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معهد المرأة المسلمة يخّرج 

دفعته الثالثة من دورة الدبلوم الشرفي

الى روِح الشهيِد البطل )إبراهيم جوني غدير الحجاج العبادي(
ابراهيَم الحجاِج.. كابوِس التكفيرين

التوسل بالنبي         وأهل بيته

كيَف تكوُن المرأة قوية ؟
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

)العباس الثاني( 
السيد عبد اهلل بن محمد بن طاهر الموسوي

أحد أعالم القرن الرابع الهجري 
وصاحب الكرامات والبراهين

بالمجان.. 
العتبة الحسينية تطلق مبادرة انسانية كبرى 

أقدمها واشهرها في العتبة الحسينية المقدسة..
ساعات تزّين كربالء وتحافظ على هويتها

حضوٌر الفت في إنتاج وصناعة الكتاب العراقي..
العتبة الحسينية تتألق بجناحها المشارك بمعرض البصرة للكتاب

رحمة اهلل
»اذا كان يوم القيامة نشر اهلل تبارك وتعالى رحمته، حتى 

يطمع إبليس في رحمته«.
اإلمام ابي عبد اهلل الصادق )عليه السالم( / االمالي - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٧٤«



م������ا يحصُل في مدينة كربالء المقدس������ة من إقامة المش������اريع 
الخدمي������ة واإلنس������انية التي اضطلع������ت بها العتبة الحس������ينية 
المقدس������ة من������ذ البداية، ال يحتاج ألن تصعد عل������ى ربوة عالية 
وتشاهدها، بل أّنك ستتلّمسها على وجوه الزائرين وابتسامات 

أولئك المحرومين الذيَن وجدوا من يمّد يد المساعدة إليهم.
حينم������ا أحّدث أح������دًا ما جاء إل������ى الزيارة من م������كان بعيد عْن 
مدينتنا المش������رعة األبواب على الجمال والسالم والكرم، يقوُل 
ل������ي فورًا: نتمن������ى لو أنَّ مدننا تحظى به������ذا اإلخالص والوفاء 
والهّم������ة العالية والقلوب الرحيمة ال������ذي تبديه إدارتا العتبتين 
الحس������ينية والعباس������ية المقدس������تين، ومع ذلك فإّن الخدمات 
المقّدمة وخاصة المشاريع الطبية والفعاليات الدينية والثقافية 
ل������م تقتصر عل������ى جغرافية كربالء بل تعّدته������ا إلى خارجها، 
يمك������ن مثاًل أن تتجّول في أي ح������ي من أحياء محافظة البصرة 
الفيحاء س������تجُد أث������رًا قائمًا ودلياًل يدلُّك عل������ى خدمة ما مهما 
كانت صغيرة أو كبيرة قّدمتها العتبة الحس������ينية المطّهرة، 
حّتى أن لساَن حال الكثيرين يقول: هذه خدمات عمالقة وعظيمة 
ال تستطيع حمل مسؤوليتها وتوفيرها سوى الوزارات وتحتاج 
لألموال الضخمة واأليادي العاملة، لكن ما يحدث أّيها السادة أّن 
ما ُيقّدم من خدم������اٍت للزائرين وكذلك المواطنين العراقيين 
باختالف طوائفه������م ومناطقهم توّفره العتبة الحس������ينية عبر 
أياديها األمينة وبأقّل تكلفة ممكنة، وهي بذلَك ال تريد التفّرد 
لوحده������ا وإنما رس������التها الدائمة أّنها جهد س������اند لم������ا تقّدمه 

الوزارات والدوائر الحكومية.
م������ا أردُت قوله إّننا أم������ام تجربة فّذة وناجح������ة، يتمّنى اآلالف 
غي������ري أن تطّبق ويتم استنس������اخها في أماك������ن أخرى، حّتى 
يع������م الخير على الجميع، وتبقى أنف������اس وبركات أهل البيت 
)عليهم الس������الم( ومواليهم الحقيقيين حاضرة وتشعُّ كشمس 

في ضاحيِة النهار.

رتو�ش العتبات" بال  "�شغل 
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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البريد االاكتروني:

علي الشاهر
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 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
حيدر عاشور 

ضياء االسدي

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

حسنين الزكروطي

أحمد الوراق

فالح حسن

نمير شاكر

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 

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي - كفاح وتوت ل د. نعمات عيسى

عامر الطائي - خالد غانم الطائي ل حسين أبو نادر



يواصل قسم املشاريع اهلندسية والفنية التابع للعتبة احلسينية املقدسة 
باملرأة وبتقنيات وجتهيزات  العمل النجاز أول مرشوع طبي خاص 

فريدة.
وقال رئيس القسم املهندس حسني رضا مهدي، إن »الكوادر اهلندسة 
والفنية حققت نسب انجاز متقدمة يف مرشوع مستشفى الشيخ أمحد 
االطباء،  شارع  يف  فقط  النساء  ملعاجلة  املخصص  اهلل(  )رمحه  الوائيل 

بمنطقة االسكان، وسط كربالء  املقدسة«.
الصحية،  التأسيسات  يف  االع���ال  م��ن  االن��ت��ه��اء  »ت��م  وأوض���ح 
االهناءات  أعال  استمرار  مع  واملنظومات،  والتربيد،  والكهربائية، 
والديكورات  بورد(،  و)اجلبس   ،)HPL( بادة  للتغليف  الداخلية 

الداخلية«.
وتابع »كذلك تستمر االعال بمحطة معاجلة املياه للمستشفى، وأعال 

منظومة نقل العينات الطبية، وأعال منظومة الغازات الطبية«.
يذكر أن مستشفى الشيخ أمحد الوائيل )رمحه اهلل( الذي تنفذها العتبة 
احلسينية املقدسة، تعد أول مرشوع طبي عىل مستوى العراق خاص 
الصحة  وزارة  قبل  من  املعتمدة  املعايري  وفق  صممت  حيث  باملرأة، 
وتضمُّ  املستشفيات،  بناء  اختصاص  يف  العاملية  واالنظمة  العراقية، 

باإلضافة  رسير،   )200( عىل  وحتتوي  املرىض،  لرقود  غرفة   )77(
االخرى،  املنشآت  من  والعديد  وخمتربات،  للعمليات  صاالت  اىل 
األريض  الطابق  يتضمن  طوابق،   )9( من  املستشفى  تتكون  حيث 
الطوارئ غرف املعاينة األولية واألشعة، ويضم الطابق االول غرف 
رقود واملخترب املركزي، فيا يضم الطابق الثاين غرق رقود ايضًا و)9( 
وقاعات  رقود  غرف  الثالث  الطابق  يضم  فيا  استشارية،  عيادات 
لإلفاقة، بينا يضمُّ الطابق الرابع غرف رقود ومطعا مركزيا ومصىل 

للرجال وللنساء وقاعة اجتاعات.

املقدسة،  احلسينية  العتبة  أطلقت 
مطلع شهر ترشين الثاين 2021، محلة 
مناطق  يف  جمانًا  املواطنني  لعالج  طبية 
تشمل  متنقلة  عيادات  عرب  سكناهم 
املناطق  عىل  وتركز  املحافظات  مجيع 
بتوجيه  ذلك  ويأيت  والفقرية،  الشعبية 
العليا  املرجعية  ممثل  لدن  من  مبارش 

املهدي  الشيخ عبد  املقدسة ساحة  للعتبة احلسينية  واملتويل الرشعي 
الكربالئي.

إن  الرشيفي  عقيل  السيد  احلسينية  العتبة  إعالم  قسم  رئيس  وقال 
»األمانة العامة للعتبة احلسينية وضمن نشاطاهتا الطبية املتنوعة تطلق 
محلة )عالجك بني اهلك( التي سوف تبدأ يف قضاء اهلندية )طويريج( 

وعىل مدى )ثالثة ايام من الساعة ٨ صباحا اىل الساعة ٨ مساء(«.
وبحسب الرشيفي فإن »الكوادر الطبية يف هذه احلملة ستقوم بإجراء 
والتحاليل  واملفاصل  الباطنية  ختصصات  يف  جمانية  طبية  فحوصات 
الكاملة وكذلك صيدلية لتوفري العالج وفحص كورونا للمواطنني«، 
وأكد أن املوقع سيكون يف )كراج كربالء قرب دائرة االطفاء( بالقضاء 

الذي يبعد عن مركز كربالء 22 كم.
»مج��ي��ع  أن  إىل  ال��رشي��ف��ي  ول��ف��ت 
واألدوي���ة  والتحاليل  الفحوصات 
احلسينية  العتبة  أعلنت  فيا  باملجان«، 
تقديم  عن  سابق،  وقت  يف  املقدسة، 
والتشخيصية  العالجية  اخل��دم��ات 
ملرىض الرسطان دون سن ال� 12 عامًا 
بشكل جماين، يف مستشفى وارث الدويل لعالج األورام، واستمرت 

بمرشوعها املجاين طيلة مخسة أيام بمناسبة املولد النبوي الرشيف.
وجتدر االشارة اىل أن دور املؤسسات الصحية التابعة للعتبة احلسينية 
املقدسة هو دور مكّمل جلهود اجلهات الصحية املعنية يف املحافظة يف 
تقديم أفضل اخلدمات الطبية للمرىض، وفقًا للمتويل الرشعي الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي يف حديث له يعود لعام افتتاح مستشفى زين 

العابدين )عليه السالم(.
العتبة  تقدمها  التي  املجانية  الطبية  اخلدمات  إطار  يف  ذلك  ويأيت 
احلسينية املقدسة للمرىض من خمتلف حمافظات العراق للتخفيف عن 

كواهلهم من تكاليف إجراء العمليات اجلراحية.

تحقيق نسب إنجاز متقدمة في أول مشروع طبي خاص بالمرأة

فرها العتبة الحسينية المقدسة لعالج 
ّ

 متنقلة” تو
ٌ

“عيادات
الفقراء في العراق “مجانا”
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مركز  تأهيل  بمرشوع  عالية  إنجاز  نسبة  حتقيق  عن  املقدسة  احلسينية  العتبة  أعلنت 
ختصيص للعيون يف مدينة كربالء املقدسة.

العتبة  »إن  العتبة حسني رضا مهدي  والفنية يف  اهلندسية  املشاريع  رئيس قسم  قال 
املقدسة جتري اآلن االهناءات األخرية من قبل قسم املشاريع اهلندسية والفنية التابع 
هلا يف مرشوع تأهيل مركز السيدة زينب الكربى )عليها السالم( اجلراحي التخصيص 

للعيون وبمساحة )350(م2، الذي يقع يف حمافظة كربالء املقدسة«.
وأضاف: »متكنت كوادرنا من حتقيق نسبًة إنجاز عالية حيث تم إنجاز:

1- اعال فتح السقوف القديمة بالكامل.
2 - أعال صيانة املنظومات )الكهرباء - املاء واملجاري - التربيد - الكامريات - 

االتصاالت - الساعات – االطفاء
مع  واجلداري  االريض  الصحيات  )تبديل سرياميك  الصحيات  أعال صيانة   -  3

رفع املقاعد ومعاجلة األرضية.
4-  أعال تغليف مجيع جدران املركز بادة اجلبس بورد مع الصبغ.

وحسب  الصبغ  مع  بالكامل  والتايالت  اجلبس  بادة  السقوف  تغليف  أعال   -  5
املخططات.

٦ - أعال جتهيز وتثبيت قطع الداللة واآليات القرآنية واللوحات السقفية يف املركز.
7 - أعال فرش أرضية املركز بالكامل بادة الفينيل وحسب املخطط واملواصفات.

mdf  ٨-  أعال تبديل االبواب التالفة بأبواب
9 - صبغ ومعاجلة باقي األبواب با يليق باملركز.

10-  أعال جتهيز وتثبيت اهلاند ريل للمركز.
أفضل  توفري  اىل  املستشفيات  افتتاح  خالل  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  وتسعى 
اخلدمات الطبية للمرىض، وتوفري اجلهد وعناء السفر عىل املرىض الذين يضطرون 

اىل العالج خارج العراق مما جيعلهم عرضة لعمليات النصب واالحتيال.

العتبة الحسينية تقترب من إنجاز مركز 
تخصصي بـ”جراحة العيون”

إنجاز  عن  تعلن  املقدسة،  العباسية  العتبة 
اهليكل اخلشبي لشباك رضيح السيدة زينب 
الكربى بنت أمري املؤمنني )عليها السالم( 
بأيٍد عراقية من كوادر قسم صناعة الشبابيك 

واألرضحة الرشيفة وأبواهبا.

مؤسسة  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح  بعد 
وارث الدولية لعالج االورام.. وبعد إجراء 
والتشخيصية  املعقدة  اجلراحية  العمليات 
مجيع  من  املرىض  جلميع  )جمانًا(  والعالجية 
حمافظات العراق تيمنًا بحلول ذكرى والدة 
وآله  عليه  اهلل  )ص��ىل  حممد  األعظم  النبي 
وسلم( األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
مع  للمستشفى  جديدة  توسعة  اضافة  تقرر 

استرياد ارقى األجهزة العاملية..

احلسينية  العتبة  يف  الطفولة  رعاية  قسم 
االخ��راج  ورش��ة  اقامته  يواصل  املقدسة 
امل��رسح��ي اخل��اص��ة ب��م��رسح ال��ط��ف��ل عىل 
خشبة  وثم  الشهداء  سيد  جممع  يف  التوايل 
ضمن  ك��رب��الء  يف  الثقايف  ال��ق��ر  م��رسح 
مرشوع مرسحي هادف يرتقي بذائقة الطفل 

العراقي. 
جملة االحرار اال�سبوعية
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 21/ذي احلجة/1437هـ املوافق 2016/9/23م :

اعداد:حيدر عدنان

نذكر  ان  نود  اجلديد  ال��درايس  العام  بداية  اق��راب  بمناسبة 
ألعزائنا االساتذة واملعلمني واولياء الطالب بعض االمور :

اواًل:
واملعلمون  واملدرسون  اجلامعات  يف  االساتذة  االخوة  ليعلم 
ان مهنة التعليم والرتبية متثالن يف بعض جوانبها امتدادا ملهنة 
وتربيتهم  الناس  تعليم  يف  السالم(  )عليهم  واالئمة  االنبياء 
فاجعلوا مقصدكم والباعث لديكم هي النية اخلالصة هلل تعاىل 
ليكون لكم بذلك االجر يف عملكم ولتجعل ساعات تعليمكم 

يف ميزان حسناتكم..
ثانيًا:

املأمول من االخوة االساتذة واملعلمني ان يلتفتوا اىل ان هؤالء 
الطلبة امانة يف اعناقهم فاآلباء واالمهات بل املجتمع بأكمله 
تشاءه  با  تصوغوهنا  هؤالء  وقلوب  عقول  اليكم  سّلموا  قد 
باملبادئ  صاحلة  االمانة  هذه  فاعيدوا  وتعاليمكم  افكاركم 

واخللق الرفيع مصونة من اجلهل واالنحراف..
جمال  يف  املهني  التعليم  عىل  تقتر  ال  مهمتكم  ان  وتذكروا 

اختصاصاتكم بل مهمتكم هي التعليم والرتبية عىل االخالق 
بدون  للتعليم  ثمرة  فال  معًا  الصاحلة  واملواطنة  الفاضلة 
االكثر  واالستاذ   – القيم  هذه  عىل  النفس  وتربية  االخ��الق 
تأثريًا يف طلبته هو الذي يبدأ بنفسه فريبيها ويؤدهبا عىل حماسن 
االخالق وحمامد الصفات ويرتمجها اىل سلوك فعيل امام طلبته 
وعدم  هلم  بالتواضع  الطلبة  مع  التعامل  حسن  ذلك  ومن 
وسلوكهم  هلفواهتم  والتحمل  الصدر  وسعة  عليهم  التعايل 
اخلاطئ احيانًا وذلك بإرشادهم باحلسنى واملوعظة احلسنة اىل 
باخالقهم  االهتام  رضورة  عىل  وتنبيههم  الصحيح  السلوك 
يف  املتقدمة  الدرجات  عىل  باحلصول  كاهتامهم  وسلوكياهتم 

دروسهم ..
وعىل املعلم ان حيرتم مجيع الطلبة وال هيني من ال يمتلك الذكاء 
قابلياته  تطوير  كيفية  يعلمه  ان  حياول  بل  العلم  لتلقي  العايل 
ليتقدم يف مسريته العلمية، وعليه ان يوضح للطلبة ان النجاح 
يف الدراسة مهم لكنه جزء من النجاح االكرب املطلوب يف احلياة 
افراد  بقية  ومع  تعاىل  اهلل  مع  الصحيحة  العالقة  بناء  وهو  اال 

 على بناء جيل المستقبل
ً
مع بداية العام الدراسي الجديد.. وتأكيدا

ر الكوادر التربوية والتعليمية وأولياء 
ّ
المرجعية الدينية تذك

االمور بمسؤولياتهم اتجاه أبنائهم الطلبة..

ّ
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اخلطبة من�شورة يف جملة االحرار العدد )561(
27/ذو احلجة/1437هـ املوافق 2016/9/29م

املجتمع وامتالك الشعور باملسؤولية يف أي موقع كان بعد التخرج 
املجتمع  وخدمة  الصاحلة  االرسة  وبناء  فيه  النجاح  عىل  والقدرة 

بصورة صحيحة.
ثالثا:

اساتذة  يدرسهم  ابناء  لديك  ان  املعلم  واهيا  االستاذ  اهيا  تذكر 
ومعلمون مثلك فاحسن التعليم والرتبية لتالميذك وابذل كل ما 
ألبنائك  تعاىل  اهلل  يقيض  العلمية  بمستوياهتم  لالرتقاء  بوسعك 

معلمني حيسنون اليهم فاجلزاء من جنس العمل..
وتذكر ان بني يديك جيل املستقبل الذي هو امل جمتمعك فاشعرهم 
للتعلم وحبب  العزيمة واهلمة واالندفاع  بذلك وبث يف روحهم 
اليهم وطنهم وايقظ فيهم النخوة واحلمية ليكونوا بناة صاحلني هلذا 

الوطن وقادة امناء هلذا الشعب.
وعليك  والتالميذ  للطلبة  حق  هي  ال��دوام  اوق��ات  ان  وتذكر 
حقهم  من  تنتقص  ان  لك  وليس  وتربيتهم  لتعليمهم  استفراغها 
املدرسة  او خروجك من   ً قليال  الدوام ولو  ان تأخرك عن  شيئًا. 
قبل هنايته خالفًا للتعليات او غيابك عن بعض احلصص التعليمية 
من دون عذر يعد ختلفًا عن عقد توظيفك والوفاء بالعقود واجب 

رشعًا واخالقًا .
رابعًا:

والتعليم  الدراسة  مستلزمات  توفر  ان  الرتبية  وزارة  من  املأمول 

املعلمني  ق��درات  تطوير  عىل  وتعمل  لذلك  املؤهلني  جلميع 
الباحثني  م��ن  املقدمة  البحوث  م��ن  واالس��ت��ف��ادة  وامل��درس��ني 
هبوط  اسباب  ودراسة  التدريس،  اساليب  لتحديث  املتخصصني 
املستوى العلمي وانخفاض نسب النجاح بصورة حادة يف بعض 

املدارس.

