من وحدتني 
كل من :-

أ - خمزن السجاد اليدوي/ موقعه داخل الصحن احلسيني الرشيف 
وُيفرش  احلرم  داخل  اىل  اليدوي  السجاد  تسليم  بتقديم  ويعنى 

داخل احلرم احلسيني املطهر
ب-خمزن املواد العامة/ موقعه شارع السدرة 

5-شعبة خمازن الوقود والزيوت وتتلخص اعامهلا بخزن املشتقات 
احلسينية  للعتبة  التابعة  واملولدات   السيارات  وتزويد  النفطية 
كل  تثبيت  خالل  من  ذلك  ويتم  وال��وق��ود،  بالزيوت  املقدسة 
عمليات التجهيز املختلفة وموقعها يف منطقة احلي الصناعي وهي 

بمخزنني:- 
  أ-خمزن الوقود

 ب-خمزن الزيوت  
6-شعبة جممع خمازن سيد اسامعيل تقع عىل طريق كربالء_ بابل 

قرب مرقد السيد اسامعيل وتتألف من ستة خمازن:-
أ-خمزن السجاد الصناعي/ يفرش املخزون فيه من سجاد للصحن 

احلسيني الرشيف واحلائر اجلديد.
ب-خمزن الكهربائيات والتكييف/ وظيفته ان كل  اجهزة التربيد 
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التي ترد اىل العتبة سواء كانت صغرية او كبرية والتي ختص احلرم 
الرشيف او الصحن الرشيف سواء مركزية او غري مركزية تدخل 
ضمن املواد املخزونة يف املخزن ومن ثم تسّلم اىل اجلهة الطالبة هلا.
 ج-خمزن املواد الغذائية/ يكون عمله بصورة اساسية مع مضيف 
االمام احلسني )عليه السالم( ومدن الزائرين وجممع سيد الشهداء 

اخلدمي.
د-خمزن جتهيزات العاملني/ ُيعنى بكل املنتسبني وما خيص الزي 
املوحد هلم وكذلك وسائل السالمة املهنية من الكفوف والكاممات 

وبدالت العمل اخلاصة واملواد االخرى.
ذ- خمزن البطانيات واملفروشات 

نتاج  ان  حيث  القسم  يف  املهمة  املخازن  من   / الكتب  -خمزن  ه� 
التي  املراكز  من  وغريها  واملؤلفات  واالعالمية  الفكرية  االقسام 
ختص العتبة وكل ما تقوم بطبعه ورشائه يتم خزنه يف خمزن الكتب، 
والتوزيع حيث كل  والنرش  الطبع  وانه مسيطر عىل كل عمليات 
ُتوّثق  ثم  ومن  املخزن  هذا  سجالت  ضمن  تدخل  املنشورات 

وخُتَرج اىل اجلهات املستفيدة.
7- شعبة جممع خمازن االمام السجاد )عليه السالم( تقع عىل طريق 
كربالء _ بابل وحتديدًا بمنطقة هور السيب وتتألف من خمزنني :-

أ- خمزن املواد االنشائية
ب-خمزن املواد املستهلكة .

* القسم يعمل بكوادر برشية تبلغ اعدادها )68( منتسبا بدءًا من 
مسؤول القسم ومعاونني اثنني ومسؤويل الشعب وُامناء املخازن 

وُكّتاب احلسابات والسواق وغريهم.
توزيع  منها  بالبنان  اليها  يشار  اخ��رى  مهام  القسم  لكوادر   *
الشتاء  فصل  يف  وخصوصًا  الكرام  الزائرين  عىل  البطانيات 
املقدسة  العتبة  اقسام  مشاركة  عن  فضاًل  املليونية  وال��زي��ارات 
تقديمه  يمكن  ما  لتقديم  معهم  بالذهاب  زيارة  كل  يف  املسامهة 
ين  العسكري  وزيارة  الكاظمني  االمامني  زيارة  خالل  للزائرين 

والزيارات االخرى. 
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القيادُة
يشّكل مفهوم القيادة هاجسًا وتحديًا ألغلب الشعوب و اأُلمم على 
مختلف معتقداتها، ألنها تحدّد شكل وطريقة القيادة للمؤسسات 
والدول، وبالرغم من تشعبّاتها وتفرّعاتها اال انها تعتمد بالدرجة 

األساس على نظرة الفرد للواقع الذي يعيشه وتقديمه للسُبل 
والمعالجات واتخاذه للقرارات الصائبة عند مواجهة المشاكل واألزمات، 

التي من شأنها الوصول الى االهداف المنشودة.
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جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

