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العتبة الحسينية المقدسة 

ترعى مشروعا رياديا لدعم المرأة

مديرية المرور العامة في كربالء: 
دعم كبير وتنسيق عالي مع العتبة الحسينية في 

الزيارات المليونية

الصحابي الجليل ُرشيد الهجري رضوان اهلل عليه 
الرافض للظلم والطغيان في زمٍن يصعب 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرارقول الحق فيه 

اإلخالص والنية فى تربية األبناء

تساؤالت حول..
االنتخاباُت القادمُة وُفَرُص التغيير

)١٠٠٠( كاتب مسرحي 
أول ملتقى تنظمه العتبة الحسينية يفتح 

آفاقا للمسرح  الحسيني

مركز السّيدة زينب           الجراحي للعيون
أول مركز تخّصصي للعمليات الدقيقة في جراحة 

الشبكية والقرنية

خير المفاتيح

»خير مفاتيح االمور الصدق، وخير خواتيمها الوفاء«
الم( - بحار األنوار - العالمة المجلسي - ج ٧٥ - الصفحة ١٦١ اإلمام علي السجاد )عليه السَّ
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 رئيس التحرير
حسين النعمة

هيأة التحرير 
حيدر عاشور 

ضياء االسدي

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

حسنين الزكروطي

أحمد الوراق

فالح حسن

التصميم واالخراج الفني  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  - ياس خضير الجبوري  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  صللالح   - الللعللوادي  رسلللول 

حسنين الشرشاحي - خضير فضالة

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

ال ص������وَت يعلو عل������ى صوت األربعين ف������ي أربعينية اإلمام 
الحسين)عليه السالم(، هذا ما خططت له مدينة كربالء 
المقدسة بلس������ان المرجعية الدينية العليا وتنفيذ العتبات 
المقدس������ة. وهذا ما يقول������ه اليوم الماليين م������ن الموالين 
في أنحاء العال������م الذين يقفون صفًا واحدًا وراء تعليمات 
المرجعية الدينية وعتباتها المقدسة، وهم يتخذون كل 
اإلجراءات الكفيلة بضمان أمن وسالمة الزائرين الوافدين 
إلى كربالء كي يؤدوا مراس������يم شعيرة زيارة األربعين 
الخالدة جنبا إلى جنب مع أشقائهم في العقيدة والمذهب.. 
حيث ال فرق بين عراقي وفارس������ي، وعربي وعجمي بين 
غني وفقير الكل سواس������ية غايتهم أداء الش������عيرة ومواساة 

عقيلة الهاشميين وجبل الصبر زينب )عليها السالم(. 
وكل م������ا ع������دا ذل������ك ل������ن يكون ف������ي ارض كرب������الء؟!، 
س������يكون مرفوضًا من جموع المؤمنين؛ ألنه خروج على 
تعالي������م المرجعية الديني������ة والخروج عن منه������ج الزيارة 
التي أس������س له������ا أوصي������اء آل محمد صل������وات اهلل عليهم 
أجمعين. واختراق������ا إلجماع زوار زي������ارة األربعين الذين 
دانوا ف������ي األعوام الماضي������ة بعض الممارس������ات التي تعد 
خط������رًا عليهم والبعيدة عن خط زي������ارة األربعين، بخلق  
الفوضوي������ة التي نفذها من هم بعي������دون عن اصل الزيارة 
تنفيذا لمآرب دنيوية مش������بوهة والتي أساءت ابلغ اإلساءة 
للزائرين ولمدينة اإلمام الحس������ين)عليه الس������الم(.. ولكن 
العين الحسينية الس������اهرة كانت وستكون بالمرصاد لكل 
من يخالف خط زيارة األربعي������ن، الن كربالء وعتباتها 
المقدسة اشرف واطهر من تطالها األيادي األثمة.. وأرواح 
الزائرين من الضيوف وزوار اإلمام الحسين)عليه السالم( 
أغلى من  ان تزهق وتذهب هدرا لتحقيق مآرب شخصية 

ودنيوية. 
• نقطة ضوء.. وتبقى المرجعية الدينية العليا تس������اير اإلنسانية ما 

كان وجود اإلنسان.      

�صوُت الأربعني
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

حيدر عاشور

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي - خالد النجار 

سعيد زميزم - حسين فرحان 

حين ابو نادر - ضياء ابو الهيل
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مهرجان  انطالق  بابل  حمافظة  شهدت  استثنائية  ظروف  يف 
شعار:  حتت  الرابعة  بدورته  السالم(  )عليه  احلسني  ألق 
نظمته  والذي  والتضحية(،  واملوقف  الفكر  ثورة  )احلسني 
املهرجان  وضم  املدريس،  النشاط  قسم  بابل  تربية  مديرية 
فرق  فيها  شاركت  مرسحية  ع��روض  وثامنية  فعاليات 
والنجف  كركوك  )البرصة  العراق:  حمافظات  من  مرسحية 

االرشف وميسان وواسط وبغداد(.
وشهد املهرجان إقامة معارض فنية بني التشكيل والتجريد 
وأبعادا  الطف  واقعة  من  احداثا  فنٍي  بلوٍن  فنانوها  جسَد 
بابل  تربية  افتتحت  كان  فيام  املباركة،  احلسينية  النهضة  من 
كان  املضطرب(  )املحارب  بمرسحية  املرسحية  العروض 
تربية  ملديرية  احلسني(  )ص��وت  مرسحيا  عرضا  آخرها 
لرائد  وامل��دريس،  الريايض  النشاط  قسم  البرصة  حمافظة 

املرسح احلسيني االديب رضا اخلفاجي، وقد حرض العرض 
عن  الصادرة  احلسيني  املرسح  جملة  حترير  ارسة  املرسحي 
إعالم العتبة احلسينية املقدسة، حرصا منها عىل املشاركة يف 
املهرجانات املرسحية وسعيا لتوثيق نتاجاهتا الفنية والفكرية. 

كشفت هيأة الصحة والتعليم الطبي يف العتبة احلسينية عن 
حجم املبالغ التي انفقتها لعالج املصابني بمرض الرسطان 
يف مؤسسة وارث لعالج األورام يف كربالء املقدسة، والتي 

تم تشغيلها يف )8 اب/ أغسطس/2021(.
وقال رئيس اهليأة الدكتور ستار الساعدي يف حديث صحفي 
الدينية  املرجعية  إنه »بدعم من قبل ممثل  تابعته )االحرار(، 

العليا، واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد 
دينار  مليارات   )3( من  أكثر  انفاق  تم  الكربالئي،  املهدي 
من  واحد  شهر  خالل  بالرسطان  املصابني  لعالج  عراقي 

االفتتاح التجريبي ملؤسسة وارث لعالج االورام«.
تقديم  تم  املرضية  احلاالت  مجيع  فإن  الساعدي،  وبحسب 
احلسينية  العتبة  نفقة  بشكل جماين وعىل  هلا  الطبية  اخلدمات 

املقدسة.
ملعاجلة  ال��ع��راق  يف  واألك���ر  األض��خ��م  املستشفى  ويعد 

االمراض الرسطانية.
اخلدمات  أفضل  توفري  اىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  وتسعى 
واالم��راض  االورام  من  يعانون  الذين  للمرىض  الطبية 
الرسطانية، من خالل املستشفى وتوفري اجلهد وعناء السفر 
مما  العراق  خ��ارج  العالج  اىل  يضطرون  الذين  للمرىض 

جيعلهم عرضة لعمليات النصب واالحتيال.

“ألق الحسين” مهرجان سنوي للفن والمسرح الحسيني

أكثر من )3( مليارات تنفقها العتبة الحسينية المقدسة 
لمعالجة مرضى السرطان
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عقدت شعبة دار اللغة واألدب العريب التابعة لقسم الشؤون 
الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة اجتامعا تشاوريا يف 
الدار  التميمي مسؤول  الشيخ مازن  الدار حرضه سامحة  مقر 
والنارش العلمي ملجلة دواة املحكمة اخلراء األكاديميني :كل 
من )أ. د عيل هاشم طالب شهد( من جامعة املثنى كلية الرتبية 
للعلوم اإلنسانية، و)أ. د كاظم فاخر حاجم وادي( من جامعة 
ذي قار كلية اآلداب و )أ. د أمحد حسني عبد السادة عباس( 
من جامعة املثنى كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية، وجاء االجتامع 
االرتقاء  وإمكانية  تطوير  سبل  يف  احلثيث  الدار  سعي  ضمن 
لالطالع  وكذلك  والعاملية،  االقليمية  املنافسة  لدرجة  باملجلة 
عىل الرنامج االلكرتوين اإلداري للمجلة، وسياقات التعامل 
االلكرتوين  واملوقع  العلمي،  النرش  بخصوص  الباحثني  مع 

اجلديد للمجلة.
جعل  يف  منها  سعيا  املجلة  تطوير  سبل  الدار  إدارة  وناقشت 
املجلة أكثر متانة ورصانة علمية، كام ناقشت سبل جعلها اقليمية 
وعاملية، وتم االجتامع بجهود حثيثة ُبذلت لعقده وانجاحه من 
كربالء  جامعة  من  حمسن(  برشى حنون  د  م.  )أ.  جناب  قبل 
املقرتحات  وطرح  اآلراء  تبادل  وتم  اإلسالمية،  العلوم  كلية 
تطويره  وسبل  العلمي  النرش  بخصوص  املستقبلية  واألفكار 

وإمكانية االرتقاء باملجلة لدرجة املنافسة االقليمية والعاملية.

)دار اللغة واالدب العربي( تبحث 
إمكانية االرتقاء بمجلة “دواة”

املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
املقدسة  احلسينية  العتبة  من  ووفد  عزه(  )دام  الكربالئي 
الديني  املرجع  بوفاة  معزين  االرشف  النجف  اىل  يفدون 
وعىل  رسه(،  )قدس  احلكيم  سعيد  حممد  السيد  الكبري 
الديني االعىل )دام  صعيد متصل وبحضور ممثيل املرجع 
ظله( أقامت العتبتان احلسينية والعباسية املقدستان جملس 
املرجع  السالم(  البيت )عليهم  أهل  فقيه  عزاء عىل روح 
احلكيم )قدس رسه( يف منطقة بني احلرمني الرشيفني يف ال� 

3 من أيلول / سبتمر اجلاري.

ال��وارث  مؤسسَة  املقدسة  احلسينية  العتبة  جهزت 
األجهزة  بأحدث  كربالء  يف  االورام  لعالج  الدولية 
حديثة  وتقنيات  رصينة،  عاملية  وبمواصفات  الطبية 
امللحق  )السايكرتون(  جهاز  منها  مهمة  أجهزة  تضم 
بكافة املخترات اخلاصة بإنتاج وحتضري املواد املشعة، 
منها:  مرة  ألول  العراق  تدخل  التي  األجهزة  ومن 
والذي   )HDR( بتقنية   )brachytherapy( جهاز 
انواع  نوع من  الكثيبة، وهي  املعاجلة  يعمل عن طريق 
العالج االشعاعي الداخيل، الذي يكون اقل تأثريًا من 
الناحية اجلانبية من عالج االشعاع اخلارجي، وخاصة 

رسطان العنق والرحم.

تعزية ومجلس تأبين

أجهزة طبية تدخل العراق ألول مرة

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

5



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

6

من اأر�صيف ُخطب اجُلمعة

مواقف مشرفة في تاريخ 
العراق الحديث..

اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة باإمامة ال�صيد احمد ال�صايف يف 11/جمادي الخرة/1435هـ املوافق 2014/4/11م:

األمر االول :
حول موضوع االنتخابات ..

امر  ان��ه  شك  ال  البلد  خدمة  عىل  التنافس  ه��ذا  طبعًا 
الذين رّشحوا  صحي ولو استعرضنا االن مجيع االخوة 
لالنتخابات ونسائل كل واحد منهم وهو حّجة عىل نفسه 
نقول له ملاذا رّشحت؟ فإذا كانت الغاية والنّية الذي هو 
يعرفها قبل غريه خدمة البلد الشك ان هذا أمر صحي.. 
معنى ذلك ان هناك كمية كبرية من الناس تريد ان ختدم 
البلد الذي يفوز او الذي مل يفز باعتبار هؤالء سعوا فعال 

ً خلدمة البلد..
ضوابط  أن  يف  متدرجة  خطبة  من  اكثر  وذكرنا  سبق 
املوجودة لإلخوة الذين يريدون ان يرشحوا هم يعرفوهنا 

 ..

ونحن الذين سنقوم بعملية االقرتاع سننتخب ..
كثري من االخوة حقيقة يسألون .. من ننتخب ؟

هذه  اداء  عىل  الناس  ح��رص  من  ينيشء  السؤال  ه��ذا 
كل  يملكه  الذي  احلق  هذا  وممارسة  الوطنية  املسؤولية 

منا.. يف هذه النقطة احب ان اعّرج عىل اشياء :

اوالً : ُانبئنا ان هناك بعض املؤسسات والدوائر حتاول ان 
تضغط عىل بعض الناخبني عىل خالف ارادته يف ان انت 

عليك ان تنتخب كذا وكذا.. ممارسة ضغط..
انا هنا ال احتدث عن قناعة الناخب بل بالعكس نحن نريد 
عليك   .. ضغط  عليه  يامرس  ال  ان  لكن  الناخب  قناعة 
الناخب  الفالين.  والشخص  الفالنية  اجلهة  تنتخب  ان 
الذي يتعرض اىل هكذا ضغط واقعًا عليه ان يعرف شيئًا 
انا  يقول  عندما  غدًا  به  سيفتخر  حق  يامرس  ان  البد  انه 
اخرتت بميلء اراديت .. وان ال يقول اين اخرتت ألن فالن 
قد ضغط عيلَّ .. وانام ان يامرس هذا الدور بكل اختيار 
وبكل قناعة .. واي التزام خالف ذلك فهو التزام باطل.

املهم هذه احلرية يف االختيار البد ان ال ُتسلب منَك حتت 
أي طائلة كانت ..

ثانيًا : نحن االن نريد ان ننتخب .. 
الحظوا اخواين هؤالء الذين جاؤوا اىل الرتشيح البد ان 
معينة  بخلفية  معروفًا  يكون  ان  منهم مايض والبد  لكل 
من  للقادم  االطمئنان  يف  جدًا  مهم  االنسان  مايض   ..
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اخلطبة من�صورة يف جملة الحرار العدد )433(

17/جمادي الآخرة/1435هـ املوافق 2014/4/17

سلوكه.. عندما ارى ان هناك انسان بحسب ماضيه جمموعة 
ان هذا عنده حرص عىل استثامر   ً .. مثال  الصفات عنده  من 
الوقت يف خدمة البلد وليس انسانًا لعوبًا وليس انسانًا مشاغبًا 
يكون  ان  البلد..  الوقت خلدمة  استثامر  وانام عنده حرص يف 
يستسلم  وال  التفكري  من  مساحة  لعقله  يعطي  مفكرًا  انسانًا 
للجمود الذي قد حيصل وانام يبقى حيرك العجلة ما دام هناك 
عمل ينتظره.. ال يقبل بحالة الركون واجلمود وحالة السكون 
وانام هو حريص فعال ً عىل استثامر هذا الوقت بشكل جيد.. 
من الصفات االخرى ان يكون متفانيًا يف خدمة بلده والتفاين 
له عالمات ان االنسان ليل هنار يفكر من اجل البلد وان حيمل 
مهوم البلد وان يكون مستثمرًا لوقته بشكل جيد وان ال يكون 

مقّربًا لعشريته واقربائه واصدقائه عىل حساب غريه..
ملدينتي  اتعنرص  أي  اتعنرص  ومعنى  نتعنرص  عندما  نحن 
ولعشرييت وألقربائي وان ارى هؤالء الذين اتعنرص هلم افضل 

من اآلخرين.. 
لآلخرين  ارى  ال  وان  وفاحش!  كبري  خطأ  وهو  خطأ  هذا 
وقرابتي..  واصدقائي  عشرييت  عند  اال  وقدرة  ونزاهة  كفاءة 

هذا خطأ.. مايض االنسان مهم يف التعامل مع هذه امللفات.

اخواين بعض املسؤولني حياول ان يعطي اخاه مثال ً مسؤولية 
يف دائرته او ابن عمه او اقربائه مسؤولية .. ماذا سيحصل ان 
هذا االخ او ابن العم لو اساء ال جيرأ عىل حماسبته ألنه ستكون 
مشكلة عائلية وبالنتيجة سيغض النظر واذا غض النظر ستكر 

احلالة وال يمكن ان يسيطر عليها..
االنسان ال يكون ضّيق النظر ازاء هذه املهامت.. هذا املنصب 
عنقك  يف  امانة  املنصب  هذا   ، الشخيص  بعنوانك  لك  ليس 
جئ  لك  تقول  ال  واالص��وات  اوصلتك  التي  باألصوات 
بقريبك او ابن عمك .. االصوات التي جاءت تقول لك نحن 

ال زلنا ننتظر اين اخلدمة واين التفاين يف خدمة البلد ..
من الصفات االخرى ان يكون قليل السفر اال للرضورات.. 

ان  البد  اذ  االختيار  هناك متحيص يف  يكون  ان  اخواين جيب 
به  تثق  من  استشري  االختيار..  قضية  يف  جديني  نحن  نكون 
يعطيك  وانام  القرار  عىل  يؤثر  وال  املشورة..  يعطيك  بحيث 
املشورة .. االنسان عندما يكون جّدي وهذا املرشوع مرشوع 
اغرّي..  كيف  اعرف  ال  يقول   .. يغرّي  ان  يريد  واالنسان  مهم 
االنسان مثال ً يريد ان يبني بيتًا يقول ال اعرف .. أتبقى بدون 
بيت او تستشري شخصًا او اثنني او اكثر حياولوا ان يساعدوك 



يف بناء البيت ..
اخليار البد ان نحسنه حسن االختيار يقلل من املشاكل وحسن 
اخليار ال يأيت اال باجلّدية والفحص الدقيق.. انا امارس خياري 
من  واالمانة  امانة  وفيها  ونبيلة  مقّدسة  مهمة  هذه   .. ب��إراديت 
له  التي ال تعطى لكل احد وانام هذه االمانة تعطى ملن  االمور 
املصالح  عىل  احلفاظ  يف  واضحة  مشاركات  وله  وخرة  ماض 

التي اريد ان اجعلها يف رقبته..
هناك شخصيات مهمة حتافظ عىل مصلحة البلد اذا حدثت هناك 
تشّنج..  هناك  واذا حدث  املشكلة  يطفأ هذه  ان  مشكلة حياول 
الدستور والصالحيات يف  التي يامرسها وفق  عنده هذه االبوة 
سبيل ان ال يوسع رشخًا بل حياول ان يلملم ويضّمد اجلراح.. 

الناس حتتاج شخصيات هبذا املستوى وهؤالء موجودون..
تكون  اهلل  شاء  وان  والتشخيص  االختيار  يف  دقة  نحتاج  نعم 
بمستوى  خياراتنا  تكون  ان  تعاىل  اهلل  من  ونأمل  خياراتنا 
املسؤولية والذين نختارهم ان شاء اهلل سيكونون بمستوى حتمل 

هذه املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم..

األمر الثاين :
يتعلق باخالقية املهنة ومقصودي من اخالقية املهنة اخواين نحن 
بخالء يف االخالق وحقيقة هذه مشكلة بل يريد البعض مّنا ان 

حيمل االخرين مشاكله اخلاصة..
الوقت ليس  اثناء وقت دوامه هذا  الدائرة يف  املوظف يف   ً مثال 
اذا  الدولة ..  الناس وحق  لك شخصًا بل هذا الوقت هو حق 
انت  فاذا  االخرين  عىل  وتؤثر  للوقت  خائن  تكون  فيه  فّرطت 
يكون عندك  البيت وقد  االفطار يف  تتناول  ومل  التاسعة  تأيت يف 
مشكلة وال جتعل احد يدخل اليك اال ان تستقر ويستقر مزاجك 
ثم بعد ذلك اذا دخل عليك املراجع تنهر به وبكالم قايس وهذا 

انسان ضعيف وتطرده ..
اخالق  انعدام  هاوية  اهلاوية  هذه  اىل  تنزلق  ال  حذاري  اقول 
املهنة.. اخللق حمبب واخللق هو الذي يعطيك الرفعة ال اموالك 
تعطيك  التي  هي  اخالقك   .. العنجهية  هذه  وال  شكلك  وال 

املهنة وقد تكون انت غدًا حتتاج ان تراجع الدوائر ..

نرجو من االخوة ان يراجعوا انفسهم عندما يامرسوا هذا العمل 
رفقًا باملراجعني والناس التي تفد اليك لتنجز هذه املهمة .. ليس 
ذنب االخرين ان مزاجك غري جيد.. انت البد ان ترتك املشاكل 
اخلاصة بك وعند وقت الدوام تنزع كل مشاكل وتفّرغ نفسك 
خلدمة الناس فانت تاخذ اجر مقابل هذا ستكون سارقًا للامل اذا 

مل تفي هبذا الوقت عرفًا ورشعًا وقانونًا ..
وايضًا الكالم للدوائر املعنية الرجاء ان هؤالء املوظفني يدخلون 
دائاًم يف دورات لتلقني كيفية السلوك.. اذ البد ان اعرف الوظيفة 
وتعّلمني ماذا سأفعل يف هذه الدائرة من املبدأ اىل املنتهى.. فهذا 
عىل عهدة الدوائر املعنية ..ويا حبذا لو يلتفت لذلك ألن هناك 
مشاكل كثرية يقع فيها االنسان الذي ليس عنده احد جتده يدخل 
اىل الدائرة يستلمه هذا بالصياح وذاك بالزعيق وهو ال حول وال 
هذه  يرى  ال  حتى  حاجته  يقيض  ان  تعاىل  اهلل  يدعو  ان  اال  قوة 

النامذج امامه..
يف  وغاية  مستحسن  امر  هذا  الطيب  واخللق  الناس  مساعدة 

الُنبل..