ح للطلبة ان 
ّ

على المعلم أن يوض
النجاح في الدراسة مهم لكنه 

جزء من النجاح االكبر المطلوب 
في الحياة اال وهو بناء العالقة 

الصحيحة مع الله تعالى ومع بقية 
افراد المجتمع وامتالك الشعور 
بالمسؤولية في أي موقع كان 
بعد التخرج والقدرة على النجاح 

فيه وبناء االسرة الصالحة وخدمة 
المجتمع بصورة صحيحة..



قادر  وتربوي  تعليمي  جهاز  خلق  املعنية  الرتبوية  االجهزة  وعىل 
حقًا عىل اداء هذه الرسالة العظيمة وذلك بتوفري الرغبة الصادقة 
واحلقيقية للمعلمني ملهمة التعليم وااليان برسالة العلم والقدرة 
والرغبة  االندفاع  فان  الواجب  اداء  يف  واالخ��الص  محلها  عىل 
لدى املعلم واالستاذ تنعكس بكل تأكيد عىل التالميذ الذين يتوىل 
عىل  يقبلون  وجيعلهم  التالميذ  ينشط  وبذلك  وتعليمهم  تربيتهم 

الدرس بجد واشتياق..
خام�شًا :

ونوجه كالمنا ألولياء االمور من االباء واالمهات فنقول ان توفري 
كالياهتا  من  وليس  احلياة  رضورات  من  ألبنائكم  التعليم  فرصة 
املايل  الدخل  وحمدودية  االمكانات  ضعف  جيعل  ان  يصح  وال 
مربرًا لعدم توفري هذه الفرصة هلم، توكلوا عىل اهلل تعاىل واطلبوا 
منه العون والتسهيل ليعينكم عىل حتمل اعباء ذلك وفتح السبل 
امامكم لتعلم ابنائكم – فان اهلل تعاىل عند حسن ظن عبده به وهو 

رازقكم ومعينكم يف ذلك.
او  االرسة  رب  لفقد  ابنائكم  عمل  تستلزم  الرضورة  كانت  واذا 
اوقاهتم  تقسيم  فرصة  فامنحوهم  ذلك  ونحو  العمل  عن  عجزه 
وجعل بعضها للعمل وبعضها للدراسة كا كان عليه حال الكثري 

من العوائل يف العقود السابقة.

رضوري  فانه  اوالدكم  مدارس  ادارات  مع  بالتواصل  وعليكم 
لنجاحهم وتقدمهم وليس من الصحيح امهال ذلك بعذر االنشغال 
متابعة  واجباتكم  اهم  من  ان  بل  احلياة،  ومهوم  الكسب  بأمور 
سلوك اوالدكم وتوجيههم باألسلوب الصحيح يف عالقاهتم مع 

االخرين وماذا يقرأون وماذا يشاهدون ومن يصاحبون..
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وان جيعل 

ذلك سبياًل للهداية والفالح يف الدنيا واالخرة انه سميع جميب..

اذا كانت الضرورة تستلزم عمل 
ابنائكم لفقد رب االسرة او عجزه عن 
العمل ونحو ذلك فامنحوهم فرصة 

تقسيم اوقاتهم وجعل بعضها 
للعمل وبعضها للدراسة كما كان 
عليه حال الكثير من العوائل في 

العقود السابقة..



السؤال: ما حكم الزوجة املفقود زوجها؟
الرشعي  احلاكم  إىل  أمرها  املفقود  زوجة  رفعت  إذا  اجلواب: 
بعد أربع سنوات مثاًل من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه 
خالل تلك املدة أمر احلاكم بتجديد الفحص عنه مقدارًا ما � 
مع إحتال ترتب الفائدة عليه � فإذا مل يبلغ عنه خرب أمر بطالقها 
عىل ما تقدم وإذا تبني بعد الطالق وانقضاء العدة عدم حتقق 
الفحص عىل وجهه � أو تبني عدم وقوع بعض املقدمات ااُلخر 
عىل الوجه املعترب رشعًا � لزم التدارك واالستئناف، وإذا كان 
ذلك بعد تزوجها من غريه كان باطاًل، وإن كان الزوج الثاين 
قد دخل هبا جاهاًل باحلال حرمت عليه أبدًا عىل األحوط، نعم 
إذا تبني ان العقد عليها وقع بعد موت زوجها املفقود وقبل أن 
يبلغ خربه إليها فالعقد وإن كان باطاًل إال إنه ال يوجب احلرمة 

األبدية حتى مع الدخول.
السؤال: ما هو حكم املفقود املنقطع خربه عن اهله؟

اجلواب: املفقود املنقطع خربه عن أهله الذي ال تعلم زوجته 
وليه  يقوم  أو  عليها  منه  ينفق  مال  له  كان  ان  موته  وال  حياته 
أن  إىل  واالنتظار  الصرب  لزمها  نفسه  مال  من  عليها  باالنفاق 
املطالبة  هلا  وليس  طالقه  أو  موته  خرب  يأتيها  أو  إليها  يرجع 

بالطالق قبل ذلك وان طالت املدة.
وأما إذا مل يكن للزوج مال ينفق منه عىل زوجته وال ويل ُينِفق 
عليها من مال نفسه جاز هلا ان ترفع امرها إىل احلاكم الرشعى 
فيؤجلها أربع سنني ويأمر بالفحص عنه خالل هذه املدة فان 
انقضت السنوات االربع ومل تتبني حياته وال موته أمر احلاكم 

وليه بطالقها فان مل يقدم عىل الطالق ومل يمكن إجباره عليه 
طّلقها احلاكم بنفسه أو بوكيله فتعتد أربعة أشهر وعرشة أيام 
فاذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز هلا أن 

تتزوج ممن تشاء.
السؤال: امراة فقدت زوجها ويوجد لدهيا مال لتنفق منه عىل 
من  وختاف  ال��زوج  فقد  عىل  تصرب  ال  ولكنها  وعياهلا  نفسها 
الرشعي  احلاكم  اىل  امرها  رفع  هلا  حيق  فهل  املحرم  ارتكاب 

لكي يطلقها من دون فحص وال مدة ؟
اجلواب: جيوز هلا رفع امرها ولكن البد من الفحص واملدة.

املطالبة  حياته  املعلومة  غري  املفقود  لزوجة  حيق  هل  السؤال: 
بالطالق منه؟

اجلواب: املشهور بني الفقهاء )رضوان اهلل عليهم( اّنه ال حيق 
وان  منه  بالطالق  املطالبة  حياته  املعلومة  غري  املفقود  لزوجة 
عنه  خالهلا  الفحص  حتقق  مع  سنوات  اربع  فقده  عىل  مىض 
بالفحص  الرشعي وامره  احلاكم  بتأجيل من  إذا مل يكن ذلك 
عنه  بالفحص  ااِلجتزاء  يبعد  املدة، ولكن ال  تلك  عنه خالل 
اربع سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر احلاكم 
امرها  الزوجة  رفعت  فلو  منه،  بتأجيل  يكن  مل  وان  الرشعي 
قيامها  مع  زوجها  فقد  من  مثاًل  سنوات  اربع  بعد  احلاكم  اىل 
الفحص  بتجديد  احلاكم  امر  املدة  تلك  خالل  عنه  بالفحص 
عنه مقدارًا ما � مع احتال ترتب الفائدة عليه � فاذا مل يبلغ عنه 

خرب أَمَر بطالقها عىل ما تقّدم.

 املراأة املفقود زوجها 
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تزامنا مع ذكرى مولد النبي األكرم )صلى الله عليه وآله( احتفى معهد األسرة المسلمة 

إلعداد  الشرفي  الدبلوم  دورة  من  الثالثة  الدفعة  بتخّرج  المقدسة  الحسينية  العتبة  في 

المرشدة األسرية، وقد شهدت قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني الشريف ختام هذه 

الدورة التي استمرت لمدة ستة اشهر، وتخرجت ما يقارب الـ )250( مرشدة أسرية”. 

معهد المرأة المسلمة يخّرج 
دفعته الثالثة من دورة الدبلوم الشرفي

بهدف صناعة مرشدات أسريات لخدمة المجتمع..
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الدكتورة نادية ياسني خضري مسؤولة دورة الدبلوم الرشيف: 
معهد  يقيمها  التي  الرشيف  الدبلوم  دورة  »مدة  إن  قالت: 
االرسة املسلمة بدفعتها الثالثة هي ستة أشهر مقسمة عىل 
كورسني دراسيني، ويتم من خالله تقديم املواد العلمية 
املعتمدة يف قسم العلوم الرتبوية والنفسية وبعض العلوم 
يتم  درايس  كورس  كل  هناية  ومع  والدينية،  االسالمية 
اختبار املشاركات يف الدورة، ومن حتصل عىل درجات 
عالية )تقدير امتياز( يتم منحها باج »املرشدة االرسية«، 
والذي يمّكنها من العمل يف املعهد وفق نظام ورشوط 

وضعتها االدارة«. 
الدورة  هذه  اقامة  من  العام  »اهلدف  إن  إىل  وأشارت 
عىل  ق��ادرات  ارسي��ات  مرشدات  وهتيئة  الع��داد  هو 
واملجتمع  خاص  بشكل  االرسة  داخل  الثغرات  سد 

بشكل عام«. 
وتابعت: »ليست هناك رشوط معقدة للمشاركة يف 
دورة الدبلوم الرشيف، ولكن هناك ضوابط اعتمدهتا 
ادارة املعهد من بينها ان يكون عمر املشاركة من 1٨ 
سنة فا فوق، مع اعطاء اولوية القبول لتخصصات 
العلوم االنسانية ومنها الرتبية و علم النفس وعلم 

االجتاع وطب املجتمع.
ونّوهت اىل ان هذه الدفعة ُأقيمت إلكرتونيًا وليس 
حضوريًا بسبب ظروف جائحة كورونا وما سببته 

يقارب  ما  قبول  تم  وقد  للعامل،  صحية  ارضار  من 
منها )250(  العراق، خترج  داخل وخارج  )350( طالبة من 

مرشدة أرسية«.   
من جانبها عربت الطالبة آالء الغريباوي إحدى املشاركات يف 
الدورة، عن شكرها وامتناهنا من العتبة احلسينية املقدسة وإدارة 
معهد األرسة املسلمة، جلهودهم احلثيثة اجتاه النساء والفتيات: 
فرحة  أخواتنا  نشارك  السالم(  )عليه  األحرار  أيب  جوار  »من 
االرسي،  املرشد  إلع��داد  الرشيف  الدبلوم  دورة  من  التخرج 
ورغم ما مررنا به خالل تلك الفرتة من معوقات بسبب جائحة 
ان  اىل  قادنا  والتعلم  االستفادة  عىل  ارصارن��ا  ان  اال  كورونا 
العتبة احلسينية  النتيجة، نشكر  الصعاب ونخرج هبذه  نتحمل 

املقدسة وادارة معهد االرسة املسلمة.
االستاع  اثناء  واجهتنا  التي  املعوقات  بعض  »هناك  وتابعت: 
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وانقطاع  االنرتنت  ضعف  بسبب  االلكرتونية  للمحارضات 
النقاشية  احللقات  ولكن  االحيان،  بعض  يف  الكهربائي  التيار 
احلني  بني  الدورية  واالمتحانات  الدورة  ادارة  وضعتها  التي 
كانت  املعلومات  ايصال  يف  االستشاريات  وخ��ربة  واالخ��ر 

كفيلة يف تذليل مجيع املعوقات«.
ويف حفل ختّرج املرشدات األرسيات، كان للخطيب احلسيني 
الشيخ جعفر اإلبراهيمي حضور مهم وكلمة قّيمة، حث فيها 
عىل رضورة املشاركة بمثل هذه الدورات التنموية عادا إياها 

سالح املسلات يف مواجهة األفكار املتطّرفة.
وقال اإلبراهيمي: ال خيتلف اثنان ممن يمتلك الوعي عن  ان 
تنهج  التي  املسمومة  الوافدة  االفكار  من  رشسة  هجمة  هناك 
بمجال تثقيفي معاكس لإلسالم وإرادته يف بناء األمة املسلمة 
الواعية، وتستخدم بجميع الوسائل املسموعة واملرئية، إلجياد 

هبا  حيلم  كا  األمور  لتمّر  اإلسالمي  املجتمع  داخل  يف  ثغرة 
أعداء االسالم، وبالتايل يفرتض ان تكون لكل فعل ردة فعل، 
وهناك ردود أفعال متباينة من قبل بعض املؤسسات االسالمية 
العتبة  ان  نرى  اختصاصنا  وبحكم  والتأثري،  القوة  حيث  من 
احلسينية  دؤوبة يف بناء االرسة املسلمة وتقويم املجتمع جسديًا 
عىل  ونحثهم  الربامج،  هذه  وبقوة  هلا  نبارك  ونحن  وفكريًا، 

املزيد من األلق يف جمال االرسة املسلمة.
يِف  َلُكْم  َكاَن  َقْد  )لَّ يقول   الكريم  »القرآن  االبراهيمي:  وتابع 
َ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر  َن َكاَن َيْرُجو اهللَّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ملمِّ  ِ َرُسوِل اهللَّ
َ َكثرًِيا( وبالتايل يفرتض ان تكون عالقتنا برسول اهلل )صىل  اهللَّ
تكون  ان  ال  هنجه  عىل  وس��ريًا  تطبيق  عالقة  وال��ه(  عليه  اهلل 
نتفاعل ونتضامن ونفّعل داخل  أن  عالقتنا حمدودة، كا علينا 

املجتمع هذه االخالق العظيمة من خالل األرسة املسلمة«.

الشيخ اإلبراهيمي: العتبة الحسينية دؤوبة في بناء االسرة المسلمة 

، ونحن نبارك لها وبقوة هذه البرامج، 
ً
 وفكريا

ً
وتقويم المجتمع جسديا

ونحثهم على المزيد من األلق في مجال االسرة المسلمة..
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ممثلية  إشــراف  تحت  تعمل  والتي  الخيرية،  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمــام   مؤسسة 
ْ

سعت

النشء  من  حقيقيين  قــادة  صناعة  إلــى  سة، 
ّ
المقد كربالء  في  العليا  الدينية  المرجعية 

 شريحة األيتام التي وجدت المعيل والكافل والراعي األبوي لها، وهؤالء 
ً
الصغير، وتحديدا

سيكونون في المستقبل عناصر فاعلين يخدمون وطنهم وأبناء مجتمعهم.

حلٌم بدأ بمدرسٍة ابتدائية ووصَل إلى تأسيس جامعة..

املؤسسة اخلريية التي قّدمت خدماهتا التعليمية لعرشات األيتام 
الطلبة  لتسجيل  الثانوية  مدارسها  أبواب  فتحت  املحافظة،  يف 
الذين ختّرجوا يف األساس من مدارسها االبتدائية، ووّفرت هلم 
والطموحات  األهداف  لتحقيق  وخادمة  متوافقة  تعليمية  بيئة 

املستقبلية.
ل�  حديث  يف  امليايل  عزيز  كريم  املؤسسة،  مدير  معاون  وقال 
األيتام  والطالبات  الطلبة  استقبلت  »املؤسسة  إن  )األحرار(: 
للعام الدرايس اجلديد، للدراسة يف مدارس السيد عيل األصغر 
)عليها  رقية  السيدة  ومدارس  للبنني  الثانوية  السالم(  )عليه 
الذين  التالميذ  األس��اس  يف  وهم  للبنات،  الثانوية  السالم( 

ختّرجوا من املدارس االبتدائية التابعة هلا«.
عىل  يقترص  ال  الثانوية  امل��دارس  يف  »التسجيل  بأن  وأض��اف 

التالميذ  بل ويشمل  املؤسسة فحسب،  املسّجلني لدى  األيتام 
املدارس احلكومية برشط أن خيضع  الذين خترجوا من  األيتام 

التلميذ والتلميذة الختبار الكفاءة«.
وأوضح بأن »املؤسسة توّفر للطلبة األيتام وسائل النقل والزّي 
املدريس والطعام والقرطاسّية بشكل جماين فضاًل عن املعونات 
وّفرت  »املؤسسة  أن  مضيفًا  ولعوائلهم«،  هلم  والعينية  املادية 
األسنان  ملعاجلة  السالم(  )عليها  رقية  السيدة  مركز  كذلك 
مجيع  من  متكاملة  خدمات  ولتكون  وذوهيم،  التالميذ  هلؤالء 

اجلوانب«.
ويف الوقت ذاته، كشف امليايل عن مبارشة املؤسسة بمرشوعها 
إنشاء  خالل  من  باأليتام،  اخلاص  الربوية  للرعاية  التكمييل 

جامعية نموذجية وهي حاليًا قيد اإلنشاء.

مؤسسة اإلمام الرضا )عليه السالم( 
تمنُح شريحة األيتام حياًة الئقة
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كاَن لجناح العتبة الحســـينية المقدســـة المشـــارك بمعرض البصرة الدولي للكتاب في دورته األولى، 
 لزائري المعرض 

ً
 حاشـــدا

ً
 توافدا

َ
عة، والذي شـــهد

ّ
بصمتـــه وحضـــوره الحافل بإصداراتـــه الورقية المتنو

دوا على دور العتبة المقدســـة وإســـهامها الثقافي والفكري في نشـــر المعرفة وصناعة 
ّ
الذيـــن أك

الكتاب العراقي.
مته دار المـــدى للثقافة واإلعالم، للفترة من )20 – 30 تشـــرين األول 

ّ
، الـــذي نظ

ّ
 الدولـــي

ُ
المعـــرض

 حاضنـــة للثقافة والمثقفين 
ّ
 ثقافيـــة احتضنتها أرض البصـــرة الفيحاء، التي تعد

ً
ـــل تظاهـــرة

ّ
مث

ُ
2021(، ي

وملتقى لألدباء والمفكرين والفنانين.