40
ل�سنة 2020 م

م 
هـي

ـــا
ــــ

فـ
م



معنى القيادة

الناس  من  ملجموعة  والوسائل  للمبادئ  توظيف  هي 
حمدد  نحو  وعىل  املرسومة  االه��داف  لتحقيق  وحتفيزهم 
ومتسق، وغالبًا ما يكون للقيادة دور و هدف وهو ما يتمثل 
لألفراد  الطاقات  توجيه  طريق  عن  االخرين  يف  بالتأثري 
بأسلوٍب مدروس ومتناغم وجعل هذه القوة تتدفق فيهم، 
لتأخذ باالزدهار فيام بني القادة واالفراد، وتعّرف اصطالحًا 
بأهنا االرادة ثم العمل واثارة رغبة العمل يف نفوس االخرين 
وتوزيع اجلهود واملسؤوليات لتحقيق االهداف، وقيل هي 
تعميم االنضباط عن رغبة ال عن خوف واالهتامم باملصلحة 
العامة قبل املصلحة اخلاصة، واملحافظة عىل متاسك الوحدة 

يف الشدائد وامللامت.
تجسيد القيادة  

مثال عىل  واله( خري  اهلل عليه  النبي حممد )صىل  لقد جّسد 
بفكره  استطاع  حيث  االسالمية  لالمة  الناجحة  القيادة 
وعطائه ان حُيقق الريادة للدين االسالمي من قبيل ازدهار 
الكثري من االمور التنظيمية التي ساعدت يف رسعة انتشار 
السالم(  )عليه  عيل  االمام  بعده  من  أكمل  وقد  االسالم، 
ترسيخها  عىل  وعمل  املسرية  مواصلة  مسؤولية  وحتّمل 
لدى عامة الناس لالنتفاع هبا من خالل توطيد العالقة بينه 
باتباع  يرّكزوا  بان  اهتاممهم  ُجّل  يصّبون  وجعلهم  وبينهم 
احلّق الذي يقرهبم هلل تعاىل ال ان هيتّموا بتحقيق مصاحلهم 
اخلاصة والتي يسعى لتحقيقها بعض القادة الذين يؤثِرون 
املصالح الدنيوية عىل األخروية، وهو ما يبّينه عليه السالم 
إّنني  واحدًا،  وأمركم  أمري  »وليس  يقول  اذ  له  يف حديٍث 

أريدكم هلل وأنتم تريدونني ألنفسكم«.
صفات القائد المثالي

وطاعة  بالقائد  بالثقة  انطباعًا لآلخرين  تعطي  التي  النزاهة 

الوحي  نزول  هو  املوضوع  هذا  عىل  شاهٍد  وخري  اوام��ره، 
اممهم وعىل  لقيادة  واختيارهم  والُرسل  االنبياء  االهلي عىل 
اشتهر  ال��ذي   وال��ه(   عليه  اهلل  )صىل  حممد  النبي  راسهم 
بصدقه وامانته، الشجاعة وتعّد منهجًا ثابتًا يف قيادة املجتمع 
ويمكن من خالهلا بناء قاعدة شعبية ُتشيع احرتام االنظمة 
والقوانني، وبالتايل فان هلا الفضل يف توعية املجتمع بأمهيتها 
يف التصدي للمفسدين الباحثني عن حتقيق الثراء الفاحش 
االمام  شجاعة  يف  )ولنا  الناس  رق��اب  عىل  التسّلط  عرب 
اخلالدة  الطف  معركة  اسوة حسنة يف  السالم  عليه  احلسني 
من  االمانة    ،  ) الصالح  نحو  االسالمي  املجتمع  لقيادة 
الصفات املهمة الواجب توافرها يف شخصية القائد الناجح 
اذ بتطبيقها ضامن باالبتعاد عن الظلم للرعية، وقد توّضحت 
قوله  يف  وكام  الصفات  هذه  من  بعض  الكريم  القرآن  يف 

ِمني(القصص/٢6 تعاىل)إِنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَ
الشخصية  وقوة  واالبداع  كالتنظيم  الصفات  من  وغريها 

وعلو اهلمة والصرب..
انت قائد لنفسك

السالم(  )عليهم  املعصومني  واالئمة  بالنبي  تقتدي  عندما 
وجتعل  الثقافة  هذه  ترمجة  يف  ُتسهم  ان  تستطيع  حتاًم  فانك 
منها برناجما حياتيا يوميا لقيادة املجتمع واالرسة وستكّون 
االوىل  اخلطوة  متثل  والتي  النفس؛  لتحصني  الالزم  الوعي 
يف سّلم القيادة اذ ُيقال يف طلب التمكني والقيادة ال تعّلمني 
كيف يؤكل السمك بل عّلمني كيف أصطاد ه، وقد أوصانا 
االمام الصادق)عليه السالم( بأن يعمل اإلنسان عىل اشغال 
نفسه لضامن حتقيق الفائدة اذ يقول عليه السالم )السعيد من 
ما  فاذا كنت متلك موهبًة  نفسه خلوة يشتغل هبا(  وجد يف 
حُيبها  التي  واخلصال  الصفات  من  بعض  لديك  كانت  او 
االخرون فيك فاعمل بجٍد واجتهاد لتنميتها لتقود هبا من 
وحُتقّق  االفضل  نحو  ونفسك  وُأرستك  جمتمعك  موقعك 