حذاري.. ال تنزلق الى هذه 

الهاوية هاوية انعدام اخالق 

المهنة.. الخلق محبب والخلق 

هو الذي يعطيك الرفعة ال 

اموالك وال شكلك وال هذه 

العنجهية .. اخالقك هي التي 

تعطيك المهنة وقد تكون انت 

 تحتاج ان تراجع الدوائر..
ً
غدا
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املاء املطلق إّما ال ماّدة له، أو له ماّدة:
يبلغ  كثري  أو  الكّر،  مقداره  يبلغ  ال  قليل  إّما  واألّول: 

مقداره الكّر .
عىل  املتنّجس  وك��ذا  النجس،  بمالقاة  ينفعل  والقليل 
تفصيل يأيت يف املسألة )415(، نعم إذا كان متدافعًا بقّوة 
فالنجاسة ختتّص حينئٍذ بموضع املالقاة واملتدافع إليه، وال 
إىل  األعىل  أكان جاريًا من  منه، سواء  املتدافع  إىل  ترسي 
األسفل، كاملاء املنصّب من امليزاب إىل املوضع النجس، 
فإّنه ال ترسي النجاسة إىل أجزاء العمود املنصّب، فضاًل 
من  متدافعًا  كان  أم  السطح،  عىل  اجل��اري  املقدار  عن 
املالقي  الفّوارة  من  اخل��ارج  كاملاء  األع��ىل،  إىل  األسفل 
للسقف النجس، فإّنه ال ترسي النجاسة إىل العمود، وال 
أحد  من  متدافعًا  كان  إذا  وكذا  الفّوارة،  داخل  يف  ما  إىل 

اجلانبني إىل اآلخر .
وأّما الكثري الذي يبلغ الكّر، فال ينفعل بمالقاة النجس، 
فضاًل عن املتنّجس، إاّل إذا تغرّي بلون النجاسة أو طعمها 

أو رحيها تغرّيًا فعلّيًا أو ما هو بحكمه كام سيأيت.

كان  أو  هلا،  وصف  ال  النجاسة  كانت  إذا   :33 مسألة 
وصفها يوافق الوصف الذي يعّد طبيعّيًا للامء، مل  ينجس 
املاء الكّر بوقوعها فيه وإن كانت بمقدار لو كان هلا خالف 
التغرّي  فعلّية  عدم  منشأ  كان  إذا  وأّما  لغرّيه،  املاء  وصف 
عروض وصف غري طبيعّي للامء يوافق وصف النجاسة 

- كام لو مزج بالصبغ األمحر مثاًل قبل وقوع الدم فيه - 
فاألحوط لزومًا االجتناب عنه حينئٍذ، ألّن العرة بكون 
منشأ عدم التغرّي قاهرّية املاء وغلبته بام له من األوصاف 

التي تعّد طبيعّية له ال أمرًا آخر .

مسألة 34: إذا فرض تغرّي املاء الكّر بالنجاسة من حيث 
دون  من  ذلك  نحو  أو  والثقل  اخلّفة  أو  والغلظة  الرّقة 
مل   ما  مل  يتنّجس  والريح،  والطعم  باللون  التغرّي  حصول 

يرص مضافًا.

رحيه  أو  طعمه  أو  الكّر  امل��اء  لون  تغرّي  إذا   :35 مسألة 
باملجاورة للنجاسة فال يرتك االحتياط باالجتناب عنه، ال 
سّيام يف مثل ما إذا وقع جزء من امليتة فيه وتغرّي بمجموع 

الداخل واخلارج.

مسألة 36: إذا تغرّي املاء الكّر بوقوع املتنّجس فيه مل  ينجس، 
للمتنّجس،  تكون  التي  النجاسة  بوصف  يتغرّي  أن  إاّل 
كاملاء املتغرّي بالدم يقع يف الكّر فيغرّي لونه فيصري أصفر، 

فإّنه ينجس.

بوصف  التغرّي  النجاسة  حصول  يف  يكفي   :37 مسألة 
النجس يف اجلملة، ولو مل  يكن مّتحدًا معه، فإذا اصفّر املاء 

الكّر بمالقاة الدم تنّجس.

املاء املطلق 3-2-1
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العتبة  يف   االعللام  قسم  رئيس  التقينا  املزيد  وملعرفة 
قائًا:  حتدث  الذي  الرشيفي  عقيل  املقدسة  احلسينية 
قضايا  من  هبا  يرتبط  ما  وكل  امل��رأة  قضية  »اصبحت 
ما  بحكم  االس��الم  فيها  يطعن  التي  الرخوة  اخل��ارصة 
نتيجة  االجتامعية  املظامل  بعض  من  امل��رأة  حول  يدور 
االعراف والتقاليد املتوارثة التي ال متت لإلسالم بصلة، 
إعالم  مؤسسة  مثل  بمؤسسات  اليوم  األوىل  من  فكان 

العتبة احلسينية املقدسة التصدي هلذه املسؤولية لتوضيح 
هذه الصورة، فتقرر إقامة هذا امللتقى االعالمي االول 

عىل ان يستمر بنسخه الثانية والثالثة ان شاء اهلل«.
من جهتها قالت مدير مركز اعام املرأة والطفل )ايامن 
)االحرار(:  ملجلة  خصته  ترصيح  يف  احلجيمي(  كاظم 
ضمنها  من  اسباب  لعدة  امللتقى  هذا  فكرة  »ج��اءت 
املقدسة وبني  العتبة احلسينية  التعارف ما بني منتسبات 

العتبة الحسينية المقدسة 
ترعى مشروعًا رياديًا لدعم المرأة

نظم مركز إعالم المرأة والطفل التابع لقسم إعالم العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون 
مع شعبة العالقات النسوية في العتبة الحسينية المقدسة الملتقى االعالمي النسوي 
االول من نوعه تحت شعار: )العتبة الحسينية المقدسةـ  رائدة في دعم المرأة(، وتضمن 
الملتقى عدة فقرات عرفت بالعنوان الذي انطلق به، وكانت بمضامين تحاكي طبيعة 
االرتباط الروحي والمهني بنهج االمام الحسين )عليه السالم( االصالحي، وحول ضرورة 
تفعيـــل الدور التعاوني للمرأة في العتبات المقدســـة والمـــزارات الدينية فيما بينهن من 

جهة، وتعاونهن لدعم دور المرأة في عموم المجتمع من جهة اخرى.
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خصوصًا  االخ��رى  الدينية  وامل���زارات  العتبات  بقية 
يتم عقد  ان  نحتاج  االربعني  زيارة  مقبلون عىل  ونحن 
الرشيفة  واملزارات  املقدسة  العتبات  بني  تعاون  صيغة 
احدى  عىل  جمموعة  إنشاء  طريق  عن  وذلك  االخرى، 
وتوزيع  نرش  لغرض  االجتامعي  التواصل  تطبيقات 

املواد اإلعالمية بني مجيعهن«.
االعالمي  الصعيد  عىل  امللتقى  هذا  »يعد  وتابعت: 
والعتبات  امل��زارات  كل  يضمُّ  الذي  نوعه  من  االول 
امللتقى  الشيعي، وتضمن  الوقف  ديوان  املنضوية حتت 
فقرات منها عرض فيلم وثائقي يعرض دور املرأة منذ 
عام 2003 يف العتبة احلسينية املقدسة اىل هذه اللحظة، 
او  املقدسة  العتبات  دور  يتضمن ورشة علمية عن  كام 

املزارات الرشيفة يف نرش القضية احلسينية«.
النسوي  التنسيق  مسؤولة  حتدثت  اخللرى  جهة  ومن 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  االنبياء  وارث  مؤسسة  يف 
الدكتورة مريم اليارسي قائلًة: »كام تعلمون يف كل مزار 

ويف كل عتبة مقدسة هناك نشاطات متعددة يف اجلانب 
القرآين والديني والفقهي وسعي وجهد اعالمي يف نرش 
ايضًا  الثقايف  اجلانب  وكذلك  احلسينية،  النهضة  معامل 
الذي ينزل اىل مستوى الطفولة والنشء، لرتبية النشء 
عىل معامل النهضة احلسينية ودروسها والعر املهمة التي 
النفس  متوازن  يكون  بأن  االنسان  شخصية  تبني  قد 
ومستقرا ايضًا وحيمل الثقة التي كان حيملها ابناء االمام 
عىل  اقدموا  الذين  واصحابه  السالم(  )عليه  احلسني 
االمام  جانب  اختيار  وهو  الصعب  االختيار  قرارات 

احلسني )عليه السالم( بكل اطمئنان واستقرار«.
الشخصيات  هذه  اىل  نحتاج  اليوم  نحن  واضافت: 
القوة  لنستمد  ايضًا  الذهن ومطلعة  واسعة  تكون  التي 
والعزة منها، هذا ما سنسلط عليه الضوء يف هذه الورشة 
العتبات  بني  للتعاون  ب��ادرة  ايضًا  لتكون  االعالمية 
واقسامها  ُشعبها  وب��ني  االخ��رى  الدينية  وامل���زارات 

النسوية.
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مذكرة تبادل معرفي 
بين مكتبتي العتبة الحسينية 

و أمبروسيانا في ايطاليا
أمبروسيانا  مكتبة  مع  المعرفي  التواصل  جسور   

ّ
ومد التعاون  آفاق  فتح  في  منها   

ً
سعيا

قسم  الى  التابعة  والبحوث  الــدراســات  شعبة  أقامت  ايطاليا  في  ميالنو  لجامعة  التابعة 

الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة ندوة علمية في قاعة مجمع 

سيد الشهداء )عليه السالم( تحت عنوان: )مكتبة أمبروسيانا في ايطاليا، وكيفية استعمال 

فهارس المستعرب )ريناتو ترابي( للمخطوطات العربية( كان من ابرز نتائجها التواصل البرام 

مذكرة تفاهم بالتبادل المعرفي بين مكتبة العتبة الحسينية ومكتبة أمبروسيانا.

وقال الدكتور لواء عبد احلسن عطية مدير حترير جملة املصباح 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  »أقامت  امُلحّكمة: 
ترعاها  علمية  ندوة  والثقافية  الفكرية  الشؤون  بقسم  متمثلة 
شعبة الدراسات والبحوث وشعبة ُنظم املعلومات عن مكتبة 
أمروسيانا وكيفية استعامالت فهارس املستعرب ريناتو ترايني 
املكتبة  هذه  وعضو  املختص  وقدمها  العربية،  للمخطوطات 
الباحث العراقي املقيم يف ايطاليا الدكتور عيل فرج العامري«.

وتأيت مذكر التفاهم من أمهية اقتناء مكتبة أمروسيانا جمموعة 

للمصادر  النفسية  والذخائر  العربية  املخطوطات  من  كبرية 
ترايني  املستعرب االيطايل ريناتو  التي مجعها  القديمة  الشيعية 
يف موسوعة كبرية ظهرت مطبوعة ألول مرة يف أربعة جملدات 
املوسوعة سامها  او  املجموعة  ان هذه  الكبري، بحيث  باحلجم 
االنكليزية  باللغة  وكتبها  العربية(  املخطوطات  )فهرس 
علم  يف  ُيعرف  وما  الالتيني  باحلرف  رم��وزا  فيها  واستعمل 
وعن  للصوت..  احلريف  النقل  أي  ب�)النقحرة(  املخطوطات 

هذا حدثنا الدكتور عطية قائال:

الدكتور 
لواء عبد الحسن عطية
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الدكتور 
علي فرج العامري

»ان الدكتور عيل فرج املقيم يف ايطاليا ترشف بزيارة اإلمام 
استثمرت  وقد  احلرام  حمرم  ايام  يف  السالم(  )عليه  احلسني 
آفاق  لفتح  الندوة  هذه  إلقامة  وج��وده  الدراسات  شعبة 
التعاون ومّد جسور التواصل لعقد مذكرة تفاهم بني مكتبة 
العتبة احلسينية ومكتبة أمروسيانا يف جامعة ميالنو والتعاون 
بنحو عام بني املؤسسات الثقافية يف العتبة احلسينية واملراكز 

الثقافية يف جامعة ميالنو«.
وأضاف »كانت هناك مسوغات كافية بعد عقد هذه املذكرة 
التواصل  هذا  ُيرتجم  بام  االلكرتوين  التواصل  طريق  عن 
وهذه املذكرة بالتبادل املعريف بني اجلهتني عن طريق االتفاق 
املوسوعة  ه��ذه  لرتمجة  اهلل  وفقنا  اذا  كبري  م��رشوع  ح��ول 
فهرس املخطوطات اىل اللغة العربية للكشف عن نفائسها 

وذخائرها يف املكتبة«.

من جهته قال الدكتور عيل فرج العامري رئيس قسم اللغة 
العربية يف جامعة ميانو يف لقاء صحفي ملجلة )االحرار(: 
اكر  عىل  الحتوائها  املهمة  املكتبات  من  أمروسيانا  »تعد 
باملرتبة  تقع  وهي  والشيعية  الزيدية  املخطوطات  من  عدد 
الثانية بعد مكتبة الفاتيكان وهذه املكتبة تقع يف شامل ايطاليا 
والشيعية  الزيدية  االسالمية  العربية  باملخطوطات  هتتم 
بشكل عام ومميزة باملخطوط الزيدي والزيدية فرع من فروع 

الشيعة«.
بالعربية  اكثر من )5000( خمطوطة  »هناك  العامري  وأكد 
العلوم يف  اىل مواضيع يف شتى  تتطرق  املكتبة  فقط يف هذه 
وغريها  والصوفية  واللغة  احليوان  وعلم  والطب  الفلك 
يتطرق  معنا  جلبناه  ال��ذي  الفهرس  وه��ذا  العلوم  من 
»مرتادي  أن  اىل  وأش��ار  ح��رصًا«،  العربية  للمخطوطات 

املكتبة من الباحثني من كافة انحاء العامل.

العامري: تعد أمبروسيانا من المكتبات المهمة 

الحتوائها على اكبر عدد من المخطوطات الزيدية 

والشيعية وهي تقع بالمرتبة الثانية بعد مكتبة 

الفاتيكان وهذه المكتبة تقع في شمال ايطاليا 

تهتم بالمخطوطات العربية اإلسالمية..
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آفاقا لرعاية المكفوفين في )صالح الدين(  

معهد نور اإلمام الحسين    يفتح

أقام معهد نور االمام الحسين )عليه السالم( للمكفوفين وضعاف البصر التابع للعتبة الحسينية 
المقدســـة دورته الســـابعة على مستوى العراق لشـــريحة المكفوفين تحت عنوان )دورة رؤيا( 
 من قضاء بلد التابع لمحافظة صالح الدين ومن ِكال الجنســـين، 

ً
التـــي شـــارك فيها )22( متدربـــا

واســـتمرت علـــى مدار أســـبوعين كامليـــن بواقع اربع ســـاعات يوميا  في قاعات مجمع ســـيد 
الشـــهداء الخدمـــي بمحافظة كربالء، حيث تضمنت الدورة تعليـــم اللغة العربية بطريقة )برايل( 
إضافة الى الحاســـوب الناطق والســـير والسلوك سعيا من المركز في تهيئة طاقات منتلديهم 

إلعطاء دورات لشريحة المكفوفين وضعاف البصر بلغة برايل في محافظتهم.

وملعرفة املزيد التقينا االستاذ )سامي جواد كاظم( املرشف 
للمكفوفني  السام(  االمام احلسني )عليه  نور  عىل معهد 
اقيمت  »ال���دورة  قائًا:  حتللدث  الللذي  البرص  وِضعاف 
السابعة  الدورة  وهي  بلد  قضاء  من  مشاركني  ملجموعة 

طريق  عن  متت  حيث  العراقية،  املحافظات  مستوى  عىل 
بعض املنظامت املدنية املوجودة يف بلد التي تعنى برشحية 
املكفوفني، وهذه الدورة كان من املفروض ان تنطلق قبل 
وانطلقت  اجلائحة  بسبب  تأخرت  لكن  كورونا؛  جائحة 

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

14



سامي جواد كاظم شروق مظهر عبود ايالف طلعت عثمان

املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  موافقة  بعد 
والتواصل مع االخوة يف قضاء بلد من اجل انجاحها«.

لغة  معلمي  إلع��داد  االوىل  تعد  »ال���دورة  سامي  وتابع 
برايل  للغة  االساسية  الدروس  فيها  يتعلمون  حيث  برايل 
واحلاسوب الناطق والسري والسلوك، عىل ان تعقبها )4 او 
افتتاح  أمل  اللغة، عىل  لتهيئة معلم متمكن من  5( دورات 

معهد خاص هبم مستقبال يف بلد«.
وعن فرتة إقامة الدورة ذكر )سامي( »استغرقت هذه الدورة 
بحدود اسبوعني بإرشاف كادر التدريس املوجود يف املعهد 
وسيبقى  جيدة  خرة  فيها  للمشاركني  اصبحت  احلمد  وهلل 
املكفوفني  عدد  حيث  من  املستجدات  يف  معهم  التواصل 

ومن حيث هتيئة املكان إلقامة دورات اخرى بمشيئة اهلل«.
السالم(  االمام احلسني )عليه  نور  ونوه املرشف عىل معهد 
للمكفوفني عن تغييب رشحية املكفوفني من كافة استحقاقاهتا 
ان  اال  عراقي،  فرد  لكل  حق  هو  الذي  التعليم  وأبسطها 
تعليمه،  مسألة  هيملون  ذويه  فأن  وضعه  وبسبب  املكفوف 
وهلل احلمد معهد اإلمام احلسني )عليه السالم( تكّفل بتعليم 
هذه الرشحية وعىل خمتلف االعامر سواء االبتدائية او املرّسع 
مرحلتني  كل  دراستهم  يتضمن  ال��ذي  باليافعني  اخل��اص 

بمرحلة واحدة، او حمو االمية«.
ودعا املرشف عىل املعهد املجتمَع العام اىل معاملة الكفيف 
يعاين من  انسان  بعاطفة واحرتام رعاية لظرفه اخلاص فهو 

نظره.
وقالت ُمنسّقة الدورة رشوق مظهر عبود من حمافظة صاح 
صالح  حمافظة  يف  معلامت  إلعداد  )رؤيا(  دورة  »ان  الدين 
معلامت   )9( بعدد  وطوزخورماتو  بلد  قضاء  من  الدين 
ومعلم واحد، وإعدادهم لتعليم رشحية املكفوفني وتعليمهم 
وتطويرهم واخراجهم من الظلامت اىل النور، مؤكدة ان فرتة 

اقامة الدورة كانت 14 يومًا«.
ماجستري  عثامن  طلعت  إياف  املشاركة  ذكرت  جهتها  من 
لغة عربية من قضاء طوزخورماتو »نحن جمموعة من خرجيي 
صالح الدين شاركنا يف دورة )رؤيا( التي اقامها معهد نور 
االمام احلسني )عليه السالم( وتقدمت بالشكر عىل اجلهود 
عن  متحدثة  رائعة«  كانت  حيث  الدورة  إلنجاح  املبذولة 
ومبينة  املكفوفني  لرشحية  احلسينية  العتبة  بدعم  رسوره��ا 
للمكفوفني  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  نور  معهد  أن 
لذلك  مصداقا  يقيمها  التي  وال��دورات  البرص  وِضعاف 

الدور«.
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مركز السّيدة زينب          الجراحي للعيون ..

أول مركز تخّصصي للعمليات الدقيقة في جراحة 
الشبكية والقرنية 

م العمل والمســـؤوليات الواقعة على عاتقه، كان مســـؤول قســـم الشـــؤون الطبية ومدير 
ّ

في خض
 العيون التابع للعتبة الحسينية المقدسة، 

ّ
صي بطب

ّ
مركز السيدة زينب )عليها السالم( الجراحي التخص

مة 
ّ
صبـــاح يـــوم األربعاء الماضي، بانتظـــار كادر مجلة )األحـــرار( ليطلعنا عن كثب علـــى الخدمات المقد

داخل المركز للمراجعين من داخل محافظة كربالء وخارجها.
 دؤوبة وجهودا 

ً
وفي طريقنا للوصول إلى غرفة “الحكيم” في الطابق الثاني من المركز، شاهدنا حركة

بت بنا مديرة وحدة اإلعالم السيدة 
ّ

بذل من قبل الكوادر الطبية والعاملة في المركز، بعدها رح
ُ
كبيرة ت

مها للمراجعين وخاصة ألولئك 
ّ
ثتنا عن أهمية هذا المركـــز والخدمات التي يقد

ّ
حـــوراء الجبوري التي حد

 عند مدير المركز.
ً
 الحاجة للمساعدة، لنحّل بعدها مباشرة ضيوفا

ّ
الذين هم بأمس
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وقال الدكتور لؤي احلكيم: إن »سامحة املتويل الرشعي للعتبة 
الكربالئي )دام عزه(،  املهدي  الشيخ عبد  املقدسة  احلسينية 
مركز  بافتتاح  وّجها  املوسوي،  جعفر  السيد  العام  واألمني 
املقدسة  كربالء  مدينة  يف  العيون  وجراحة  لطب  ختّصيص 
مع  وبالتنسيق  املقدسة  العتبة  قبل  من  مبارش  ارشاف  حتت 
املحافظة، من أجل تقديم خدمات طبية نوعية  دائرة صحة 

ختصصية وفوق التخصصية يف طب وجراحة العيون«.
وعادة ما تصّنف مثل هذه اخلدمات من قبل وزارة الصحة 
أعىل  أهنا  بمعنى  )الثالثية(،  الطبية  اخلدمات  ضمن  العراقية 
من اخلدمات الطبية املقدمة يف املستشفيات، كام ذكر احلكيم. 
م��ارس/  شهر  خ��الل  فعليًا  املركز  افتتاح  »ت��ّم  وأض��اف، 
)عليه  الشهداء  سّيد  جمّمع  بجوار  والواقع   ،2013 آذار 
كربالء،  مدينة  بمركز  اخلان  باب  حملة  يف  اخلدمي  السالم( 
بافتتاح  أّن »اخلطوة األوىل متّثلت  وفق جدول زمني«، مبينًا 
غرف استشارية ختّصصية للعيون تستقبل املرىض املراجعني، 
إضافة اىل الوحدات الساندة هلا مثل وحدة )فحص البرص، 
الطبية  اخلدمات  تطوير  عىل  العمل  جاء  ثم  التشخيصية(، 

بتوجيه من الشيخ الكربالئي«. 