حضورٌ الفت في إنتاج وصناعة الكتاب العراقي..

بجناحها  تتألق  الحسينية  العتبة 
المشارك بمعرض البصرة للكتاب
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وقال مدير شعبة املعارض الفنية يف إعالم العتبة احلسينية 
البرة  بمعرض  املقدسة  العتبة  جناح  ومدير  املقدسة 
إّن »حضور  ل� )األحرار(:  ماميثه  للكتاب، عيل  الدويل 
يف  جدًا  مهم  احلسينية  العتبة  وخاّصة  املقدسة  العتبات 
اإلنتاج  يف  مسامهة  كوهنا  الثقافية،  املحافل  هذه  مثل 
إىل  وإيصاهلا  العراقي  الكتاب  واملعريف وصناعة  الثقايف 

مديات أوسع«.
وأضاف، أن »العتبَة احلسينية اشرتكت بنتاجاهتا األدبية 
والثقافية والدينية والفكرية املتنّوعة، والتي جذبت انتباه 

زّوار املعرض وأبدوا اهتاَمهم البالغ هبا واقتناءها«.
جهودًا  تبذل  املقدسة  احلسينية  »العتبة  أن  ماميثه  وأّكد 
املعرض  هذا  يف  املشاركة  يف  بصمتها  تضع  لكي  كبرية 
الفكري  النتاج  ذات  أقسامها  إص��دارات  عرب  املهم، 
املشاركة  عىل  فيه  حرصت  ال��ذي  الوقت  يف  امل��ن��ّوع، 
تزامن  الذي  للكتاب  الدويل  النجف  بمعرض  الفاعلة 
مع معرض البرة الدويل، وسّجل جناحها هو اآلخر 

حضورًا الفتًا«.
حضور جناح العتبة احلسينية يف معرض البرة الدويل 

 كبيرة لكي تضع 
ً
العتبة الحسينية المقدسة تبذل جهودا

بصمتها في المشاركة في هذا المعرض المهم، عبر 

ع..
ّ

إصدارات أقسامها ذات النتاج الفكري المنو
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للكتاب، تنّوع بنَي احلضور الرسمي والشعبي، وكان للمثقفني واألدباء والقّراء 
الشغوفني للبحث عن املعرفة احلضور األوسع وامللفت، كا أوضح ماميثه.

وأضاف بأن »عددًا من الشخصيات الرسمية زارت جناح العتبة املقدسة، بينهم 
ونائباه رضغام األجودي ومعني احلسن، فضاًل  العيداين  البرة أسعد  حمافظ 
عن عضو جملس النّواب عيل املشكور، ومدير الرشكة العامة للموانئ العراقية 
التجارية  واخلدمات  للمعارض  العامة  الرشكة  ووف��د  الفرطويس،  فرحان 

العراقية«.
وتابَع، أن »املعرض شهد زيارة القنصل اإلمارايت يف البرة فضاًل عن القنصل 
لالتصاالت،  سيل  آسيا  لرشكة  التنفيذي  واملدير  الرتكي،  والقنصل  املري 
ورافقها فيها املدير العام ملؤسسة املدى املقيمة للمعرض األستاذ فخري كريم«.

ماميثه ختم كالمه بالتأكيد عىل حرص العتبة احلسينية للمشاركة الفاعلة يف مجيع 
املحافل الثقافية ومن بينها معارض الكتاب التي تقام داخل العراق وخارجه.

من جهتها، أّكدت اللجنة املنظمة للمعرض أن اختيارها للبرة هذا العام، إنا 
جملة االحرار اال�سبوعية
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هو تأكيد عىل أن مدينة السياب والفراهيدي وابن 
الثقافية،  العراق  رئة  تزال  ال  خضري  وحممد  اهليثم 
وان احلرص عىل تنظيم هذه الدورة االستثنائية، يف 
ظل التدابري االحرتازية الصحية يف مواجهة جائحة 
الفعل  استمرار  برضورة  اإليان  يعكس  كورونا، 
شأن  إلعالء  الثقافية  احلركة  واستنهاض  الثقايّف، 
ورفد  اإلنساين  الوعي  إشاعة  يف  والثقافة  املعرفة 
اإلنسان بكل مقومات إعادة بناء ذاته وتغيري واقعه 
املجتمع  بوطنه واستنهاض  االرتقاء  ُيمّكنه من  با 

بأكمله.
جملة االحرار اال�سبوعية
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أقدمها واشهرها في العتبة الحسينية المقدسة..

ساعات تزّين كربالء وتحافظ على هويتها

 
ً
قديمـــا المقدســـة  الحســـينية  العتبـــة  كانـــت 

تحتوي على ثالث ســـاعات متشـــابهة األولى 
موجـــودة عنـــد بـــاب الـــرأس الشـــريف والثانية 
عنـــد بـــاب الشـــهداء التي تقابـــل منطقة بين 
الحرميـــن الشـــريفين، وقـــد تم تهديـــم هاتين 
الســـاعتين بعـــد سلســـلة العمـــران التي جرت 
على العتبة المقدســـة في االزمنة الســـالفة، 
ولـــم تبـــق إال الســـاعة الثالثة التـــي تقع فوق 
باب القبلـــة للمرقد الشـــريف، ويعود برج هذه 
الساعة ألكثر من مئة سنة وكان يحوي على 

الســـاعة القديمة، أما الســـاعة فهي عبارة 
عـــن صندوق من الخشـــب بمســـاحة 

)4م( يحـــوي فـــي داخلـــه آلـــة 
ســـاعة ألمانيـــة الصنـــع وذات 

فوالذيـــة  وعتـــالت  هيـــكل 
قويـــة تـــم جلبها مـــن قبل 
متبرعيـــن قبـــل أكثـــر مـــن 
خمســـين ســـنة ووضعوها 
 ،

ً
داخل البرج الموجـــود حاليا

بحسب ســـعيد زميزم مؤرخ 
كربالء.

المؤرخ سعيد زميزم

االأحرار/ قا�شم عبد الهادي ـ ت�شوير: خ�شري ف�شالة
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ونتيجة ألمهية الساعة يف حتديد الوقت وما تضيفه من مجالية لألمكنة 
وبني  امل��رشف  احلسيني  احل��رم  أروق��ة  يف  )األح���رار(  عدسة  جتولت 
الطرق  خمتلف  يف  املنصوبة  الساعات  عدد  لتوثق  الرشيفني  احلرمني 

املؤدية للعتبة احلسينية وكذلك يف مدن الزائرين، هذا فضال عن 
التاريخ وما دونته عن اشهر واقدم  تصفحنا لسجالت 

الساعات يف الروضة املقدسة.
زميزم،  املؤرخ  حدثنا  وأقدمها  اشهرها  عن 

زمن  يف  القبلة  باب  ساعة  »كانت  بقوله: 
النظام السابق مهملة كأي يشء آخر يف العتبة 
املقدسة وكانت غري منضبطة بالعمل، وبعد 

املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  تويل 
مهامها اإلدارية أولت بعض االهتامات ومنها 

استبدال بعض أجزاء الساعة وإصالحها لتؤدي 
ألسطوانات  وبالنسبة  الطبيعي،  بالشكل  عملها 

الساعة األربع فقد تأثرت بإطالق الرصاص عليها 
أحداث  يف  وكذلك  الشعبانية  االنتفاضة  أحداث  يف 

عام 200٦ األخرية، مما أدى إىل استبداهلا بأخرى جديدة 
مصنوعة من األملنيوم والبالستك املتني ومطلية باأللوان 

الظالم، وقد تربع هبذه األجزاء أحد  التي تشع يف  الرباقة 
دقات  صوت  أن  يميزها  ومما  البرة،  حمافظة  من  املؤمنني 
أن  القريب  للساكن  يمكن  مسافات  إىل  تصل  أجراسها 

يعرف الوقت«.
ومتابعة  صيانة  وحدة  مسؤول  مع  الثانية  حمطتنا  كانت  فيا 
جواد  )حسنني  الرشيف  احل��رم  رعاية  قسم  يف  الساعات 
يف  الصيانة  شعبة  اىل  تابعة  الوحدة  ان  قال:  الذي  عباس( 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  الرشيف  احلرم  رعاية  قسم 
ومدن  واالقسام  املقدسة  العتبة  ساعات  صيانة  وعملها 
كافة  واستحداث  صيانة  هي  ومسؤوليتنا  الزائرين، 

استبدال  عىل  احلايل  الوقت  يف  نعمل  حيث  الساعات 
كافة الساعات من الساعات االلكرتونية اىل ساعات 

ساعات   )4( بتنصيب  وقمنا  والكرتونية  كهربائية 
ساعات  ال��رشي��ف  احلسيني  الصحن  يف 
بتنصيب  قمنا  الرجال  جهة  ويف  كهربائية 
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 )4( بتنصيب  قمنا  النساء  جهة  ويف  كهربائيتني  ساعتني 
ساعات كهربائية، أما عدد الساعات يف داخل احلرم يف جهة 
يبلغ عددها )٨( ساعات من ضمنها )2( كهربائية  الرجال 
وباقي الساعات من نوع )كوارتز(، اما من جهة النساء فهناك 
وعددها  )كوارتز(  نوع  من  والباقي  كهربائية  ساعات   )4(
)٦(، أي انه )10( ساعات يف جهة النساء و)٨( ساعات يف 

جهة الرجال«.
وتابع حسنني »بارشنا برتقيم كافة ساعات الصحن احلسيني 
بحيث  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  واالقسام  الرشيف 

كل قسم له تسلسل من الساعات والرتقيم عىل شكل ورقة 
االخرى  أعالنا  ضمن  ومن  الساعة،  خلف  توضع  الصقة 
اننا  اىل  باإلضافة  الساعات  طالء  هو  االمني  حممد  شارع  يف 
استحدثنا قبل مدة شهر او ما يزيد عىل ذلك تنصيب ساعة يف 
شارع الشهداء وشارع قبلة االمام احلسني )عليه السالم(، اما 
بالنسبة لعدد الساعات التي قمنا بتنصيبها فيبلغ عددها )7( 
ساعات يف شارع االمني وشارع مقام االمام املهدي )عجل 
)عليه  احلسني  االمام  قبلة  وباب  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل 
رقم  ومسقف   )2( رقم  ومسقف  الشهداء  وشارع  السالم( 

بالنسبة لأليدي 
العاملة الموجودة 

لدينا في هذا 
المجال فهي ماهرة 

ونسعى دائما 
لتدريبها وتقوية 

مهاراتها من خالل 
ورش العمل التي 

نقيمها..
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)3( يف منطقة  بني احلرمني الرشيفني  باإلضافة اىل مدن الزائرين 
وايضا مشتل االمام احلسني )عليه السالم( حيث توجد ساعة 

كهربائية«.
ونوه حسنني عن صناعة الساعات بقوله: »مجيعها أملانية الصنع 
جديدة  ساعات  استحداث  اىل  ولفت  إي��ران،  يف  جتميعها  يتم 
ستكون بقياسات خمتلفة باختالف االماكن التي ستكون فيها، 
لدينا اآلن فهي خمتلفة،  املوجودة  الساعات  لقياسات  وبالنسبة 
وقياسها  الرئيسية  كربالء  ملداخل  مهيأة  ساعة  لدينا  حيث 
كهربائية  وهي  املقدسة  احلسينية  العتبة  شعار  عليها  150سم 

عليها شعار العتبة احلسينية املقدسة وايضا لدينا ساعات مقاسها 
يبلغ 125سم وهي للطرق والشوارع الرئيسية ولدينا ساعات 
مقاساهتا من )٨0 اىل 90( سم موجودة داخل الصحن احلسيني 
الرشيف والساعات التي تم تنصيبها داخل حرم االمام احلسني 
بنظام  وتعمل  كهربائية،  وهي  ٦0سم  مقاسها  السالم(  )عليه 
املوجودة لدينا يف  العاملة  بالنسبة لأليدي  البطارية والكهرباء، 
مهاراهتا  وتقوية  لتدريبها  دائا  ونسعى  ماهرة  فهي  املجال  هذا 
باملستقبل  اهلل  شاء  وان  نقيمها،  التي  العمل  ورش  خالل  من 
االنرتنت  وح��دة  هي  للوحدة  اضافية  اع��ال  هناك  ستكون 

حسنين جواد عباس
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تســـتمر مســـيرة العطاء الحســـيني في خدمة المجتمع الســـيما تعليم أطفالنا االعزاء ومنهم االيتام 
الذين اوصت بهم الشرائع الدينية، وألن تعليمهم وتنشئتهم وفق تعاليم اهل البيت )عليهم السالم( 
وتربيتهم وطنينا وعقائديا، من المهام التي تبنتها األمانة العامة للعتبة الحســـينية المقدســـة لذا جاء 
مشروع مدارس الوارث التربوية )المبادرة التربوية والتعليمية المتنامية في الفرات األوسط( وارفدتها 

بالسبل الحديثة والكفيلة بالتعليم الحديث والتنمية.
وألنه المشروع االنبل فقد أردفت العتبة الحسينية المقدسة هذا العطاء بمدارس متخصصة لأليتام، 
ســـعيا الى المثوبة وأمال في انشـــاء جيل واعد، يأخذ فكره وتعاليمه من المناهل الصحيحة حتى تم 
انجاز مدرســـة اوالد مســـلم بـــن عقيل )عليهما الســـالم( الخيرية االبتدائية االهليـــة المختلطة لأليتام، 

بشكل حضاري يواكب الحداثة البنائية.

مجموعة الوارث االنموذجية..
خطوة إلعادة العراق الى تصنيف التعليم العالمي
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يف  اضافة  أول  الرتبويون  ع��ّده  ال��ذي  الرتبوي  املنجز  وه��ذا 
تاريخ التعليم تشهدها مدارس العراق، عالوة عىل ذلك، فان 
)جمانا(،  لأليتام  اخلدمات  مجيع  تقدم  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الكتب  من  الدراسية  واملستلزمات  والنقل  بالتعليم  متمثلة 
الطعام  والقرطاسية واحلقائب وغريها من املالبس ووجبات 

والرعاية الصحية، واملساعدات املالية املتفرقة.
فيا يسعى قسم الرتبية والتعليم التابع لألمانة العامة يف العتبة 
احلسينية املقدسة اىل وضع خطط تربوية وتعليمية رصينة بغية 
تقديم خدمات مميزة للمتعلمني يف جماالت املعرفة كافة، ومنها 
التطور  ملواكبة  السلوكية(،  الثقافية،  التعليمية،  )الرتبوية، 

والتعليم  الرتبية  جمال  يف  ومعطياته  احلديث  التكنولوجي 
وانشاء  متطورة،  تدريس  طرائق  وضع  عىل  القسم  حرص 
تأخذ  علمية  بركائز  املجتمع  ترفد  ضخمة  تربوية  مؤسسات 
وخلق  الرتبوية  العملية  بسري  واالرتقاء  النهوض  عاتقها  عىل 

جيٍل واٍع لقيادة البلد.
مؤسسات تعليمية وتربوية رصينة

يف هذا املجال حتدث الدكتور عالء الصاحلي معاون رئيس قسم 
قسم  »يعد  قائال:  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  والتعليم  الربية 
الرتبية والتعليم أحد أهم األقسام العلمية اهلادفة لدعم قطاع 
الرتبية والتعليم يف العراق، وذلك من خالل انشاء مؤسسات 

مجموعة الوارث االنموذجية..

