


22

14

18

26

56

52

46

38

العتب���ة الحس���ينية المقدس���ة تقيم ندوة 
علمية عن »ش���ريف العلماء« المازندراني 

في واسط

العراقيون يتوافدون بغزارة لتلقي العالج ب� )المجان(..
مستشفيات ومراكز تابعة للعتبة الحسينية تستقبل 
المئات يوميا ضمن مبادرة فيض اإلمام الحسين )عليه 

السالم( االنسانية

صحيفة إندونيسية: 
السيدة زينب             إحدى قادة معركة كربالء الخالدة

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

»سبع شّمر« قتيل الحقد اليهودي..

الى روِح الشهيِد السعيِد )عباس جاسم الموسوي(
أسطورة من الحشد الشعبي.. 

شاب ذي سحر مثير

مركز رعاية الشباب ينظم حفالً لتخرج طلبة 
الجامعات العراقية 

شاركهم أفراحهم في حضرة األقداس الحسينية..
مركز رعاية الشباب ينظم حفالً لتخرج طلبة 

الجامعات العراقية

من هو السعيد؟

ِعْيِد، َمْن َأَحبَّ َعِلّيًا ِفي  ِعيَد َحقُّ اْلسَّ َعْيَد ُكلَّ اْلسَّ »ِإنَّ اْلسَّ
َحَياِتِه َوَبعَد َمْوِتِه«

السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم( - االمالي - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٤٩



ونح������ُن على أعتاب األيام الفاطمية بذكرى استش������هاد س������يدة 
النس������اء، واإلحياء لموس������م عزائها المفجع س������ام اهلل عليها، 
ح������رّي بن������ا الترّيث ههنا قلي������ًا ، نعم ينبغي لن������ا التوقف عند 
حضرة الطهر والعفاف، فما أحوجنا إلى أن نستذكر شذرات 
مضيئ������ة من حياة امرأة عظيمة في التاريخ البش������ري على هذه 
االرض، ونس������تعيد دور البطول������ة في مواقفه������ا الفذة لتثبيت 
االس������ام، وهي تقف جبًا شامخًا في المساندة ألعظم رجلين 
عرفهما الوجود اإلنس������اني، وليس االس������امي فحسب.. لتصبح 
أّما ألبيها، وحليلة ألمير المؤمنين، وأّمًا لألنوار اإللهية ألهل 
السماء، كما الشمس والقمر والكواكب والنجوم انوار ألهل 

االرض. 
وك������ذا أّمًا لزين������ب الكبرى س������ام اهلل عليها كص������وت صادح 
للفجيعة االس������امية مذ ان دّوت صرختها في سماء كرباء، 
وما زال يرجعها الصدى في آذان الوجود، إنها ليس������ت الحوراء 
زينب من حملت جسد أخيها الحسين عليه السام المرضوضة 
ضلوعه بس������نابك خيول الظالمين.. لتقّدمه بين يدي فجيعتها 
قربانًا للس������ماء حينما قالت: اللهم تقّبل منا هذا القربان، انها 
كانت فاطمة.. فمنعها ضلعها المكس������ور بالباب وحملته عنها 

زينب!.
إذن، واهم من يتصور بأن فاطمة الزهراء اس������ما كونها انما 
تمّث������ل منهجًا إلهيًا، ولكن أليس غريب������ًا إن كل هذا الحضور 
المبّج������ل للزهراء ف������ي التاريخ االس������امي وكل ه������ذا العبق 
اإليماني المنتش������ر، والعفاف الفائح من بين صفحات التاريخ 
بالبطولة االيمانية لهذه الش������خصية الفذة، وهي التي لم تعش 
سوى ثمان عشرة سنة فحسب، أليس غريبًا ذلك؟ لكن ال غرابة 
فإن اهلل تعالى أعلم فيمن يضع مكنون سره، فهي لم تكن امرأة 
ككل النس������اء، كونها قطب الرحى لمنظومة اإلسام فالسام 

على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسرِّ المستودع فيها. 