السعادة.
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البطل الذي رسم شهادتَه بنفسه بكل كبرياء

الى روح الشهيد )حسين جعفر طه آل مبارك التميمي(

لم أعدْ أرى شيئًا، فلهيب أحشائي يتصاعد بمرارة الذعة، وروحي تنهار تمامًا وبصعوبة أتماسك وأبحث عن 
مُعين. أشعر به أنه حولي يدور برائحته التي  تحتويني والمرصوصة رصًا في كل مكان من البيت. وصوره 

المعلقة على الحائط  تحدثني، تصدر عنها أنّة متصلة بجرح قلبي، وبصعوبة أطرد صرخة ملحّة تجتاحني.. 
أصحو على سكينة ابتسامته يتجه بصري إليه، وهو في أوج شبابه يتوسل أن يلتحق بقافلة فوج عاشوراء 

لواء علي االكبر. 

حيدر عاشور
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• أقسمت بكّل المقدسات أن أكون جنديا مخلصًا 
للمرجعية الدينية العليا

كاد ينفد صربي فأرصخ به: كّف عن التوسل أنت ابن االربع 
وامحّرت  وجهه  احتقن  باجلهاد.  مكّلف  وغري  سنة،  عرشة 
صاحبت  التي  اهلستريية  االهتزازات  تلك  أنسى  وال  عيناه 
جسده وهو حياول اقناعي. تقّبل ذلك الرفض بصدر رحب، 
درامية  بحركات  مستعرضًا  ببطء  نحوي  خطاه  حّيث  وراح 
فتى  مبارك..  آل  حسني  أنا   : بنفسه  معّرفا  وأهازيج،  اقوااًل 
البرة..  رشق  العرب  شط  بقضاء  اجلوع-  كوت   – قرية 
اجلهاد،  عىل  حيَّ  السيستاين-  عيل  -سيد  نداء  صوت  سمع 
الدينية  املرجعية  جندي  سيكون  أنه  املقدسات  بكّل  وأقسم 
بنفسك  أعتن  له  قلت  أن  ما  أمامي،  عذر  أي  يبق  مل  العليا. 
وتدّرب جيدًا.. انطلق من أمامي يرضب االرض بخطوات 
ااّل هنيهات حتى  تفارق خميلته، ما هي  مرتعشة، واآلمال مل 
قلبي  ثقل  حتت  وأنا  الشعبي.  احلشد  بمالبس  مفتخرًا  جاء 
اخلائف، رأيته بشكل آخر هبيبة ورجولة، وعيناه فرحتان وهو 
يطوف يف – كوت اجلوع- مفتخرًا. وال أنكر حينام شاهدت 
خدي  فوق  وانرسحت  وجهي  هتّلل  احلشد  بمالبس  ابني 

دمعات الفرح. 
قلبي  ينقبض  إجازته  يف  االخري  اليوم  ذلك  أتذكر  وعندما 
يشء  كل  اسمع  أن  أستطيع  وال  وغامض  موجع  بإحساس 

يتحدث عنه عقيل جففته ريح احلقد التي احاطت بالوطن، 
والتكفرييني  لإلرهابيني  مرتعًا  غ��دت  اآلمنة  ومناطقنا 
العراق  الذين صاروا يستبيحون حرمة  واللصوص واخلونة 
الذي  البطل  –ابني-  بوجه  أتفّرس  أخذت  وقاحة.  بكل 
لوائِه يف جبال  بللت خدي دموع عينيه وهو يروي شجاعة 
حريى  وأسئلة  رأيس،  يف  حتفر  ب��دأت  بطوالت  مكحول. 
املصّنع  فاإلرهاب  فتوق وطننا؟!  به  نرّتق  الذي  الوقت  عن 
األسود  الغامم  ككتل  جاء  خاص  بشكل  بلدي  ضد  دوليًا 
تتلوى كاألفاعي تسوقها ذيول احلقد والضغينة، فأخذ تلتهم 
واملساجد  وامل��دارس  اآلمنة  والبيوت  واالرض  العرض 

واملقدسات وتقتلع كل ما هو مجيل وآمن. 
كان ما زال يرسد شجاعة املجاهدين يف اجلبال، ومن نربات 
صوته علمت أنه يستعجل الصباح ليلتحق باجلهاد من أجل 
أن يبتكر حياته اخلاصة، حياته التي تليق به انسانًا بريًا حينو 
وقيمه..  ونبله  وأرضه  رشفه  يصون  كعراقي  انسانيته  عىل 