وقال احلكيم: »تم التعاقد عىل جلب أجهزة طبية حديثة املنشأ 
الدقيقة،  والعالجية  التشخيصية  الطبية  اخلدمات  لتقديم 
كذلك افتتاح صاالت عمليات حيث تم التعاقد مع مكتب 
االتقان العلمي رشكة )ماكيه( الوكيل احلرصي يف العراق، 

وبحمد اهلل ُأنجزت املرحلة الثانية من املركز«. 
ويف رسد تارخيي للمراحل التي مّر هبا املركز اجلراحي، فقد 
والبدء  رسميًا  العمليات  صاالت  افتتاح   2016 عام  يف  تم 
الوحدات  افتتاح  يصاحبها  اجلراحية،  العمليات  بإجراء 
التشخيصية والعالجية للتخصصات الدقيقة مثل التشخيص 
املبكر ألمراض الشبكية والقرنية والسائل الزجاجي، اضافة 
االجهزة  احدث  عىل  حتتوي  والتي  الليزر  وحدة  افتتاح  اىل 
الطبية اخلاصة بعالج امراض العدسة )األجزاء االمامية من 

العني(، كذلك عالج امراض الشبكية.

احلكيم قال أيضًا: إن »اخلطوة الثالثة للمركز متّثلت بالعمل 
عىل اجراء العمليات ذات التخّصصات الدقيقة مثل جراحة 
أطباء  بإرسال  املبارشة  متت  وقد  وغريها،  والقرنية  الشبكية 
التخصصية،  العمليات  للتدريب وإجراء مثل هذه  عراقيني 
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طبية  ف��رق  م��ع  التنسيق  كذلك 
هذه  إلج��راء  واألردن  لبنان  من 

العمليات النوعية داخل املركز«.
ومكوناته،  املركز  وح��دات  عن  أم��ا 

غرفتني  يضمُّ  »املركز  بأن  احلكيم  بنّي 
للتخّصصات  واح����دة  اس��ت��ش��اري��ت��ني 

واالخ��رى  الشبكية(،  )ج��راح��ة  اي����ض����ًا الدقيقة 
بعدها  ليتم  اختصاص،  طبيب  ارشاف  حتت  استشارية 
أم  عملية  اىل  حتتاج  كانت  ان  املريض  حالة  عىل  احلكم 

يكتفي بإعطاء العالج«.
وأضاف، »املركز يعمل بنظامني، نظام القطاع العام وآخر 
يتمثل بالقطاع اخلاص، حيث ان العمليات واالستشاريات 
التي جُترى يف املركز واخلاصة بالقطاع العام تتم من خالل 
وهي  فقط،  دينار   )3000( مالية  برسوم  املراجعة  بطاقة 
اما  كربالء،  صحة  لدائرة  تذهب  حكومية  رسوما  متثل 
نظام القطاع اخلاص وبسبب زيادة عدد املراجعني للمركز 
انتظار  قائمة  هناك  اصبحت  العراقية  املحافظات  كافة  من 
كبرية، بمعنى ان أصحاب العمليات عليهم االنتظار أليام 
العتبة  عمدت  لذلك  العملية،  إجراء  أجل  من  أسابيع  أو 
يتم  بأن  الصحة  دائ��رة  مع  وبالتنسيق  املقدسة  احلسينية 

استثامر املركز وإجراء العمليات للمراجعني ما بعد الدوام 
املجتمع،  تقديرًا جلميع طبقات  وبأجور خمفضة  الرسمي، 
ناهيك عن بعض احلاالت اإلنسانية لذوي الدخل املحدود 

والتي جترى بأسعار رمزية )شبه جمانية(«.
وأشار احلكيم إىل أن »مجيع الواردات املالية التي ُتأخذ من 
أموال  إضافة  مع  العام  القطاع  اىل  حتّول  اخلاص  القطاع 
أخرى لدعم املجاالت الطبية يف القطاع العام كالعالجات 
املقدسة  احلسينية  العتبة  دعم  نسبة  وتقدر  يصاحبها،  وما 

الدكتور
لوي امين الحكيم

دة زينب )عليها السالم( 
ّ
مركز السي

اثبت أن الشراكة اإلنسانية الطبية 

بين العتبة الحسينية المقدسة ودائرة 

صحة كربالء أثمرت بنتائج طيبة مبهرة 
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الشهر،  يف  دينار  مليون   )20  �  15( من  العام  للقطاع  ماليًا 
لكون االستشاريات والعمليات التي جترى يف القطاع العام 
اىل  حتتاج  وبالتايل  دينار،   )10.000( تكلفتها  تتجاوز  ال 

جهة اخرى تشغيلية تدعم هذا القطاع«.
أردنا  سؤااًل  عليه  طرحنا  احلكيم،  الدكتور  حديث  وأثناء 
ما  وهو  أيضًا..  بمعرفته  القراء  يرغب  ورّبام  إجابته  معرفة 
الغاية من إنشاء مركز ختصيص وجلب األطباء املتخصصني 

من خارج البلد لتقديم اخلدمات فيه؟
هو  األس��اس  يف  املركز  من  وهدفنا  الوحيد  »مّهنا  فقال: 
جتنيب املرىض السفر خارج العراق، وهو ما يكّلفهم مبالغ 
مالية كبرية ناهيك عن متاعب السفر، لذا فالفكرة كانت أن 
عىل  خدماهتم  ويقدمون  هنا  إىل  يأتون  من  هم  املتخّصصني 

أتّم وجه«.
زينب  السّيدة  »مركز  بأن  احلكيم  يوضح  كبري،  وباعتزاز 
)عليها السالم( يعدُّ أول مركز حكومي ختّصيص يف العراق، 

ونظريا  ملستشفى ابن اهليثم التعليمي للعيون يف بغداد«.
وبني بأن »املركز يضم أجهزة طبية حديثة ودقيقة، فقد أصبح 
املتخصصة  العاملية  الرشكات  مع  التعاقد  السهل  من 
جللب هذه األجهزة، كام نعمل وبتوجيه سديد من 

الشيخ الكربالئي عىل مواكبة التطّور الطبي وجتديد األجهزة 
الطبية بني احلني واآلخر«.

كان الشّق األول من هدف إنشاء املركز التخصيص هو خدمة 
الشّق  لكنَّ  وخارجها،  كربالء  داخل  من  الوافدين  املرىض 
لدعم  املقدسة  احلسينية  العتبة  بمساعي  أيضًا  يتمّثل  اآلخر 
وإسناد وزارة الصحة بشكل عام يف جهودها، وبنّي احلكيم 
بأّن »املركز الطبي يتبع إداريًا وفنيًا لدائرة صحة كربالء، فيام 
ُتعدُّ العتبة املقدسة جهة ساندة وداعمة هلذا املركز من حيث 

توفري األجهزة والتمويل املايل«.
احلسينية  العتبة  بني  الطبية  اإلنسانية  »الرشاكة  بأن  وأوضح 
ودائرة صحة كربالء أثمرت عن هذه النتائج الطيبة واملبهرة 
الطبي  املركز  هذا  »إنشاء  أن  إىل  الفتًا  املركز«،  حققها  التي 
اىل  التوجه  أجل  من  أوىل(  )باكورة  احلسينية  العتبة  عدته 
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افتتاح مستشفى ختصيص للعيون عىل مساحة )4.000( 
املوافقات  عىل  حصلنا  وقد  طوابق،  وبتسعة  مربع،  مرت 
اسم  سيحمل  وال���ذي  امل���رشوع  هب��ذا  للبدء  الرسمية 

)مستشفى الوارث التخصيص للعيون(«. 
وبلغ عدد املراجعني للمركز بحسب ما رّصح احلكيم: 

* )50933( مراجعًا خال عام 2016م.
* )65904( مراجعني  يف سنة 2017م. 

* )96740( مراجعًا خال سنة 2018 م.
* )145067( مراجعًا خال سنة 2019 م.

* )147.829( مراجعًا خال 2020 م.
منذ  املركز  يف  ُأجريت  التي  اجلراحية  العمليات  عدد  أما 
بداية عام 2016م ولغاية عام 2020م بلغت )11718( 
لغاية  املركز  من  املستفيدين  عدد  يكون  وبذلك  عملية، 

التاريخ املذكور سلفًا )518.191( مستفيدًا من املركز.
ينتِه  مل  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  مركز  عن  واحلديث 
مسؤول  َغرّيب(  حممد  )كللرار  للمهندس  كان  فقد  بعد، 

املقدسة  بالعتبة  الطبية  الشؤون  قسم  يف  الطبية  األجهزة  شعبة 
حديث هام قال فيه: إن »توفري األجهزة واملعدات يدخل ضمن 
واجباتنا، حيث عملنا عىل توفري كافة األجهزة واملعدات الطبية 
التي حيتاجها املركز التخصيص سواء أكانت لصاالت العمليات 
أو الغرف التشخيصية واالستشارية«، مبينًا أن »العتبة املقدسة 
يف  الطبي  للتطّور  املواكبة  العاملية  املناشئ  ذات  أجهزة  جلبت 
مهنديس  مع  وبالتنسيق  العاملية  الصحية  واملراكز  املستشفيات 

االجهزة الطبية يف دائرة صحة كربالء«. 

المهندس 
ب

ّ
ري

َ
كرار محمد غ

)11718( عملية جراحية دقيقة 

للعيون اجراها المركز طيلة أربعة 

اعوام، و )518.191( مستفيدا منه 

 
ً
منذ تأسيسه مستفيدا
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وأضاف، 
»م�������ن ت��ل��ك 
جهاز  املتطّورة،  األجهزة 
منشأ  م��ن   )CONTURION(
يف  األب��ي��ض  امل��اء  لسحب  واملخّصص  أمل���اين، 
من   )CONSTLLATION( جهاز  كذلك  العيون، 
السائل  قص  عمليات  إلج��راء  واخل��اص  أمريكي  منشأ 
 LUMERA( الزجاجي، واجلهاز الناظوري يف العمليات

700( من منشأ أملاين«.
للمركز  املراجعني  لزخم  »نتيجة  أنه  إىل  غريب  ويلفت 
حمدودية  يصاحبها  الستقباهلم  واسعة  مساحة  توّفر  وعدم 
صاالت العلميات والغرف التشخيصية، وحسب ما وجه 
به سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( ورئيس 
هيأة الصحة والتعليم الطبي الدكتور ستار الساعدي بإنشاء 
مستشفى جديد للعيون، وبدأنا العمل مبكرًا بالبحث عن 
أفضل وأجود االجهزة واملعدات ذات املنشأ الرصني لرفد 

املستشفى هبا إن شاء اهلل تعاىل«.
زينب  السيدة  مركز  بناية  مساحة  ان  »اىل  اإلشارة:  وجتدر 
واالدارية  الفنية  ووحداته  أقسامه  بجميع  السالم(  )عليها 

ثالث  املركز  يشمل  حيث  مربع،  مرت   )1700( بحدود 
صاالت للعمليات اجلراحية، و)20( رسير رقود، وغرفتني 
ووحدات  ساندة  وحدات  ست  اىل  إضافة  تشخيصيتني، 

لفحص البرص«.
حللوراء  املركز  إعللام  مديرة  مع  فكان  اخلتام  مسك  أمللا 
اجلبوري، التي أشارت إىل أن »هناك خدمات تقدمها وحدة 
اإلعالم للمراجعني واملرىض، بينها نرش البوسرتات الطبية 
التواصل  مواقع  عر  املراجعني  مع  والتواصل  التثقيفية، 
العمليات  إج��راء  بموعد  املتابعني  وإع��الم  االجتامعي، 
التشخيصية، فضاًل عن نرش جدول  اجلراحية واملراجعات 
وأنواع  األسبوع  أيام  يف  االختصاص  األطباء  استشاريات 

العمليات املوجودة  يف املركز وأوقات الدوام الرسمي«.
وأضافت بأن »الوحدة وّفرت أرقام هواتف خاصة باملركز 
بام  وتزويدهم  املواطنني  واستفسارات  أسئلة  عىل  لإلجابة 

حيتاجونه من املعلومات«.
وأوضحت أيضًا بأن »الوحدة عقدت لقاًء مع مدير مؤسسة 
الشهداء  عوائل  استقبال  عىل  لالتفاق  كربالء،  يف  الشهداء 
مع  احلال  كذلك   ،%50 اىل  األج��ور  وختفيض  املركز،  يف 
لعوائل  الالزمة  اخلدمات  لتوفري  اخلريية  العني  مؤسسة 

األيتام املستفيدة منها«.
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افتتحت العتبة الحســـينية المقدســـة فعاليات الملتقى األول لمشروع الـ)1000( كاتب مسرحي 

للطفل ولمدة يومين، صباح األحد الماضي  قاعة خاتم األنبياء دخل الصحن الحسيني الشريف، 

وذلك لالحتفاء بالكتاب المتأهلين، بحضور جمع من االكاديميين والمختصين واألساتذة والكتاب 

والمهتمين بمســـرح الطفل، وبمشـــاركة اكثر من )٣٢٠( كاتبا  تأهل منهم )73( مميزا، وشـــهد 

االفتتـــاح تالوة آيات من القرآن الكريم وقراءة ســـورة الفاتحة لشـــهداء العـــراق وللمرجع الديني 

الســـيد محمد ســـعيد الحكيم )قدس ســـره( ومن ثم عـــرض فلم وثائقي عن المشـــروع ودور 

الكاتب المســـرحي )طالل حســـن( في تطوير مســـرح الطفل، وإعالن موعد انطالق المشروع 

بنســـخته الثانية، الذي ســـيعقد للفترة من 5/9 ولغاية 6/9/2022 وتســـمية )١٠( نصوص فائزة 

في المسابقة لهذا الموسم.

)١٠٠٠( كاتب مسرحي 
أول ملتقى تنظمه العتبة الحسينية يفتح آفاقا للمسرح  الحسيني
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امللتقى،  عىل  واملرشفني  املسؤولني  بعض  واستطلعت  احلدث  واكبت  )األحللرار(  جملة 
ومنهم األستاذ )حممد احلسناوي( رئيس قسم رعاية وتنمية الطفولة والذي قال: بتوجيه 
من سامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( بإقامة امللتقى األول 
ملرشوع الف كاتب مرسحي للطفل يف العتبة احلسينية املقدسة باملشاركني ملرشوع األلف 
كاتب الذي انطلق يف عام 2018 واستمر لغاية 2019 وتوقف بسبب جائحة كورنا، 
وانطلق بعدها بورش أولية أقيمت يف كل حمافظات العراق إضافة اىل ورش مركزية يف 
مدينة كربالء املقدسة«، وأضاف احلسناوي، »ان امللتقى تضمن االستامع لتوصيات إدارة 
العتبة احلسينية املقدسة وكلامت اللجنة االستشارية واللجنة التحكيمية كذلك اىل كلمة 

إدارة املرشوع«. 
مشروع 1000 كاتب مشروع وطني إنساني كبير

ان  للمرشوع:  املؤسسني   األعضاء  احد  هارف(  عيل  )حسني  الدكتور  قال  جهته  ومن 
اهداف  اىل  خيضع  ال  وكبري  نبيل  انساين  وطني  ثقايف  مرشوع  هو  كاتب  األلف  مرشوع 
نفعية او أهداف خاصة كام يروج البعض بل يمتلك أهدافه الكبرية الواسعة وبدليل انه  
انفتح عىل كل حمافظات العراق دون استثناء والشباب املتدربون انخرطوا يف ورش عىل 

محمد الحسناوي
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أولية  او  ابتدائية  الورش  كانت  مرحلتني سواء 
واملدربني  الكشافني  خالل  من  حمافظة  كل  يف 
»ان  ه��ارف  واوض��ح  ال��ورش«،  يف  املوهوبني 
اللجنة املرشفة اختارت مخسة مشاركني من كل 
حمافظة رحلوا اىل مرحلة ثانية يف ورش مركزية 
أقيمت يف حمافظة كربالء املقدسة التي احتضنت 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  قبل  من  املرشوع  هذا 
للمرشوع  األول  املوسم  من  انتهينا  واالن 
يضم  كتاب  وسيصدر  كاتبا   )73( وخرجنا 
)15( نصا مرسحيا واالن جاهزون لالنطالق 
بموسم ثان جديد وبنفس الية العمل يف البحث 
عن املوهوبني الذين يامرسون الكتابة من اجل 
مرسحي  نص  لكتابة  مهارهتم  وتنمية  تطوير 

خمتص بالطفل«.

خرض  )حممد  املللرحللي  الكاتب  حتللدث  فيام 
للكتاب  املللرشوع  هللذا  أمهية  عن  البلداوي( 
قائا: »ان املرشوع اضاف لنا اضافة كبرية من 
خيطئ  التي  املظلمة  النقاط  اىل  التوجيه  خالل 
هبا الكاتب واضافة اىل توسعة خيال الكاتب و 
طريقته يف كتابة القصة املرسحية بام ينسجم مع 

خيال وعقلية الطفل«.
العرض المسرحي )بانتظار المطر(

حضورا  شهد  ال��ذي  امل��رسح��ي  ال��ع��رض  ام��ا 
البيت  قاعة  عىل  اقيم  ال��ذي  واسعا   مجاهريا  
عنواهنام  مرسحيتني  بعرض  كربالء  يف  الثقايف 
)يا حسني( و)بانتظار املطر( من اخراج االستاذ 
هذا  تفاصيل  عن  اسفَر  الذي  البطران(  )ميثم 
العرض املرسحي قائال: »ان العرض املرسحي 

الدكتور 
حسين علي هارف
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القوات  من  الشهداء  ايتام  عن  يتحدث 
النفسية  واحلالة  الشعبي  واحلشد  االمنية 
التي يمرون فيها وتوجيه بأن يتأسوا  ملصيبة 
اإلمام احلسني )عليه السالم( فتهون عليهم 
األيتام  تستهدف عوائل  مصائبهم، وكذلك 
وتوجيههم عىل طريقة التعامل مع االطفال، 
مخسة  املرسحية  يف  املشاركني  عدد  كان  فقد 
ممثلني )بانتظار املطر( وممثلة واحدة ملرسحية 
التدريب  م��دة  استمرت  وق��د  حسني  ي��ا 
يف  عمل  ساعات   )8-7( بمعدل  أسبوعني 

اليوم«. 
اما بطلة بانتظار املطر الطفلة )بنني اخليكاين( 
التي أدت دور هدى بنت الشهيد يف مرسحية 

والدها  ان  عرفت  ما  بعد  املطر(  )بانتظار 
مل  ومقدساته  وطنه  عن  الدفاع  يف  استشهد 
احلالة  فأصابتها  املوضوع  ه��ذا  تستوعب 
يف  زارهت��ا  ان  بعد  ولكن  والقلق  النفسية 
حدثتها  السالم(  )عليها  رقية  السيدة  املنام 
مصيبة  واعظم  اكر  هي  التي  مصيبتها  عن 

استقبلت هدى وهي شهادة والدها«.
ويف ختام امللتقى ملرشوع األلف كاتب، شهد 
النصوص  من  األوىل  للعرشة  جوائز  توزيع 
الفائزة بتقديم الدروع والشهادات التقديرية 
وذلك  املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل  من  هلم 
النص املرسحي  لدعمهم عىل تواصل كتابة 

للطفل .

المخرج 
ميثم البطران
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أقامـــت دار القـــرآن الكريـــم التابعة للعتبة الحســـينية المقدســـة على قاعة المناســـبات في بناية 

العلـــى بجامعة وارث االنبياء المســـابقة القرآنيـــة الفرقية الوطنية بنســـختها الرابعة في )الحفظ 

والتالوة والتفســـير( ضمن المشـــروع القرآني لطلبة الجامعات والمعاهد العراقية، وحضرها نخبة 

مـــن التخصصـــات األكاديمية والعلمية، ويأتـــي الهدف منها إلعداد جيٍل مثقٍف وواٍع بأساســـيات 

ومبادئ القرآن الكريم.