الفاطميُة منهجًا 
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E
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مدير التحرير  
علي الشاهر

 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
حيدر عاشور  - حيدر السالمي

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

محمد الموسوي ل عبد الرزاق آل دراغ

فاطمة محمود الحسيني ل خالد غانم الطائي



شعار  وحتت  املقدسة  الكاظمية  للعتبة  العامة  األمانة  اقامت 
)القضية املهدوية بني فلسفة االنتظار وحتديات الظهور( مؤمترها 
العلمي السنوي الدويل بدورته العارشة يومي )5-6( من شهر 
مجادى االوىل عىل قاعة احلمزة بن عبد املطلب )عليه السالم( 
ويف مكتبة اجلوادين )عليهام السالم( العامة و مدرسة اجلوادين 
ست  وبواقع  الرشيف،  الكاظمي  الصحن  يف  السالم(  )عليهام 

جلسات صباحية ومسائية بمشاركة )29( بحثا.
وقال الشيخ عدي الكاظمي رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر: 
»يأيت اهلدف من اقامة املؤمتر من مبدأ التزام كل من له فكر وعقل 
وحكمة واصل بان ينربي يف الدفاع عن االعتقاد باإلمام املنتظر 
فكان  الرشيف،  لوجوده  والتأصيل  فرجه(  تعاىل  اهلل  )عجل 
تظهر  ان  يف  واحلكمة  العقل  واهل  للباحثني  دفعًا  هذا  مؤمترنا 
وتقارع  وتنظر  وتدافع  تتحدث  وهي  النور  ملشارف  سطورهم 

عن القضية املهدوية«. 
كانت  وصلتنا  التي  البحثية  النتاجات  »ان  الكاظمي:  واضاف 
)51( بحثًا كتبت عن القضية املهدوية من دول )ايران، سوريا، 

تلك  تكون  ان  عىل  وحرصًا  للعراق،  اضافة  اهلند(  فلسطني، 
اللجنة  وضعتها  التي  والضوابط  الششرشوط  ضمن  البحوث 
العلمية التخصصية وبعد التمحيص والتدقيق وتقييم كل بحٍث 
من حيث متانة النص وفكرة الباحث وابداعه الفكري واالضافة 
املعرفية مع اشرتاط اللجنة للمؤمتر كانت درجة القبول للبحث 
بعد تقييمه العلمي درجة )70 فام فوق( هي للبحوث املقبولة 
بشكلها النهائي فخرجنا بش)29( بحثًا رصينًا جامعًا لكل رشائط 

البحث العلمي واالكاديمي واحلوزوي معًا«.

حصد مصورا جملة االحرار االسبوعية الصادرة عن قسم اعالم 
املقدسة  احلسينية  العتبة 
وحممد  الششعششوادي  )رسششول 
اخلششفششاجششي( عششىل املششراتششب 
املعرض  مسابقة  يف  االوىل 
الدويل اخلامس واالربعني، 
الذي تقيمه اجلمعية العراقية 
العام،  املششركششز  ش  للتصوير 
بمشاركة مصورين من كافة 
حيث  العراقية،  املحافظات 
حاز )اخلفاجي( عىل املرتبة 
الذهبية(  )امليدالية  االوىل 
الششصششحششفششي  املششششحششششور  يف 

حصد  فيام  حسني«،  يا  بك  »النجاة  عنوان  محلت  صورة  عرب 
»احادي  حمور  يف  الفضية(  )امليدالية  الثانية  املرتبة  )العوادي( 
تكن  ومل  العبادي«،  »الششراب  عنوان  محلت  بصورة  اللون«، 
هذه اجلوائز هي االوىل للمصورين؛ بل سبقتها مشاركات عدة 

تكللت بحيازهتام عىل جوائز دولية وحملية.