الدكتور عالء الصالحي
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تربوية تعليمية تلتزم باملعايري العاملية يف العمل الرتبوي، وتقدم 
إنموذجا صاحلا هيدف اىل توفري فرصة تعليمية فائقة«، مشريا 
اىل ان »القسم حيتوي عىل مجلة من الشعب والوحدات الساندة 
بموازاة عدد  التي تعمل  العليا  الشهادات  واملتنوعة من ذوي 
ُمتناِم من املؤسسات الرتبوية، اضافة اىل ذلك حيتضن القسم يف 
مؤسساته الرتبوية عددًا كبريا قد يصل اىل االالف من املتعلمني 
يف املراحل الدراسية كافة ومن كال اجلنسني وتنبض يف عروقه 

دماء مالكات تربوية وخدمية تعدادها باملئات«.
مدارس نموذجية

املدى  طويلة  خطط  عرب  القسم  »يعمل  الصاحلي:  أض��اف 
عىل انشاء مدارس ورياض أطفال عىل نحو سنوي، فبعد ان 
الدرايس 201٨- العام  كان حيتوي عىل )4( مدارس خالل 

2019م تم اضافة ثالث مدارس جديدة خالل عام 2019� 
كربالء  حمافظة  يف  للبنني  ابتدائيتان  والثانية  األوىل  2020م، 
لفئة  االبتدائية  للمرحلة  خصصت  الثالثة  واملدرسة  املقدسة، 
املوجودة  امل��دارس  جمموعة  ليصبح  بابل،  حمافظة  يف  البنات 
لغاية عام 2020م )7( مدارس، ويف عام 2021م تم افتتاح 
ثالث مدارس اخرى يف منطقة »املعملجي« بمحافظة كربالء، 
ذات مواصفات عاملية تضاهي قريناهتا من املدارس النموذجية 
االبتدائية  للمرحلة  والثانية  األوىل  للقسم، وقد متثلت  التابعة 

والثالثة ثانوية«.
طرائق تدريس متطورة

ثانوية  مدير  الكاظم جودة  عبد  أخرى حتدث حيدر  من جهة 
مدارسنا  »تستخدم  قائال:  للبنني  االهلية  ال��وارث  أسباط 

حيدر عبد الكاظم

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

24



خالل  من  احلديثة  التدريس  طرائق  يف  التطوير  سبل  أفضل 
املدرس بعرض  يقوم  )البوربوينت(، حيث  التقدمي  العرض 
املؤثرات اخلارجية  الذكية مع  الشاشة  املادة بشكل كامل عىل 
الوسيلة احلديثة يف تطور  الطالب، وتعد هذه  التي تشد ذهن 
يف  القديم  الروتني  وكرس  للوقت  واختصارا  احلديث  العلم 

التدريس«.
ضوابط متبعة

عام  كل  بداية  يف  تستقبل  الوارث  أسباط  مدرسة  »ان  وتابع: 
خالل  من  اجل��دد  املتعلمني  الطالب  من  ثلة  جديد  درايس 
اإلعالن يتم نرشه عرب املوقع الرسمي لقسم الرتبية والتعليم، 
حيث ٌيقبل الطالب بمعدل ال يقل عن ٨5% وخيضع لالختبار 

بمواد معينة يف الدراسة التي سبق وان درسها يف العام املايض 
بلجنة )االستقبال والسعادة(  يمر  بعدها  االبتدائية،  للمرحلة 
ذلك  بعد  يتم  و  التوتر،  ختفيف  عىل  تعمل  بدورها  والتي 
املعريف  لالختبار  ويدخل  الطلبة  شؤون  معاون  عند  تسجيله 
تستقبل  املدرسة  ان  كا  املتخصصة،  اللجنة  قبل  من  والذكاء 
الطالب من ذوي االيتام الذين استوفوا من األجور الدراسية 
كافة بحسب توجيهات املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 

ساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي.
تأثير الجائحة

التي  كورونا  فريوس  جائحة  تفيش  ظل  »يف  جودة:  واردف 
اجتاحت معظم مدن بلدنا العزيز وضع القسم منصة خاصة 
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للطالب عرب املوقع االلكرتوين، واصبح التواصل مع املدرس 
بشكل مستمر، وتم وضع جدول خاص بالدروس االلكرتونية 

واالمتحانات الشهرية حتت ارشاف ومتابعة اساتذة أكفاء«.
منوها عن االستعدادات الدراسية لعام 2020- 2021م  بأن 
اإلدارة وضعت عرب خطط تطويرية مستقبلية أن تكون إما عن 
طريق املنصة االلكرتونية او  من خالل الدوام احلضوري والذي 

يتم عرب اكال مجيع املواد الدراسية عن طريق البوربوينت«.
اساليب مفيدة ومتنوعة

االبتدائية(  ال��وارث  )فتية  مدرسة  مديرة  حتدثت  جانبها  من 
طرائق  أحدث  الستخدام  »نسعى  قائلة:  عالء  دنيا  االستاذة 
التدريس احلديثة امهها )طريقة املناقشة السقراطية القياسية(، 

كا نعمل عىل استخدام اسرتاتيجيات )التعلم النشط(، حيث 
)العصف  وهي  املناقشة  طريقة  عىل  األسلوب  هذا  يعتمد 
الذهني، حل املشكالت، التعلم التعاوين، التعلم الذايت، تعلم 
األدوار(،  لعب  الساخن،  الكريس  القصص،  رسد  االق��ران، 
احلديثة  الطرائق  من  وهي  )االستكشاف(  طريقة  عن  ناهيك 

أيضا«.
ويف االجابة عىل السؤال الذي طرح حول مدى تأثري جائحة 
تفيش جائحة كورونا  قالت: »يف ظل  املتعلمني؟  كورونا عىل 
تم االستمرار بعملية التعليم من خالل اتباع أسلوب التعليم 
عىل  ُمدرب  كامل  تعليمي  كادر  اعداد  تم  حيث  االلكرتوين، 
وبرامج  الكرتونية،  منصة  واع���داد  احل��اس��وب،  استخدام 

االستاذة دنيا عالء
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احلاسبة،  عىل  والتسجيل  سباير،  ان  واالكتف  البوربوينت، 
التدرييس  الكادر  بني  الكرتوين  تواصل  برنامج  تطوير  كذلك 
)م��دارس  برنامج  مسمى  حتت  االم��ور   واولياء  والتالميذ 

الوارث(«.
استعدادات وجاهزية 

»تم  قالت:  اجلديد  الدرايس  للعام  االستعدادات  خيص  ما  يف 
واستعدادها  املدرسة  ترتيب  تتضمن  وخطط  برامج  اع��داد 
الستقبال تالميذها اجلدد يف الصف األول االبتدائي، وتقوم 
هبذه املهمة عدة جلان من كادر املدرسة وامهها )جلنة السعادة( 
التي تم استحداثها هذا العام، حيث تعمل عىل بث السعادة يف 
نفوس التالميذ واولياء امورهم، كذلك جتهيز الكتب املنهجية 

مستلزمات  كافة  وهتيئة  باملدارس،  اخلاص  املدريس  والزي 
العام الدرايس اجلديد«.

ملا  وسعادهتم  ارتياحهم  عن  األمور  أولياء  من  عدٌد  عرَب  فيا 
من  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  والتعليم  الرتبية  قسم  يقدمه 
شكرهم  بذلك  مقدمني  جليلة،  وتربوية  علمية  خدمات 
سبل  كل  قدمت  التي  الرتبوية  ال��وارث  ملجموعة  وامتناهنم 
اىل  الرتبوية  العملية  سري  أجل  من  ألبنائها  والراحة  التطوير 
اعىل مستويات النجاح، داعني املدارس األخرى اىل ان حتذو 

حذو مدارس الوارث الرتبوية.
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 المحقق والعالمة 
ُ

مة كتابِه األهم )عبرات المصطفين في مقتل الحسين عليه السالم(، يكتب
ّ
في مقد

الشيخ محمد باقر المحمودي )رضوان الله تعالى عليه( بأن حادثة مقتل ريحانة رسول الله )صلى الله 
عليه وآله( أوحش حادثة حدثت في العالم وأفظع فاجعة وقعت بين بني آدم، لم يكن في سالف 

الدهر من نظير؛ وما وقع ـ ولن يقع ـ في أيام الدنيا له مثيل.
د 

ّ
ق البارع، من بين أشهر من كتب في فاجعة استشهاد سي

ّ
 الفذ والمحق

ُ
 المحمودي هذا العلم

ُ
الشيخ

الدامي الذي  النهار  ق ما جرى في ذلك 
ّ

الكاتب ووثاقة المحق  بأمانة 
ً
الشهداء )عليه السالم(، ناقال

لتطّرز مكتباتنا  ر 
ّ
الني  

ُ
 وعقله

ُ
أنامله شهدته عرصات كربالء سنة 61 هجرية، إلى مؤلفات أخرى وهبتها 

والتي  المرموقة،  الجامعات  في  والدكتوراه  الماجستير  ألطروحات  بحثية  نات 
ّ
عي وصارت  اإلسالمية 

سنتعّرف عليها في حديثنا عن سيرتِه المباركة.

دا”
ِّ
 مؤي

ً
 الحسيُن شافعا

ُ
“له

ق الشيخ محمد باقر المحمودي
ّ

العالمة والمحق

إعداد/ علي الشاهر
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د الروح
ّ

 السيدة المعصومة تتهج
َ
عند

الطاهرة  للسيدة  املقّدسة  للحرضة  املبارك  الصحن  يف 
يف  السالم(  )عليها  املعصومة  فاطمة  موالتنا  املعّظمة 
هنا  عليها  ُكتب  لقرب  شاهدة  ستقرأ  املقدسة،  قم  مدينة 
يرقد العالمة الشيخ حممد باقر املحمودي، املتوّف يف )17 
ربيع األول 1427 ه�(، حيث قىض هذا الرجل املوهوب 
)عليهم  البيت  أهل  ثقافة  نرش  يف  حافلة  حياًة  والعبقرّي 
وأعظمها  واألذى،  الظلم  من  له  تعّرضوا  وما  السالم( 
له  تعاىل  اهلل  وجعل  السالم(،  )عليه  األحرار  أيب  فاجعة 
املشّيعني وصىل  ختامًا حسنًا حيُث محلت جثانه رؤوس 
الكلبايكاين  الصايف  اهلل  الشيخ لطف  الديني  املرجع  عليه 

)دام ظّله(.
لقد كانت حياة هذا الرجل املوايل األمني بارزة وعظيمة، 
وخاصة خالل إقامته يف مدينة كربالء املقدسة، لفرتة من 

الزمن، وصار أحد أشهر علائها األعالم ومؤلفيها العظام، 
من  ستسمُع  القريب  املايض  إىل  بأدراجك  تعود  وعندما 

يقول عنه أنه فاضل لبيب وفقيه جليل ومنّصف ماهر.

المولود المبارك

)رضوان  املحمودي  باقر  حممد  الشيخ  والدة  كانت  لقد 
 ،)1341( سنة  بإيران،  شرياز  مدينة  يف  عليه(  تعاىل  اهلل 
وقد بدأ بدراسة العلوم الدينية يف مسقط رأسه، ثّم سافر 
دراسته  إلك��ال  ه�(   13٦4( سنة  األرشف  النجف  إىل 
أساتذته  من  وكان  سنوات،  سبع  فيها  وبقي  احلوزوية 
البارزين فيها )اإلمام السيد حمسن احلكيم، اإلمام الشيخ 
حسني احليل، اإلمام السيد عبد األعىل السبزواري، اإلمام 
آل  تقي  حممد  الشيخ  العالمة  احلامي،  حسني  السيد 
)عليه  الشهداء  سيد  مدينة  إىل  ذلك  بعد  ليسافر  رايض(، 

صورة نادرة للشيخ المحمودي مع تلميذه فضيلة الشيخ أحمد الحائري في قم المقدسة
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قضى هذا الرجل الموهوب 

 حافلة في 
ً

 حياة
ّ
والعبقري

نشر ثقافة أهل البيت )عليهم 

السالم( وما تعّرضوا له من 

الظلم واألذى، وأعظمها 

فاجعة أبي األحرار )عليه 

السالم(، وجعل الله تعالى 

 حملت 
ُ

 حيث
ً
 حسنا

ً
له ختاما

عين..
ّ
جثمانه رؤوس المشي

سافر  حيث  م(،   1979( سنة  حّد  إىل  فيها  ويستقّر  السالم( 
رسه(،  )قّدس  وفاته  حتى  هبا  واستقر  املقدسة  قّم  مدينة  إىل 
وكان إىل آخر حياته املباركة مشغواًل بالتحقيق والتأليف وأداء 

واجباته يف نرش الرشيعة وترويج الدين.
حيب  رّبا  بالتأليف،  وامتيازه  تفوقه  عىل  أّكدنا  قد  دمنا  وما 
القارئ العزيز أن يعرَف أن هذا الرجل املبارك، له من املصنفات 
هنج  مستدرك  يف  السعادة  )هنج  بينها  من  املهمة،  والتآليف 
املصطفني  وعربات  املشتعل،  والنور  أجزاء،  بخمسة  البالغة 
الثقلني  وزفرات  بمجّلدين،  السالم(  )عليه  احلسني  مقتل  يف 
يف مأتم احلسني )عليه السالم( بمجّلدين أيضًا، وكذلك منية 
كشُف  طالب،  أيب  األباطح  سّيد  ديوان  مستدرك  يف  الطالب 
الرمس عن حديث رّد الشمس، والسري إىل اهلل تعاىل( فضاًل 
التنزيل  )شواهد  وأشهرها  تعّد،  ال  التي  املبهرة  حتقيقاته  عن 
تفسري سورة  يف  الفتى  زين  جمّلدات(،   3( احلسكاين  للحاكم 
فضائل  يف  واملوازنة  املعيار  )جمّلدان(،  للعاصمي  أتى  هل 
أمري  اإلمام  مناقب  لإلسكايف،  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري 

املؤمنني)عليه السالم( ملحّمد بن سليان الكويف، ترمجة اإلمام 
ترمجة  دمشق،  تاريخ  من  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل 
اإلمام احلسن )عليه السالم( من تاريخ دمشق، ترمجة اإلمام 
احلسني )عليه السالم( من تاريخ دمشق، ترمجة اإلمام السّجاد 
واإلمام الباقر )عليها السالم( من تاريخ دمشق، فرض املحّبة 
يف تفسري آية املوّدة للخفاجي، مقتل اإلمام أمري املؤمنني عيل بن 
أيب طالب )عليه السالم( البن أيب الدنيا، ديوان شيخ األباطح 
أيب طالب للمهزمي، أسمى املناقب يف هتذيب أسمى املطالب 
للخزاعي،  األربعني  األربعني عن  كتاب  الشافعي،  للجزري 
املؤمنني  أمري  نعيم اإلصفهاين، خصائص  املشتعل أليب  النور 
عيل بن أيب طالب )عليه السالم( للنسائي، أنساب األرشاف 
للبالذري، جواهر املطالب يف مناقب عيل بن أيب طالب)عليه 
السالم( للباعوين، فرائد السمطني للجويني(، ثم جاء ولداه 
الشيخ حممد كاظم وحممد رضا املحمودي ليسريا عىل طريقه 

املبارك.
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فرائد وقالئد

من بني أمجل ما كتبُه الشيخ املحمودي )رضوان اهلل تعاىل عليه( 
يف حتقيقاته، نقتطف منها هذه الكلات، عا قاله يف كتابه البارز 
واملهم )هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة( واصفًا عظمَة 
ما قالُه موالنا أبو احلسنني أمري املؤمنني )عليهم السالم(: »مل 
نرّية  حقيقة  البالغة  هنج  كتاب  مثل   � أبدًا  يوجد  ولن   � أجد 
ثابت وفرعها  مباركة علوية، أصلها  أوقدت من شجرة طيبة 
مل  ولو  ييضء  زيتها  ويكاد  حني،  كل  أكلها  تؤيت  الساء،  يف 
قاطنية من  العامل، ويفيق  يعبق  أن  نورها  نار، ويوشك  متسسه 
اإلغاء، وخيلصهم من الدواهي والألواء، وهو مع هذا مورد 
النقاش واالستنكار،!! وكيف يمكن النقاش فيه وقد اكتنفته 
الشواهد الداخلية واخلارجية، وحّفت به املعاضدات اللفظية 
مما  فيه  ما  وجّل  واملقالية،  احلالية  القرائن  به  ولّفت  واملعنوية، 
أمجع واتفق عىل روايته علاء السنة واإلمامية، وهل يمكن سرت 
الشمس بالكف، أو يتيرس إمخاد نور اهلل بالنفث، ويأبى اهلل إال 
الفطن  يستعجب  الفاسقون، وكيف ال  كره  ولو  نوره  يتم  أن 
 � أبدًا  � ولن يعرف  يعرف  أّنه مل  املنصف من ذلك، مع  اخلبري 

بعد القرآن الكريم نظري كالم أمري املؤمنني )عليه السالم( عزًا 
عربيًا رسمدًا ومع ذلك يقع يف معرض اإلنكار، ويكون هدفًا 
للنقاش، ويقابل باملكابرة واملجادلة، وكيف ال يتعجب اللبيب 
ومل يعهد � ولن يكن معهودًا ألحد � بعد الفرقان املجيد مثيل 
هنج البالغة أساسًا أدبيًا خملدًا قد متثل بصورة االعجاز، ومع 

الوصف جيهل قدره؟! ال يقّدره ذووه، وال يصّدقه أهلوه؟!!
وكيف اليعجب احلكيم � أو يالم عىل ذلك � ومل يشاهد � ولن 
يشاهد أبدًا � بعد تنزيل العزيز احلميد، عديل هنج البالغة بيانًا 
جامعًا للحقائق، وكاشفًا عن الغرض من إجياد العامل وترشيع 
يف  العباد  وحماسبة  والسفراء،  األنبياء  وبعث  اإلهلية،  القوانني 
ومزاياه  لإلسالم  شارحًا  كالمًا  مثله  يرتقب  وهل  املعاد،  يوم 

الراقية؟!
السامية،  ودرجاته  اإليان  إىل  سائقًا  بيانًا  شبهه  ينتظر  وهل 
احلبيبة  الرغيبة  ولوازمه  العظيمة،  وبركاته  الطيبة،  وثمراته 
أّنى  أو  اخلالقة؟!  معجزة  وهو  مثله  يرتقب  أّنى  احلميدة؟! 

ينتظر شبهه وهو من أنوار اإلمامة!!
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يف  الكناين(  رحيم  الزهرة  عبد  خملص  م�.  )م�.  املؤلف  ويقول 
البالغة - دراسة يف احلقول  كتابه )الفاظ اجزاء االنسان يف هنج 
الداللية( الصادر عن مؤسسة علوم هنج البالغة يف العتبة احلسينية 
املقدسة يف العام ) 2017م( وطباعة دار الكفيل للطباعة والنرش 
والتوزيع العراق ب� )2٨٨ صفحة( ،كان كتاب هنج البالغة منهال 
شاهدا  ومخسني  ومائة  الف  عىل  الكتاب  شواهد  زادت  اذ  ثرًا 
به  وال خيفى ان يف االنسان رغبة ملعرفة ارسار جسمه وما يتعلق 
كالم  وفوق  اخلالق  كالم  دون  بانه  ُوصَف  كالم  يف  دالالت  من 
املخلوقني فكان كل هذا من اسباب اختيار املوضوع.. تم تقسيم 
الكتاب الذي هو عبارة عن رسالة جامعية اىل ثالثة فصول رتبت 

مباحثها عىل الرتتيب املنطقي جلسم االنسان ..
يلحق  الرأس وما  الدالة عىل  االلفاظ  الفصل االول دراسة  ضم 
الرأس  عىل  الدالة  االلفاظ   وهي  مباحث  ستة  يف  ذلك  فوقع  به 
وما يلحق هبا »وااللفاظ الدالة عىل الوجه وما يلحق هبا وااللفاظ 
وما  االذن  عىل  الدالة  وااللفاظ  هبا  يلحق  وما  العني  عىل  الدالة 

يلحق هبا وااللفاظ الدالة عىل االنف والفم وما يلحق هبا..