القرآن:  دار  إعالم  مركز  مسؤول  السيالوي  صفاء  وقال 
»ان اجللسات توزعت اىل فرتتني لليوم الواحد )صباحية، 
 )11( من  اكثر  فيها  شارك  أيام  لثالثة  واستمرت  مسائية( 
واحد  وكل  طالب  ثالثة  مثلها  جامعة  كل  عراقية  جامعة 
تصفيات  كانت  االخ��رية  والفقرة  خاصة  بفقرة  أختص 
الكفوئني واملتفوقني منهم  املشاركة وتأهيل  بني اجلامعات 

للفوز باملراتب االوىل ومنحهم جوائز نقدية قيمة مقدمة من 
تلك  املقدسة وتوزعت  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  قبل 
التفسري(  التالوة،  )احلفظ,  يف  عدة  مواضيع  اىل  الفقرات 

وحَكمتها جلان متخصصة وفق املعايري املهنية«.
واسع  جامعي  نشاط  الكريم  القرآن  لدار  »أن  وأض��اف: 
تأسس منذ حوايل )10( سنوات, حيث قمنا بإعداد كوادر 

بمشاركة إحدى عشرة جامعة عراقية
المسابقة القرآنية الوطنية تشهد تنافسًا غير مسبوق
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اجلامعات  خمتلف  من  احلكيم  القرآن  حلفظ  الطلبة  من 
تزايد  القريب  املستقبل  يف  يشهد  ب��ان  ونطمح  العراقية, 
ختاطب  التي  املسابقات  بتلك  واملهتمني  املشاركني  بأعداد 
يف  واالزده����ار  التقدم  ع��امدة  يمثلون  مم��ن  الشباب  فئة 
كانت  املسابقة  يف  املشاركة  »اجلامعات  ان  مبينًا  املجتمع«، 
الزهراء )عليها السالم(،  كل من )بغداد، البرصة، واسط، 
واالقسام  املؤسسات  من  وعدد  املستنرصية(  التكنلوجيا، 

التابعة للعتبة احلسينية املقدسة«.
الدعمي  جاسم  كاظم  عباس  الدكتور  حتدث  جهته  من 
العلمية:  للشؤن  األنبياء  وارث  جامعة  رئيس  مساعد 
هكذا  بمثل  كبريا  اهتامما  االنبياء  وارث  جامعة  »تشهد 
أقسام وشعب خمتلفة منذ  برامج ومسابقات متنوعة ختص 
قسم  هناك  حيث  هذا  يومنا  واىل  )2017م(  عام  تأسيسها 
خاص بعلوم القرآن يف كلية العلوم االسالمية داخل احلرم 
اجلامعي هيتم هو األخر بتطوير وتأهيل الطالب املتخرجني 
من مدارس ديوان الوقف الشيعي وإعداد برامج خاصة يف 

تطوير مهاراهتم بقراءة وحفظ القرآن والتفسري والتالوة«. 
دار  يف  هادي  الدين  خري  الشيخ  حتدث   متصل  سياق  يف 
النشاطات  املسابقة تأيت ضمن سلسلة  الكريم: »ان  القرآن 
القرآنية التي تقيمها الدار للجامعات العراقية وهذا احِلراك 
فيه  العراقي  للمشارك  اصبح  اجلامعي  الوسط  يف  القرآين 

رتبة دولية غري مسبوقة«.
واوضح بالقول: »ان املسابقة مل تقترص عىل فئة الذكور فقط؛ 
اجلانب  جانبني  ضمت  وقد  ايضا  الطالبات  شملت  وانام 
القرآنية  اآليات  نزول  الذي جاء الستيعاب قضية  الشكيل 
ومعاين املفردات القرآنية وحتليل اخلطاب القرآين واجلانب 
)احلفظ  ليشمل  القرآنية  القضية  مع  تعامل  الذي  املضمون 
والتالوة والتفسري( واختتمت بمجموعة من الفعاليات عىل 
هلا  التي  القرآنية،  والدورات  واملؤمترات  الندوات  مستوى 
الكثري من اآلثار االجيابية سواء عىل مستوى توجه الطلبة او 

عىل اهتامم اجلامعات العراقية باحلالة القرآنية بشكل عام«.

 الشيخ خير الدين هاديالدكتور عباس الدعميصفاء السيالوي
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ى في غرة شعبان 
ّ

المتوف النجفي   الشيخ محمد حسن 
َ

في سنِة )1227 هـ( أو ما قبلها بقليل، وضع

ف استداللي 
ّ
سنة )1266 هـ( موسوعته الفقهية البارزة )جواهر الكالم في شرح شرائع الكالم( وهو مصن

 لقَبه )صاحب 
َ

ق الحلي )ت ـ 676 هـ( )شرائع اإلسالم(، ومنه اكتسب
ّ

 لكتاب المحق
ً
فقهي ضخم جاَء شرحا

عرفون بعائلة )الجواهري(، هذه األسرة العريقة في 
ُ
 لعائلته فصاروا ي

ً
 فيما بعد لقبا

َ
الجواهر( الذي أصبح

 كظاهرة دينية وأدبية سامقة.
ْ

العلم واألدب والشعر التي برزت

 عن حياته 
ً
ثونا كثيرا

ّ
الشريف( حد س سره 

ّ
الجواهر )قد تتلمذوا على يدي صاحب  الذين  العلماء األجالء 

وسيرته وأهمية درسه، بفضل براعة بيانه وغزارة علمه، حيث بلغت النجف األشرف في عصره غاية ازدهارها. 

 رأي للسيد حسن بن هادي الصدر )ت ـ 1354 هـ( في كتابه البارز )تكملة آمل اآلمل( يقول فيه: 
َ
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)
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 جواهُره
ٌ

تيمات
َ
ناِم ي

َ
)بيَن األ

 
ّ
الفقيه الشيخ محمد حسن النجفي

االحرار: علي الشاهر

)قدس سره(
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عبد  بن  باقر  حممد  بن  حسن  )حممد  الشيخ  اإلم��ام  كاَن 
األصفهايّن(  الرشيف  الرحيم  عبد  بن  حممد  بن  الرحيم 
املولود يف النجف األرشف سنة )1202 ه�(، عىل جانب 
ك�  تالميذه  مع  فكان  النفس،  وكرس  التواضع  من  عظيم 

»َأَحِدِهْم« ومع الناس ك� »اأَلِب الَرُؤوِف«.
وقد  أصفهان،  مدينة  يف  يعيشوَن  فكانوا  أجداده  عن  أما 
املدينة،  الرشيف  الرحيم  عبد  الشيخ  الثالث  جده  غادَر 
الشيخ  فهو  أب��وه  أم��ا  فيها،  وأق��ام  النجف  إىل  وت��ّوج��ه 
أبو  الشيخ  أحفاد  من  وأّم��هُ  النجفّي،  باقر  حممد  األملعّي 
احلسن الفتوين العاميل )ت � 1138 ه�(، وينحدر نسبها 
أرسة  وهي  حجاب  بآل  املعروفني  العذاريني  السادة  إىل 
التقاء األرس  علمية، فكان شيخنا صاحب اجلواهر نقطة 

العلمية من جهة اآلباء واألّمهات.
التي  احلوزوية  والدراسِة  واألدِب  بالعلِم  شغوٍف  وكأيِّ 
اجلواهر  صاحب  شيخنا  تدّرج  العظام،  آبائه  عن  ورثها 
مرحلة  يف  دراسته  بدأ  حيث  احلوزوية،  العلمية  بدراسته 
)الشيخ حسن  بينهم  قامات علمية سامقة  املقدمات عند 
آل حمي الدين، وولده الشيخ قاسم آل حمي الدين، والسّيد 
علامء  كبار  درس  بحلقة  التحَق  ثم  شقرايي(،  حسني 
النجف يف زمنه حّتى بلَغ درجة االجتهاد، وكان من مجلة 
أساتذته يف هذه املرحلة )السيد حممد جواد العاميل، الشيخ 
الغطاء(،  كاشف  موسى  الشيخ  الغطاء،  كاشف  جعفر 
السيد حممد جواد  الرواية من  نقل  إجازة  كام حصل عىل 
العاميل والشيخ جعفر النجفي )رضوان اهلل تعاىل عليهم(.

 ِبِه
ُ

وازدهرِت النجف

هذا  منجزات  أه��مِّ  عىل  للوقوف  جّيدًا  التاريَخ  فّتشنا 
الرجل الفريد من نوعه، فكان صاحب عطاء بذَر بذرات 
طّيبٍة أثمرت أشجارًا عالياٍت تؤيت أُكَلها لكلِّ من اشتهى 
السيايس  االستقرار  هو  ذلك  يف  ساعدها  ومما  َجنيِّها، 
خدمات  فقّدم  ع��ارصه،  ال��ذي  االقتصادي  والتقّدم 

اجتامعية عامة ُيشار إليها باعتزاز بالغ.
العطش، فتح هنرًا  النجف لفرتة طويلة من  فحينام عانت 
تسّمى باسمه إلرواء مدينته احلبيبة، كام أسهم يف بناء مأذنة 
الشهيد وسفري سيد  املعّظم، وبناء حرضة  الكوفة  مسجد 
الشهداء مسلم بن عقيل )عليهام السالم(، إضافة إىل البناية 
بابه،  من  الدخول  حيث  من  السهلة  ل�مسجد  املالصقة 
املسجد، ولتكون مسكنًا خلّدامه،  للمحافظة عىل قدسّي�ة 
وموضعًا لقضاء حاجات املصلني والزائرين، وهو الذي 
االربعاء،  ليلة  والسهلة  الكوفة  مسجد  اىل  اخلروج  َس�نَّ 
ومل يكن ذلك قبله معروفًا، فكان خيرج ومعه تالمذته عىل 

اخليول وتنقل معهم مستلزماهتم وما حيتاجونه. 
ومن جوانب شخصيته ومرجعيته، أنه كان يغدق عىل طلبة 
العلوم احلوزوية ويعتني هبم، وصاحب شخصية سمحة 
مجيلة، ويومًا ُسئل الشيخ األنصارّي الذي توىّل املرجعية 
إن  فقال:  )اإلغداق(  الظاهرة  هذه  عن  بعده  من  الدينية 
َوَأنا  يَِعِة  الرَشِ ِعزَّ  ُيِظِهَر  َأْن  َأَراَد  اجَلَواِهِر  َصاِحَب  »الّشْيَخ 

َأَرْدُت إِْظَهاَر ُزْهِدها«.
فهو  أيضًا،  والتأّنق  وامللبس  بالشكل  االهتامِم  هذا  ومع 
القياَم والركوَع  امُلتهّجُد الذي يطيُل  العابُِد  الشيُخ اجلليُل 
يضّم  كان  حيث  أبيه،  عن  ورثه  الذي  منزله  رسداب  يف 

م، 
ّ
 أسهم في بناء مأذنة مسجد الكوفة المعظ

وبناء حضرة الشهيد وسفير سيد الشهداء مسلم 

بن عقيل )عليهما السالم(، إضافة إلى البناية 

المالصقة لـمسجد السهلة من حيث الدخول من 

ـة المسجد..
ّ
بابه، للمحافظة على قدسي
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الليل  أن��اء  ليتعّب�د  اجلواهر   صاحب  إليه  يلجأ  حمرابًا 
اهلل )سبحانه  اىل  منقطعًا  الدنيا  بعيدًا عن  النهار  وأطراف 
لذكر  البيت مكانًا  بعد وفاته أصبح هذا  وتعاىل(، وحّتى 
اهلل تعاىل، فقد تم هتديمه وإحلاقه بالصحن العلوي املطّهر 

خلدمة زائري املوىل أمري املؤمنني )عليه السالم(.
كان  فقد  يوصف،  ال  ما  فهو  األديّب،  ملجلسه  بالنسبة  أما 
الشخصيات  كبار  يرتاده  واألدب��اء  باألدب  عامرًا  جملسًا 

األدبية والعلمية.

ِم
َ

ال
َ
ك

ْ
اِهُر ال

َ
و

َ
ج

ُينقُل عن شيخنا اإلمام )رضوان اهلل تعاىل عليه( بعد تأليفه 
اإلسالم(  رشائع  رشح  يف  الكالم  )جواهر  األبرز  لكتابه 
أنه: »لو مل حيرضين كتاب كشِف اللثام )للفاضل اهلندي، 

ت � 1137 ه�( ملا استطعُت تأليَف اجلواهر«.. 
فما أهمية هذا المنجز الفقهي؟

رسه(  )قّدس  الراحل  شيخنا  وَضَع  عامًا(   25( ال�  بعمِر 
)جواهر الكالم(، ومل يكن ينوي يف بدء أمره القيام برشح 

الرشائع )للعالمة احليّل( بل كان يقصُد تنظيم مالحظاته 
لالستفادة  الفقهية  املباحث  خمتلف  حول  ومراجعاته 
أوضح  حيث  الكتاب  مقدمة  بّينُه  ما  وهو  الشخصية، 
كانت  لرشحه  الرشائع  كتاب  انتخاب  من  الدواعي  أن 
واإلتقان  والبيان  اإلحاطة  يف  الكتاب  خصوصيات  هي 
كان  إنام  رشحه  من  اهلدف  وأن  إليه،  املتأخرين  ورجوع 
اإلمجال  ورفع  دقائقه  وإيضاح  الكتاب  فوائد  إلخ��راج 
ومستنداهتا  األقوال  عىل  واإلتيان  الرّشاح  أخطاء  وبيان 

بأوجز العبارات.
إكامله  املعّظم  شيخنا  استطاَع  عامًا(   30( مدى  وعىل 
يف  الشمس  مثل  تسطُع  ناصعة  جواهرُه  فجاءت  رشحه، 
ضاحية النهار، وقد استندتنا إىل كالم مهم يف هذا املجال 
يرى بأّن جواهر الكالم: »مل ُيكتب مثُله جامٌع يف استنباط 
لنظريه أحٌد من األعالم؛ ألنه  يوّفق  احلالل واحلرام، ومل 
الفقه وآخره حمتٍو عىل وجوه االستدالل، مع  بأول  حميط 

دّقة النظر ونقل األقوال«.
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مرض  يف  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  املعّظم  الشيخ   � ُس�ئل 
يف  املرجع  فمن  أمٌر  حدث  إن  أنه  ه�(   1266 )سنة  موته 

التقليد؟ 
ُيقال أنه أمَر بجمع العلامء، فاجتمعوا عنده، وكان كثريون 
يعتقدون أنه سريش�ِّح أحد أوالده لتحمل أعباء املرجعية، 
)صاحب  عن  س��أل  بالعلامء،  املجلس  َغ��ّص  ملّ��ا  ولكنه 
 � )ت  االنصاري  مرتىض  الشيخ  واملكاسب(  الرسائل 

1281 ه�( فلم يكن حارضًا معهم فبعَث خلفه. 
ملّا جاء شيخنا األنصاري قال له صاحُب اجلواهر: أيف مثل 

هذا الوقت ترتكني؟!
السهلة  مسجد  يف  لك  أدع��و  كنت  األن��ص��اري:  فأجابُه 

بالشفاء. 
فهو  املقّدسة  الرشيعة  أمر  من  إيّل  يعوُد  كاَن  ما  له:  فقال 
تصّدى  وفعاًل  بالتقليد،  إليِه  أشار  ثم  عندك،  اهللِ  وديعُة 
ب�  ُيعرُف  وأصبَح  اجلواهر  صاحب  وفاة  بعد  للمرجعية 

)الشيخ األعظم(.

 
َ

( استطاع
ً
على مدى )30 عاما

م إكماله شرحه، 
ّ
شيخنا المعظ

 
ُ

 ناصعة تسطع
ُ

فجاءت جواهره

مثل الشمس في ضاحية النهار، 

ومن اآلراء المهمة أن جواهر 

 
ٌ

ه جامع
ُ
كتب مثل

ُ
الكالم: »لم ي

في استنباط الحالل والحرام، ولم 

 من األعالم؛ 
ٌ
ق لنظيره أحد

ّ
يوف

ألنه محيط بأول الفقه وآخره 

محتٍو على وجوه االستدالل، مع 

ة النظر ونقل األقوال«..
ّ

دق

الشيخ األعظم مرتضى األنصاري
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وهو الذي ظهر منه االيامن بأعظم صورة، واحلب بأمته، والصمود 
بأصلبه، والرضاء بقضاء اهلل تعاىل بأروع حاالته، والتسليم ألمره 
بذلك  فرفع  الطويلة،  حياهتم  مراحل  مجيع  يف  البرش  يشهده  مامل 

لواء اهلل عاليًا، وظل خفاقًا اىل االبد. 
وهو ما جعل املؤلف الدكتور )الشيخ كاظم مزعل جابر األسدي( 
ان يبحث كثريًا ليخرج بكتاب محل عنوان احلسني )عليه السالم( 
االنجيل  نصوص  تتبع  فيه  تناول  االنجيل(  نعاه  الذي  القربان 
ودراستها  السالم(  )عليهم  بيته  واهل  احلسني  االمام  يف  الواردة 
االنبياء  وارث  اصدارات مؤسسة  احد  والكتاب  فاحصة  دراسة 
للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية التابعة للعتبة احلسينية 

املقدسة وفيه..
ان الكتاب احتوى عىل ستة  فصول األول منه محل عنوان: )نظرة 
العهدين  يف  املقدس  بالكتاب  التعريف  فيه  وجاء  االنجيل(  يف 
االنجيل  وهل  االربعة  االناجيل  واحتوى  كام  واجلديد  القديم 
املقدسة،  االسفار  لتقييم  العلمي  واملعيار  األناجيل،  يف  موجود 
وآفاهتا  الرتمجات  وارضار  االسفار  إلنصاف  موضوعية  ونظرة 
وال��رشوح  التفاسري  وارضار  وخصائصهم  املرتمجني  مزايا  مع 
السالم(  )عليهم  البيت  اهل  وعالقة  وال��ردود،  واالشكاالت 
اهل  عند  الساموية  والكتب  االنجيل  اىل  ذلك  وقسم  باإلنجيل 
البيت )عليهم السالم( واالنجيل ومقامه عند خاتم النبيني ونزول 

ان االمـــام الحســـين )عليه الســـالم(هو البطل 

االلهـــي المذبوح الذي بكته التوراة بمرارة والم 

بالغيـــن، وهـــو القربـــان المقـــدس الـــذي نعاه 

 يقطـــع القلوب، 
ً
االنجيـــل بحزن وانين وشـــجى

فبقـــي صـــدى حزنـــه واســـاه يتـــردد فـــي كل 

الوجود، وقد رثته االســـفار المقدســـة بما يليق 

وشأنه العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو 

 عاش معهم 
ً
حلم االنبياء والرســـل اذ كان امال

فـــي كل عصـــر وزمـــان علـــى مـــدى االحقاب 

واالزمـــان الطويلة التي عاشـــتها البشـــرية، وما 

قـــرت عيونهـــم اال بـــه وبيومـــه العظيـــم ومـــا 

اســـتقام الديـــن االلهـــي اال بمـــا صنعـــه ذلـــك 

المقـــدس المبـــارك؛ ألنه الفاتـــح األعظم في 

كل العوالـــم بهزمه للشـــرك والنفاق والخســـة 

والدناءة الى ابد اآلبدين..
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ــــــذي نـــعـــاه االنــجــيــل الــــقــــربــــان ال

إعداد: ضياء االسدي



االنجيل واالستشهاد به من قبل اهل البيت ) عليهم السالم(.
اما الفصل الثاين منه والذي محل عنوان: )بيان االنجيل ومن سبقه( 
احتوى عىل بيان االنجيل ومن سبقه يف توضيح اصل مرشوع اهلل 
االعظم  اهلل  ذبيح  لبيان ملحمة  الزمان مع متهيد  اخر  األقدس يف 
تارة  الكريم  القرآن  يف  وقسمها  املبارك  املنقذ  لقيام  تأسست  التي 
ويف االنجيل تارة اخرى كام وذكر يف ذات الفصل من هو الذبيح 
واملعرفة  الكريم  القرآن  يف  اهلل  وذبيح  املقدسة  االسفار  يف  املبارك 
ظاهره  اىل  والتطرق  القرآن،  تسطيح  وحماولة  بالقرآن  القارصة 
االنيق وباطنه العميق ومعرفة األعاظم بالذبيح املبارك والنجاة من 

احلاالت اخلطرة لفهم القرآن وقسمها اىل:-
اواًل: سورة احلسني يف القرآن والعهدين.

ثانيًا: رؤيا ابراهيم اخلليل )عليه السالم( .
ثالثُا: سورة احلسني عند اهل البيت )عليهم السالم(.