مؤتمر العتبة الكاظمية العلمي السنوي الدولي العاشر 
يشهد مشاركة عربية واجنبية

مصوران بمجلة )االحرار( يحصدان المراتب االولى في مسابقة 
على مستوى العراق
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مع حلول هناية العام 2021 وختام براجمه التدريبية، نظم قسم تطوير املوارد 
املتفوقني  املشاركني  لتكريم  حفال  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  البرشية 
يف  األنبياء  خاتم  قاعة  عىل  التطويرية  نشاطاته  يف  شاركوا  الذين  واملجتازين 

الصحن احلسيني املطهر.
احلسينية  للعتبة  العام  األمني  نائب  السيد  حضور  شهد  الذي  احلفل  وافتتح 
تبعتها  الكريم  القرآن  من  آيات  بتالوة  املوقر  ادارهتا  جملس  اعضاء  والسادة 
قراءة سورة الفاحتة ألرواح شهداء العراق االبرار وتواشيح دينية قدمتها فرقة 

إنشاد العتبة املقدسة.
أعرب  املنتسبني  تطوير  يف  املهم  ودورمهششا  والتمكني  التدريب  أمهية  وعن 
املتدربون عن شكرهم وتقديرهم للعتبة احلسينية وقسم التطوير عىل رعايتهم 

هلذه الربامج التي اسهمت يف تنمية مهاراهتم وروح الرغبة لدهيم.
وشمل احلفل تكريم املتفوقني يف برامج التطوير تثميًنا جلهودهم التي بذلوها، 
ويف اخلتام تم توزيع درع التميز عىل الفائزين الثالثة األوائل يف الربامج اخلمسة 
التي نفذها القسم، وتوزيع شهادة عىل مجيع املجتازين يف برامج بنك الرجال 
الدفعة الثانية واملصمم الشامل وقيادة احلاسوب والتمكني االداري ملسؤويل 
مدينة اإلمام احلسني للزائرين ومتكني اإلدارات الوسطى والتنفيذية يف العتبة 
هداء اخلدمي. احلسينية املقدسة ودورة املهارات القيادية ملسؤويل جممع سّيد الشُّ

ا  ضمن خمسة 
ً

العتبة الحسينية تكرم )18( متميز
برامج تدريبية أقامها تطوير الموارد البشرية

مركز خمصص لعالج الغدة الدرقية يصل 
لنسب انجاز جديدة 

العتبة  املشاريع االسرتاتيجية يف  اعلن قسم 
انجاز  نسب  حتقيق  عن  املقدسة  احلسينية 
بالنظائر  للعالج  الوارث  مركز  يف  متقدمة 
الغدة  امششراض  بعالج  املتخصص  املشعة، 
الدولية  وارث  مؤسسة  ضمن  الدرقية 
عىل  املقدسة  كششربششالء  يف  األورام  لعالج 

مساحة )600( مرت مربع.

أطروحة دكتوراه عن قيم الثقافة احلسينية 
تنال درجة االمتياز 

»صالح اليساري« التدرييس يف كلية االدارة 
التابعة  االنبياء  وارث  بجامعة  واالقتصاد 
شهادة  عىل  حيصل  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الرشف عن 
التفاعيل للقيادة  اطروحته املوسومة: )الدور 
الروحية ما بني قيم الثقافة احلسينية وسلوك 
حتليلية  استطالعية  دراسة  التطوعي  العمل 
آلراء عينة من منتسبي لواء عيل االكرب )عليه 

السالم( هيأة احلشد الشعبي(.
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�شيد احمد ال�شايف يف 16/ربيع الآخر/1441هـ املوافق 2019/12/13م :

اعداد:حيدر عدنان

أهّيا األخوة واألخوات
يف  ظّله(  )دام  السيد  سامحة  مكتب  من  وردنششا  ما  عليكم  نقرأ 