قراءة: ضياء األسدي، عيسى الخفاجي

يعد كتاب نهج البالغة ألمير المؤمنين )عليه السالم( من الكتب المتينة والنصوص 
ـــنة النبوية الشـــريفة فهـــو يتلوهما 

ُ
الخالـــدة بعـــد القرآن الكريم وما جاء في الس

في المنزلة ســـواء اكان في عمق محتواه ومضامينه ام في روعة نهجه وادبه 
 من 

ً
واســـلوبه، لما فيه من النفحة القرآنية والموروث المحمدي ما جعله مصدرا

مصادر التفصيل لكثير من التحليل والدالئل لحركيات جسم االنسان..
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“دراسة في الحقول الداللية”



الدالة عىل جذع االنسان  الثاين بدراسة االلفاظ  وجاء الفصل 
الظهر  من  والباطنة  الظاهرة  االجزاء  الفاظ  اي  به  يلحق  وما 
الدالالت  عىل  وختتص  مباحث  ستة  اىل  قسمت  وقد  والبطن 
 ، ،اجلنب  البطن  القلب،  الصدر،  بالعنق،  اخلاصة  وااللفاظ 

الظهر وامللحقات التي تتبعهن..
وعني الفصل الثالث باأللفاظ الدالة عىل االطراف وما يلحق 
والرجل  اليد  الدالة عىل  االلفاظ  مبحثني وهي  وكان عىل  هبا 

وما يلحق هبا .. 
اما نسخة هنج البالغة املعتمدة عىل نقل الشواهد فنسخة تكاد 
فريدة ألهنا غري متوافرة يف املكتبات العامة واسواق بيع الكتب 
جعلني  ما  ورشحه  ابراهيم  الفضل  ابو  حممد  بتحقيق  وهي 
العني  بالذكر  اخص  متنوعة  ومراجع  مصادر  عىل  اعتمد  ان 
البن  العرب  ولسان  فارس،  البن  اللغة  ومقاييس  للخليل، 
منظور، فضاًل عن كتب )خلق االنسان( ضمن الكنز اللغوي يف 
الّلسان العريب( لألصمعي ولثابت بن ايب ثابت و اليب اسحاق 
)رشح  منها:  فكان  البالغة  هنج  رشوح  اما  الزجاج  ابراهيم 
هنج البالغة( البن ايب احلديد، والبن ميثم البحراين )ومنهاج 
اىل  اضافة  اخلوئي،  اهلل  حلبيب  البالغة(  هنج  رشح  يف  الرباعة 
عدد من الرسائل واألطاريح اجلامعية التي اهتمت بدراسة هنج 
البالغة فضاًل عن بعض الدراسات القرآنية واللغوية واألدبية 

والبالغية ..
انه اظهر استعال الفاظ اجزاء  وذكر املؤلف يف خامتة الكتاب 
االنسان عند االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( كثريًا من 
فيها  قيلت  التي  واملناسبة  تتناسب  لصاحبها  العقلية  القدرات 
واالسس التي تعينت هبا اللفظة املختارة يف السياق العام، حيث 
كانت رؤى االمام اىل معاين الفاظ اجلسم االنساين دورًا مهًا يف 
اكتساب نصوصه لعلو منزلته يف البالغة ومتكنه من الكالم لذا 
واليد  والقلب  واللسان  الوجه  مثل  االلفاظ  بعض  مثلت  فقد 

والقدم لفظا حموريا يف الرتكيب لتوليد الداللة ..
التحليىل  الوصفي  املنهج  عىل  بحثه  يف  للكتاب  املؤلف  اعتمد 
عىل  وتقسيمها  احصائها  بعد  البالغة  هنج  الفاظ  من  ورد  ما 
والتاس  املعجمية  داللتها  واستخراج  وحقول  جمموعات 
الشاهد واستقرائه وحتليله دالليا الستنباطه وبيان التطور الذي 

حلق هبا .  
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ً
صدر حديثا

تنقيح المقاصد االصولية في 

شرح ملخص الفوائد الحائرية

يف  والديني  الثقايف  الراث  إحياء  مركز  عن  حديثًا  صدر 
االصولية  املقاصد  »تنقيح  كتاب  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املجدد  األكرب  لألستاذ  احلائرية«  الفوائد  يف رشح ملخص 
حممد  الشيخ  تأليف  اهلل(،  )رمحه  البهبهاين  الوحيد  الشيخ 
حسن ابن معصوم القزويني احلائري )رمحه اهلل( املتوىف سنة 

)1240ه�(، وحتقيق الشيخ عدي طالب آل محود. 
ويأيت الكتاب الذي يقع يف ثالثة أجزاء ضمن سلسلة تراث 
علامء املخطوط ويتميز انه كتب بأسلوب مزجي حيث ان 
القارئ ال جيد قطيعة بني النص والرشح، بل انه حيتوي عىل 
بنياٌن  وكأنه  متناسقًا  جعله  مما  العبارة،  بني  توشيج  عملية 

مرصوص.
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شعر: حازم رشك التميمي

زيتوُن تشرين 
َعّلمونا زيتوُن أهِلَك 

مرٌّ
ما وجدنا أحىل 

مَن الزيتوِن
طعُم عشاقَك الذيَن 

استفاقوا
وأعادوا الصباَح 

يف ترشيِن
قيَل: ماتوا 

ومل ينالوا مرادًا
أصبحوا األضحياِت للسّكنِي

قيل: دخاُنم 
يعيد  احلكاياِت 

هباًء يف باهتاِت السننِي
قيل: سّدوا الدروَب 

سّدوا املساءاِت 
سّدوا نوافَذ التلويِن

قيَل: لوحاهُتْم 
شخابيطُ  ْعرٍص

خربشاٌت 
عىل جداٍر َمهنِي

قيَل: من خارِج احلدوِد
هتاٌف متخٍف 
بُسورِة املاعوِن

يا لوهِم الظالِم 

حنَي َتداعى بصباِح الشهيِد 
يف العرشيِن
إْن يكونوا 

فقد متّنْت نفوٌس مثلهم 
أْن تكوَن 
يف ترشيِن

لن يعودوا 
للكهِف قد غادروُه
واستعّدوا للَصْلِب 

يف كلِّ حنِي
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سَيدي، ُهنا يف عمق رضحيك فقط جيد اإلنسان نفسه، وأنا أعتدُت 
الّصديُق  الكربى  الرمحة  بانتظار  بجوارك،  هنا  انسانًا  أبقى  ان 
الغائب!. فهو متام لغِة اهلل يف األرض التي أنطقها األنبياء، وأورثها 
األوصياء. من هو املحظوظ يا ترى ُينزل الغائب ضيفًا عليْه؟!. مل 

يزل يقلق احلاملني برؤياه؛ أثر من خطاه يف مملكة نورك..  
تغادرين  وع��ي..  بال  بجانبك  رضحيك،  يف  أرقد  حني  سَيدي، 
األوهام، وأشعُر كفك عىل قلبي يبدد أوجاعي ومهومي كذرات 
الرتاب. وأسمُع صوتك يف عقيل: ضع يدَك يف ضيائي، وأحّتد مع 
تفقد  ال  كي  قّبتي  حتت  طوياًل  وقْف  َطلبي،  يف  وأرصخ  نوري، 
ما متلكه من َملكة، وال يضيع منك أجر كلمة.. تشّبث بمرقدي 
وليذهب  الذنوب،  من  وخّفة  املعرفة  يف  فشيئًا  شيئًا  ثقاًل  فتزداُد 
يموُت عن  يموت،  تراه  زائل، وكل يشء  فهو  ما عدا ذلك  كل 

طيب خاطر.
سَيدي، أنا أعتمُد عليك وحدك، حينا أتوسل وأترضع هلل بك، 
فكل يشء يّف ذنب، واحلياة فيها بعض الناس أسوأ من الوباء!. 

عشقًا،  بك  هتيم  البعض،  بعضها  حتب  ال  بالرباءة،  مموهة  أقنعة 
وتغري غريها، وال تتغري. يكاد اليأس يقتلنا حني نرى الظلم أمامنا 
الضمري يالحقني حني أهرب  يثور عليه. ويبقى  وال نرى أحدًا 
حني أراهم بال ضمري، مخسون عاما من اخلوف؛ واهلرب املستمر. 
سَيدي، ال زلُت يف طريقي إليك، ونفيس تشتاق أن أكون حكيًا، 
أقيض عمري القصري بني أذرع نورك، بال خوف أو قلق. وما زال 
أشعر  منه،  أقرتب  وكلا  اليك،  بعيد  من  جيذبني  الصوت  شْدو 
أنه يف مملكة رأيس كملك من الساء، يسرّيين نحو الضياء، فتطرُي 
روحي بنشوة القبول، بينا تتعلق يداي بفتحات شباك الرضيح.. 
صويت،  توقف  كلا  دعاء،  من  القلب  حفظ  ما  تتلو  نفيس  فأرى 
صوٌت آخر يذكرين. مشهٌد يتكرر كل يوم.. ثمة رس، هو رسي 
فاملالئكة  باملعرفة،  أخطئ  ال  لكني  غ��ريي..  يعرفه  ال  وحدي 
مّروا يب يف عمق  قد  أعرفهم  أراهم يف وجوه ألناس  من حويل، 

الرضيح.. 

ُ
ه

َ
 اإلنساُن نفس

ُ
.. يِجد

ْ
قط

َ
 ف

َ
ريِحك

َ
مِق ض

ُ
نا في ع

ُ
ه

بقلم: حيدر عاشور



شاعُر كربالء وبريق الشعر..

كبيرة  إســهــامــات  لــه  كبير  شــاعــٌر 

الشعري  التراث  دائــرة  تدخل في 

وقد  الــمــقــدســة،  كــربــالء  لمدينة 

ـــه  ـــتـــاريـــخ إرث ســجــلــت صــفــحــات ال

 بأحرف من نور، 
ّ
الشعري الحسيني

 له بصمته 
ً
 حسينيا

ً
م شعرا

ّ
كونه قد

بأبهى  الطف  في إظهار فاجعة 

وأعــظــم صــورهــا ومــواقــفــهــا، إنه 

الشاعر )محمد زمان الكربالئي(.

فراس  الشاعر  معه  أج��راه  أديب  ح��وار  يف  الكربالئي  يقول 
العزاء احلسيني  الشعرية إىل نشاط  انساقت جتربتي  األسدي:  
من خالل تواجدي يف حمل حممد محزة الرادود حيث كان جيتمع 
الشعبي عبد  الرادود عبد األمري األموي والشاعر  مع كل من 
عيل خاجي إذ كنا نامرس جتربة الشعر امللمع ومن خالل حمل 
تعرفت  وهكذا  املنظور  كاظم  باحلاج  إلتقيت  ال��رادود  حممد 
تفاصيل  عىل  م   )1974-1973( األخريتني  السنتني  خالل 
كاظم املنظور بكونه شاهدًا عىل عرصه دون منازع ويقينًا كان 
الشاعر عودة ضاحي التميمي أوىف الشعراء الشباب للمنظور 
تثبيت  واستطاع  األخ��رية  اخلمسة  االع��وام  يف  صحبه  حيث 
قصائد اجلزء الثاين عرش من ديوان )املنظورات احلسينية( وهو 
اجلزء األخري الذي حيوي قصائد املنظور املنجزة خالل العامني 

األخريين من حياة املنظور )1973-1974( م.

تلميع  توليت  السبعينيات  منتصف  يف  الكربالئي:  ويقول 
مستهالت عزاء طرف باب السالملة حيث كان الشاعر الشعبي 
عبد الرسول اخلفاجي هو الذي يضع األوزان ويقود اجلوقات 
من خالل أفضل اإلمكانات التي يوفرها للموكب كل من محيد 
الصيديل ومالك املعامر وال جيادل أحد يف موهبة عبد الرسول 

اخلفاجي يف تطويع مسرية العزاء من البداية حتى النهاية.
أما بخصوص هذه التجربة التي أعتز هبا كثريًا فهي التي تقدمُت 
من خالهلا خلدمة اإلمام احلسني )عليه السالم( لذلك هي عالقة 
يف ذهني وجتمعني هبا ذكريات مجيلة حاولت تدوينها يف أكثر 
العديد  الشعرية تضم  وتوثيق وان مشجرة كربالء  من حدث 

من هذه التجربة الرائعة.
الشاعر  كان  عنه:  فقال  عبيد  حسني  عيل  الروائي  األديب  أما 
من  وقائدها  السفينة  ربان  هو  الكربالئي  زمان  حممد  والفنان 

صاحب “الزمانيات” 
في رحاب اإلبداع الحسيني

* حسين أبو نادر
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ــوا ــوارث ــــدوُر الــمــنــافــي بــالــذيــن ت ت

ً
 بين الروضتيــــــــــــــــن ملّبيا

َ
ك

ُ
فسعي

ً
 أمسى للموالين كعبة

ُّ
هو الطف

 ساعيا
ِّ

 بالطف
َ

 هل أحرمت
َ

لقد صيح

داعيا للسبِط   
َ

ت
ْ
ي لبَّ هل   

َ
ــودي

ُ
ون

 وافيا
َّ
كشوِط الصفا والمروِة امتد

منافيــــا تبقى  األرض  ِجنان  وكلُّ 

صدى “واحسيناه” الذي دار ناعيا.

أنه  والتمويل، ويكفي  والفني  التأليفي  التوجيه واجلانب  حيث 
هو املمول الوحيد لتشييد قاعة حقي الشبيل التي احتضنت أعامال 
مرسحية مهمة لعدد من األدباء والفنانني الشباب الكربالئيني، 
بعيدا عن التدخل احلكومي أو التجيري السيايس الذي ختلَّص منه 
ما يف  اإلبداعية. وأمجل  بتمويل حممد زمان ألنشطتهم  الشباب 
حممد زمان انه كان يدرس شخصيات األدباء والفنانني الشباب 
يف حينها من دون أن يعلموا بذلك، فلم يكن يرّصح هلم أو يلمح 
هبذا األمر قّط، إنام كان رجال دقيق املالحظة وذا فراسة راسخة 

وذا صرب رهيب.
الكبري حممد زمان،  األدبية بحق شاعرنا  الشهادات  هذه بعض 
فمن  حتام،  يستحقها  والزمان  كبار،  وكتاب  أدباء  قاهلا  والتي 
التاريخ  )فن  ل�  إجادته  هو  زمان،  حممد  الشاعر  فيه  برع  ما  بني 
بالشعر،  واملناسبات وسواها  للكتب  خ  يؤرِّ فن  الشعري( وهو 
خ شاعرنا ملئات الكتب واملؤلفات واألماكن واحلسينيات  وقد أرَّ
فيها حممد زمان  أّرخ  التي  الشعرية  وسواها، منها هذه األبيات 
لكتاب )األبوذيات احلسينية ملؤلفِه امحد صالح السالمي(، فقال:
ــــأحــــرفــــهــــا الـــحـــســـيـــنـــيـــة   ب

ْ
تـــــبـــــاركـــــت األبــــــــوذيــــــــه

ْ
ــــة

ّ
ــــي ــــن ـــــــَل صـــــــــادق ال

ّ
 تـــــــوك

ً
ـــــوا كـــــربـــــالئـــــيـــــا

ّ
فـــــحـــــي

ْ
ـــــاع فـــــي لــــغــــة األشــــــعــــــار شــعــبــيــه ـــــب ــــل ال طــــوي
ْ

ــــه
ّ
ــــر مـــــن أبـــــوذيـــــاتـــــنـــــا الــــحــــي

َّ
ـــيـــجـــمـــع مـــــا تــــيــــس ل

ْ
ــه ـــ ـــ

ّ
ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــٍة ثــالث ـــجـــلـــو كــــــلَّ خـــافـــيـــٍة بـــقـــافـــي وي

ْ
ـــه ـّ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــده ســـالمـــيــــ ـــر قــــــد جـــــــاله صـــــائـــــغ ي ـــب ـــت ك

1999م  =  )
ْ

ــه ــوذي األب ذهــب  ألحمد  )الكتاب  فأّرخنا 

1491هــــ.  =  )
ْ

ه
ّ
الحسيني أوفــاهــا  )األبـــوذيـــات  ــا  وأرخــن

التي  األبيات  هذه  )واحسيناه(  العصامء  قصيدته  من  ونقتطف 
يقوُل فيها:
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الى روِح الشهيِد البطل )إبراهيم جوني غدير الحجاج العبادي( )أبي كرار(

 الحجاِج.. كابوِس التكفيرين
َ

ابراهيم
 بصوالته. 

ً
ال الليل نهارا

ّ
. نور ال تعرفه الشــــمس، يضيئها بســــالحِه، محو

ً
ها هو مرة أخرى في ســــوح الجهاد مبتهجا

 ال تســــتطيع لمها اال 
ً
ضرباتــــه الدقيقــــة تتألــــق ببياض يعشــــى العيون. كلما دخــــل معركة نثر جثــــث الدواعش نثرا

بمعدات كبيرة وثقيلة. وعقب كل صولة ومواجهة قتالية تبلغ راحته ذروتها، ويكشــــف عنها للمجاهدين الشــــباب 

كإشــــراقة متوهجة لحظة كســــر )داعش(، كما يكســــر البيضة بقوة الفعل الجادة التي اســــتمد قوتها من قوات 

 بال جســــد 
ً
 يمتد الى لواء علي األكبر)فوج عاشــــوراء(. يقاتل كالنســــر خفيفا

ً
فرقة العباس القتالية، لتكون جســــرا

ألنه يخلق جســــده بنفســــه بالمكان الذي يريد. فقنابله وصواريخه هي صوته وجســــده يعرفها العدو والصديق، 

يولــــد بغيــــر عــــدد في ســــاحات المنازلة؛ ابدعها ســــرعته في الرمي والدقــــة بإصابة الهدف. وعلى ضوء الســــمع 

وقوة االنفجارات التي يصعد هشــــيمها ودخانها الى أعنان الســــماء.. كانت عيون العالم ترصدها، وتسجل عقول 

قها العقل البشري بسهولة اذا لم ير بعينيه!. 
ّ
النواصب والباغون والخونة بطوالت ال يصد
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اصبح اسم »إبراهيم جوين« الذي مل يتجاوز عمره )47( عامًا 
يف  جتري  الشمس،  من  واألدفأ  النجوم،  من  الالمع  الصوت 
عروقه دماء برية ، ونبض - قضاء الشهداء- ناحية عز الدين 
سليم. فهو اخلبري الذي له باع طويل يف صنوف القتال العسكرية 
وماهرا برامي قنابل اهلاون وصواريخ الكاتيوشا، وقائد رسية 
اإلسناد يف اللواء. كل هذه املعلومات كانت يف سجالت العدو 
الداعيش وخالياه اإلرهابية. فشخص يمتلك هذا الصفاء من 
األعال يكون هدفا متحركا أينا حل. أما هو كبطل حشدي، 
واخلونة  الوحشية  –الدواعش-  حيوانات  عدد  ت��زداد  أينا 
رهبتهم.  ومصدر  األول  صائدهم  هو  يكون  املقبور،   وأيتام 
وهكذا بات قدرهم امُلرعب الذي خييم بسالحه عىل رشاهتهم 
بال توقف وال حدود. هبذه الشجاعة استنهض مهم املجاهدين، 
وأغراهم بمسابقة دقة رضب اهلدف، وكانت اجلائزة أهزوجة 
او يفّجر مفخخة. مل يكن  –داعشيا-  شعبية برية ملن يصيد 