الذبيح(  عقيدة  يف  )الرس  عنوان:  محل  منه  الذي  الثالث  والفصل 
وجاء فيه كيفية الوصول اىل املعاين والعقائد يف االسفار والولوج 

اىل اعامق سفر الرؤيا وفضل ومقام ونور املرأة املباركة.
فيام جاء يف الفصل الرابع وعنوانه: )تضافر األدلة يف الذبيح املعني( 

واحتوى عىل تضافر األدلة يف الذبيح املعني وتقسمت اىل:-
بشأن  احلقة  االهلية  العقيدة  واثبات  واألدل��ة  للنتائج  استعراض 

الذبيح واالدلة العامة عىل اثبات الذبيح املعني.
اهلدف  االنجيل يف وحدة  )بيان  اخلامس محل عنوان:  الفصل  اما 
واملرشوع بني الذبيح واملخلص( وفيه يف القرآن الكريم والروايات 

الرشيفة ويف التوراة وبيان االنجيل.
ليختتم بحثه وكتابه بفصل سادس عنوانه: )بيان االسفار املقدسة 
نقاط  عدة  اىل  وقسمه  امليامني(  وانصاره  السبط  مذبح  ارض  عن 
بدأت بإثبات ارض املذبح وتفرع اىل عرف السبب بطل العجب 
ورصاحة النصوص يف ذلك واشارة النخيل ألرض املذبح، وعلم 
املقدسني ويقينهم بمرصعه وفيه ايضًا كونه االسوة والقدوة وكان 
اهاًل للتوسل والتشفع ومجيع املقدسني يقفون مع الذبيح املبارك، 
وقدسية ارض املذبح والرابعة منها اىل ما جرى عىل الذبيح وعشاقه 
خلق  وقصة  غريها،  عىل  املذبح  ارض  وتفضيل  املقربني،  بلسان 
ماذا  االصل،  اىل  وعودهتا  املذبح  ارض  خلق  زمن  املذبح،  ارض 
حصل القديسون من الذبيح وارض مذبحه؟، ورثاء القدسيني يف 

ارض املذبح، وارض املذبح وحديثها مع الباري.
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ً
صدر حديثا

السؤال عن اإلله..!؟ 
صدر عن مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية 
اإلله  )السؤال عن  املقدسة كتاب  للعتبة احلسينية  التابعة 
»اإلحلاد..  السابق  إصدارها  عقب  واإلنسان(  والكون 
أسبابه ومفاتيح العاج« اّلذي كان يمّثل احللقة األوىل من 
اّلتي طرحها األستاذ حممد نارص ملعاجلة ظاهرة  احللقات 

اإلحلاد احلديث.
الرؤية  تتضّمن  اّلتي  الثانية  احللقة  بكتابة  املؤّلف  ورشع 
الصحيحة يف البحث عن اإلله والكون واإلنسان، وبيان 
األسئلة الصحيحة اّلتي ينبغي للباحث طرحها والبحث 
وفيه  لسلفه،  امتدادا  الكتاب  هذا  فكان  هلا،  أجوبٍة  عن 
املجاالت  يف  التخّصص  ذوو  به  ينتفع  مبسوٌط  رشٌح 

العقدّية والفكرّية.



 الرماح
ُ

حيرة
شعر: كفاح وتوتشعر: كفاح وتوت

حارْت اأ�صّنُتهْم  
وكيَف �صُتحــــــــَمُل            

اأيُّ الرماِح 
بحمِل راأ�ِصَك يقَبُل  
ّجت و�صّج الكوُن  �صَ

وا�صطرَب املدى
بكْت ال�صماُء 

وِمن دماِئك تهطُل!         
ظلماتها فزعْت فنورَك 

زاهٌر            
الكلُّ مرتعٌب  

ُل؟! فَمن يتحمَّ
كلُّ الرماح تخّبطت 

وتبعرثْت
املارقون الأخ�صروَن 

تزلَزلوا
لكنما الأوهاُم 
جالْت حولهْم

هْم  لتجرَّ
لوا واإىل احل�صي�ِض َتوَّ
ق�صْت القلوُب فال قلوَب 

ت�ُصوقهْم
فدليُلهم اإبلي�ُض 

فيهْم موغُل
ما اأتع�َض الرمح الذي 

حَمَل ال�صنا
وؤ؟  كيف التجرُّ

اأّي ذلٍّ ي�صاأُل

ـة
ــــ

ــــ
يــــ

ــــ
ــــ

ـــــ
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اهلل  وأمينُة  العقائل  وجليالِت  املصائب،  سيدُة  بفخٍر  قالْتها 
واملوثَّقة: 

يغلقون  الباغون  احلي،  الشهيد  انت  صويت  يف  نْم  سيدي، 
العاشورائية  الناطقة  ألكون  فمي،  ويفتحون  باألغالل  يدي 
الذين  وامل��ؤرخ��ون   الذبح،  ارهقهم  َقتلٍة  عىل  والشاهدة  
يتحدون احلقيقة، وزّوروا التاريخ عىل الرفوف، وتكتموا عىل 

دِم وليهم بالصمت الرخامي املهاب.
الذي  بدمك  احلقيقة  احلقيقة..  عىل  لالنفتاح  تكفي  واجلرأة 
ال ينتهي، والعامل جماميع هتوى اليك، زاحفون من كل حدب 
وصوب نحو نحرك الذي مل ينشف نزفه.. واسمك بإذن اهلل 
يتجّدد، ورضحيك بكف اهلل قد ُرفع، وتعاد قصتك، واملالئكة 
اآلن  الثأر:  ينتظر  واجلميع  الالمكان،  يف  بيننا  ومتيش  جتلس 

يظهر - سوف يظهر اآلن..
الزمان  من  أكر  اآلن  انت  مواليك،  أصوات  يف  سَيدي،  نْم   
واملكان، استفاق دُمك يف دماء املاليني من الشهداء مقتسمني 
اإلهلي  العشق  نكهة  جبهتهم  فوق  واملكان،  االس��م  معك 

مرشقة، وبني أجنحتهم توّسَد التعّفف والتزهد.

أيتها املسبية القادمة اىل أرض الطفوف، كيف ستضعني الرأس 
قرب اجلسد ...؟!

ستقولون  ماذا  واألمل،  واجلزع  الوجع  ملواساة  القادمون  أهيا 
لسيدة قافلة العشق املدماة..؟

كربالء..؟  ستواجهني  كيف  القادمات  والليايل  األيام  أيتها 
وكيف ستكون بك ارض الشهداء؟

عىل  نائم  جسد  أي  عارفة  وه��ي  األرض..؟  ستقول  م��اذا 
الليل، وتدفئه  باكيًا بضياء حزن  سديمها، والبدر يسهر عليه 

مرآة شمس احلياة...
نْم يا سَيدي، يف أصوت العاشقني .. فالعامل أجزم اليوم أنك 
الباهرات  وآياته  االي��امن،  ومرتكز  رمحته  وهوية  اهلل  صورة 
واملذهب( حتى أصبحت وأمسيت  ب�)العقيدة  الدين  ومثبت 
فكنت  احلياة،  النجاة ودستور  اهلل وسفينة  اىل  القويم  الطريق 
املؤمنني  حياة  يف  املطلق  والكامل  األزمان،  كل  يف  العامل  سّيد 
فتوحد  القلوب،  يف  الكامن  األك��ر  ال��رّس  يتنفسون  وه��م 
يف  الكون  ألُسن  بكل  حسني(  )يا  باسمك  احلسيني  الصوت 

رضحيك العظيم.

ُ
 الحي

ُ
 في صوتي انت الشهيد

ْ
م

َ
ن

بقلم: حيدر عاشور



المبدعون والواهمون!!

العراقي عيل  يف تعريف مهم من قبل األديب والناقد 
حسني يوسف عن ماهية النص و )الانص( يقول:

النصُّ رهُن الثقافِة فا نصَّ إْن مل تكن هناك ثقافة معينة 
شيئًا  يعدُّ  فالنصُّ  وبذلك  هلا  يرتّد  سياقيا  إطارًا  متّثل 
يقابله  أن  البّد  كذلك  وبوصفه  بالوجود  يّتسم  ثقافّيًا 
الّانّص الذي هو بمثابة الاوجود باللحاظ السابق. 

ويضيف، ليس كل ما مكتوب أو مرسوم أو مشّكل 
هويته  يكتسب  ال  األخري  املعنى  هبذا  فهو  نّصًا  يمثل 
إال إذا ُحوكم عىل وفق معطيات ثقافة معينة ترفعه إىل 

درجة النّص وإال فهو »ال نّص«.
زائد  لغوي  مدلول  من  يتكون  النّص  إّن  آخر  بمعنى 
مدلول ثقايف، أما الانص فهو مكتٍف باملدلول اللغوي 

ــنــظــام يــقــابــلــه الــالنــظــام،  بــمــا أن ال
شيء،  كل  في   

ً
تماما عكسه  فهو 

ففي األدب والثقافة هناك )النص( 
ل قـــائـــم على 

ّ
و)الـــــالنـــــص(، فــــــاألو

وخــلــق  ورؤى  ومــفــاهــيــم  ــكــزات  مــرت
واألفكار  والعبارات  للمفردات  تأثيثي 
المطروحة من قبل كاتب النص، أما 
بحذر  عنده  نقف  الــذي  وهو  الثاني 
الحاضر  الوقت  في   

ً
خصوصا شديد 

بالنسبة  فيه  الكتابة  أصبحت  الــذي 
( ولكنه بعيد عن 

ً
 سهال

ً
لكثيرين )أمرا

نــص(.. 
ّ

)الــال بـ  ل 
ّ
اإلبــداع ويتمث ــرة  دائ

فماذا نعني به؟

إعداد/ علي حسين

وال ُينظر إليه إال من هذه الزاوية. 
تكون  قد  اهلاتفية  املكاملة  إن  القول:  يمكن  ذلك  عىل  وللتمثيل 
أريد هلا ذلك كأن تكون مكاملة ذات خطر صادرة من  إذا  نّصًا 
شخصّية مهمة حتمل دالالت ثقافية فضًا عىل دالالهتا اللغوية، 
تتضمن جدوى  األمهية وال  املكاملة ال حتمل هذه  إذا كانت  أما 
اعتبارية فهي »ال نّص« بحسب الرؤية النقدية املعارصة فا ينظر 

إليها إال بوصفها مدلواًل لغويًا خاليًا من املضامني الثقافية. 
يرى  فقد  يعّد قطعّيًا؛  املثال ال  بأّن هذا  اليوسف حديثه،  وخيتم 
الطابع  يعّزز  ما  وهذا  ُذكللر،  ما  عكس  ما  ثقافة  أو  ما  شخص 

النسبّي لتفسري النصوص.
كتابه  يف  فريى  كيليطو،  الفتاح  عبد  املغريب  والكاتب  الناقد  أما 
)األدب والغرابة دراسات بنيوية يف األدب العريب( بأنه ال يكفي 

..”
ّ

” و “الالنص
ّ

بيَن “النص

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

36
ل�سنة 2021 م



سواء  اجلمل،  من  أو جمموعة  هناك مجلة  تكون  أن 
أكانت شفوية أو مكتوبة، لنقّرر بأّنا نص - ال بد 
من يشء آخر - ال بد أن حتكم عليها الثقافة املعنية 

وترفعها اىل مرتبة النص. 
األستوين  املللؤرخ  إليه  ذهللب  ما  كيليطو  ويللؤّيللد 
برشية  جمموعة  كل  يف  توجد  بأنه  لومتان(  )يوري 
نسبة ضخمة من األقوال هي بمثابة »ال نصوص« 

وكاخللفية التي تنبع منها النصوص. 
إذًا كيف تتم التفرقة بني النص والّانص؟ وكيف 

يصري قول ما نصًا؟ 
يرى كيليطو بأن العملية تتم اذا ُأضيف اىل املدلول 
اللغوي مدلول آخر، مدلول ثقايف يكون قيمة داخل 
اللغوي  الثقافة املعينة، فالّانص يذوُب يف املدلول 
فإنه  النّص  أما  الزاوية،  هذه  من  اال  إليه  ُينظر  وال 
يتمّتع بخاّصيات إضافية أي بتنظيم فريد يعزله عن 

الانص.
ويضيف، بأن احِلكم واألمثال هلا صياغة متيزها عن 
غريها من األقوال التي ال تعترب نصوصًا. هذا ال يعني 
أن »الّانص« ليس له تنظيم، اال انه تنظيم لغوي وال 
يستشّف منه – بخاف النص – أي مدلول ثقايف. 
وربام نستطيع أن نلمح نوعًا من املشاهبة بني النص 
والثقافة من جهة وبني الانص والاثقافة من جهة 
أخرى، فنقرتح القول بأن )عاقة النص بالثقافة( كل 

)عاقة الّانص بالّاثقافة(.

 
َ

قـام
جتبى

ُ
 الم

ُ
اإِلمـام

نص: علي جودة الرفاعي

عن حكمٍة ل ريَب ِمْن
   َنفٍع ِبها يبغي الأَِمْن

قام الإِماُم املجتبى
قام الويْل يا دهُر ِحْن

ِة بعَد الذي للعزَّ
ْن   يح�صُل ِمن َجرٍح َياإِ

قد اآملتُه زمرٌة
�ضِّ كانت تقرتْن    بالدَّ

�صاعوا و�صاَع البيدُر
تي جفَّ الغ�صْن   ِمن اأُمَّ

لكنَّه تاريُخنا
  خمفّي باٍق يف �صجْن

هلل اأَمُر املجتبى
  ابن الو�صْي ِنعَم الإِبْن

ابِن النبيِّ امل�صطفى 
  ِمن فاطٍم ِنعَم البطْن

م كان قتُلُه بال�صَّ
  مل يكتفوا بْل قد ُطِعْن

ا�صبي مف�صوُح اأَمُر النَّ
  َفال�صبُط للحقِّ َي�صْن

حَمفوُظ يف املنتظْر
     �صوٌت له ُيلي الأُذْن
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دعـــم كبير وتنســـيق عـــاٍل مـــع العتبة 
الحسينية في الزيارات المليونية

مديرية المرور العامة في كربالء: 

مدينـــة كربالء المقدســـة لهـــا خاصية وتختلف عن باقي المحافظات ألنها تشـــرفت بمرقد االمام الحســـين 

)عليه السالم( وآل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين وتطهرت وتقدست بدمائهم الزاكية، ومن هذا المنطلق 

الروحانـــي العبـــادي قلـــوب المؤمنين تهفو  مـــن كل فج وصوب الى قبلة االحرار، وتزدحم شـــوارع مدينة 

كربالء ومداخلها بالعجالت والمركبات بمختلف أنواعها وتقع على عاتق الدوائر الخدمية مســـؤولية كبيرة 

في تقديم افضل الخدمات للزائرين الوافدين الى كربالء المقدســـة, والحفاظ على حركة ســـير المركبات 

وانسيابية الحركة، وحفظ النظام في االزقة والطرق وعامة الشوارع, وهنا يتجلى دور مديرية مرور كربالء 

فـــي الليـــل والنهـــار من أجل ضبط الحركة المرورية فـــي المحافظة، وكانت )االحرار( فـــي ضيافة المديرية 

لتتعرف على عمل ونشـــاطات وواجبات مديرية مرور كربالء خالل الزيارات المليونية ودور الجهات الســـاندة 

لها، فالتقينا بالرائد رياض الحمداني مدير شـــعبة العالقات واالعالم في المديرية والذي تحدث عن آليات 

المديرية من اجل الحفاظ على انسيابية حركة السير في المحافظة والحفاظ على ارواح المواطنين.

تقرير: ضياء ابو اهليل
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كربالء تشهد زخما مروريا كبيرا
يف  وزخم  كبرية  مرورية  حركة  من  كربالء  حمافظة  تشهده  عاّم 
أسبوع والسيام  اجلمع من كل  ليايل  االعتيادية وخاصة  األيام 
يف املناسبات الدينية واالعياد والزيارات املليونية حتدث الرائد 
عىل  الزخم  »يكون  بقوله:  املديرية  دور  عن  احلمداين  رياض 
املناسبات  يف  وتزايدها  املركبات  حركة  بسبب  كبريا  الشوارع 
الضيقة  االزقة  فيها  تكثر  القديمة  كربالء  ومدينة  ذكرتم،  كام 
يف  لغلقها  كبرية  دواع  هنالك  فتكون  الفرعية  وال��ش��وارع 
الوافدين  الزائرين  حركة  النسيابية  تيسريا  املليونية  الزيارات 

لزيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( وخارج املدينة القديمة. 
العتبة الحسينية تسخر جميع آلياتها في الزيارات 

المليونية لخدمة الزائرين
األمانة  من  مقدم  كبري  ودع��م  املستوى  ع��ايل  تنسيق  هناك 
للعتبة احلسينية مقدم اىل مديرية مرور كربالء وخاصة  العامة 
خمتلف  من  اآليل  جهدها  كافة  لتسخري  املليونية  الزيارات  يف 
العجالت يف عملية نقل الزائرين من واىل مدينة كربالء وهي 
جهود استثنائية جبارة تقوم هبا العتبة احلسينية املقدسة يف نقل 
رشطة  قيادة  بني  العايل  التنسيق  نتيجة  وهذا  الكرام،  الزائرين 
كربالء وإدارة العتبة احلسينية املقدسة مع مديرية مرور كربالء 
يف  العجالت  وخروج  دخول  انسيابية  تسهيل  يف  منهام  سعيا 
قد  التنسيق  هذا  ان  كام  املليونية،  الزيارات  اثناء  القطوعات 
اىل  املدينة  مركز  من  الزائرين  لنقل  الباصات  توفري  يف  ساعد 
اىل  الزائرين  نقل  عملية  يف  وسهل  املدينة  خارج  الكراجات 
فام  النظري  منقطع  دعام  حقيقًة  نعده  ما  وهو  سكناهم  مناطق 

تؤديه العتبة احلسينية املقدسة من مساعدة يف توفري العجالت 
كان قد اسهم بحل ازمة كبرية وساعد الزائرين الكرام باحلفاظ 

عىل سالمتهم.
كام ال يفوتنا ذكر تعاون منتسبي العتبة احلسينية ومنتسبي رشطة 
املرور الكبري من اجل احلفاظ عىل انسيابية حركة السري والقانون 

يف الطرق والتقاطعات والقطوعات يف املدينة القديمة. 
رفد مديرية المرور بأجهزة متطورة من العتبة 

الحسينية المقدسة 
العتبة  إدارة  عىل  القائمني  قبل  من  املقدم  الدعم  خالل  من 
اتصال  بجهاز  كربالء  مرور  دائرة  رفد  تم  املقدسة  احلسينية 
مما  والشعب  األقسام  ويبن  الدائرة  داخل  تنصيبه  وتم  متطور 
سهل  وقد  بينهم  فيام  االتصال  عمليات  منتسبينا  عىل  سهل 
بشكل كبري يف عملية انجاز معامالت املواطنني يف أرسع وقت 
قام  فقد  احلسينية  العتبة  يف  الصيانة  قسم  مبادرة  اىل  باإلضافة 
وهذه  كربالء  مرور  مديرية  داخل  يف  التريد  أجهزة  بصيانة 
اجلهود املتميزة من الفنيني واملهندسني التابعني اىل قسم الصيانة 
املديرية  يف  األجهزة  وادامة  بتصليح  ساهم  احلسينية  العتبة  يف 
للعتبة  التابعة  الوارث  مطبعة  سامهت  فقد  ذلك  اىل  باإلضافة 
من  واالرشادي  والثقايف  التوعوي  باجلانب  املقدسة  احلسينية 
املجتمع وأصحاب  لتوعية  خالل طبع بوسرتات ومطبوعات 
االرش��ادات  وكذلك  واحرتامه  امل��رور  قانون  عىل  املركبات 
لتقليل  الوقائي  االم��ن  مستوى  لرفع  املرورية  والعالمات 
احلوادث يف الشوارع للحفاظ عىل األرواح واملمتلكات العامة 

واخلاصة وتعزيز الثقافة املرورية لدى املواطن الكربالئي.  