وضحك كالنا بوجه اآلخر ثم تبادلنا الُقبالت بحرارة ومودة 
محيمية مل اشعر هبا سابقًا.. هنا وقفت مندهشًا وكأنني نسيت 
كل يشء، وذلك اخلوف والقلق املرعبان تبّددا واستحاال  اىل 
فخر وزهو ال يوصف.. ابني عيناه تلمعان بربيق مل اشعر به 
سابقًا. وجدت نفيس عاجزا عن التعبري عام احس به وأريد 
الذي  البطل  التأثر هبذا  اغرورقتا من شدة  عيناي  أقوله.  أن 
رسم شهادته بنفسه بكل كربياء، فغاب عني كل ما كنت أرى 
أو أفكر، ااّل صوته..احسست باإلرشاق ينبع من اعامقي وأنا 

أزّفه اىل جبهات القتال لصد عدو مل نَر مثله وحشيًة وقسوًة.
وطال غيابه هذه املرة وانتفضت – كوت اجلوع- تنتظره يأيت 
بعد هجوم جرذان –داعش- عىل جبال مكحول، واالخبار 
أن  بعد  طاقاته  بكل  يقاتل  القتايل  االكرب  عيل  لواء  أن  تفيد 
عىل  أيام  مخسة  ملدة  عنه  االم��دادات  وقطع  حمارصته،  متت 
التوايل. وقد تكاثر الدواعش تكاثَر اجلرذان القذرة والكالب 
الكالب  عويل  ضد  صامدين  احلشد  ابطال  وظل  السائبة. 
الداعشية وجرذاهنا الوسخة، حيملون ارواحهم عىل كفوفهم، 
وصدورهم كدروع حمصنة ، وعيوهنم الساهرة ترعب وتفزع 
الدينية  املرجعية  فكر  الن  ودنياها.  دينها  يف  املنحّلة  اجلموع 
شموع جيب أن ال تنطفئ، ونارها احلارقة للعدو هي شمعتها 

املضيئة عىل سواتر الصد.
ليلة 17 / 11 / ٢015، هناك يف جبال مكحول   لكن يف 
وُبعد  اللواء  ذخ��رية  نفدت  أن  بعد  امل��وت  رائحة  صعدت 
االسناد عن سواتر الصد املتقدمة، االسود هوت واستشهد  
فوق  اجسادهم  من  فاض  الذي  وال��دم  االخر  اثر  الواحد 

االرض منحها قوة وصالبة وهي تشهد عىل شجاعتهم.
 اهنا صورة من فلتات الزمن رحلت أمحلق هبا بثبات وتوصلت 
من غري عناء كحالة مسّلم هبا اننا توأمان متشاهبان، ورؤيتي 
كان  بالسكون.  املرشبة  لليلة  تلك  يف  سجل  عىل  توقعني  له 
أتفرس  أخرى  مرة  النعيم..  جنة  يف  وأنه  استشهاده  رسالة 
باجلبني والعينني أمرر يدي عىل وجه الصورة، استشعر وخزًا 
محياًم وحانيًا، كأنني أراه حويل اسمع صوته يدامهني يذّكرين 
بأن امتاسك، وافتخر به شهيدًا يف جنات اهلل تم زفافه بحُور 
روحي  تتّجمر  صحيح  زواج��ه.  شهادة  وقّعت  وأنا  العني 

لفراقه ولكن حني أراه يف رؤياي ال أعود أرى شيئًا..
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لـــــيـــــلـــــى عـــلـــي
كآباء نريد أن يكون أطفالنا فائزين بشكل دائم، ولكن جيب 
مقاومة الرغبة يف التدخل يف حل مجيع مشاكلهم حلاميتهم 

من جتربة اخلسارة وخيبة األمل، فإذا كنا نحميهم 
يكونوا  فلن  صغار  وهم  السلبية  النتائج  من 
مؤهلني للتعامل مع اخلسارة عندما يكونون 

أكرب سنا.
ملاذا حيتاج األطفال إىل اخلسارة يف بعض األحيان؟ 

النفس  علم  يف  باحثون  ال��س��ؤال  ه��ذا  ع��ن  جييب 
استطالع )اربح يف اخلسارة.. كيف يمكن أن تؤدي أكرب 
مفر  ال  جتربة  إهنا  يقولون:  مكاسبنا(  أكرب  إىل  انتكاساتنا 

التعامل  عليهم  ما من حياهتم سيكون  منها، يف مرحلة 
االعتامد  يمكنهم  التي  اخلربة  زادت  كلام  اخلسارة،  مع 
معها.  للتعامل  أفضل  بشكل  جمهزين  كانوا  عليها 
موضحني إنه قد ال يرغب بعض األطفال يف ممارسة 
لعبة أو رياضة إذا اعتقدوا أهنم لن يفوزوا، وهذا أمر 
تكون  أن  يمكن  اخلسارة  أن  فهموا  كلام  لذا  شائع، 