النجف األرشف:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

مّرت قبل أيام الذكرى السنوية الثانية إلعالن النرص عىل داعش 
فيها  وأبلوا  العراقيون  خاضها  التي  الكربى  التارخيية  املنازلة  يف 
بالًء حسنًا لتحرير أجزاء غالية من وطنهم سبق أن استوىل عليها 
التنظيم االرهايب، وقد قّدموا يف هذا الطريق طوال ما يزيد عىل 
من  ذلك  واضعاف  الشهداء  من  اآلالف  عرشات  أعوام  ثالثة 
اجلرحى واملصابني، وسّطروا صفحات مرشقة من تاريخ العراق 
البطولة  صور  أمجل  خالهلا  ورسموا  وإبششاء،  عّز  من  بأحرف 

والفداء، دفاعًا عن االرض والِعرض واملقدسات.
نستذكر  مجيعًا  العراقيني  قلوب  عىل  العزيزة  املناسبة  هذه  ويف 
بإجالل واكبار الشهداء األبرار الذين سقوا تراب الوطن بدمائهم 
الزكية فارتقوا اىل أعىل درجات املجد والكرامة، ونتوّجه بأسمى 
وعوائلهم،  ُأرسهششم  من  األحبة  اىل  والتقدير  االحششرتام  آيششات 
الذين ال  األبطال  املقاتلني  واىل  واملعاقني،  اجلرحى  األعزة  واىل 
بقايا  ويواجهون  احلمى  عن  الذود  يواصلون  منهم  الكثري  يزال 
خمتلف  يف  املسترتة  خالياهم  ويتعقبون  بسالة،  بكل  االرهابيني 
الشكر وخالص  بالغ  فلهم مجيعًا  أو ملل،  املناطق من غري كلل 

الدعاء.  

ويؤك���د عل���ى ض���رورة أن يك���ون بن���اء الجيش وس���ائر القوات المس���لحة 
العراقية وفق أسس مهنية رصينة، بحيث يكون والؤها للوطن وتنهض 
بالدفاع عنه ضد أي عدوان خارجي، وتحمي نظامه السياسي المنبعث 

عن إرادة الشعب وفق األطر الدستورية والقانونية.

السيد الصافي يستذكر 
الذكرى السنوية إلعالن النصر على داعش..

ّ
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اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد )729( / 
اخلمي�س22/ربيع الخر/1441هـ 

املوافق 2019/12/19م

التأكيد عىل ما سبق ذكره من رضورة  اليوم  وال بد من أن نعيد 
أن يكون بناء اجليش وسائر القوات املسلحة العراقية وفق أسس 
مهنية رصينة، بحيث يكون والؤها للوطن وتنهض بالدفاع عنه 
عن  املنبعث  السيايس  نظامه  وحتمي  خارجي،  عدوان  أي  ضد 

إرادة الشعب وفق األطر الدستورية والقانونية.
كام نعيد التأكيد عىل رضورة العمل عىل حتسني الظروف املعيشية 
من  النازحني  أهلها  ومتكني  اعامرها  واعادة  املحررة  املناطق  يف 

العودة اليها بعز وكرامة.
اهيا العراقيون الكرام

إّن أمامكم اليوم معركة مصريية أخرى، وهي )معركة اإلصالح( 
والعمل عىل إهناء حقبة طويلة من الفساد والفشل يف إدارة البلد، 
وقد سبق أن أّكدت املرجعية الدينية يف خطبة النرص قبل عامني 
عن  رضاوة  تقّل  ال  طوياًل-  تأخرت  التي  ش  املعركة  هذه  )ان 
الرشفاء  والعراقيون  وأقسى،  أشد  تكن  مل  إن  االرهاب  معركة 
ش  تعاىل  اهلل  بعون  ش  قادرون  االرهاب  معركة  يف  استبسلوا  الذين 
أحسنوا  إن  أيضًا  فيها  واالنتصار  املعركة  هذه  خوض غامر  عىل 