الرائد رياض الحمداني
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حلظات  ويف  درع��ا،  امل��وت  يلبس  ك��ان  صولة  كل  ويف   
املواجهة يكاد يروح يف غيبوبة الشهادة فيتذكر أمه، فيتفتت 
قلبه حنينًا هلا ومتتلئ عيناه بسائل ملحي شفاف فيرق ليبدو 
كالنرس فيقول: يا أمي إهنا النهاية وقد تكون البداية فكوين 
معي يف احلالتني. فيشدد غضبه مع حنينه فينحر برصاص 
وهي  أمه  مهسات  أعامقه  إىل  فتنفذ  الرش،  غربان  بندقيته 
تقول: ابني عامد؟!. فيشعر بالراحة، راحة مؤقتة واطمئنان 

روحي، أن أمه ترافقه يف كل حلظة من حلظات املوت.      
كل  يف  صدى  وارتدادها  الريح،  مثل  تطارده  أمه  بقيت 
معركة خيوضها، وكأنام حيمل عىل كتفيه محلني ثقيلني حب 

أمه وعشق الشهادة. كلام صحا من وصية هلا تكاثرت عليه 
بطوالته  هلا  يروي  عطرها  يشّم  نحوها  فريحل  األشواق 
امللح  ذرات  ينثر  األمر،  أويل  وإطاعة  احلكمة  بأبجديات 
عىل جراح صرها دون صوت. يذكرها ان اجلهاد كالصالة 
فريى يف عينيها شعاع الرضا، وترى يف عينيه الرجل بالغ 
القوة والشهامة عىل عرضه ووطنه ومقدساته. هكذا خرج 
باسم  املقدس  اجلهاد  حمراب  ودخل  القديس  حمراهبا  من 
الشفاعة  مدينته  من  هنل  غبار،  له  يشّق  ال  كربالئي  فتى 
وورث عنها صفات املمتحن بنكهة الشهادة.. علمته كيف 
احلسينية وهذا  الرتبية  ثمرة  به  املهامت، متّض  يكون رجل 

َل في لوِح اللِه شهيدا
ُّ

وسج

الى روِح الشهيِد البطِل )عماد حسين عبد زيد الجبوري(

 آيــــات قرأ ليتــــأأل وجهــــه مثل البــــدر في 
ُ

ايــــة

 
ً
وحشــــات ليــــل جبــــال حمريــــن، ليطيــــر خفيفــــا

فوق جناح فراشــــته بعيــــن روح اليقين، والقدر 

يبقيــــه حيــــا تحــــت نيــــران الظــــالم فيعــــود من 

عــــروق الجبــــال يتدفــــق نقــــاء وضيــــاء، تفرحــــه 

كثيــــرا أحــــداث الهــــرج والخــــوف والقلــــق فــــي 

اذا عــــاد  عقــــر معســــكرات)داعش(، ويحزنــــه 

دون انتصــــار. فاصبــــح اســــمه الشــــبح الليلــــي 

الذي يقلــــق األفاعي في جحورهــــا فيجعلها 

تهيــــم مرعوبــــة مــــن بــــأس رشاشــــه الذي ال 

يرحــــم ظالما ومغتصبا. فــــكل طلقة يصيد بها 

)داعشــــي( كان يهتــــف يحيــــا الوطــــن وتبقى 

عقيدة المرجعية الدينية منار األحرار. 
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خرج من محرابها القدســــي ودخل محراب الجهاد المقدس باسم فتى 
 له غبار

ّ
كربالئي ال يشق

السيوف  مرت  الذين  كربالء  كصناديد  ليكون  تربيتها  أوان 
عىل أعناقهم ومل ترتك اال بريق األكتاف، ساروا إىل مناحرهم 
ذاكرة  يغادر  ال  الذي  الطف  نحيب  أضالعهم  يف  ونحيبهم 

التاريخ إىل يوم القيامة.
زرع عامد االطمئنان يف قلب أمه وأبيه، يف آخر إجازة له. كان 
كل من يراه، يرى وجها ابيض كاملصحف املفتوح ازهر روحا 
األخرية  أوقاته  كانت  اجلنة.  فيايف  يف  قريبا  ستخرّض  جديدا 
قبل ان يغادر كربالء فيها الكثري من الشجن واحلنان والشوق 
واهليام لكل ركن وشخص فيها. مل يرتك صديقا إال ووّدعه وال 
قريبا إال وقىض معه وقتا من احلب والشوق واحلزن. وقد زار 
كل مراقد األئمة األطهار يف البالد. كأنه يّودع الوداع األخري. 
اذا  يبكوه  ينسوه وال  ان ال  يقف عندها يرتك وصية  كل حمطة 
أمام  وموجعة  وقاسية  صعبة  وداع  حلظات  شهيدا.  اليهم  عاد 
األم التي احتارت بترصفات ابنها البار الذي يّذكرها بقوله: يا 

أمي سأمنحك شهادة الشفاعة من مدينة أمري املؤمنني، متّسكي 
هبا وافرحي وال جتزعي. وغادر كل مجال احلياة ليكون مستعدا 

جلامل األخرة...
تشكيالت  ضمن  محرين  جبال  منطقة  يف  برسعة  التحاقه  كان 
احلشد الشعبي حيث يتمركز لواؤه لغلق منافذ مرور )داعش( 
يف  اخلوف  قالب  حيطم  النهار  امىض  األمنة.  العراق  مدن  اىل 
حمالفيها  مع  الرش  قوى  استعدادات  عن  يسمع  وهو  داخله 
كل  عىل  كاسح  هجوم  بشن  املقبور  البعث  وأيتام  واخلونة 
والدجيل  بلد  واطراف  احلوجية  حميط  إىل  املؤدية  اجلبال  منافذ 
والضلوعية يف حمافظة صالح الدين، فام كان منه إال ان يتقدم 
من  األهايل  إنقاذ  األول  أمرين  جتمع  مهمة  بخطة  لوائه  ألمر 
منافذ  وسد  تواجده،  حمّل  يف  عليه  والقضاء  اهلجوم  وحتجيم 
عىل  حريص  كربالئي  شاب  بعقل  )داع��ش(  م��رور  اخ��رتاق 
دماء إخوانه املجاهدين. وكلت اليه العملية كقائد لتنفيذ مهمة 
عسكرية. وجاء الليل واألسد خرج من عرينه يزأر بال خوف 
له،  وجود  ال  قناعته  يف  تم  ما  احلجر،  صالبة  صلب  تردد،  أو 

فدخل معركة قاسية اختلط هبا الطري يف بركان غضبها بالريح، 
واألنسان بواقعه والسامء بحقيقتها، يا هلا من شجاعة واضحة، 
يا له من لغز اهلي أن يرى املرء انتصار فتى عىل جيوش من البغاة 
 « وداين، حّطم  استغاثتهم كل قايص  نداء  والتكفرييني، سمع 
يف  طارد  بل  يكتف  ومل  للعدو،  ذخرية  كل  جمموعته  مع  عامد« 
ذلك الليل ذيول الرش واملرتزقة من العرب النواصب وغريهم 
من اجلنسيات احلاقدة عىل كل ما هو شيعي، حتى جندل منهم 
كل خنزير. اصطاد حتى أصداءهم برصاص الليل. كانت ليلة 
فبدل  قتلة  يكونوا  ان  سبل  كل  عليهم  قطع  بالشجاع.  جمنونة 
ويف  قادهتم.  بخذالن  السامء  إىل  مررهم  مدننا  عىل  يمروا  ان 
هذه الليلة خاض البطل )عامد حسني عبد زيد اجلبوري( أخر 
معاركه يف احلشد الشعبي بتالل محرين فقد أعلنت قمم اجلبال 
وحرق  مجعهم  وتشتيت  مرتزقتها  وه��روب  سحق)داعش( 
صوت  السامء  بحر  ويف  الليل  يف  وشع  وذخريهتم،  معداهتم 

فالفلق  يتخيل.  بقي  انترش ال يشء  املعركة  تفاصيل  احلق. كل 
الفجر صباح يوم الثالثاء -30 / 12 / 2014م املوافق 8 / 
ربيع األول 1436ه� - عن نريان ودخان وجثث وحطام. ومل 
املقدس  الدفاع  أيادي  عىل  جدثه  ارتفع  طويال،  االنتظار  يكن 
مقاتال وحماربا الذي حرق أوكار الرش بنبال رصاصه دفع املوت 
دفعا وسّمي الصفوة من الشهداء بأسامئهم، فُكتب يف لوح اهلل 
شهيدا ويف سجالت كتائب حزب اهلل املالك الشهيد، ويف كتب 

احلشد الشعبي البطل الشهيد السعيد. 
واألم احلاملة برؤية ابنها يرتدي الثوب األبيض أيقنت إن اليوم 
كربالء،  إىل  سيايت  فالعريس  حرض  قد  العرس  وجهاز  أزف 
قناديل  الفراق  اجلراح  من  وتصنع  للهتاف  الشهقات  لترسج 
ترى  وهي  آهة  خلف  آهة  األوج���اع...  بسرية  املتصل  عامد 
فجرها احلنون نائام يف أحضان السامء. ويف مرايا قلبها املفجوع 

تراه فراشة حية تنطق يف هسيس روحها: أنه حي يرزق.. 
كان جلثامنه صوت يف كل كربالء فأنه ابنها البار... 
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ب ظاهرة تسقيط القدوة 
ّ
كيف نتجن

س؟
ّ
والتجاوز على المقد

األحداث المتســـارعة التي يمّر بها العالـــم، والتحوالت الكبيرة التي حصلت في مناطق مهمة من 

ل، لذا يركز المعنيون 
ّ

ضمنها الشرق األوسط، جعلت من المتغيرات الفكرية والسياسية سريعة التحو

على أن العولمة، وتنوع مصادر اإلعالم، والتجديد المســـتمر في وســـائل التواصل، واالنفتاح غير 

 للفرد والمجتمع من موجات 
ً

 وحصانة
ً

المســـبوق للبشـــرية على بعضها، كل هذا اســـتوجب حماية

التضليل الثقافي والفكري، ومن بين األســـاليب التي تم اعتمادها لتضليل الشـــعوب، واستهداف 

مة لتسقيط القدوة وجعل الشباب وغيرهم 
ّ
الشباب على وجه الخصوص، هو تلك الحمالت المنظ

فـــي حيـــرة من أمرهم، فهـــؤالء بحاجة إلى القدوة والنموذج، كي يحتمـــوا بقوة العقيدة والفكر 

األصيل، ولم يتوقف األمر عند استهداف وتسقيط القدوة، بل هناك حمالت واضحة للتجاوز على 

س كأسلوب لزعزعة إيمان الناس )الشباب خصوصا( بأنفسهم وقدراتهم.
ّ
المقد

حسين أبو نادر
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أهمية الدراسات والبحوث في القدوة
ثبات عقيدته وإيامنه  الفرد هي أساس  املعنوية لدى  القيم  بناء 
غري أن األفكار الغربية قد أخذت حيزا كبريا يف حتويل املجتمع 
يكن  وال  باملظاهر  هيتم  بات  بحيث  االستهالكية،  املادية  إىل 
احرتاما لذاته قبل غريه ونظرا ألمهية هذا املوضوع وحضوره 
الستطالع  األحرار(  )جملة  سعت  الراهن،  واقعنا  يف  الالفت 
السؤال  عليهم  وطرحت  املوضوع  هبذا  ومهتمني  كتاب  آراء 

التايل:
ال خيفي عليكم دور القدوة يف تطوير املجتمع من خال تأثريه 
د  اإلجيايب.. لكن ما جيري اآلن هو تسقيط للقدوة وجتاوز متعمَّ
عىل املقدس.. مما أدى إىل فقدان اإليامن بالقدوة.. ملاذا برأيكم 
يتم استهداف القدوة واملقدس.. وما هي األهداف اخلفية ملثل 

هذه احلمات؟
مديرية  يف  الفني  املدير  معاون  املسعودي  محزة  عباس  الدكتور 

تربية كرباء املقدسة أجابنا بالقول: 
نحن كمذهب شيعي وكمسلمني نؤمن قوال وفعال بأن قدوتنا 
)عليهم  البيت  وأهل  آله(  وعىل  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  هو 
السالم(.. كون عقيدتنا يف الوالية والعصمة من خالل كتاب 

اهلل وسنة رسوله )صىل اهلل عليه وآله(.
هائل،  تارخيي  عمق  عىل  وينطوي  األمهية  بالغ  املوضوع  هذا 
وهو بمثابة مبحث كبري جدا، يرتبط بالتاريخ والواقع، وحيتاج 
احللول  وط��رح  احلقيقة  إب��راز  أج��ل  من  دقيقة  مراجعة  إىل 
تقديم  سؤالكم  مناقشة  قبل  حتى  بايل  يف  خيطر  كام  املناسبة، 
البحوث والدراسات حول هذا املوضوع، بل وعقد املؤمترات 
املتخصصة ملناقشة هذا السؤال الكبري، وتقديم األفكار الناجعة 
هذه  طبيعة  يف  تبحث  التي  املتخصصة  السديدة  واملناقشات 
التي  واألسباب  العلل  ملعرفة  وتسعى  وجذورها،  اإلشكالية 
القدوة مما  التي حتّصن  تقف وراءها، ومن ثم طرح املعاجلات 

يطاهلا من آراء مغرضة وأهداف مبّيتة.
القدوة النموذج

املتطورة  والشعوب  األمم  وكل  النموذج،  تعني  القدوة  إن 
والدين  والسياسة  الفكر  يف  القدوة  وج��ود  دون  تنهض  مل 
والثقافة، وكل هذه امليادين مهمة بل بالغة األمهية كي توضع 
خارطة طريق ملواصلة تقدم املسلمني من خالل احرتام املقدس 
والتمسك بالفكر واملعتقدات والتقاليد والعقائد التي رسّخها 

النموذج اإلسالمي احلقيقي. 
جنان  النسوية  واالزدهللار  املودة  مجعية  يف  واإلعامية  الكاتبة 

اهلايل تقول يف إجابتها:

ــواصــل  ــت ال وســـائـــل  أن 
دور  ــهــا  ل االجـــتـــمـــاعـــي 
أفكار  تغيير  فــي  كبير 

الشباب.. 
اكـــثـــرهـــم وجـــــــدوا فــي 
االنترنيت وسيلة سهلة 
ذلك  فراغهم..  لتعبئة 

نتيجة لغياب القدوة.

القدوة بشكل أسايس تصقل الشخصية وتسهم يف تكوينها، 
إىل  ينظر  فالصغري  الصغار،  عىل  تأثريا  للكبار  أن  والشك 
واقتداء  اح��رتام  نظرة  املقام  أو  العلم  أو  العمر  يف  الكبري 
وتعظيم، وبذلك فإنه يتفاعل عام يصدر منه، فقد تصدر كلمة 
بالنفس عند الصغري، وقد تصدر كلمة  الثقة  تؤدي إىل زرع 
جيب  لكن  بالنفس،  الثقة  ويفقد  معنويًا،  حتطيمه  إىل  تؤدي 
بشخصية  التأثر  ألن  آخرين.  أشخاصا  منها  تستنسخ  ال  أن 
الفرد  إلغاء شخصية  أبدًا  معينة ومتابعتها وتقليدها ال يعني 

واالنقياد األعمى خلف القدوة.
ولكن يبدو أن تسارع احلياة ومظاهر العوملة، والنقلة الرسيعة 
التي يشهدها العامل يف خمتلف املجاالت خاصة التكنولوجية 
تعد من أهم األسباب، وقد أدى ذلك إىل خلق فجوة كبرية 
بني األجيال املاضية واحلارضة، وجعلت لكل جيل اعتقادات 

ومبادئ وشخصيات خمتلفة. 
اثر وسائل التواصل االجتماعي

هلا  االجتامعي  التواصل  وسائل  أن  إىل  اإلش��ارة  من  والبد 
دور كبري يف تغيري أفكار الشباب، بعد أن فتحت منافذها عىل 
العامل وأباحت املحذورات، لذلك نجد أن كثريًا من الشباب 
لتعبئة فراغهم ومعظمهم  وجدوا يف االنرتنت وسيلة سهلة 
ال يوظفها بطريقة صحيحة لالستفادة منها. بالنتيجة أصبح 
دون  فقط،  الدراسة  من  االنتهاء  هو  الشباب  معظم  هدف 
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لغياب  مبارشة  نتيجة  وهذا  وحياهتم،  بعلمهم  التميز  يف  التفكري 
القدوة التي ساهم فيها عدم املعرفة والقراءة ومتابعة الشخصيات 

املؤثرة يف املجتمع. مما شكل فراغًا كبريًا لدى الشباب. 
تشويه القدوة وغياب دور االسرة

تشويه القدوة املقدسة وخاصة يف اآلونة األخرية هو بسبب حماوالت 
الساحة وعىل منصة  الصادقة واملؤثرة يف  القدوة  لتغييب  مقصودة 
التواصل االجتامعي، فهي املنصة الوحيدة التي بإمكاهنا استقطاب 
وحضور  القراءة  عن  الكثريين  ع��زوف  بعد  وخاصة  الشباب. 
الندوات الدينية والثقافية. ومل تضع يف حسباهنا أهنا مهمة رسالية 
وتربوية يف ذات الوقت. وظهور شخصيات مهمشة مهمتها تشويه 
ساحة  يف  فراغا  وجدت  أن  بعد  والعلامء.  والقدوات  املقدسات 

التواصل االجتامعي. 
والسبب األخري وقد يكون األهم هو دور األرسة يف توجيه األبناء 
وبيان ماهية الضوابط التي يتم يف ضوئها اختيار القدوة، فاألقربون 

هم األكثر تأثريًا يف صياغة قدوة املراهقني. 
النقطة األخرية هي النقد البناء للشباب، فاإلكراه وفرض الرأي ال 
أن  بالرفض. السيام  تقابل  بنتائج عكسية سلبية وكثريًا ما  يأيت إال 

مرحلة الشباب هي مرحلة البحث عن احلقائق وعن الذات.
املعلوماتية  النبأ  شبكة  حترير  مدير  عبيد  كامل  واإلعامي  الكاتب 

يقول:
األمر  هذا  للرصاع،  امليول  شديد  اجلدلية  بطبيعته  اإلنسان  ُخلق 
ينتج االختالف يف الرؤى والتوجهات، منها ما يكون بمقصد اخلري 
أساليب  ينتهج  األخري  النوع  هذا  الرش،  بمقصد  اآلخر  والوجه 
ترر  الغاية  بمنطق  يعمل  وهنا  اخلري،  عىل  الرش  لتعميم  عديدة 

الوسائل، وخاصة غري  بكل  اآلخر  تسقيط  إىل  يعمد  إذ  الوسيلة، 
واحلرب  الفكري  والتشويه  والشائعة  كالتضليل  منها  املرشوعة 

النفسية بأساليبها كافة.
أثر القدوة في التغيير

واملجتمع،  لألفراد  القيمي  التغيري  يف  كبريا  أث��را  للقدوة  وألن 
املنحرفة  اجلهات  تقوم  عليه،  واجيايب  معنوي  تأثري  للمقدس  كام 
ودينيا،  اجتامعيا  تسقيطها  عر  املقدس  وانتهاك  القدوة  بمحاربة 
القائمون  يستخدم  النفسية،  باحلرب  املتخصصني  وبحسب 
يراها  ما  الدعاية  أساليب  من  هدفه  إصابة  أجل  من  بالدعاية 
أحسن وأرسع الطرائق إىل حتقيق التأثري املطلوب عىل سلوك الفرد 
واستجابته، وقد تكون هذه األساليب يف حّد ذاهتا فاسدة أو طّيبة، 

وقد يكون الغرض منها رًشا أو إصالًحا. 
الهدف وراء التسقيط

أما األساليب املتبعة من قبل اجلهات التي تسعى إىل تسقيط القدوة 
واملقدس، فهي هتدف للتشويه والتضليل وتضمر أهدافا خفية هلا 
انعكاسات غاية يف اخلطورة، تصل إىل حد هتديد السلم االجتامعي 
وتشويه سمعة اأُلرَس والنساء والرجال وقد تؤدي إىل القتل، لذلك 
البد أن يكون اإلنسان حريصا عىل صيانة وحفظ نفسه وسمعته 
يعطي  يتصيدوا زالته وعثراته، وال  بأن  يسمح لآلخرين  كي  ال 
ذريعة لآلخرين لكي يتصيدوا هذه الزالت والعثرات وينرشوها 

بني اآلخرين.
مواجهة التسقيط

ملواجهة التسقيط عر احلرب النفسية املضللة والتخريب الفكري 
والقيمي الذي يمكن أن يضعه الطرف املقابل هدفًا حلربه النفسية، 
ثم  ومن  أشكاله  بتحديد  أواًل  تبدأ  عديدة  خطوات  إتباع  يمكن 
قياس شدته واجتاهاته، ووصف األدوات املستخدمة لتنفيذه عن 
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ـــقـــدوة  ال تــســقــيــط  إن 
والــــــــمــــــــقــــــــدس، مـــن 
تهدف  التي  االساليب 
ــلــتــشــويــه والــتــضــلــيــل  ل
أهـــدافـــا خفية  وتــضــمــر 
ــهــا انــعــكــاســات غــايــة  ل
ـــخـــطـــورة، تصل  ال فـــي 
السلم  تهديد  حد  إلــى 

االجتماعي..