فقد  يفكر.  عّا  بسيط  أثر  إال  والصوالت  البطوالت  لتلك 
شهدت له أهوار اجلنوب يف زمن املقبور كيف كان يصيد قتلة 
أخوته الثالثة )حليم وعقيل وحممد( الذين حيملون اسم أبيه 
وأمه.. فكيف اآلن والعراق تعبث به ذئاب )داعش( املتوحشة 
وهي تتحول اىل شيطان جسور غري هّياب عندما حترك خمالب 
حقده كبار النواصب، بأموال املستعمرات -العربية األمريكية 
هتدد  وهي  حبائلهم  من  مهرب  من  يكن  ومل  اإلرسائيلية- 
الذي  العرض  وتعٍد عىل  نفسه،  التي هي جزء من  املقدسات 
فجاء  روح��ه.  كل  وهي  فساد  ب��األرض  وتعبث  رشف��ه،  هو 
وكذا  اجلنة.  لدخول  الرمحة  أب��واب  من  بابا  للجهاد  النداء 
فوقف  يستطيع؛  ملن  كفائيًا  اجلهاد  السيستاين-  -السيد  أطلق 
بطوالت  من  والفعل  بالقول  واثبت  التكفريين  حشود  به 
املجاهدين انه لو أعطى فتوى مطلقة لكان العامل يستغيث من 
صالبة املستجيبني الطائعني ألمر موالهم. وبالتأكيد كان من 

شــخــص يــمــتــلــك هــذا 

األعمال  مــن  الصفاء 

متحركا  هــدفــا  يــكــون 

أيــنــمــا حــــل. أمــــا هو 

أينما  كبطل حشدي، 

تــزداد عدد حيوانات –

الوحشية  الــدواعــش- 

والـــــخـــــونـــــة وأيـــــتـــــام 

ــــور،  يـــكـــون  ــــمــــقــــب ال

األول  صــائــدهــم  هـــو 

ومصدر رهبتهم..
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أوائل األبطال واضعا كل خربته العسكرية بني يدي الشباب 
املجاهد ليزيدهم صالبة وخربة حلاية انفسهم أوال وبقاؤهم 
أحياء من اجل العقيدة والوطن. كان هذا القرب من الشباب 
جعلهم يتمسكون بصحبته، وذات الوقت صنع منهم أبطاال 
كان  بل  العدو..  بمواجهة  واجلسارة  بالشجاعة  اليهم  يشار 
هلم مدرسة حوزوية يعّلمهم أصول وفروع الدين ويسمعهم 
بصوته الشجي كل دعاء جيلب هلم السعادة الروحية، ما جعل 
الضحوك  بوجهه  يستبرشون  هم  واحدة،  حلظة  يفارقونه  ال 
واالبوذية-  -األهزوجة  يسمعهم  وهو  األبوية  ومالطفته 
السحور  يف  أذاعتهم  هو  رمضان  ويف  املمتع.  املحيّل  والشعر 
واإلفطار.. هو مزيج بني التواضع كرجل جنويب شهم وبني 
التي منحها لكل من حوله بال تفرقة او متييز،  الشباب  روح 
يف  معهم  وتواصلهم  ومالطفته  باحاديثه  كبري  كأخ  يداعبهم 

الرساء والرضاء.   
ينقله  شبايب  درس  بمثابة  خيوضها  التي  معاركه  كل  كانت 
ان  يشتاق  جسده  وان  الشهادة  طريق  يف  أنه  عىل  للشباب 

حيمل اىل كربالء والبرة والنجف باألهازيج الوالئية وان ال 
ينسوا ان يضعوا عىل نعشه رايتي )اإلمام احلسني والعراق(. 
وأقضيتها  الدين  املعارك يف صالح  اشتدت  احلرام  ويف حمرم 
ونواحيها ومزارعها خرج منها ببطولة بعد ان كبت الدواعش 
التي مل تتوقف حلظة.  أنواع املوت عرب صوارخيه وقنابله  كل 
فجاءت مهمة حترير وتطهري احلوجية يف حمافظة كركوك وهي 
األصعب كانت فهذه املنطقة ال يعرف فيها الصديق والعدو 
ف�)داعش( استعملت خدعا كثرية فيها وأمهها ارتداء مالبس 
صعبة  املهمة  جعل  ما  االحتادية..  والرشطة  الشعبي  احلشد 
جدا.. ولكن »جوين« بذكائه وخربته يميز مدرعات وسيارات 
العدو واألشخاص أحيانا وكان يصّب عليهم غضب سالحه 
وقتها  والرشطة..  واجليش  احلشد  أمام  املغلقة  الطرق  فيفتح 
السواد رويدا  اىل  الساء يميل  الغروب قد الح وامحرار  كان 
جحر  كل  من  وخترج  وتتناسل  تتكاثر  التكفريية  واألهداف 
 /  7 السبت  يوم   ليلة  مساء  ذلك   كان  اجلهات.  كل  ومن 
يف  استبسل  لقد  1439ه�..  حمرم   17 املوافق   2017  /  10
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يشحذ  يرخ  وهو  العسكرية  خربته  ووضع  األهداف  صيد 
اهلمم مذكرهم اهنم يقاتلون بشهر اإلمام احلسني عليه السالم 
الوباء  فال خيافون من املوت اجعلوا املوت يف أجساد جرذان 
روح  )اىل  وقنابل  وصواريخ  كله  الليل  واستمر  الداعيش. 
)أيب  العبادي(  احلجاج  غدير  جوين  )إبراهيم  البطل  الشهيد 
كرار( مل تقف عند حد وال يف اسرتاحة قصرية وهو يمّشط كل 
التكفريين باجلملة ما جعل من أجسادهم ومعداهتم املحطمة 
االنفجارات  وميض  عرب  تشاهد  البر..  مرأى  عىل  تلوال 
للدواعش  مشاع  هدف  كرار  ابا  ان  يعلم  واجلميع  املتزامنة 
منهم  جرذ  يستطيع  ال  الصد  من  صلب  ساتر  هو  وبنفس 
األهوال  هذه  كل  مع  الشبابية..  جمموعته  واخرتاق  اخرتاقه 
اعّده  معرب  مقابل  للصد  ساتر  اقرب  اىل  الليل  جنح  يف  تقدم 
العدو لالخرتاق ولكنه خيب أماهلم واستحوذ عليه وأرجعهم 
ما يقارب الكيلو مرت.. وبقي صامدا وحده يف ذلك الساتر حتى 
بان فجر السبت، وعند رشوق الشمس العدو اهنزم متامًا مل يبق 
ومل  بعد  عن  يقتلون  القناصني  من  اجلبناء  اخلائبني  سوى  منه 
يطول أمرهم فقد سحقتهم نريان جمموعة » جوين« وتقدموا اىل 
حيث يوجد مل يكن األمر ما يرس فقد وجدوه يف الرمق األخري، 
يرتعش من حرارة اإلصابة  يديه ورجليه وجسده  يعاين قطع 
متكنت  داعشية-  -ه��اون  قذيفة  بسبب  املكان،  يمأل  وال��دم 

من رصد مكانه. ورغم كل هذه األوجاع كان يبتسم ويقول 
مصيبة  أيام  هي  فهذه  نعيش  عىل  بالرايات  وصيتي  تنسوا  ال 
اإلمام احلسني )عليه السالم(. ونطق الشهادتني وختمها لبيك 
القادمني  يستقبل  كأنه  الساء  نحو  رأسه  ورفع  حسني-.  -يا 
هلل..  الشكر  هلل،  احلمد  بكم  أهال  بك،  أهال  يتمتم:  وهو  اليه 
بالتكبري  أعضائه  مع  ومحل  الساء،  علياء  اىل  روحه  وفاضت 
الشهيد  يستقبل  من  وحتسسوا  شعروا  لقد  هلل..  والتهليل 
العاشق للوالية. لكنهم ال يرون اال نظرة خاطفة عند املوت 
والروح، شبيهني يف  اجلسد  اثنني  اىل  املؤمن  اإلنسان  وينقسم 
العمل، يف الطاعة، يف الشوق للشهادة، الن الرغبة يف اجلنة لن 
يعرف أحد جواب مقبوليتها اال الشهيد. لو أن صوت املوت 
ففي  شهداء،  يموتون  لو  األحياء  مجيع  لتمنى  العيون،  تدركه 
صوته نور ييضء جسده املقطع إىل قطع. فلكل جماهد نصيب 
العراق  شهداء  من  السعداء  حيدث  ذلك  مع  االستشهاد.  يف 
جلبة كأهنا جلبة األحياء الباقني وهم حيملون أجداث أقراهنم 
نزل  هكذا  الرشد..  يفقد  مل  منتر  وبكاء  تندمل  ال  جراحا 
جدثه اىل تراب النجف كأنه حمّلق مع الكل عىل جناح البلور 
الشفاف وهو يتطلع لكل من أحبهم وأحبوه، كأنه يقول هلم 
أين أراكم ال تنظروا اليه بل تطلعوا اىل اهلل فمصريكم بجواره 

فاحسنوا اجلوار أهيا األحياء.   
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إَِلْيِه  َواْبَتُغوا   َ اهللَّ ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ َيا  تعاىل{  اهلل  يقول 
]سورة   { َّ ُتْفِلُحوَن   ُكْم  َلَعلَّ َسبِيِلِه  يِف  َوَجاِهُدوا  اْلَوِسيَلَة 

املائدة، اآلية: 35[.
هي  فالوسيلة  بالطاعات،  القربة  تعاىل  اهلل  إىل  اطلبوا  أي 
التوصل إىل اليشء برغبة، وحقيقة الوسيلة إىل اهلل: مراعاة 
وحتري  الرشيعة،  مكارم  وحتّري  والعبادة،  بالعلم  سبيله 

عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  روي  فقد  األخ��الق،  مكارم 
اجلّنة  فإهنا منزلة يف  الوسيلة  اهلل  قال: »اسألوا  وآله وسلم 

هو«  أنا  أكون  أن  وأرج��و  اهلل  عباد  من  لعبد  إال  تنبغي  ال 
)صحيح مسلم، حديث رقم 577(.

وقبل  االذان،  س��اع  بعد  ي��دع��ون،  املسلمني  ن��رى  ول��ذا 
الدعوة  هذه  ربَّ  ُهمَّ  »اللَّ الدعاء:  هبذا  بالصالة  املبارشة 

ـــبـــي ـــن ـــال الــــــتــــــوســــــل ب
وأهــــــــــــــــــــــــــل بــــــيــــــتــــــه
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التامة، والصالة القائمة، آِت سّيدنا حممدًا الوسيلة والفضيلة، 
الذي  مقامًا حممودًا  ُهمَّ  اللَّ وابعثه  اجلنة،  من  الرفيعة  والدرجة 

وعدته إنك ال ختلف امليعاد«.
والتوسل بالنبي حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم وأهل يبته ملا 
تظهر  التي  الرشيفة  هلم من مكرمات عند رهبم، واألحاديث 
بيته معروفة عند  اهلل عليه وآله وسلم ألهل  النبي صىل  حب 
مجيع املسلمني، ويكفي أن ندل عىل ذلك با أمره ربه سبحانه 
لَِك  وتعاىل أن يسأل املسلمني حب ذوي قرابته بقوله تعاىل{ َذٰ
اَل  ُقْل  اِت   احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ِعَباَدُه   ُ اهللَّ  ُ ُيَبرشمِّ الَِّذي 
َة يِف اْلُقْرَبٰى  َوَمْن َيْقرَتِْف َحَسَنًة َنِزْد  َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ
اآلية:  الشورى،  َشُكوٌر} ]سورة  َغُفوٌر   َ اهللَّ إِنَّ  ُحْسًنا   ِفيَها  َلُه 

.]23
إن التوسل بأهل البيت الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني 
ليس بدعًا من القول أو منكرًا من الفعل، خصوصًا إذا عرفنا 
وآياته  الناطق  القرآن  بل هم  الثاين؛  والثقل  القرآن  أهنم عدل 
فقد  والذين من عرفهم  اهلل،  ذكر  ذكروا  إذا  والذين  الكربى، 

عرف اهلل ومن جهلهم فقد جهل اهلل.
ويف دالئل اإلمامة، البن جرير الطربي رمحه اهلل، قالت الزهراء 
)عليها السالم( يف خطبتها: فامحدوا اهلل الذي بنوره وعظمته 

ابتغى من يف الساوات ومن يف األرض إليه الوسيلة، فنحن 
وسيلته يف خلقه ونحن آل رسوله.

ويف العيون عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم: األئمة 
من ولد احلسني)عليه السالم( من أطاعهم فقد أطاع 

الوثقى  العروة  اهلل هم  فقد عىص  اهلل ومن عصاهم 
والوسيلة إىل اهلل.

الوسيلة،  نبتغي  أن  أمرنا  وتعاىل  سبحانه  فاهللَّ 

باإليان  ليس  الفالح  إىل  الطريق  أن  وأخربنا  عليها،  ودلنا 
والتقوى فحسب؛ بل وبابتغاء الوسيلة.

ونحن شيعة أهل البيت صلوات اهلل عليهم نعتقد أن ذكر النبي 
صىل اهلل عليه وآله وسلم عبادة ومن أفضل العبادات؛ ألن يف 
عنه  واملبلغ  عليه  ال��دال  فهو  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  ذكر  ذكره 
البيت عليهم  وحجته عىل خلقه أمجعني، وهذا جار عىل أهل 
السالم مجيعًا فكلهم نور واحد وذكرهم عبادة، فقد روي عن 
ذكر  وإذا  اهلل  ُذكر  ُذكرنا  إذا  »إنا  قوله:  السالم  عليه  الصادق 

عدونا ذكر الشيطان«.
وروي عن أيب بصري قال أبو عبد اهلل )عليه السالم(: ما اجتمع 
قوم يف جملس مل يذكروا اهلل ومل يذكرونا إال كان ذلك املجلس 

حرسة عليهم يوم القيامة.
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املقابل  اجل��دار  عىل  املعلقة  غرفته  ساعة  عقارب  إىل  نظر  
لرسير نومه، عرف انا كانت متوقفة عن العمل منذ يومني 
من  تشغيلها  يضبط  أن  املفرض  من  كان  حيث  ثالثة  أو 
الغرابة  تبديل بطاريتها، ولكنه نيس هذا األمر،  بعد  جديد 
الذي  نفسه  الوقت  أنه  تبني  للوقت  أشارهتا  قرأ  عندما  انه 

هو فيه اآلن!
)يا  الغريبة:  املصادفة  هذه  عن  مازحا  زوجته  وأخرب  تبسم 
للغرابة! انظري الساعة اآلن تعطيني التوقيت احلقيقي رغم 

أنا متوقفة عن العمل(!
فردت عليه، )رغم  تعطلها إال إنا تصدق مرتني يف اليوم، 

ليت البعض مثلها(

انتبه الزوج متأماًل ماقالته زوجته عىل مهل،
كان بالفعل ال يصدق معها وباقي افراد ارسته يف كثري من 
األمور، منها مثاًل  طلبه من ابنته ذات الربيع التاسع ان ُتبلغ 
من يسأل عنه بأنه خارج البيت!!! او جييب من هياتفه بانه 
مسافر إىل املدينة الفالنية البعيدة وعىل مسمع احلارضين من 

أهله وعياله!
حتام-اخي القارئ - ان هذه األرضار ستكون اقل لو اقترص 
ذلك عىل الزوجني فقط، فمشاهدة أفراد العائلة الفعاله هذه 
فاألبناء  الذميمة،  العادة  تلك  تعلم  اىل  بالنهاية  سيدفعهم 
جيدون يف أبيهم القدوة احلسنة التي ال مقارنة هلا، وهذا امر 

جسيم حيتم عليه اإلقالع عن مجيع السلوكيات املذمومة.

العاطلـــة الســـاعة 
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وأنت تبدأ يومك يف اخلروج من البيت لتسلك الطريق فرى املارة  
يتحركون بإيقاعات متنوعة  ذهابا وايابا فالكل ذاهب اىل مبتغاه.. 
اىل هدف ما.. ترى بعضهم من الواثقني يف الوصول, وترى آخرين 
واألحداث  املواقف  وتتناقض  الناس  خيتلف  هكذا  اليائسني..  من 

وتضطرب احلياة برمتها..
يتذبذب  أو  اآلخر  البعض  ويبتعد عن   اإليامن من بعض  ويقرب 
التي ترتسم  الوجوه تقرأ املالمح  تتأمل  عند أناس آخرين.. وأنت 
عليها فتكتشف أشياء.. العزم والقوة واإلرادة والتفاؤل أو التعب 
نفسك  حتى  تفقه  ال  قد  تستمر  وأنت  والقنوط،  والردد  والوهن 
متيض  وأنت  وأحالمك..  وأفكارك  أحاسيسك  تتضارب  حيث 
يصادفك يف الطريق صف من املتسولني أو املرشدين أومن املخادعني 
ويف  السلوك  ويف  املالمح  يف  تنوٌع  الصادقني..  أومن  واملراوغني 

أساليب استدراجك لتعطف عليهم.
الثقة الالزمة  قد تتوقف شفقة عليهم وقد تتجاوزهم لعدم وجود 
ثم متيض وأنت يف وسط باعة متجولني أو  حمالت للتسوق.. وجوه 
متنوعة  وقد يرتدون أقنعة كثرية  الواحد منهم قد يكون  اثنني أو 
ثالث أو أكثر ينقسم عىل نفسه ألقسام متناقضة ويتفنن بالتعامل مع 
اآلخرين حسب ما تقتيض املصلحة وما يستوجب عمله يف ترصيف 

تنوعت  مهام  العيش  أمام  يقف  يشء  فال  صعب  زمن  يف  البضاعة 
أساليبه باخلداع واملراوغة وعند البعض وهم القانعون بام رزقهم اهلل 
فلن حييدوا عن قناعتهم فيحمدوا اهلل عىل كل حال مهام استبدت 

هبم األحوال.
والتشبث  وال��رصاع  الظرف  حيكمها  كثرية  أقنعة  تستهلك  احلياة 
الواضحون  هم  فقط  القليلة  والقلة  والديمومة،  البقاء  أجل  من 
أسمى  لغاية  جرسا  احلياة  من  جيعلون  الذين  املثمرون  الساطعون 
نحو  عبقهم   ينترش  لتذهّلم  تقيدهم  أقنعة   ال  الذين  هم  وأكمل 
الزهور يف صباحات مرشقة  الوان  مثل  الشاسعة  الروح  مساحات 
ومثل النجوم التي تلمع وتتوهج يف ليل هبيم إنه الدور املحدد الذي 
قّدره اهلل  مثل كل الكائنات املوجودة  ال عن عبث بل لسبب وهدف 

سام.
تضطرب النفوس واحلياة من دون شمس وحقيقة ولكنها دائام تقاوم 
الزيف والظالم لتكون كام أراد هلا اهلل أن تكون..  النفوس الساطعة 
تسعى فتحيا مثل األشجار املثمرة ال هتّزها الريح وتعرج اىل ساموات 
اهلل التي ال حيّدها يشء, وهي تكتشف ما خيتبئ خلف األقنعة, وهي 
عىل يقني من أن األقنعة املؤقتة ستتساقط تلقائيا بمرور الوقت مهام 

تنّوعت وتلّونت وتبّدلت, وال بقاء اال لألصلح واألرقى. 
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بالمجان.. 