الرشط  هو  السلمية  األساليب  إّتباع  أن  املؤّكد  ومن  ادارهتششا( 
معظم  إن  هو  التفاؤل  اىل  يدعو  ومما  فيها،  لالنتصار  األساس 
مدى  يدركون  اجلارية  واالعتصامات  التظاهرات  يف  املشاركني 
أمهية سلمّيتها وخلوها من العنف والفوىض واإلرضار بمصالح 
ظلاًم  فيها  اريقت  التي  الغالية  الدماء  كل  من  بالرغم  املواطنني، 
من  االسبوع  هذا  بداية  يف  وقع  ما  آخرها  من  وكان  وعدوانًا، 
اعتداء آثم عىل األحبة املتظاهرين يف منطقة السنك ببغداد حيث 

ذهب ضحيته العرشات منهم بني شهيد وجريح.

ان هذه المعركة � التي تأخرت 
- ال تقّل ضراوة عن معركة 

ً
طويال

االرهاب إن لم تكن أشد وأقسى، 
والعراقيون الشرفاء الذين 

استبسلوا في معركة االرهاب 
قادرون � بعون الله تعالى � على 

خوض غمار هذه المعركة واالنتصار 
 إن أحسنوا إدارتها

ً
فيها أيضا



إن هذا احلادث املؤمل وما تكرر خالل االيام املاضية من حوادث 
االغتيال واالختطاف يؤكد مرة أخرى أمهية ما دعت اليه املرجعية 
الدينية مرارًا من رضورة أن خيضع السالح ش كل السالح ش لسلطة 
الدولة وعدم السامح بوجود أي جمموعة مسلحة خارج نطاقها 
حتت أي اسم أو عنوان. ان استقرار البلد واملحافظة عىل السلم 
األهيل فيه رهن بتحقيق هذا األمر، وهو ما نأمل أن يتم يف هناية 

املطاف نتيجة للحركة اإلصالحية اجلارية.
واخلطف  القتل  عمليات  من  جرى  ما  بشدة  نشجب  إذ  اننا 
التي  واملروعة  البشعة  اجلريمة  ومنها  ش  أشكاله  بكل  واالعتداء 
أن  اىل  املعنية  اجلهات  ندعو  ش  الوثبة  منطقة  أمس يف  يوم  وقعت 
تكون عىل مستوى املسؤولية وتكشف عمن اقرتفوا هذه اجلرائم 
أمن  عىل  تكّررها  تبعات  من  ونحّذر  عليها،  وحتاسبهم  املوبقة 

واستقرار البلد وتأثريه املبارش عىل سلمية االحتجاجات التي ال 
بد من أن حيرص عليها اجلميع، كام نشّدد عىل رضورة أن يكون 
العادل هو املرجع يف كل ما يقع من جرائم وخمالفات،  القضاء 
بالسبل  ااّل  مستحقيها  عىل  حتى  العقوبة  ايقاع  جششواز  وعششدم 
القانونية، وأما السحل والتمثيل والتعليق فهي بحد ذاهتا جرائم 
جتب حماسبة فاعليها، ومن املحزن ما لوحظ من اجتامع عدد كبري 
حول  وال  أمس،  يوم  الفظيعة  مشاهدها  ملتابعة  االشخاص  من 

وال قوة اال باهلل العيل العظيم.
نسأل اهلل تعاىل ان حيفظ العباد والبالد وان جينّبنا واياكم كل سوء 
اهلل  العاملني وصىل  احلمد هلل رب  ان  وآله وآخر دعوانا  بمحمد 

عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين..

ما تكرر خالل االيام الماضية من حوادث االغتيال واالختطاف يؤكد 
 من ضرورة أن 

ً
مرة أخرى أهمية ما دعت اليه المرجعية الدينية مرارا

يخضع السالح � كل السالح � لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود 
أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان..