العلمي  البحث  بأسلوب  واملتابعة  والتحليل  الرصد  طريق 
وكااليت: 

العريب  املجتمع  ملساعدة  جهدهم  املسلمون  القادة  يركز  أن   *
تنسجم  رسيعة  خطوات  األم��ام  إىل  خيطو  كي  واإلس��الم��ي 

والتطور احلضاري.
بروحه  اإلسالم  لتقدم  الدينية  واملراجع  اجلهات  تسعى  أن   *

األصيلة، دينًا للود والتسامح والتعاون وخري للبرشية كلها.
* ختصيص جهد أكر يف جمال نرش الوعي خارج املنطقة العربية 

واإلسالمية، لتحسني صورة املهاجرين املسلمني يف الغرب.
أساليب  تغيري  املقتدرين  املسلمني  بعض  من  مطلوب   *
دعمهم املايل، آخذين بنظر االعتبار معامل العرص احلايل وذلك 
وتعميم  اإلسالمي  الوعي  لنرش  ترعاهتم  من  قدر  بتخصيص 

الثقافة. 
لتعزيز  والرتبية،  اإلعالم  وسائل  يف  أكثر  جهد  خيصص  أن   *
عىل  تساعد  التي  واإلسالمية  العربية  والتقاليد  واملعايري  القيم 
غري  األجنبي  املد  تأثريات  من  املنطقة،  يف  اإلنسان  حتصني 

املالئم.
موضوع  من  وقادهتا  اإلسالمية  املجتمعات  تتخلص  أن   *
التعامل عىل أساس الفعل ورد الفعل مع األحداث والتوجهات 
املقابلة، ويف جمال احلرب النفسية التي تتفوق به الدول الكرى، 
والتحريم  املنع  أساس  عىل  التعامل  ينبغي  ال  املثال  عىل سبيل 
املبارش وبداًل عنه من األفضل الرتكيز عىل البناء النفيس القوي 

إلفراد املجتمع.
 * ختامًا علينا التأكيد عىل أن التسقيط هو أسلوب غري اخالقي 
احلرب  عر  ويتم  اآلخر  تشويه  إىل  هيدف  ألنه  حضاري،  وال 
العديد  متارسه  أو  إليه  تلجأ  فعااًل  سالحًا  باتت  التي  النفسية 
التأثري عىل  بغية  الراهن  السياسية يف وقتنا  الدول، والنظم  من 
املجتمعات املستهدفة، صديقة كانت أم عدوة، باجتاه إجياد تقبل 

ن مصاحلها. لألفكار وتكوين قناعات تؤمِّ
ردم الفجوة 

النجف األرشف جاء يف  األكاديمية آالء احلسناوي من مدينة 
إجابتها: 

إن اإلجابة عن السؤال يمكن أن تأيت يف عدة حماور: 
القدوة  ب��ني  الفجوة  هب��ا  ونعني  األس���اس،  املشكلة  أوهل���ا: 
مقدسة،  شخصية  هو  قدوة  كل  ليس  انه  ونقصد  واملقدس، 
يف  وحتى  عرصها  يف  هلا  يتاح  ال  قد  مقدسة  شخصية  وكل 
القدوة هي  عصور الحقة أن تكون قدوة، لذا فإن الشخصية 
إنسان طبيعي، ولكنه متّيز يف جمال معني فأصبح قدوة، ومن حق 
يف  ليس  فهو  ترصفاته،  عن  ويستعلم  ينتقد  أن  البرشي  العقل 
جيب  واالستشكال  االستفهام  طريقة  ولكن  القدسية،  موضع 
أن ال تتعدى األدب واالحرتام، وهذا بالضبط ما يتناسب معنا 

كمجتمع يطمح ملناقشة كل يشء يف إطار االحرتام املتباَدل.
العاملية  اجلهات  أساليب  أحد  وهو  القدوة،  عىل  احلرب  ثانيا: 
بام  الداخل،  من  وتفكيكه  معني  جمتمع  إسقاط  تستهدف  التي 
يسمى بسياسة الفوىض اخلالقة، أي صنع رصاع فكري داخيل 
يف املجتمع وتشتيته، وإبعاده عن أي ركن يلجأ إليه، حتى وإن 
الذي  الفراغ  أفضل من  فيها سلبيات فهي  القدوة  تلك  كانت 

يؤدي إىل االنحراف.
حلرية  األفراد  ترك  من  أفضل  القدوة  وجود  إن  وأخريا:  ثالثا 
اختاذ القرارات، والترصف كل حسب رغبته، ألن هذه احلرية 
حتى لو كانت تتناسب مع جمتمعات معينة، فهي لدهيم مؤطرة 
وليس  الفائدة  يضمن  بام  رادع��ة  وقوانني  حكومات  ضمن 

العكس.
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المجرمون الذين سلبوا 
االمام الحسين بعد استشهاده 

سعيد رشيد زميزم 

عن  حتدثت  التي  التارخيية  الكتب  من  العديد  ذكللرت 
معركة كرباء وما دار هبا من احداث بان جمموعة جمرمة 
اجلسد  عىل  باهلجوم  قامت  املارقني  امية  بني  ازالم  من 
عىل  سقط  عندما  السام(  )عليه  احلسني  لإلمام  املقدس 
رحاله  برقة  وقاموا  باجلراح  اثخن  ان  بعد  االرض 

وهؤالء هم: 
1- املجرم مجيع بن خلف االزدي – رسق سيفه 

2- املجرم عمر بن سعد – رسق درعه 
3- املجرم اسحاق احلرضمي – رسق قميصه 

4- املجرم الرجيم اجلعفي – رسق قوسه
5- املجرم ابجدل الكلبي – رسق خامته

6- املجرم البجر بن كعب – رسق رسواله 
7- املجرم اخنس بن مرتد – رسق عاممته 

8- املجرم حصونه احلرضمي – رسق ثوبه 

9- املحرم اسود بن خالد – رسق نعليه 
10- املجرم امحر بن بني دارم – رسق رحاله

11- املجرم ابن االشعث – رسق قطيفته 
تم  حتى  هذا  اخلسيس  بعملهم  املجرمون  هؤالء  هينأ  مل 
اهلل  )رضللوان  الثقفي  املختار  اعللوان  قبل  من  اعتقاهلم 

عليهم( وتم تنقذ عقوبة املوت فيهم عليهم اللعنة.
مصادر البحث 

----------------
1- اعام الورى – ص250

2- تاريخ الطربي – ج5ص247
3- اعيان الشيعة – ج4 – ص257

4- بحار االنوار ج4 – ص58
5- االرشاد – ج2 – ص114

6- االمام احلسني – للقريش – ج2 – ص39
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ِن(
َ

س
َ

 الح
ُ

)شبيه

بنَي تلك الصحراء الواسعة خيمة أنفردت بشجاها، 
الغد،  نار  سيطاهلا  بام   ، غريآبه  الظام،  حلَّ  حينام 
لدمع   ، أملللًا  هتتز  راحللت  بل  واحللرتاق،  سلٍب  من 
بنَي  ستضمُّ  التي  األخرية  الليلة  إّنا  والعناق،  رملة 
أطرافها شبل املجتبى )عليه السام(، سليل الدوحة 
النبي  ه  بجدَّ ُشبَّه  قد  األكرب  فإن كان عيّل  اهلاشمّية، 
)صىل اهلل عليه وآله( فها هو القاسم شبيه احلسن-

العامة  السام(  )عليه  لعّمه  وكان  السام(  )عليه 
له  يكنُّ  الذي  واليتيم  املغدور،  بأخيه  تذّكره  التي 
أظفاره   نعومة  منُذ  نشأ يف كنفه  أرقى شعور،  وقد 
عىل  عزم  وحني  جللوارِه،  إىل  أخيه  ابن  عىل  عيناه 
األب  مرافقة  سفره  يف  رافقه  كرباء،  إىل  الرحيل 
بل  األهتامم سدى،  يذهب هذا  ومل  لألبناء،  احلنون 
راح يزيد من إرصار الفتى عىل نرصة الدين ، واجلهاد 
بني يدي عّمه  اإلمام احلسني -عليه السام-، حّتى 
بزغت  شمس العارش تنذر بالرحيل، وحاَن وقت 
واألسى   الوداع  رياح  وعصفت  اجلّنة  إىل  الذهاب 
القتال  ا برز إىل  ملَّ ه احلنون   ُامَّ بتلك اخليمة، وبقلِب 

بأرجوزته  التي أرعبت قلوَب األبطال:
{إّن تنكروين فأنا ابن احلسن....}_ قاهلا:

الـــــقـــــاســـــم 

ايمان صاحب

بشسِع  مجعهم   ماثل  بل  األلوف،  بتلك  ُمكرتث  غري  وهو 
بدنه  قت  مزَّ وقد  وجهِه،  عىل  َسقط  وحنَي  املقطوع،  نعله 
الزاكي الرماح، وأّمه امام خيمتها واقفة  تشاهد نزف اجلراح 
مضاء وقد فارَق احلياة،  بداًل من مشاهدِة يوم زفافه،  عىل الرَّ

أرخت بدموعها ، وهي التدري ماذا تقول:  
أهو القاسم -عليه السام-  عىل الثَّرى ؟! أم  اإلمام احلسن 

-عليه السام-  املقتول؟!.
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ِر لها  قرَّ
ُ

 في موعِدها الم
ُ

 البرلمانية
ُ

في حاِل جرِت االنتخابات
رة؟ 

ِّ
بك

ُ
 م

ٌ
ها انتخابات

ّ
 عليها أن

ُ
أم بغيِر موعِدها، فهل سيصدق

ســـتقلٍة تعمُل 
ُ

ٍة م
ّ
فوضي

ُ
 بم

ُ
 االنتخابية

ُ
داُر العملية

ُ
وهل ســـت

 
ٍّ

لَّ ذي حق
ُ
 ك

َ
عطـــي

ُ
ه لي

ُ
 تعديل

َّ
بقانـــوٍن انتخابـــٍي جديٍد تـــم

ه؟
ّ

حق
 بمعزٍل عن تأثيراِت األقطاِب 

ُ
 القادمة

ُ
هل ستكوُن االنتخابات

 
َ

 ومغانم
َ

تنازعـــِة فيمـــا بينهـــا لتحقيِق مكاســـب
ُ

الخارجيـــِة الم
جديـــدٍة فـــي العـــراِق، أو اإلبقـــاِء علـــى مكاســـِبها القديمِة 

وديمومتها؟
هم 

ُ
ل
ِّ
مث

ُ
قون الختياِر من ي

ّ
 أبناُء هذا الوطِن ويوف

ُ
فِلح

ُ
هل ســـي

 أســـواِر 
َ

 خارج
َ

ـــه االنتخابية
َ
 دورت

َ
خيـــَر تمثيـــٍل دوَن أْن يقضـــي

 على دعايِته 
َ

 بتعويِض مـــا أنفق
ً

نشـــغال
ُ

المجلِس النيابي م
ـــا في ســـبيِل حرِف تجـــاِه بوصلِة 

ً
 شرس

ً
قاتال

ُ
االنتخابيـــِة، أو م

أرباِح الصفقاِت لصالِحه؟

هل سيتخىّل البعُض عن عقليِة انتخاِب ُفالٍن؛ ألّنه فالٌن أو 
ابُن فالٍن حتى لو كاَن هذا املرّشُح مّمن أكَل عليه دهُر الفشِل 

والفساِد ورشب؟ 
هل ستكوُن حارضًة يف الذهِن خلَف صناديِق االقرتاِع صوُر 
الُشهداء.. اجلرحى.. األيتام.. األرامل.. احلروب.. الفقر.. 
املافيات..  اللصوص..  اخلدمات..  سوء  الفساد..  الوباء.. 

الوجوه التي مل جتلِب اخلرَي للبلد؟
يف  الصغريِة  امُلربعاِت  تأشرِي  عنَد  ح��ارضًة  ستكوُن  هل 
اإلنساُن  عاَشها  التي  اللحظاُت  تلك  االنتخاِب  استامراِت 
ُمستقبٍل  من  قلق  امُلتغرّيات..  من  خائٌف  وهو  العراقُي 
جمهوٍل ُمتأّزٍم إىل أبعِد احلدود، وقد عانى من اإلذالِل وبذِل 
ماِء الوجِه وهو ينظُر لرَتِف الطبقِة السياسيِة احلاكمِة التي مل 

تأبْه حلالِه أ ناَم جائًعا أم مل يَنْم؟
منَحه  -الذي  الرشيُد  البالُغ  العراقُي  اإلنساُن  ُر  سُيفكِّ هل 
التغيرِي ومعايرِي  التغيرِي وكيفيِة  بآليِة  ُرشُده حقَّ االنتخاِب- 

التغيري، وهل فّكَر بالتغيرِي من أساِسه؟
عىل  اجل��واِر  دوَل  ونغبُِط  ديمقراطيتِه،  عىل  الغرَب  نحسُد 
لكّن  مثَلها،  نكوَن  أْن  وبناياهِتا ونظامها، ونطمُح  شوارِعها 
أْن  األبصاِر عن  وتعميِة  األنظاِر  إىل رصِف  ساسَتنا عمدوا 

ترى سيئاهِتم عنَد صناديِق االقرتاع أو تذكرها..
 ننشغُل كثرًيا بآخِر األحداِث والترصحياِت.. ونأخُذها معنا 
الّراقَة  والوعوَد  األكاذيَب  تلك  نتذّكُر  االقرتاع،  لصندوِق 
وننسى أّن آيَة املنافِق ثالٌث، بل ننسى أّن سبعَة عرشة عاًما 

من أعامِرنا ذهبْت أدراَج الرياح.. 
وكثريٌة  االنتخاباِت،  هذه  ح��وَل  التساؤالُت  هي  كثريٌة 
الكياناُت  ستطرُحها  التي  والسيناريوهاُت  التفاصيُل  هي 
امُلتنافسُة، وكثريٌة هي امُلغرياُت بل واملطّباُت التي سيقُع فيها 
البعُض؛ ليقضوا أربًعا عجاًفا قادماٍت يف مُمارسِة الندِم عىل 
النظِر يف أكفٍّ خاليٍة إال من وعوٍد ذهبْت  أصولِه، وإمعان 

أدراَج الرياح..
جتارب  من  ال��وي��الت  عانى  كشعب  العدة  أع��ددن��ا  فهل 
البلِد إىل  لقيادِة  الُنخَب والكفاءاِت  أعَدْدنا  حظوظه؟ وهل 

َبرِّ األماِن وإدراِك ما تبّقى من ُفَرٍص الستعادِة ما فقدناه؟
حني  هل سنقُف خلَف صناديِق االقرتاع وننظُر يف صوِر امُلرشَّ
ٍل ُمناسبٍة لنقوَل هلذا الفاسد  ويف أسامئهم فتكوُن لنا وقفُة تأمُّ
أو ذاك: »مثيل ال ُيبايُع مثله«؟ نرجو أْن نكوَن حينها بكامِل 

قوانا العقليِة دوَن أّي تأثرياٍت خارجية.
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من أشهر فرسان معركة أحد، ومن أشهر من قاتل بين يدي رسول الله )صلى الله عليه واله 
، وهو أحد حواريي اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم( 

ً
 يافعا

ً
وسلم( منذ أن كان غالما

ر( الواقعة في 
َ

ج
َ

وتالمذته الذين تخرجوا على يديه في مدينة الكوفة، ينتسب الى مدينة )ه
ري الذي يقع مزاره في منطقة الشهابية 

َ
ج

َ
البحرين، ذلك هو الصحابي الجليل رشيد بن عقبة اله

 إلى قضاء الكفل في محافظة بابل.
ً
الريفية التابعة إداريا

الرافض للظلم والطغيان في زمٍن يصعب قول الحق فيه 

ري رضوان الله عليه
َ

ج
َ

الصحابي الجليل ُرشيد اله
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)األح��رار(  جملة  بدأته  ال��ذي  التوثيقي  للمرشوع  واستكاماًل 
اىل  امل��رة  هذه  توجهت  العراق  يف  املرشفة  واملراقد  للمزارات 
حمافظة بابل لتسليط الضوء عىل مزار الصحايب )ُرشيد اهلجري( 
الذي يقع بمسافة تبعد عن مدينتي احللة )25 كيلومرتًا( والكوفة 
)22 كيلومرتًا( والتقت السيد امحد خليل ابراهيم احلسني االمني 

اخلاص للمزار..
نسبه ووالدته..

يقول احلسني: »ان تاريخ والدته غري معلوم لكّنها كانت مقاربة 
بحسب  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  لوالدة 
له:  قائاًل  شهادته،  بكيفية  أخره  الذي  وهو  التارخيية  الروايات 
يف  شهادته   لتكون  واآلخ��رة(،  الدنيا  يف  رشيد  يا  معي  »أن��ت 
السابع من صفر سنة )60( ه� قبل استشهاد اإلمام احلسني )عليه 
السالم( يف واقعة الطف، وهذا التاريخ يصادف تاريخ استشهاد 

اإلمام احلسن )عليه السالم(«.
قصته..

ويتابع احلسني قوله: »كان رشيد اهلجري موىًل لبني عتبة، وكان 
باإلسالم  ومتسكه  إيامنه  وقوة  بقوته  ُعرف  اجلاهلية,  يف  مملوكًا 

ومصغيًا  واعيًا  تلميذا  كان  عندما  واشتهر  األصيل،  املحمدي 
لباب مدينة علم رسول اهلل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه 
السالم(, إذ عّلمه ِعلم املنايا والباليا، وهو العلم الذي اشتهر به 
التامر  ميثم  ومنهم  قلة،  إال  أقرانه  من  معه  يشاركه  ومل  اهلجري 
)عليه  احلسني  اإلمام  لواء  حامل  األسدي  مظاهر  بن  وحبيب 

السالم(«.
املؤمنني  أمري  للعلم عند  الكوفة طالبًا  إىل  ويضيف: »جاء رشيد 
)عليه السالم( ألنه من خواصه نرش الدعوة اإلسالمية، وعاش 
اهلجري يف هذا الوسط، لكنه كان حيتاط أن ُيظهر للناس قربه من 
خليفة املسلمني اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم(, وتروي 
ال  كي  لثامه  يضيق  كان  املؤمنني  أمري  للقاء  جاء  إذا  أنه  املصادر 
يعرف الناس أنه من املقربني، وذلك لتواضعه وحبه هلل عز وجل 
البسطاء  عيشة  يعيش  كان  إذ  الناس  عىل  والتكر  الرياء  وعدم 

والفقراء«.
رفيق آل البيت )عليهم السالم(..

وكان  الدنيا،  هذه  يف  بالزهد  اهلجري  »ع��رف  بالقول:  مبينًا 
شجاعًا مقدامًا له صوالت مع رسول اهلل يف واقعة أحد، وتروي 
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الروايات أن النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( كان يكنيه بأيب 
أمري  زمن  يف  عاش  رضباته،  إىل  ينظر  عندما  ويتبسم  اهلل  عبد 
ورافق  اإلم��ام،  استشهاد  بعد  الناس  حيدث  وكان  املؤمنني، 
اإلمام احلسن )عليه السالم( وبقي مالزمًا إياه حتى استشهاده 
اإلمام احلسني )عليه  أبواب  بابًا من  ثم أصبح  بالسم،  مقتواًل 
السالم(, فكان اإلمام ال يؤتى إليه وال يعرف منه يشء إال عن 
األمر,  هذا  يف  واملؤمتن  األمني  كان  فقد  اهلجري،  رشيد  طريق 
املؤمنني وما سوف  أمري  الناس ويذكرهم بكالم  وكان حيدث 

تفعل السلطات هبم من قتل وسلب وهنب لألموال وغريها«.
شهادته..

اإلمام  ثورة  بدأت  حتى  احلال  هذا  عىل  »بقي  قوله:  ويردف 
احلسني )عليه السالم( تتفجر يف الكوفة، فقبض عليه مع ميثم 
بن  اهلل  عبيد  واعتقل يف سجون  الثقفي، وأخذ  واملختار  التامر 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  من  الراءة  عليه  وعرضت  زياد، 
فلم يترأ, وتروي )قنواء(، بنت الصحايب اجلليل رشيد اهلجري 
ملا  كانت،  استشهاده  قصة  ان  التارخيية  الروايات  تتناقله  كام 
حدث بني أبيها وبني عبيد اهلل بن زياد، وأن عبيد اهلل بن زياد 
اترأ«، وأخذ  املؤمنني فقال: »لن  الراءة من أمري  عرض عليه 

اهلل:  عبيد  فقال  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  يتكلم يف فضائل 
النخلة  ج��ذع  عىل  وارب��ط��وه  ورجليه  يديه  اقطعوا  »وحيكم 

واقتلعوا لسانه«.
)عليه  طالب  أيب  بن  عيل  وخلييل  حبيبي  »صدق  فيتحدث: 
السالم( قال ابن زياد: »وما قال خليلك؟« قال: »سوف يرسل 
إليك الدعي ابن الدعي عبيد اهلل بن زياد ويعرض عليك الراءة 
مني ولن تترأ فيقطع يديك وساقيك ويقتلع لسانك ويربطك 

عىل جذع نخلة«.
تسيل  والدماء  ويديه محلوه  قطعوا رجليه  أن  بعد  قنواء:  تقول 
منه، وعند صلبه عىل جذع النخلة أخذ ينادي: »أهيا الناس ائتوين 
بدواة وقرطاس واكتبوا عني، سوف أقول لكم ما حيدث إىل يوم 
القيامة، ذلك علم علمني إياه حبيبي وسيدي عيل بن أيب طالب 
)عليه السالم(«، وأخذ يرسد األحداث فجاء اجلالوزة إىل عبيد 
فضحكم«،  فإنه  الرجل  ادرك  أمري  »يا  له  وقالوا  زياد  بن  اهلل 
لسانه،  فقطع  باحلجام  فجيء  باحلجام«،  ائتوين  »وحيكم  فقال 
واستشهد هذا البطل يف حينها وبقي هكذا معلقًا حتى جاءت 
ابنته )قنواء( وأصحابه لياًل فأخذوه من مكان صلبه يف الكوفة 

وجاءوا به إىل أطرافها حيث قره الرشيف اآلن«.
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مراحل إعمار المرقد..
وعن سؤالنا له ما هي مراحل االعامر التي شهدها املرقد الرشيف 
»اوىل  قائاًل:  احلسني  فيجيب  اهلجري  رشيد  اجلليل  للصحايب 
وحتى  املايض،  القرن  من  الستينيات  يف  كانت  االعامر  مراحل 
التسعينيات منه، كانت هناك قبة للمرقد، ثم توىل رجل من أهل 
الكوفة اسمه )احلاج مقداد السعد( بناءه يف العام )1991م( من 
ماله اخلاص، وكان القائمون عىل املزار ممن يسموهنم )الكوام(، 
وآل  حسن  بنو  وهم  باملزار،  حتيط  التي  املنطقة  من  السدنة،  أو 
فكانت  باملزار،  منازهلام  حتيط  اللتان  العشريتان  هاتان  عيسى، 
من  األم��وال  وكانت  الوقت،  ذلك  يف  بالبناء  الطوىل  اليد  هلام 
احلاج مقداد السعد، ويف العام )1993م(اكتمل بناء الرواق، ثم 
انضم املزار عام )2008م( إىل األمانة العامة للمزارات الشيعية 
حتى  إعامره  عمليات  للمزار  اخلاصة  األمانة  بدأت  إذ  الرشيفة، 
)2011م(، وحني تسلم السيد امحد احلسني مهمة األمني اخلاص 
بدأ يف إكامل البنى التحتية للمزار، ثم بدأت محلة إعامر أخرى يف 
زمن سامحة )الشيخ خليفة اجلوهر( نائب األمني العام للمزارات 

الشيعية، ونحن اليوم يف املراحل األخرية للبناء«.