العتبة الحسينية تطلق مبادرة انسانية كبرى 

خدمات تشخيصية وعالجية وعمليات جراحية 

تزامنا مع المولد النبوي الشريف

ال تخفى على المتابعين القيم االنسانية والرسالة النبيلة التي تأسست على اثرها األمانة العامة 
للعتبة الحســـينية المقدســـة والتي ثبتت بناًء عليهما قراراتها االســـتراتيجية والتنظيمية والتشغيلية 
وفقا ألهداف سامية حيث اطلقت مؤخرا عبر مؤسسة وارث الدولية لمعالجة االورام ومستشفى 
اإلمام زين العابدين )عليه الســـالم( التخصصي مبادرتها االنسانية بعالج وإجراء العمليات الجراحية 
 مع ذكرى الوالدة الميمونة لنبي الرحمة الرسول 

ً
لمرضى القلب والمصابين بأورام السرطان تزامنا

محمد )صلى الله عليه واله وسلم( وحفيده اإلمام الصادق )عليه السالم(. 
منهـــا )األنبـــار وصالح الدين والموصل واقليم كردســـتان(، مئات المصابيـــن بأمراض القلب يهوون 

الى كربالء طلبا اللعالج واجراء عمليات القسطرة 
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خدمات  العابدين  زي��ن  مستشفى  خ��الل  من  قدمت  حيث 
تشخيصية وعالجية واجرت عمليات القسطرة ملرىض القلب، 
مرضية  حاالت  خالهلا  تلقت  اوىل  كمرحلة  ايام  عرشة  طيلة 
و)٦00(  ومراجعة  اتصال  حالة   )450( بني  توزعت  خمتلفة 
إجراء  مواعيد  حتديد  تم  وقد  مريضًا  و)220(  لالستشارية، 
نوري  ميثم  الدكتور  بحسب  الكثري  منها  اجري  العمليات، 

الرشع مدير املستشفى.
للعتبة  الرشعي  املتويل  ساحة  من  »بتوجيه  ال��رشع:  ويضيف 
عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
وسلم(,  واله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  الرمحة  نبي  والدة  وبمناسبة 
القلب  ألم��راض  وعالجية  طبية  خدمات  سلسلة  تقديم  تم 
االطباء  واشهر  امهر  يد  عىل  القلبية  بالقسطرة  وختصصت 
للفرتة من )12 - 17 ربيع االول( كمرحلة اوىل, وتم ذلك عن 
التواصل  الفضائية ووسائل  القنوات  طريق نرش إعالنات عىل 

االجتاعي وحتديد رقم لالتصال، وحرصنا عىل  ان تشمل هذه 
اخلدمات املرىض من أغلب املحافظات العراقية وال تقتر عىل 
)نينوى،  املحافظات  هذه  ومن  فقط؛  املقدسة  كربالء  حمافظة 
العارة،  البرة،  العراق،  كردستان  إقليم  حمافظات  كركوك، 

االنبار، صالح الدين، بغداد(«.
امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ول��غ��اي��ة  ثانية  »كمرحلة  واض����اف: 
2021/10/2٦ تم اجراء )149( عملية قسطرة, توزعت بني 
)٨7( تشخيصية و)37( شبكة واحدة و)4( من نوع شبكتني 
حلني  مستمرة  وهي  شبكات  ثالث  نوع  من  و)3(عمليات 
انتهاء اخر  عملية تم حتديد موعد هلا من جمموع العمليات  ال� 

.»)220(
يف  والقسطرة  القلب  قسم  رئيس  حت��دث  متصل  سياق  يف 
املرىض  اعار  »ان  ابراهيم:  عيسى  باسل  الدكتور  املستشفى 
 ٨0-30( بني  تفاوتت  اجلراحية  العمليات  هلم  اجريت  الذين 

لدكتور ميثم نوري الشرع
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سنة(, وهذه االعار منهم من راجع العيادة االستشارية ومنهم 
من  اىل  اضافة  جمانية  مجيعها  وكانت  التحاليل  هلم  اجريت  من 
العمليات  إلجراء  املقررة  املواعيد  حسب  هلم  موعد  حتديد  تم 
باستثناء من تم قبوهلم بشكل مبارش واخرون تم االتصال هبم 

وحتديد موعد خالل اسبوع او عرشة ايام«.
الطبي  الكادر  »ان  عامر شيت:  القلبية  احلديث طبيب  يشاركه 
كان من ذوي االختصاص الدقيق باألمراض القلبية حيث تم 
ختصيص )يومني( يف االسبوع الجراء العمليات, ونتيجة االعداد 
الكبرية حدثت لدينا اشكاالت بسبب قلة الطاقم الفني يف غرفة 
التمرييض  للطاقم  مضاعف  جهد  هناك  وكان  القلب  قسطرة 
والفني واالدارة وهو جمهود قوي وكبري وهلل احلمد جتاوزنا ذلك 

ومل يكن عائقًا امام تقديم سلسلة اخلدمات«.
اهايل املرىض الذين تواجدوا من خمتلف املحافظات العراقية يف 
املستشفى قدموا شكرهم الكبري لألمانة العامة للعتبة احلسينية 
انسانية متتالية وعربوا عن  املقدسة عىل ما تقدمه من مبادرات 
بيد  البسطاء  الناس  حياة  إنقاذ  بالغريب  ليس  انه  قول  امتناهنم 

السادة العلاء.
قدمته  كيائي  وعالج  عمليات  دينار  املليار  جت��اوزت  بتكلفة 

وارث الدولية لعالج األورام الرسطانية 
عىل صعيد متصل وّجه املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
الصحة  هيأة  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  ساحة 
مرىض  بعالج  الساعدي  ستار  الدكتور  برئاسة  والتعليم 
الرسطانية  األم��راض  لعالج  وارث  مستشفى  يف  الرسطان 
وتتحمل العتبة املطهرة كافة التكاليف العالجية, حيث انطلقت 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  مولد  بذكرى  ايضا  املبادرة  هذه 
وسلم( واستمرت ملدة اسبوع استقبل خالله اكثر من )1500( 

حالة مرضية أما التكلفة فتجاوزت )املليار( دينار.
ودون كلل او ملل.. كانت الكوادر الطبية تواصل الليل بالنهار 
لتوجيهات  تنفيذا  )جمانا(  الرسطان  مرىض  ومعاجلة  الستقبال 
ممثل املرجعية العليا، فيا واكبت جملة )االحرار( احلدث ميدانيا 
املبادرة  هذه  عن  لنا  ليتحدثوا  املسؤولني  بعض  مع  والتقت 
االنسانية، ومنهم مدير مستشفى وارث الدولية الدكتور حيدر 

طبيب القلبية عامر شيت
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محزة العابدي الذي قال: 
ال خيفى عىل اجلميع دور العتبة احلسينية املقدسة فهي السباقة يف 
املبادرات االنسانية وتسعى دوما اىل تقديم اخلدمات ملواطنيها 
وارث  مؤسسة  كوادر  عملت  حيث  املرضية  احلاالت  السيا 
او  كلل  دون  وهنار  ليل  الرسطانية  األم��راض  ملعاجلة  الدولية 
الوسائل  كل  ضمن  حالة   )1500( من  اكثر  الستقبال  ملل 
التشخيصية كانت بينها عمليات جراحية معقدة جتاوزت )70( 
اما  العالج االشعاعي  عملية باإلضافة اىل )475( حالة تلقوا 
والعتبة  عراقي  دينار  )املليار(  جتاوزت  الكلية  التكلفة  نسبة 
مميزة  خدمة  تقديم  بغية  التكلفة  هذه  تبنت  املقدسة  احلسينية 

جلميع املرىض العراقيني. 
خدمة  لتقديم  خصصت  املستشفى  »ان  العابدي:  واض��اف 
العراقي  املواطن  يتحمله  ان  يمكن  مميز  وبمبلغ  مميزة  عالجية 
واخلطر  العناء  وحتمل  العراق  خارج  السفر  اىل  اللجوء  دون 
وحقيقة  وناسك(  اهلك  بني  )عالجك  رفعناه  شعار  حتت 
با  املرىض  نفوس  يف  كبرية  ثقة  ولدت  االنسانية  املبادرة  هذه 

اىل  باإلضافة  فندقية وعالجية وتشخيصية  وفرته من خدمات 
تقديم  اجل  من  تعمل  التي  املميزة  والكوادر  احلديثة  االجهزة 

اخلدمات بشكل افضل«. 
فيا حتدث الدكتور رئيس قسم طب االورام يف املؤسسة فواز 
اخلدمات  خمتلف  املستشفى  »قدمت  قائال:  العلوش  سعد 
التشخيصية  التخصصات  من  تفاصيلها  بكل  املجانية  الطبية 
واالشعاع  الكيمياوية  والعالجات  الطبية  االستشارات  اىل 
وغريها من العالجات، منوها عن واقع مزٍر يف العراق بوجود 
مع  طبيعية  الزيادة  وهذه  الرسطانية  االمراض  اعداد  يف  زيادة 
التلوث  وزيادة  البيئية  الظروف  واختالف  السكان  عدد  زيادة 
نسبة  ان  القول  نستطيع  ال  العراق  يف  السنوية  واالحصاءات 
االخرى  الدول  يف  الرسطان  نسبة  تفوق  العراق  يف  الرسطان 
قبل  من  كبرية  جهودا  تتطلب  احلاصلة  والزيادة  كبرية  بأعداد 
وتطوير  الستحداث  واملجتمع  والدولة  املختصة  املؤسسات 

اخلدمات الصحية املقدمة اىل مرىض الرسطان«. 
وتابع العلواش: »يف ضوء هذا املنطلق بادرت العتبة احلسينية اىل 

الدكتور 
حيدر محزة العابدي

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

49



انشاء هذا املستشفى الراقية واملجهزة بمختلف االجهزة الطبية 
وموثوقة،  رصينة  مناشئ  ومن  العالجات  واح��دث  احلديثة 
مجيع  واكال  حاالهتم  وتشخيص  املرىض  استقبال  تم  وبعدها 
طريق  عن  العالجية  اخلطة  حتديد  يتم  ذلك  بعد  فحوصاهتم 
مجيع  استعراض  ويتم  التخصصات(  متعدد  )فريق  طبي  فريق 
متابعة  ذلك  وبعد  العالجية  اخلطة  الرسطانية وحتديد  احلاالت 
اجلراحي  او  الكيمياوي  العالج  سواء  بشقيها  العالجية  اخلطة 
املجانية  العالجية  الفرتة  العالجات االشعاعية وخالل هذه  او 
الطبية  واخل��دم��ات  االج���واء  توفري  من  امل��رىض  رض��ا  نالت 
املناسبة للمراجعني وتوفري اخلدمات يف مركز واحد  واالماكن 

دون التنقل من مكان اىل اخر«.
من جهته حتدث عضو جملس االدارة يف املستشفى الدكتور نوفل 
شاكر شدود اختصاص جراحة اورام عن استيعاب مجيع هذه 
االدوية  من  جمانا  املستشفى  يف  اخلدمات  مجيع  وتقديم  االعداد 
اغلبها  الرشحية  هذه  الن  وغريها  والعمليات  والفحوصات 

معاجلة  عن  التخيل  يف  يضطرون  املتعففة  العوائل  من  تكون 
انفسهم او يضطر لبيع منزله او غري ذلك لذا جاءت هذه املبادرة 
االنسانية املميزة عونا للعوائل ما كانت السبب يف توافد املئات 

اىل املستشفى لتلقي العالج جمانا«.
بابل  الطفلة بنني من حمافظة  من جهتها عربت )ام بنني( والدة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  قدمته  با  سعادهتا  عن  القاسم  قضاء 
قالت:  حيث  الرسطان،  مرىض  من  يعانون  الذين  لألشخاص 
»بعد التشخيصات الطبية البنتي بنني يف املستشفيات تم تأكيد 
عىل  سجلنا  اشهر  عرش  ومنذ  الدماغ  يف  ورم  بوجود  حالتها 
اشعاع واىل االن ليست هناك نتيجة بعدما وصل خرب ان العتبة 
احلسينية املقدسة تقدم اخلدمة املجانية ملرىض الرسطان وامكانية 
جيد  بشكل  استقبالنا  تم  االشعاعي  العالج  بتوفري  املستشفى 
املرشوع  هذا  بان  معتقدًة  االشعاعي  للعالج  موعد  وحجز 

االنساين سوف يكون منقذا لكل العراقيني«.
ورعاية  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  بركات  شملت  فيا 

الدكتور 
فواز سعد العلوش
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املوصل  حمافظة  من  األيزيدية  املواطنة  العليا  الدينية  املرجعية 
يف  )جمانا(  معقدة  عملية  هلا  واجريت  ب�)الرسطان(  املصابة 

مستشفى وارث الدولية.
توزيع هدايا وألعاب عىل أطفال مرىض الرسطان.. 

احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  ساحة  قبل  من  مبارش  بتوجيه 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( عىل دعم مجيع 
التابعة  املعارص  بادرت شعبة املرسح  العراقي،  املجتمع  رشائح 
عىل  املتربعني  االخوة  مع  بالتعاون  املقدسة  احلسينية  العتبة  اىل 
بتوزيع  الرسطان،  مرىض  اطفال  لعوائل  ترفيهي  برنامج  اقامة 
لرفع  طيبة  مساع  ضمن  وذلك  االطفال،  عىل  الرمزية  اهلدايا 

احلالة النفسية ورسم البهجة عىل وجوه عوائلهم. 
منتظر  السيد  املعارص  املرسح  شعبة  مسؤول  حتدث  ذلك  عن 

الطويل قائاًل: 
»بادرت شعبة املرسح املعارص التابعة اىل العتبة احلسينية املقدسة 
بالتعاون مع االخوة املتربعني عىل اقامة برنامج ترفيهي لعوائل 

االطفال،  عىل  الرمزية  اهلدايا  بتوزيع  الرسطان،  مرىض  اطفال 
البهجة عىل وجههم،  النفسية لدهيم ورسم  لرفع احلالة  وذلك 
وجل  عز  اهلل  من  بتوفيق  يستمر  سوف  الربنامج  اهلل  شاء  وان 

ودعم العتبة احلسينية املقدسة«.
ومن جانبه حتدث والد احد اطفال املصابني بمرض الرسطان 

املواطن عدنان محيد عواد قائاًل:
»نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان اىل املرجعية الدينية العليا املتمثلة 
املتويل  الوارف( واىل  السيستاين )دام ظله  بالسيد عيل احلسيني 
املهدي  عبد  الشيخ  ساحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة   الرشعي 
الكربالئي )دام عزه( لكل ما يقدمونه من عالٍج وخدمات اىل 
املرىض املصابني باألورام الرسطانية ونشكر ايضًا الكادر الطبي 
الذي قدم الدعم النفيس اىل ابنائنا واطفالنا وان شاء اهلل احلياة 
املتواصل،  ودعمهم  اخلريين  بوجود  الكريم  والعيش  مستمرة 
وهلم منا جزيل الشكر واالمتنان عىل هذه اجلهود املبذولة خلدمة 

هذه الرشحية املظلومة«. 
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الـــى العاصمـــة بغداد انطلـــق الموكب الصحفـــي لمجلة )االحرار( اســـتكماال لبرنامـــج )مزاراتنا 
المشرفة( الذي دأبت اسرة تحرير المجلة من خالله بتسليط الضوء على كل ما يخص المزارات 
ر اصحاب المزارات والمقامات وعماراتها 

ّ
الشيعية المقدسة في عموم العراق الحبيب من سي

وما خرج عنها من كرامات وبراهين للعيان، حيث كان مزار السيد ابي  طاهر عبد الله بن ابي 
الحسن محمد المحدث بن ابي  الطيب طاهر ابن الحسين القطعي بن موسى ابي سبحة 
بن ابراهيم المرتضى ابن االمام موســـى الكاظم )عليه الســـالم( محطتنا االولى لباب مزاراتنا 

المشرفة بعد انقطاع شهري )محرم الحرام وصفر الخير ( عن النشر فيها.

)العباس الثاني( 

الس��يد عبد الله بن محمد بن طاهر الموس��وي

أحد أعالم القرن الرابع الهجري 
وصاحب الكرامات والبراهين
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شارع   � بغداد  حمافظة  يف  الرشيف  مرقده  اىل  الطريق  ويف 
عن  نسأله  من  كل  شكر(،   )قهوة  منطقة   � اجلمهورية 
والترشف  بل  لالستضافة  ويدعوننا  بنا  يرحب  م��زاره 
بذلك العتقاد ساد عندهم هو ضيافة زوار السيد عبد اهلل 
والتربك هبم، )حقا هو يشء مفرح( فالسيد الفاضل اجلليل 
من اعيان العلويني، كان قد سكن فرتة يف احلائر احلسيني 
)كربالء القداسة( وبعد ذلك هاجر اىل بغداد وتويف ودفن 

فيها، وهو من اعالم القرن الرابع اهلجري.
وعن مزاره حدثنا االمني اخلاص ملزار السيد عبد اهلل حفيد 

االمام الكاظم )عليها السالم( عيل حازم الشوييل قائال: 
يعد من املراقد املهمة يف العراق وخاصة ان مكانه يف بغداد 
ساحة  منطقة  من  القريبة  شكر(  )قهوة  تسمى  منطقة  يف 

الطريان او ما تسمى باخلالين يف الباب الرشقي«.
خمفيا  أمره  كان  البائد  النظام  عهد  يف  املزار  أن  اىل  واشار 
فقط  اخل��واص(  )خ��واص  من  ي��زوره  من  وك��ان  لسنني 
البيت  اه��ل  اتباع  من  الكثري  ب��دأ  النظام  سقوط  وبعد 
زمن  وقع  الذي  الظلم  ونتيجة  بزيارته،  السالم(  )عليهم 
البائد يف املزار كانت الغصة تلفح زواره لكن بعد  النظام 

علي حازم الشويلي
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سقوط النظام رجع اىل احضان اتباع اهل البيت )عليهم 
السالم(«.