السؤال: هل جيوز صناعة الدمى بأشكال ذوات األرواح من 
القطن والقامش فقط ألجل تسلية األطفال؟

اجلواب: ال جيوز عىل األحوط.
السؤال: ما حكم عمل املنحوتات بصورة بارزة )جدارّية(؟

اجلواب: ال جيوز عىل األحوط.
فقط(  والصدر  )الششرأس  التامثيل  عمل  حكم  ما  السؤال: 

لذوات األرواح؟
اجلواب: جيوز االقتناء، واألحوط وجوبًا جتّنب صنعها.

نسّميها  التي  األطفال  لعب  مع  التعامل  حكم  ما  السؤال: 
باللعابات؟ وكذلك بقّية دمى األطفال؟

فاألحوط  صنعها  وأّم��ا  واقتناؤها،  رشاؤه��ا  جيوز  اجل��واب: 
لزومًا االجتناب عنه كام يف غريها من الصور املجّسمة لذوات 

األرواح.
عاٍر  إلنسان  منحوتة  جمّسمة  متاثيل  رشاء  جيوز  هل  السؤال: 
متاما ذكرًا كان أو أنثى؟ وهل جيوز رشاء صور جمّسمة منحوتة 

للحيوانات وتعليقها للزينة؟
اجلواب: البأس بالثاين، أّما األّول فإن كان فيه ترويج للفساد 

مل جيز.
عىل  صغرية  ومنحوتات  أثرّية  منحوتات  عندي  السؤال: 
للزينة،  غرفتي  يف  أضعها  وأنا  صغار،  وأوالد  بنات  أشكال 

فهل هذا جائز؟
اجلواب: جيوز عىل كراهة.

السؤال: إذا كانت صناعة التامثيل حمّرمة فهل املحّرم هو صنع 
التمثال الكامل أو حيرم حّتى صنع جزء منه؟

اجلواب: مورد االحتياط اللزومي برتك التصوير املجّسم هو 
ناقصًا  كان  وإن  روح  لذي  تصوير  أّنه  عرفًا  عليه  يصدق  ما 
وأّما  اليدين،  مقطوع  أو  ال��رأس  مقطوع  شخص  كتصوير 
يعّد  ال  مّما   �� مثاًل   �� كالرأس  ال��روح  ذي  بدن  بعض  تصوير 

تصويرًا ناقصًا لذي الروح فال بأس به.
السؤال: ما حكم صنع الدمى عىل هيئة إنسان أو حيوان؟

اجلواب: ال جيوز عىل األحوط.
لإلنسان  املجّسمة  التامثيل  ورشاء  بيع  جيوز  هل  السؤال: 

واحليوان )اللعابات( وعرضها للزينة؟
اجلواب: نعم، جيوز عىل كراهة.

صنع  يتعّلمون  اجلميلة  الفنون  كلية  طلبة  بعض  السؤال: 
ذوات  ملخلوقات  املجّسمة  الصور  من  ونحوها  التامثيل 
أرواح، وأّن امتناعهم عن املشاركة يف صنعها سيحرمهم من 

النجاح والتخّرج من الكلية، فهل جيوز هلم ذلك؟
يصلح  ال  تركها  تقدير  عىل  النجاح  من  حرماهنم  اجل��واب: 

لوحده مسوغًا الرتكاب هذا العمل املحظور رشعًا.
السؤال: هل جيوز صنع التامثيل وبيعها ورشاؤها واقتناؤها؟

اجلواب: جيوز بيعها ورشاؤها واقتناؤها وإن كان ُيكره ذلك، 
وأّما صنعها فاألحوط لزومًا االجتناب عنه كام يف غريها من 

الصور املجّسمة لذوات األرواح.

الــــــتــــــمــــــاثــــــيــــــل

مزة
د ح

حمم
ة : 

ابع
مت



حّذرت منها المرجعية العليا وأّشرتها العتبة الحسينية..