ذات قيمة وأهنا غري مدمرة كلام قل اخلوف منها، 
أن  معتقدين  تنس  مباراة  يف  شاركوا  إذا  ولكن 
األمر اإلجيايب الوحيد هو الفوز فربام يرتاجعون 

خوفا من اهلزيمة.
 جتارب اخلسارة تشّكل خربات التطفل الرتاكمية  

مفهوم  يغريوا  أن  اآلب��اء  عىل  جيب  املشكلة  هذه  مع  وللتعامل 
قصارى  تبذل  أن  النجاح  يكون  أن  عىل  أطفاهلم،  لدى  النجاح 
جهدك وأن تلتزم باخلطة التي وضعتها حتى لو خرست، واألمر 
األطفال  يرى  أن  جيب  بالفعل  خسارة  هناك  تكون  عندما  الثاين 
بعض اإلجيابية يف موقفكم كآباء، مثل أن تقولوا »لقد خرست، 
لكنك قمت بكذا وكذا بشكل جيد، وهلذا السبب جيب أن تشعر 
بالرضا حيال نفسك. ويؤكد استشاري االجتامع: ان سن األربع 
سنوات سيتنافس األطفال عىل أي يشء، هم ليسوا متأكدين دائام 
جيد،  الفوز  أن  يفهمون  لكنهم  واخلسارة،  الفوز  تعقيدات  من 
لذلك يريدون الفوز يف كل يشء. ويتابعون بالقول: ومع ذلك، 
يربط  ال  ألصدقائه،  حمبوبة  الفوز  يف  طفلك  طرائق  تكون  ال  قد 
فعل  وردود  سلوكهم  بني  العالقة  دائام  املدرسة  قبل  ما  أطفال 
اآلخرين، لذلك قد يشعر طفلك باالرتباك عندما يتوقف األقران 
ممارسة  الطفل  عىل  السهل  من  سيكون  لذا  معهم،  اللعب  عن 

اللعب إذا تعلم التفكري يف الفوز من حيث اجلهد وليس النتيجة.

عّلم طفلك فن تقبّل الخسارة دون اعتياد الفشل 
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ف�ضل اأ�ضاليب الرتبية الإيجابية

فــــريــــدة اأحـــمـــد 

يطلق  التي  أو  احلديثة  الرتبية  مصطلح  ظهر  سنوات  منذ 
عليها البعض الرتبية اإلجيابية لعالج القصور أو اخللل يف 
التقليدية. وأوضحت عدة مدارس شكل  الرتبية  أساليب 
الرتبية احلديثة وتأثرياهتا اإلجيابية مقارنة بالطرائق التقليدية 
ذلك  اتباع  األرس  من  العديد  بدأت  وبالفعل  الرتبية،  يف 
العالقات واالنضباط  الفاعلية يف  يعتمد عىل  الذي  النهج 
من  واألهم  املتبادل،  واالحرتام  الطفل،  عامل  وفهم  الذايت 
العقاب، والتشجيع بديال عن املدح. ورغم  نبذ  ذلك كله 
تنشئة  يف  املنهج  ذلك  اتباع  إىل  األرس  من  العديد  حتمس 
أبنائها تظهر بني حني وآخر رصخات أمهات يثبتن أن ذلك 
النهج غري فعال، وبدال من قدرته عىل هتذيب السلوك ينتج 
السيطرة ويرتكب األخطاء دون خوف  طفال خارجا عن 

من العقاب.
اإلجيابية  الرتبية  تعلم  يف  املتخصصة  الدراسات  وتؤكد 
وبني التسيب والفوىض. وأوضحت أنه ال يوجد ما يمنع 
من أن يرتبى الطفل عىل االنضباط وااللتزام دون أي نوع 
من أنواع العقاب، فالبعض يعتقد خطأ أن الرتبية اإلجيابية 
يؤدي  ما  وهو  العقاب،  متنع  كام  واالنضباط  االلتزام  متنع 

إىل الفشل يف تطبيقها. والرهان الوحيد لنجاح ذلك النهج 
هو تطبيق إسرتاتيجيات االنضباط ووضع قواعد يلتزم هبا 
كل من يف البيت، مضيفة »ال تضع قواعد للطفل فقط ألن 
هذا ضامن لتمرد الطفل عليها«. وأضافت أن الطفل يولد 
منظام عىل عكس الشائع، وحيتاج فقط إىل الروتني أو النظام 
القواعد  تطبيق  الطويل يف  النفس  نفسيا، ويعد  يستقر  كي 
ملتزم  طفل  لتنشئة  الضامن  هبا  والتذكري  عليها  واحلفاظ 
عدم  أو  وجود  يف  الصواب  خيتار  الداخل،  من  ومنضبط 