بيوت  جتاروها  صغرية  غرفة  كان  املزار  أن  الشوييل  ونوه 
عديدة وبعض االخوة واالمانة العامة للمزارات الرشيفة 
قام برشاء ستة بيوت منها كي تصبح املساحة الكلية للمزار 
)٦00 م2( بعدما ان كان غرفة بمساحة )2 × 2( مرت يف 
اصبحت  الرشاء  عملية  بعد  االن  اما  البائد،  النظام  زمن 

مساحته كبرية«.
وتابع الشوييل أن أمانة املزار مقبلة عىل عملية هدم وبناء 

قبة  من  كاملة  التصاميم  ان  حتى  اهلل  عبد  السيد  مرقد 
كبرية ومنارة ومساحة عريقة تشمل االواوين والباحات 
ضمن البناء واحلدائق وهذا ما اقرته االمانة العامة يف قسم 
والتشييد  اهلدم  عملية  سنبارش  حيث  اهلندسية،  الشؤون 

من جديد«.
فيا تذكر املصادر التارخيية ان السيد عبد اهلل انه كان سيدا 
فاضاًل جلياًل من اعيان العلويني وسكن يف احلائر احلسيني 
فرتة من الزمن يف كربالء ومن ثم هاجر اىل بغداد وتويف 
ودفن فيها وهو من اعالم القرن الرابع اهلجري بعد الغيبة 
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الصغرى لإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( 
وكان عهده عهد الشيخ املفيد )اعىل اهلل مقامه( وايضا يعد 
من اساطني الفقهاء وعاملا كذلك قربه اصبح مزارًا وَمعلا 

يرتدد عليه الكثريون من الزائرين من اخلارج والداخل.
الشوييل  قال  عليها  سيكون  التي  امل��زار  تصاميم  وعن 
املساحات  عىل  سنحرص  القادمة  للتصاميم  »بالنسبة 
الكبرية وقبة كبرية ومنارة مالصقة للقبة بارتفاع ما يقرب 

)20 اىل 25( مرتًا.
السيد  ملزار  اخلاصة  االمانة  يف  الديني  املرشد  حتدث  فيا 

»يف  قائال:  احلسني  حممد  السيد  السالم(   )عليه  اهلل  عبد 
كان  احليدري(  صالح  )السيد  الديوان  رئيس  كان  وقت 
متجاوبا ملسالة استمالك الدور املجاورة للمزار فتم تثبيت 
االستمالك  وبعد  الطابو  دائرة  يف  للمزار  الدور  وتسمية 
بدأنا باإلعار ومجع االموال من املتربعني، ويف هناية سنة 
ببناء  الشهر االول من عام 2004م قمنا  2003م وبداية 
الثاين  العباس  نسميه  الذي  اجلليل  للسيد  الرشيف  املزار 
)عليه السالم( ألنه ال يرد قاصدا له وله كرامات وبراهني 

حصلت بالعرشات من زواره وسكنة املنطقة.
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ما هو األمُر الذي جيعل من امرأة ما قوية؟ وما األمور التي 
الرتبية،  التعليم،  بسبب  هو  هل  ضعيفة؟  تبدو  منها  جتعل 
كل  الواقع،  يف  هبا؟  املحيطة  الظروف  أو  الوراثية  اجلينات 
املرأة  ولكن  البعض،  ببعضها  ما  نوعًا  مرتبطة  األمور  هذه 
كثرية  أموٍر  بسبب  بعد  فيا  كذلك  تصبح  بل  قوية،  تولد  ال 
وعادات تتقنها وتؤمن هبا وتسري عليها. ووفقًا لعلم النفس 
التقاليد  عىل  تعدهيا  تعني  ال  املرأة  يف  القوة  فإن  االجتاعي، 
متامًا،  بالعكس  فيها،  ونشأت  عليها  تربت  التي  واألصول 
وكيفية  احلكيمة  وقراراهتا  بشخصيتها  قوية  تكون  فاملرأة 
ترفها مع الظروف واألشخاص من حوهلا. وهنالك بعض 
األمور التي تعتمدها املرأة لتعرّب عن قوهتا وثقتها بنفسها حني 
متزج بني القوة والرقة. هنا نالحظ أن قوة عظيمة للتناغم بني 
أمور  يف  ورقيقة  احلاجة  وقت  قوية  فهي  معاكسني.  أمرين 
أما،  فيها، فهي عندما تكون  يتعني عليها إظهار رقتها  معينة 
جيب عليها أن تكون حازمة يف قراراهتا مع أبنائها ويف نفس 
الوقت جيب عليها أن ُتظهر جانبها العاطفي جتاههم. خاصة 

وهي مليئة بالفوائد التي تتعلم منها وتساعدها لتبني مستقباًل 
ومًا بتجارب واقعية سابقة وليس مبنيًا عىل اخلوف  قويًا مدعَّ
املثل:  يقول  فكا  األخطاء،  وارتكاب  التجارب  خوض  من 

الرضبة التي ال تقتلك تقوّيك.
 فاملرأة القوية حترتم ذاهتا واآلخرين حتى عندما ال يعاملوهنا 
لكي  النضج  من  عاليا  مستوى  األمر  هذا  ويتطلب  باملثل. 
ترفع املرأة رأسها عاليًا وال تسمح لسلوك اآلخرين لسحبها 
احلياة،  مصاعب  لتجاوز  مساعدة  إىل  حتتاج  ال  فهي  للقاع. 
ل االعتاد عىل نفسها وتسعى دومًا لتحقيق أهدافها  فهي تفضمِّ
وترفض النظر بأسف إىل ما مل تنجزه. وتدرك ان بقوة عقلها 
احلقيقي تستطيع التحكم يف حياهتا والسيطرة عىل عواطفها. 
ال  فهي  لذا،  باستمرار،  تتغري  املشاعر  أن  أيضًا  تدرك  وهي 
فالنساء  املواقف واملشاعر.  ببعض  التمسك  إىل  ترى احلاجة 
القيود  كرس  يف  األحيان  من  كثري  يف  ي��رتددن  ال  القويات 
ويدفعن أنفسهن للقيام بأشياء جديدة، وال يسمحن للخوف 

بالسيطرة عليهن.

خالد غانم الطائي

 تكوُن المرأة قوية ؟
َ

كيف
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اتفَق زوجاِن يف صباح أول يوم لزواجها ان ال يفتحا الباب 
الباب  يطرقون  الزوج  أهل  جاء  وبالفعل  كان!.  زائر  ألي 
ونظر كال من الزوجني لبعضها نظرة تصميم لتنفيذ االتفاق 
ومل يفتحا الباب مل يمض اال وقت قليل حتى جاء اهل الزوجة 
تذرف  هبا  ف��إذا  زوجته:  اىل  ال��زوج  فنظر  الباب.  يطرقون 

الدموع! وتقول: ال هيون عيل ان أرى والداي أمام الباب وال 
الزوجة  وفتحت  نفسه  يف  وارّسها  الزوج  سكت  هلا!  أفتح 
بأربعة  الزوجان  رزق  وقد  السنني  مضت  الباب  لوالدهيا 
أوالد وبعدهم رزقا بطفلة فرح هبا االب فرحًا شديدًا وذبح 
بالبنت  فرحك  سبب  متعجبني؟.ما  الناس  فسأله  الذبائح. 
أكثر من أوالدك الذكور؟ فأجاب بكل ثقة وببساطه:هذه هي 

التي ستفتح يل الباب
• من ال يفهم األنثى ال يعرف قدرها!

يعدُّ  موضوُع الطاقة االجيابية وجتديدها من اهم  املواضيع التي ينبغي لسيدة 
املنزل االلتفات اليها ، كون تركز الغبار عىل اخشاب واثاث املنزل كذلك 
بعثرة العاب االطفال وااللوان املوضوعة يف املنزل كل هذه االمور هلا تاثري 
مما  الدائم  والتوتر  بالقلق  االفراد  يشعر  بالتايل  املنزلية  االجواء  عىل  سلبي 
يؤدي اىل خلق مشاكل وازمات  ، واليِك يا سيدة املنزل عرش طرائق لتجديد 

الطاقة االجيابية وهي :
1- ختيل عن كل مهرتئ وقديم »:اثبتت االبحاث ان تواجد االثاث وبعض 
االغراض املهرتئة يسبب يف تواجد الطاقة السلبية لذا عليِك  التخلص منها 

وجتديد املكان دائا .
2- دخول اهلواء »:ينبغي كل يوم صباحا ومساَء فتح النوافذ من اجل هتوية 
املكان وتلطيف اجلو باهلواء الطلق ، عدم فتح النوافذ سيؤدي اىل كتم اهلواء 

واالنفاس يف داخل املكان مما يسبب االمراض والتوتر .
3- ركن نبايت: وضع النباتات املنزلية يساعد عىل سحب الطاقات السلبية 
واالوكسجني  اهل��واء  جتديد  وكذلك  والدراسة  العمل  توتر  من  الناجتة 

وابرزها نبتة )عصا موسى (.
4- اشعة الشمس: احد اسباب االكتئاب الذي تعاين منه اغلب االرس هو 
عدم دخول اشعة الشمس اىل املنزل بالتايل يتسّبب ذلك بانخفاض فيتامني 

)d( فيسّبب االكتئاب 
النوافذ من اجل دخول   فتح  الصباح االوىل  لذا عليك سيديت يف ساعات 

اشعة الشمس التي تساهم يف تعقيم املنزل .
تسبب  اخلافتة  فاالضاءة  كبرية  أمهية  املكان  الض��اءة  املكان:  5-اض��اءة 
اخلمول والكسل كذلك ضعف العني اذا كان اجلالس حتتها يدرس ، عليك 

ان تعرف اضاءات كل مكان وما يتناسب معها .

القسوة  األب  أهي��ا   ، األمُّ أيُتها 
األبناء  خوف  يف  سبٌب  والِغلظة 
بالنفس.  الثقة  وضعف  دهم  وتردُّ
بني  ُي��وّل��د  األب��ن��اء  ب��ني  والتمييز 
وحب  والكراهية  الغرْية  األبناء 
مع  فالتعامل  انتبهوا   االنتقام 

املتميز والثناء عليه أمام إخوانه.
األبناء  مشاجرة  من  تنزعجوا  ال 
ما مل يصل األمر إىل األذى البدين، 
يكون  وقد  التام  اهل��دوء  والتزام 
ُمفيد.  لكّنه  ُمريح  غري  األمر  هذا 
املفرط  واخل��وف  الزائدة  فاحلاية 
فيه  تقع  ما  أخطر  من  االبناء  عىل 
بعض األرس مع أبنائها ألهنا حترمه 
يف  واالنخراط  التعلم  إمكانية  من 

املجتمع.
فقد قال لقان ناصحًا ابنه: يا بني 
تنافس يف طلب األدب فإنه مرياث 
غري مسلوب، وقرين غري مغلوب، 

ونفيس يف الناس مطلوب.

 الطاقـــة االيجابية 
ُ
تجديـــد

فـــي المنـــزل ) 1-2 ( 

قصة أسرية

شفاء طارق الشمري 

وقفة
تــربــويــة   
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يف االنتظار

حوله  م��ا  ك��ل  يلهم  ه���واك،  كمثل  يشَء  ال 
كل  يعني  باختصار  إن��ه  ال��وج��ود.  شاعرية 
مجيل. كل شاخص له ظّل إال حبك ليس ظَل، 
يتغلغل يف األعاق نورانية. هو حقيقة ال ثاين 
هلا، ألنك واحد ال تتكرر، فرد ال تتكثر، ألنك 

وجه اهلل، ال تراه املرايا وال ترفوه املزايا.
مل  ما س��واك، شمس  ع��داك، رساب  ما  خياٌل 
تغب عنا، بل نحن الغائبون خشية االحرتاق. 
نحن  بل  تنتظر،  ال  متأهب  ختفى  ال  ظاهر 

املنتظرون لنيل رضائك وملح سنائك.
مّد يدك نعاهد أن نحياك ضمريًا متصاًل بجال 
أحالك  ما  الذنب.  قبح  عن  منفصاًل  ال��رّب، 

رجاًء وما أغالك أماًل وما أعالك رفعة. 
إلينا  رّد  ومحاك.  أمنك  شاطئ  إىل  بأيدينا  خذ 
انتظاراتنا.  قدر  لنعرف  اآلجال  من  فاَت  ما 
دعنا نتوضأ صربًا مثلك، نرتنم شوقًا للقائك، 
نتوسم  اجل��ال،  أعايل  نحو  خطواتك  نرتسم 

الُيمَن يف أيامنا اآلتية.
رأفتك  تشملنا  أن  عسى  صمتك،  بعباءة  ملّنا 
بركتك،  وحتفنا  حكمتك،  علينا  وتفيض 

فنكون كا تريد، ال كا نريد.  

اأعايل اجَلمال

ُكْم ُذو َرْحَمٍة َوا�ِشَعٍة بُّ َفُقل رَّ
السيد  يقول  عنها  يشء«،  كل  وسعت  التي  برمحتك  أسألك  »إين 
الشهيد عز الدين بحر العلوم )طاب ثراه(: »السؤال طلب، ولكن 
الطلب اذا كان من العايل اىل الداين فهو أمر، وإذا كان من املساوي 

فهو املتاس، أما إذا كان من الداين اىل العايل فهو سؤال«.
اىل  الفقري  وهو  الداعي،  يتجه  هذا  وألجل  املستعطي  هو  والسائل 
ربه ليسأله من رمحته ومل يقل: ريب اريد، او اطلب، بل هو سائل با 

تشتمل عليه هذه الكلمة من خشوع، وخضوع.
والباء للقسم، والداعي يسأل ربه مقسًا عليه برمحته، والتي هي يف 

اللغة: رقة القلب، وانعطاف يقتيض الفضل، واإِلحسان واملغفرة.
هذا االنعطاف الذي يشمل كل يشء يف هذا الوجود با يف الكون 
من موجودات، وكائنات فهي مغمورة بلطفه، ومشمولة لعنايته ومل 

ال يقسم الداعي عىل اهلل برمحته الواسعة؟.
تِي َوِسَعْت ُكلَّ  وقد أخرب جّل اسمه عن هذا العطف بقوله: )َوَرمْحَ
ٍة َواِسَعٍة(، ففي كل حلظة من  ُكْم ُذو َرمْحَ بُّ ُبوَك َفُقل رَّ ٍء(، )َفإِن َكذَّ يَشْ
حلظات احلياة تفيض الرمحة عىل ابن آدم تتابعه من حني انعقاد نطفته 

اىل ما بعد والدته، وحتى بعد موته وكذلك يوم القيامة.

�شوؤالك  عند  تذكر 
النا�ش ُتنزل  راأ�شك 
خـــــجـــــال؛ لـــكـــّنـــك 
عند  هلل  تــرفــعــه 
)جل  ــاه  اإي �شوؤالك 

وعال(.
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�شناعة الب�شمة
ما ال�شبيل لطاعة االإمام املنتظر؟

اإلم��ام  طاعة  اىل  السبيل  أن  يف  شك  »ال 
الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي 
وال��ق��رب منه ون��ي��ل رض���اه ه��و االل��ت��زام 
بأحكام الرشيعة املقدسة والتحيّل بالفضائل 
السرية  الرذائل واجلري وفق  واالبتعاد عن 
املعهودة من علاء الدين وأساطني املذهب 
وسائر أهل البصرية التي ال يزالون يسريون 
السالم(،  )عليهم  األئمة  زمن  منذ  عليها 
فمن سلك طريقًا شاذًا أو سبياًل مبتدعًا فقد 
خاض يف الشبهة وسقط يف الفتنة وضل عن 

القصد«.
ه��ك��ذا ك��ان ج���واب امل��رج��ع ال��س��ّي��د عيل 
موقعه  يف  ظله(،  )دام  السيستايّن  احلسيني 
اإللكرتوين.. عن سؤال: )ما السبيل لطاعة 
الواجبات  أهم  من  وان  املنتظر؟(،  اإلمام 
)عجل  اإلم��ام  غيبة  عر  يف  املؤمنني  عىل 
بتثبت  يتعاملوا  أن  هو  الرشيف(  فرجه  اهلل 
السالم(  )عليه  به  يتعلق  فيا  شديد  وحذر 
وبظهوره وسبل االرتباط به، فان ذلك من 
يف  الفتن  ومواضع  االبتالء  مواطن  اصعب 

طول عر الغيبة.

لديه  طفٌل  )أهي���م( 
هي  أمنيات،  ثالث 
عيد  ل��ه  ُي��ع��م��ل  ان 
وان  ك��ب��ري،  م��ي��الد 
بحفٍل  عريسًا  يتوج 
ينمو  وان  هب����ي، 

شعره برسعة!!!.
ت��زام��ن ذك��رى عيد 
م���ي���الده م���ع أي���ام 
نبي  م��ول��د  ذك���رى 
واإلنسانية  الرمحة 
حممد )صىل اهلل عليه 

وعىل آله( واهتمت بتحقيق بعض امانيه شعبة املرسح املعارص التابعة 
للعتبة احلسينية املقدسة ونظمت حفال متنوعًا لألطفال وعوائلهم 
الكريمة يف حديقة مبنى )مستشفى وارث الدولية لعالج االورام(، 
ويف  واالناشيد  وااللعاب  باملسابقات  مفعا  البهيج  احلفل  وكان 

ختامه تم تقديم اهلدايا ألهيم ورفقائه يف وارث الدولية.
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الفرق بني ال�شورتني هو 60 عام تقريًبا، فال�شورة القدمية تعود اإىل 

�شتينّيات القرن املا�شي، وال�شورة احلديثة اإىل عام 2021م.