مناقشة »ظاهرة الطالق« 
الهّدامة للمجتمع في ندوة أكاديمية

 بين 
ً
العراقية، وخصوصا لتفتيت األسرة  الرئيسية  أصبحت آفة “الطالق” واحدة من األسباب 

س، فتضيع العائلة بأسرها 
ّ
الزيجات الجديدة التي ال تستمر بمشروعها األسري ورباطها المقد

ويتشتت األطفال الذين يعتبرون الضحية األولى.

واالنفصال  الهدم  شبح  وإبعاد  األس��ري  البناء  قضية  على  أك��د  الحنيف  اإلسالمي  الدين 

 مناقشته في الندوة العلمية التي أقامها قسم تطوير 
ّ

والتفرقة عن الزوجين، وهو ما تم

الموارد البشرية في العتبة الحسينية المقدسة، في إلتفاتة إنسانية من القائمين لمناقشة 

بتلي بها مجتمعنا في السنوات األخيرة.
ُ
أسباب هذه المشكلة التي ا

األحرار: فالح حسن - تصوير: صالح السّباح  
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الندوة العلمية التي ُأقيمت يف جامعة وارث األنبياء )عليه 
مشاكل  العراق  يف  الطالق  )ظاهرة  بعنوان:  السالم( 
ومعاجلات(، سلّطت الضوء عىل هذه الظاهرة ودراستها 
ببعدها القانوين واالجتامعي والقضائي والرشعي، هبدف 

توعية الشباب بخطورهتا وتقليل نسبها جمتمعيًا.
وحتّدث مسؤول شعبة التدريب والتطوير حسنني األنباري 
سّباقة  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  يعلم  »اجلميع  قائاًل: 
التوعية  جمال  يف  وخصوصًا  للجميع،  خدماهتا  لتقديم 

واإلرشاد ملواجهة املشكالت املجتمعية املختلفة«.
مع  وبالتنسيق  البرشية  املوارد  تطوير  »قسم  بأن  وأضاف 
النقاشية  الندوة أو احللقة  جامعة وراث األنبياء قّدم هذه 

حول ظاهرة الطالق وتفّشيها يف املجتمع العراقي«، منّبهًا 
جمتمعنا،  داخل  بكثرة  انترشت  الطالق  »ظاهرة  أن  إىل 
يف  أولوياتنا  ضمن  ووضعناها  عليها  الرتكيز  تم  وهلذا 

ندواتنا وحلقاتنا النقاشية«.
املتزّوجني  لتوعية  الندوة  هذه  أقششام  »القسم  أن  وتابع، 
الناجعة  احللول  لتقديم  يسعى  كام  الطالق،  بخطورة 
يسلكوا  لكي ال  الصحيح  املسار  إىل  وإرشادهم  للطرفني 

طريق االنفصال ويتسببوا باألذى ألطفاهلم وأنفسهم«.
بالعتبة  اإلرشاد األرسي  مركز  أستشاري  قال  من جهته، 
احلسينية، الدكتور عامر عبادي زامل: إّن »العتبة احلسينية 
ملحاولة  ااُلرسي  لإلرشاد  مراكز  إلنشاء  بادرت  املقدسة 

د. عامر عبادي زامل: 

العتبة الحسينية 

المقدسة بادرت إلنشاء 

سري 
ُ
مراكز لإلرشاد اال

لمحاولة الحد من هذه 

المشكالت المجتمعية 

ووضع العالجات 

المناسبة لها, والحد من 

االشكاالت التي توصل 

االزواج الى مرحلة 

..
ُ

الطالق وما ينتج عنه
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احلد من هذه املشكالت املجتمعية ووضع العالجات املناسبة 
مرحلة  اىل  االزواج  توصل  التي  االشكاالت  من  واحلد  هلا, 

الطالق وما ينتج عنُه«.
عىل  ليست  الطالق  ظاهرة  »سلبيات  بششأن  زامششل  وأوضششح 
أبنائهم الذين سيعانون  مستوى الزوجة أو الزوجة وإنام عىل 

كثريًا  من انفصال األبوين«.
ولفت إىل أن »هذه الظاهرة ازدادت يف اآلونة األخرية لألسف 
عىل  السلبي  االنفتاح  بينها  عديدة  ألسباب  جمتمعنا،  داخل 
التي  االجتامعي  التواصل  لوسائل  السيئ  واالستخدام  العامل 

غزت البيوت«.
زامل نصح بأن »يتم فتح دورات تثقيفية للمقبلني عىل الزواج 

الزوجية  احلقوق  عىل  ليتعرفوا  اجُلششدد،  املتزوجني  وكذلك 
وكيفية تكوين األرسة والتعامل فيام بينهم«.