وجود رقابة.
وهنا -بحسب الدراسة- عىل األم التي تسعى إىل أسلوب 
دائام  الطفل  وتذكري  باهلدوء  التحيل  وإنساين  علمي  تربية 
أكثر  يصبح  الطفل  نمو  ومع  أبدا.  تكرسها  وال  بالقاعدة 
قدرة عىل معرفة القواعد وقادرا متاما عىل تنفيذها، لكنه يف 
ذلك الوقت تصبح لديه متطلبات جديدة ختتلف باختالف 
سن  بعد  ما  قاعدة  كرس  عىل  ير  وقد  العمرية،  مرحلته 
رضورية،  األم  جانب  من  املرونة  تكون  حينها  السادسة، 
وباحلوار معه ومعرفة وجهة نظره يمكن أن تتغري القاعدة 

وتصنع قاعدة جديدة تناسب تلك املرحلة العمرية.

رغم حرص 
األمهات 
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يروي الدكتور احمد جعفر القره غولي أخصائي 
االمراض العصُابية والنفسية ان مريضة بعمر 

المراهقة والزهور مدللة ومحببة عند اهلها 
لشخصيتها اللطيفة وذات تعلم بسيط، أصبحت تتكلم 

اللغتين اإلنكليزية والفارسية بطالقة، تنتابها نوبات 
من الهياج والصياح وقامت مرارًا بضرب نفسها 

واالخرين خصوصا عند الغروب حيث تتوجس وتشك 
بتصرفات المقربين لها على انهم يريدون إيذاءها.

تحس بشخص وفي بعض األحيان عدة اشخاص 
مخيفين جدا أوجههم مشوهة او محروقة 

يتكلمون ويصدرون لها األوامر او يعلقون على 
تصرفاتها ويهددونها ان لم تفعل بعض األشياء 

بأنها سوف تخسر الكثير او يؤذونها.

الدكتور أحمد جعفر القره غولي 

أخصائي االمراض العُصابية والنفسية:
اعداد/قا�ضم عبد الهادي

زهرة كادت  تذبل 

بسبب مرض 

الفصام
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كيف تحمي نفسك 

من كورونا ؟

هي االن مرتبكة متوترة خائفة وتعيش عاملا غريبا  كأهنا يف 
حلم خميف يف بعض األحيان تكون ترفاهتا طبيعية وبعض 
عند  اوال  بعالجها  َاهلها  قام  النوبات،  هذه  تنتاهبا  األحيان 
بالرضب  وعاجلها  تلبس  انه  شخص  حيث  روحاين  معالج 
بعد عدة  املتلبس منها، لكن  املربح والُغُسول إلخراج اجلن 
هذه  وذبلت  قواها  واهنارت  البنت  حالة  تفاقمت  جلسات 
الوردة اجلميلة وهجرت النوم لعدة ايام وامتنعت عن االكل 

والرشب كذلك لعدة ايام وشارفت عىل االهنيار التام.
للعيادة  اهلها  جلبها  اهل��الك  عىل  إرشافها  وعند  واخ��ريًا 
الطبية، بنت بعمر الزهور لكن مل يتبق منها اال ظالل لفتاة، 
تم تشخيصها واعطاؤها بعض مضادات الذهان ومهدئات 
خالل  جلسات  لعدة  متابعتها  وتم  واألرق،  اهلياج  لنوبات 
تدرجييا  هتدأ  الفتاة  هذه  بدأت  عندها  التاليني  األسبوعني 
نوبات  عىل  السيطرة  وتستطيع  قليال  الطعام  تتقبل  وبدأت 
الغرباء  هؤالء  من  خوفا  اقل  اصبحت  واهلياج،  الغضب 
توجسها  قل  ترفاهتا،  عىل  تأثريا  اقل  وأصبحوا  خميلتها  يف 
من اهلها لذلك أصبحت تتقبل الطعام منهم وال تشك به، 
او  االيذاء  من  هبا  سيفعل  مما  خوفا  اقل  وهي  تنام  وأمست 

القتل التي كانت تتوقعه باي حلظة.
االوه��ام  هذه  من  تعاين  ت��زال  ال  آخر  أسبوع  م��رور  وبعد 
مرة  وألول  بدأ  لكنه  املخيف  الغريب  والعامل  واهل��الوس 
وحياهتا  احلقيقي  عاملها  وتتلمس  تستعيد  وبدأت  بالتاليش 
ارادهتا  بدون  اجلميلة  الوردة  هذه  ارحتلت  السابقة،  املعتادة 
حياهتا  تنهي  كادت  جتربة  من  وعانت  وخميفة  غريبة  بعوامل 
الربيئة، وذكر كثري من املرىض غريها ان اكثر ما آملهم بمثل 
او  ايذاءهم  يريدون  اهلهم  بان  اإلحساس  التجربة هو  هذه 
قتلهم او دس السم يف طعامهم، وكذلك من األمور األكثر 
إيالما )حسب ما ترويه الفتاة( هو قول املعالج الروحاين ان 
جنيا قد تلبس يب وما خلفه ذلك من رعب قاتل يل خصوصا 
اجلن  إلخ��راج  امل��ربح  ال��رضب  وكذلك  الليل  يبدأ  عندما 
بالبيت  يرضبوين  ان  اهيل  من  طلب  انه  واالده��ى  املزعوم 
عدة  املعاناة  هذه  واستمرت  الروحاين،  للعالج  استكامال 