تفاصيل المزار ومساحته..
وعن مساحة املزار يقول احلسني: »ان مساحة املزار الكلية تبلغ 
اليمني  جهة  من  تقع  يشهدها  توسعة  وهناك  دون��امت،  تسعة 
وثمة  الرشيف،  والقر  الصحن  بني  ما  املساحة  لضيق  للصحن 
املحيطة  املساحة  إىل  تضاف  جديدة  أرض  الستمالك  مبادرة 
الرشيف  الصحن  أما  مرت،  آالف  اخلمسة  يقارب  ما  تبلغ  باملزار 
املغلفة  للقبة  فمساحته قرابة )2500مرت مربع(، ويبلغ االرتفاع 
بالكاشاين األخرض )18م(، كام حيتوي املزار عىل منارتني ارتفاع 
املزار  عىل  مطلة  شباكًا  عرش  اثنا  وهناك  )27م(،  منهام  الواحدة 
الرشيف داخل القبة الرشيفة فضاًل عن التزجيج ب� )العني كار(، 

كام يسموهنا«.
اقامة نشاطات خمتلفة عىل مدار  املزار يشهد  بالذكر: »ان  اجلدير 
األئمة  ل��والدات  واحتفاالت  مهرجانات  إقامة  منها  السنة، 
تكثف يف  قرآنية  السالم(، وجلسات  )عليهم  األطهار ووفياهتم 
مدار  عىل  هي  اجلليل  للصحايب  الزيارة  ايام  وان  رمضان،  شهر 

السنة واليوم املخصوص هلا هو يوم اجلمعة«.
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من البحر إىل النحر، ومن أقىص اجلنوب العراقي، انطلقت 
طالئع الزائرين العراقيني مشيًا عىل األقدام صوب كربالء 
)عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية  بإحياء  للمشاركة  املقدسة 

السالم( التي توافق للعرشين من شهر صفر األحزان.
البيشة يف حمافظة  انطلقت من رأس  التي  املسريُة احلسينية 
رافقتها  اجلنوبية،  واملحافظات  باملناطق  مرورًا  البرصة، 
بيوهتم  األه��ايل  فتح  فيام  واخلدمية،  األمنية  الفعاليات 
العزائية  املواكب  نصب  عن  فضاًل  الزائرين،  الستقبال 

واخلدمية عىل طول طريق الزائرين.
هذا ويستعد عدد كبري من الزائرين اإليرانيني والكويتيني 
بعد  خصوصًا  املقدسة،  األربعينية  بالزيارة  للمشاركة 
موافقة اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية يف العراق 

عىل دخول )40 ألف زائر( عريب وأجنبي.

زائرين  توّثق مسرية  وحصلت )جملة األحرار( عىل صور 
فيام  البرصة،  حمافظة  إىل  جّوًا  بالدهم  من  قدموا  كويتيني 
صفوان  منطقة  من  األق��دام  عىل  مشيًا  باملسري  انطلقوا 

جنوب العراق باجتاه كربالء املقدسة.
خوزستان  مناطق  من  اإليرانيون  ال��زائ��رون  انطلَق  كام 
واألهواز بمسريهتم الراجلة صوب احلدود العراقية ومنها 
املباركة،  بالزيارة  للمشاركة  املقدسة  كربالء  مدينة  إىل 
مدينة  من  انطلقت  التي  الزائرين  مسرية  سبقتها  والتي 

مشهد املقدسة.
ويف الوقت ذاته، طالب عدد من الزائرين من دول عربية 
وأجنبية، احلكومة العراقية، بتسهيل السفر إىل البلد، وفتح 
وعدم  األربعينية  الزيارة  بأداء  الراغبني  مجيع  أمام  املجال 

االقتصار عىل عدد حمدود من الزائرين.

مسيرة العشق الحسيني تنطلق صوب 
كربالء المقدسة إلحياء زيارة األربعين
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اختاَر موقع املوسوعة العاملية الشهرية )ويكيبيديا( خمطوطة 
الشيعة، ضمَن  املسلمني  الثالثة عند  للشهادة  قديمة  عثامنية 
وأرفقها   ،)2021 أيلول   6( االثنني  اليوم  ص��ورة  حقل 
الثالثة ومرشوعيتها عند أتباع  بتعليقات عن معنى الشهادة 

أهل البيت )عليهم السالم(.
عبارة  حتتوي  التي  العثامنية  املخطوطة  املوسوعة،  ونرشت 
التناظرية يف اخلط العريب،  )عيلٌّ ويلُّ اهلل( باستخدام الكتابة 
كأهنا  بعض  عىل  بعضها  احل��روف  انعكاس  تعني  والتي 

منعكسة عن مرآة.
وُيعد اختيار هذه الصورة من قبل املوسوعة، أن »اجلمهور 
يف  الصور  أفضل  من  واح��دًة  بوصفها  تصنيفها  عىل  اتفق 

ويكيبيديا العربية«.
وذكرت املوسوعة يف تعليقها عىل مضمون املخطوطة، بأن 
من  كّل  لشهاديت  الشيعة  عند  إضافة  هي  الثالثة  »الشهادة 

أشهد  اهلل،  إال  إله  أن ال  أشهد  األذان واإلقامة، وصيغتها: 
أن حممًدا رسول اهلل، أشهد أن علًيا ويل اهلل«.

واستندْت ويكيبيديا يف مرشوعية الشهادة الثالثة عند الشيعة 
بن  الدين  زين  )الشيخ  الثاين  الشهيد  الشيعة  رأي شيخ  إىل 
عيل اجلباعي العاميل( املتوّف سنة )965 ه�(، والذي يراها 

من حقائق اإليامن ال من فصول األذان.
)املحّمدي(  الفاريس  سلامَن  أن  »روَي  بأنه  أيضًا  وذكرت 
اهلل  رس��ول  عىل  رجل  فدخل  واإلقامة،  األذان  يف  ذكرها 
الرسول األكرم:  )صىل اهلل عليه وآله( وأخره بذلك فقال 

سمعت خريًا«.
جدير بالذكر أن »ويكيبيديا« مرشوع تعاوين متعدد اللغات 
نشأ عام )2001( ويضّم ويكيات بأكثر من 300 لغة للعمل 
ومتنوعة  ومتكاملة  ودقيقة  حرة  موسوعات  مشاريع  يف 

وحمايدة، يستطيع اجلميع املسامهة يف حتريرها.

“ويكيبيديا” تنشر مخطوطة عثمانية عن 

“الشهادة الثالثة” كأفضل صورة يختارها الجمهور



اإلخالص والنية فى تربية األبناء
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ينبغي أن نتساءل: ملاذا نحرص عىل أن نريب أوالدنا تربية صاحلة؟ 
هبم  لنفتخر  هل  إليهم؟  ونحتاج  نكر  حني  كبارًا  لينفعونا  هل 
أمام الناس ونتباهى هبم عند اآلخرين؟. هذه نيات باطلة ومآس 
ظاهرة لعلها الرس األكر يف فساد األوالد؛ فإن النيات الفاسدة 
ال يصلح معها العمل فيجب إن أردنا ذرية صاحلة أن نصحح 
نياتنا: أننا إنام نربيهم ألن اهلل أمرنا بذلك. ان هذه الرتبية تكليف 
من اهلل عز وجل وأهنا فريضة نؤجر بفعلها ونأثم عىل تركها.. 
تعميق هذا املعنى يف القلب) أنك تؤدي واجبًا فرضًا حتاًم الزمًا 
يراقبك فيه اهلل وسيحاسبك( جيعلك تؤدي هذه املهمة كام حيب 
تستجلب  النية  هبذه  وأيضا  وهتوى.  تبتغي  كام  ال  ويرىض،  هو 
إعانته وتثبيته وتوفيقه فكم من حريص عىل تربية األبناء شغوف 

هبا وهو غري موفق؛ فتأيت النتائج العكسية.
يريب  حني  النية  أمهها:  أسباب  األبناء  تربية  يف  التوفيق  وعدم 
األب من أجل ان يقال هذا ابن فالن وخوفا من أن يقال هذه 
تربية فالن وال تكون النية هي )قوا أنفسكم وأهليكم نارا( أو 
صاحلا  سينشأ  ابنه  ان  األخ  ظن  ومنها  له(  يدعو  صالح  )ولد 
بال  هكذا  أبنائه  بصالح  اهلل  فسيكافئه  هو  لصالحه  إما  تلقائيا 
ملتزمة  األرسة  ألن  أو  وحده  شيخ  الشيخ  ابن  ألن  أو  جهد 

ومنها  جمهود.  بال  االبن  يف  بالتأثري  وحده  كفيل  البيئة  فصالح 
ألعامهلا  الكايف  الوقت  إعطائها  وعدم  الرتبية  عن  االنشغال 
بأن  كاجللوس مع األبناء واخلروج معهم، ومنها عدم االقتناع 
أهلنا ربونا  ان  باعتبار  أو اطالع  قراءة  أو  الرتبية حتتاج ملجهود 
ان  ادراك  وعدم  كذلك  سيرتبون  فأبناؤنا  وببساطة   عناء  بال 
الزمن تغري وأصبح البيت له رشكاء يربون تربية سلبية كالشارع 
واإلعالم. كذلك فهم الرتبية إهنا جمرد إمالء األوامر يا بني صل 
يا بني افعل وال تفعل. وقد يكون األب ال جييد التعليم والتفهيم 
وتوصيل املعاين او ليس لديه صر عىل أعامل الرتبية ويريد أن 
أبنائنا  تربية  إمهال  كذلك  وحده.   والرضب  بالعقاب  يأخذها 
وهم يف الصغر  حيث يكون استعدادهم أكر للتلقني واالقتداء 
ولكن ألن  املشاكل مل تظهر بعد فنحن مسرتحيون وغري منتبهني 
سن  يف  إال  اليها  ننتبه  وال  اجلدار  يميل  أن  قبل  البناء  لرضورة 
البلوغ عندما يظهر التمرد والضياع فهنا نرصخ ونحن مل نتعب 
عقوق  الكبائر  ومن  والتقليد،  للتلقني  االستعداد  أيام  البناء  يف 
اآلن  أبنائه  سن  يف  وهو  كذلك  كان  أو  كره  يف  لوالديه  األب 
التوبة  وحله  جدا،  ومهم  كبري  سبب  وهذا  ذلك  من  يتب  ومل 

واالعتذار إىل اهلل والعودة إىل بر اآلباء حتى لو كانوا امواتًا.

خالد النجار 
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امرأة كانت حتمل ابنها، مرت يف طريقها بالقرب من كهف. 
فسمعت صوتا من أغوار الكهف يقول: ادخيل وخذي كل 
فبعد خروجك من  تنيس األساس واجلوهر.  ترغبني وال  ما 
الكهف سيغلق الباب إىل األبد. إنتهزي الفرصة ولكن خذي 
حذرك من عدم نسيان ما هو األساس واألهم لك!. وما إن 
وبدأت  جانبا  ابنها  فوضعت  اجلواهر.  هبرهتا  حتى  دخلت 
تلتقط اجلواهر، وراحت متأل جيوهبا وهى مذهولة. حلمت 

أنه  ينبهها  الصوت  وعاد  ينتظرها.  الذي  الالمع  باملستقبل 
باقي هلا القليل. ال تنيس األساس. وما أن سمعت أن الثواين 
عىل وشك أن متيض ويغلق الباب. انطلقت بأقىص رسعة إىل 
خارج الكهف وجلست تتأمل ما حصلت عليه? تذكرت أهنا 
األبد  إىل  مغلقا  سيبقى  بابه  وأن  الكهف  داخل  ابنها  نسيت 
وأحزاهنا لن متحوها ما حصلت عليه من اجلواهر. هكذا هي 
الدنيا. خذ منها ما تريد ولكن ال تنس األساس وهو -صالح 

األعامل- فال ندري متى يغلق الباب وال نستطيع العودة.

قة لغاياهتا النبيلة، ال بد هلا أْن َتتَّصف بام يأيت: لكي تكون األرسة متميزة، وحمقِّ
 أواًل، العبودية هلل:

ويتم من خالل تنشئة أفراد األرسة عىل العبودية هلل، وغرس مبادئ اإلسالم 
يف قلوب أفرادها، وتربيتهم عليها، كي  يكون لِسان حاهلم ومقاهلم: )ُقْل إِنَّ 

ِ َربِّ اْلَعامَلنَِي( األنعام 162. َياَي َومَمَايِت هلِلّ َصاَليِت َوُنُسِكي َوحَمْ
ثانيًا، إحكام الزمام:

وقيامهم  لوظائفهم،  وإتقاهنم  األرسية،  احلياة  يف  الوالدين  جدية  به  ونعني 
بمسؤولياهتم جتاه األرسة واملجتمع، مع قوة َربط األرسة بمحورها، ودفعها 

لتحقيق أهدافها، وَحّثها للوصول إىل غاياهتا.
ثالثًا، إبراز القدوات:

مة القدوات األرسية الوالدان، فكلام استجمعا صفات القدوة كلام  ويف ُمقدَّ
ز األرسة. ازداد متيُّ

رابعًا، َتنِمَية املهارات:
اكتشاف مواهب وقدرات أفراد األرسة ودفعها إىل الروز، وذلك من خالل 
الفرص لصقلها ونضوجها، من خالل دورات  تنميتها وتشجيعها، وإجياد 

تدريبية، أو ختصصات أكاديمية، برامج أرسية مثاًل.
خامسا، إتقان فن الرتبية:

أرسة  من  كانوا  وإن  نفسياهتم،  يف  وخيتلفون  طباعهم،  يف  يتفاوتون  البرش 
ات حيتاج إىل َفنِّ يف التعامل معهم، وكسب  واحدة، وتربيتهم ِوفق هذه املتغريِّ

ثَِقتهم، وضامن استجابتهم ملا يريده من مبادئ وقيم.
سادسا، هتيئة البيئة األرسية:

باملشكالت  اهلائج  املتقلب  والطقس  السبخة  األرض  يف  ينبت  ال  التميز 
التفاهم  يسوده  األرسة  جو  كان  فكلام  النفسية،  واالضطرابات  األرسي��ة 
ة املشكالت الزوجية، كان ذلك عونًا عىل زيادة  والتواؤم بني األفراد مع ِقلَّ

فرص التميز واإلبداع.

ن أسرة النموذجية
ّ

كيف تكو

قصة أسرية

وقفة
تــربــويــة   

عىل  فقط  يتوقَّف  ال  الزواج  نجاح  أن  اعلم 
فوق  قرص  إىل  واالنتقال  والتكافؤ،  الرشاكة 
من  وخالية  ��ة،  ورديَّ فيه  واحلياة  السحاب، 
رضورية  أخ��رى  أشياء  هناك  بل  املشاكل، 
يك، يتحمل  ومهمة. أنت حتتاج لرشيٍك يقوِّ
رضبات األيام معك، يشد يَدك إن سقطت، 
يف  ينظُر  ثم  قدميك،  عن  الغبار  وينفض 
ولن  معك  وأنه  بخرٍي  أنك  وخيرك  عينيك 
يرتكك. لن ترتكَك إن مررَت بضائقة ماديَّة، 
لن  اإلن��ج��اب،  يف  ت��أخ��رِت  إن  يرتكِك  لن 
ترتكَك إن اضطررَت إىل بيع السيارة لسداد 
َدْين، لن يرتكِك إن ازداد وزنِك؛ فاألمر يف 
احلقيقة أنه حيبِك أنِت بروحِك وليس األمر 
تنتقل  أن  قررت  إن  ترتكَك  لن  فقط،  بدًنيا 
ك لبيتك - والذي هو بيتها؛ ألهنا أمك -  أمُّ
ألهنا تعلم فضلها عليَك، وستتحمل وحتسن 
إليها معك. نحتاج للتمحيص ونحن نختار، 
وهم من أبناء األصول،  عندما تتزوجون ختريَّ
مهم،  فكالمها  الدين؛  مع  اخلُلق  أصحاب 
ال��ع��ادات  ت��راق��َب  أن  حسبانك  يف  وَض���ْع 

والطباع.
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نحن مل نركب سفينة نوح، ومل نوفق إلدراك اإلمام عيل )عليه السام(، 
ومل نفز مع أصحاب احلسني )عليه السام( ولكن ما زالت هناك أماكن 
فارغة يف قافلة اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه الرشيف( تنتظر الصادقني 

املخلصني فلنعمل من أجله. 
كلام اقرتبنا من االمام خطوة، كلام زاد الغربال قوة يف غربلته حتى يقع 

خلق كثري فاهلل اهلل يف )التمسك بالدين(..

يف النتظار

مألُت العمَر حكاياٍت عنك، قرأتك يف كل كتاب، 
وجهرًا،  رسًا  ذكرتك  واليقظة،  احللم  يف  ندبتك 
تغنيت باسمك ليَل هنار، تشبتث بخيط آمايل فيك 
مع كل خطٍب، كتبت إليك متوساًل مسرتساًل، ال 
خائفًا وال وجاًل، أسبلت إليك الدمع وأرسلته يف 

إناء الصر بال اختيار مني وال اعتذار. 
العقل  وأنحاء  القلب  أرجاء  يف  آثارك  قصصت 
يف  ألطافك  أرسار  عن  حتريت  الروح،  وضفاف 
خفائك ونواياك يف طوايا ندائك وخبايا بالئك، 

يا مبتىًل بأحبائك قبل أعدائك. 
رجاء  ول��دى  املعوزين  ظ��ّن  عند  رأيتك  طاملا 
قبور  وع��ىل  التائبني  رؤوس  وإىل  الفاقدين 
وختفف  اآلم��ال  النفوس  يف  تشيع  الراحلني، 
من  الشديد  عنها  وتدفع  واألثقال  األوزار  عنها 

األهوال.  
يف  فقدتك  ك��م  ال��ط��اع��ات؟!  يف  وج��دت��ك  ك��م 

املعايص؟!  كم رجوتك يف التوبة؟! 
يا لك من قريب حبيب، ويا لك من بعيد منيع، 
الشجى،  حمبيك  تشاطر  شفيع.  جميب  لك  ويا 
مهام  بالصر  تتجمل  األسى،  مريديك  وتقاسم 
وتعاظمت  العصور  ومت��ادت  الدهور  تطاولت 

اآلالم..
حتطم  انتظارك،  عباب  يف  متخر  نجاتك  سفينة 
وت��درك  الراغبني،  تسعف  األم���واج،  ج��روت 

اهلاربني، وتغيث الغرقى، وأنا منهم..          

غريق هواك

قافلة الإمام املنتظر

وخمطوطات  ومؤلفات  بكتب  اخلاصة  املقرم(  السيد  اثار  )موسوعة 
السيد اجلليل، والعامل الدليل، سليل الدوحة املحمدية، وثمرة الشجرة 
واحد  املقتل،  صاحب  املقرم(  الرزاق  )عبد  املعظم  السيد  العلوية، 
علامء األمة وعلم من أعامها وحرب من أحبارها.. وهذه السلسلة من 
آثار السيد عبد الرزاق املقرم عددها )18( كتابا تم مجعها من العراق 

وايران من قبل العتبة احلسينية املقدسة يف عرشة أجزاء.

ح�صــور الأطفال يف اإحيــاء ال�صعائر واملجال�ض 
احُل�صينية ح�صانٌة عقائدّيٌة را�صخة..
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م�صاركة الطفال يف اإحياء ال�صعائر

قيادة املرجعية لالأُّمة

البيت  أهل  فقيه  الرباين  العامل  يقول 
سعيد  حممد  السيد  السام[  ]عليهم 

احلكيم ]طاب ثراه[:
قيادة  الشيعية  املرجعية  استطاعت   
الغيبة  عرص  يف  وتوحيدها  اأُلّملللة 
جتب  ناطق  إمام  ال  حيث  الطويل؛ 
واحدًا   - املرجع  يتمّتع  وال  طاعته، 
قاهرة  مادية  بقّوة   - أكثر  أو  كللان 

ترغم عىل متابعته.
أّن للتسديد اإلهلي  نعم، ال ريب يف 
مشفوعًا  ذلللك،  عىل  العون  أعظم 
)عّجل  والزمان  العرص  إمام  برعاية 
الللذي  الللرشيللف(  فرجه  تعاىل  اهلل 
يكون االنتفاع به يف غيبته كاالنتفاع 

بالشمس إذا جّللها السحاب..

حصانٌة  احُلسينية  واملجالس  الشعائر  إحياء  يف  األطفال  حضور 
عقائدّيٌة راسخة، فقد أشار هلذا املعنى سامحة املرجع األعىل السّيد 

ه( حيث قال ما نّصه: السيستاين )دام ظلُّ
تعليم  رضورة  عىل  السالم(  )عليهم  األئمة  تأكيد  يف  »ال��رسُّ 
الصبيان أحاديث أهل البيت )عليهم السالم( قبل االطالع عىل 
)عليهم  البيت  أهل  بأحاديث  استأنس  إذا  الصبي  فإنَّ  غريها، 
يتأّثر  ال  فإّنه  ذهنه  يف  ومعتقداهتم  أفكارهم  السالم(،وترّكزت 
وستصونه  األخرى،  واملبادئ  والتيارات  املذاهب  بأفكار  بعدها 
مرتكزاته عن االنحراف.. أّما لو ترّكزت يف ذهنه األفكار املخالفة 
فرّبام يصعب مواجهتها وإزالتها، كام يالحظ أمثال هذا التأكيد يف 
سس  روايات أحكام األوالد.. وبعد ترّكز الدعائم العقائدّية واأُلُ
الفكرّية ملبادئ أهل البيت )عليهم السالم( يف أعامقه فإّنه سوف 
يزداد إيامنًا ووالًء وتعّلقًا هبم أكثر، كّلام سمَع أحاديَثهم واجلديَد 
ِمن تعاليمهم وُمعتقداهتم، كام تدّل عىل ذلك الكثرُي ِمن الشواهد 

والنصوص«.
انظر - تعارض األدّلة واختاف احلديث - تقرير أبحاث سامحة السّيد 

السيستاين- بقلم السّيد هاشم اهلاشمي - ج1 - ص 285 - 286.
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يقول )طاب ثراه( ما قمنا 
بذلك اإل اأمال يف اأن نكون 
من دعاة احلق املقبولني 

عند اهلل تعاىل الفائزين 
بر�صاه، واأن نعدَّ من خدام 

اأهل البيت )عليهم ال�صالم(، 
املبعوثني يف زمرتهم، 
املرحومني ب�صفاعتهم