أشهر.
العرب  من  الكثري  طياهتا  يف  حتمل  لكنها  ومؤملة  قصرية  قصة 
واآلالم والترفات املتخلفة التي ما تزال تنهش بعامل املعرفة 
والعلم والدين احلقيقي الربيء من هذا الدجل وهذه القصة 

ومثيالهتا ما زالت حتدث يوميًا.

فريوس كورونا جديد معدي لكنه سهل االحتواء اذا ما تم 
الفريوس  الصحيح، ظهر  بالشكل  منه  الوقاية  اتباع سبل 
من سوق اسامك يف مدينة ووهان وسط الصني ثم انترش يف 
بكني وشانغهاي وبلدان اخرى كاليابان وايران والواليات 

املتحدة االمريكية.
ابرز اعراض املرض

للمرض عدة اعراض تظهر عىل الشخص املصاب امهها 
التنفس واجهاد عام، سعال والتهاب احللق يف  )ضيق يف 
واحيانا  احل��رارة  درجة  وارتفاع  احلمى  االحيان،  بعض 

يصاحبه القيء واالسهال، التهاب رئوي شديد(.
الوقاية

امور  اتباع عدة  للوقاية من كورونا اخلطري عىل الشخص 
اخر،  معقم  اي  او  والصابون  باملاء  اليدين  )غسل  امهها 
تغطية الفم واالنف بمنديل عند العطاس، جتنب املخالطة 
اللصيقة مع اي شخص لديه اعراض انفلونزا واستخدم 

الكاممات، الطهي اجليد للمنتجات احليوانية(.
ان التزام الشخص باإلجراءات الوقائية الصحيحة حتميه 

من االصابة، الن الوقاية خري من العالج.
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العاقل  يكون  أْن  احلكمة  ِمن  ثراه(:  )طاب  الصدر  مهدي  حممد  السيد  يقول 
معتداًل يف حمّبة األصدقاء والثقة هبم والركون إليهم دون إرساٍف أو مغاالة، فال 
يصّح اإلفراط يف االطمئنان إليهم واطالعهم عىل ما خيشى إفشاءه من إرساره 

وخفاياه.
فقد يرتّد الصديق ويغدو عدّوًا لدودًا، فيكون آنذاك أشّد خَطرًا وأعظم رَضرًا 

ِمن اخلصوم واألعداء.
وقد حّذرت وصايا أهل البيت )عليهم  السالم( وأقوال احلكامء واألدباء، نظاًم 
ما،  هونًا  حبيبك  )أحبب  )عليه  السالم(:  املؤمنني  أمري  فقال  ذلك،  ِمن  ونثرًا 
يكون  أْن  عسى  ما،  هونًا  بغيضك  وابغض  ما،  يومًا  بغيضك  يكون  أْن  عسى 

حبيبك يومًا ما(. 

مبادرة بعض األخوة من أصحاب األمالك بإعفاء أصحاب املحالت من 
والتي  كورونا  وباء  النتشار  املصاحبة  الفرتة  هذه  يف  اإلجيار   بدالت  دفع 
الثناء  شهدت توقف عجلة احلياة وركودًا اقتصاديًا غري مسبوق، تستحق 
املبادرة  هبذه  لالقتداء  األمالك  أصحاب  من  لآلخرين  ومدعاًة  والشكر 
الرحيمة التي تسرتعي نزول الرمحة اإلهلية وضامن زوال هذا البالء والقادم 

أفضل بإذنه تعاىل.

الزهاوي.. 
�ضهرته اأكرب 

منه!
حسن اخلليفة

قرأته  ال���زه���اوي...،  صدقي  مجيل 
ناظم  جمرد  إنه  شاعرًا...؛  أجده  فلم 
لصفة  وم��دٍع  الفنية...،  احليثية  من 
جهل  ع��ن  وامل��ف��ك��ر(  )الفيلسوف 
مركب عجيب...؛ فهو ال حيسن فهم 
الفلسفة  من  يدعيه  ما  بعض  حتى 
وال��ف��ك��ر وامل��ع��ارف وال��ع��ل��وم...، 
نفسيًا  مضطربة  شخصية  ذو  إن��ه 

واجتامعيا...!؟
يف  ل��ل��رص��ايف  منافسًا  نفسه  ط��رح 
منه...؛  أشعر  والرصايف  حينه...؛ 
أفعل  اط��الق  يف  تساحمنا  إذا  ذل��ك 
الترشيك  يقتي  ال���ذي  التفضيل 

واملفاضلة...!؟
مثل الزهاوي ممن شهرهتم أكرب منهم 
يف تراثنا كثريون...؛ لعلها رضبة حظ 
ليتسنموا  خدمتهم  أخرى  عوامل  أو 

مكانة ال يستحقوهنا...!؟
وال��غ��ري��ب أن ه��ن��اك مم��ن ع��ارصوا 
شهرهتم  يستحقون  وه��م  ه���ؤالء 
ورحلوا  عاشوا  ولكنهم  منها،  وأكثر 
ليسوا  م��ن  اشتهر  بينام  مغمورين 
التي  العوامل  لتلك  وذلك  بأهل...؛ 
ال تشبه اال احلظوظ اذا أردنا أال نبتعد 

كثريًا يف الرصد والتحليل...!؟
األدب  تاريخ  كتابة  إع��ادة  من  بد  ال 
يف االنطالق من النصوص بعيدًا عن 
باألدب  هلا  دخل  ال  التي  املؤثرات 
من  والفكرية  واجلاملية  الفنية  وقيمه 

قريب أو بعيد...!!؟

الراحمون يرحمهم اهلل

العتدال يف 
حّب ال�ضديق 

والثقة به
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يروى أن السلطان العثامين سليامن القانوين )1495-1566م( 
وعند زيارته لقرب اإلمام احلسني )عليه السالم( ترّجل من مسافة 
كتاب  مؤلف  الكليدار  اجلواد  عبد  يقول  ما  وحسب  بعيدة، 
)كربالء وحائر احلسني(، أن سليامن القانوين ما إن وقعت عيناه 
الركوب  يستطع  ومل  أعضاؤه  ارتعشت  حتى  املنورة  القبة  عىل 

عىل الفرس، وقيل يف ذلك:
تزاحُم تيجان امللوِك ببابِه 

                                 ويكثُر عند اإلستالِم ازدحاُمها
إذا ما رأته من بعيد ترّجلْت 

                                  وإن هي مل تفعْل ترّجل هاُمها

كان احلّجاج بن يوسف رجاًل فاجرًا فاسًقا قايس 
القلب ُعنيِّ والًيا عىل الفرات من قبل عبد امللك بن 
مروان، وكان ينّكل بأصحاب أمري املؤمنني عيّل بن 

أيب طالب )عليه الّسالم(. 
املؤمنني  أمري  موىل  قنرب  عليه  ُأدخ��ل  يوم  وذات 
تيل  كنت  اّلذي  ما  احلّجاج:  فقال  الّسالم(  )عليه 
له:  فقال  أوّضيه،  كنت  قال:  طالب؟  أيب  بن  عيّل 
ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه؟ فقال: كان يتلو 
َعَلْيِهْم  َفَتْحَنا  بِِه  ُروْا  ُذكِّ َما  َنُسوْا  َفَلامَّ  اآلية: ﴿  هذه 
ٍء َحتَّى إَِذا َفِرُحوْا باَِم ُأوُتوْا َأَخْذَناُهم  َأْبَواَب ُكلِّ يَشْ
ِذيَن  الَّ اْلَقْوِم  َدابُِر  َفُقِطَع   * ْبِلُسوَن  مُّ ُهم  َفإَِذا  َبْغَتًة 

ِ َربِّ اْلَعامَلنَِي﴾.  ْمُد هلِلَّ َظَلُموْا َواحْلَ
فقال احلّجاج: أظّنه كان يتأّوهلا علينا؟ 

قال: نعم. 
فقال احلّجاج: ماذا تقول إذا أمرنا بقطع عنقك؟ 

قال: أنال سعادة الّشهادة وتنال بالدة الّشقاوة. 
اهلل  فاستشهد )رضوان  بقتله  اللعني  احلّجاج  فأمر 

تعاىل عليه(.

�ضجاعة قنرب

�ضورة لعلماء 

دين بينهم ال�ضيد 

حممد تقي 

اخلون�ضاري

عظمة �ضيد ال�ضهداء
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�سماحة املرجع الأعلى الإمام ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

واعلموا أنّكم في زمان كُثرت فيه المزالقُ وتنوعتْ فيه مغرياتُ الدنيا وفتنُها.. فال 
العمل(  في  الصادقون  العقيدة..  في  المخلصون  الدين..  على  )الثابتون  إالّ  فيه  ينجو 

فاثبتوا واصبروا واذكروا اهلل كثيراًا لعلكم تفلحون.