أما يف اجلانب القانوين، فقد أوضح عميد كلية القانون بجامعة 
وارث األنبياء )عليه السالم(، األستاذ الدكتور عدنان هاشم 
نسب  إىل  ووصلت  استفحلت  الطالق  »ظاهرة  بأن  جواد 
خطرية جدًا، وهو ما حيتاج إىل تسليط الضوء عليها وتكثيف 

الدراسات للحد من التفرقة بني الزوجني«.
وأضاف جواد بأن »هذه القضية بحاجة اىل تكاتف جمتمعي، 
خالل  من  دورها  لتلعب  احلكومة  قبل  من  حقيقية  وإلتفاتة 
االمور  وبعض  العراقية  لششألرسة  االقتصادي  الدعم  توفري 
األخر«، مؤكدًا أن »كل املقرتحات قابلة للتطبيق اذا ما ُأعّدت 
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مذكرة للربملان العراقي فمن املمكن ان تؤخذ وتتحّول اىل واقع 
عميل«.

وتابع، »نحن ككلية قانون سوف نرفع مذكرة اىل مكتب ممثلية 
الربملان يف كربالء املقّدسة ونقرتُح نصوصًا قانونية إلجياد تعديل 

عىل قانون األحوال الشخصية للحّد من ظاهرِة الطالق«.
أما األكاديمي بكلية العلوم اإلسالمية يف جامعة وراث األنبياء 
)عليه السالم(، املدرس املساعد نجاح حسني َكّطان، فقد قال: 
إن »االسالم العظيم هو دين بناء للمجتمعات وقد حّث عىل 

قضية البناء وأبعد مسألة اهلدم بكل صورِه«.
وأضاف، أن »الطالق هو هدم لكيان األرسة التي تشكل لبنة 
او  الظاهرة  اذا شاعت هذه  املجتمعات، وبالتايل  لبناء  أساسية 

هذه املشكلة سوف يتفكك البناء االجتامعي مما يؤثر سلبًا عىل 
وكثرة  املطلقات  كثرة  خالل  من  عام  بشكل  املجتمع  وضعية 
متزن  غري  جمتمع  يف  نعيش  وبالتايل  أرسيًا  املنفلتني  من  االبناء 
النفسية والعقد والشعور  وغري متامسك ويعاين من االمراض 

بعدم احلنان واالحتضان خصوصًا لألطفال«.
يف  ممثليها  لسان  وعىل  العليا  الدينية  املرجعية  أن  بالذكر  جدير 
خطبة اجلمعة من الصحن احلسيني املرّشف، حّذرت مرارًا من 
املختصني  ودعت  العراقي،  املجتمع  يف  الطالق  ظاهرة  تزايد 
احللول  ووضششع  الظاهرة  هذه  بخطورة  النظر  إىل  واملعنيني 

الناجعة للقضاء عليها أو التقليل منها قدر اإلمكان.
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شاركهم أفراحهم في حضرة األقداس الحسينية..

لتخرج  حفالً  ينظم  الشباب  رعاية  مركز 
طلبة الجامعات العراقية 

م مركز رعاية الشباب التابع لقسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية المقدسة، 
ّ
نظ

ن رفض���وا إقامة الحفالت التي 
ّ

 لتخّرج مجموعة كبي���رة من طلبة الجامعات العراقية مم
ً
حف���ال

يش���وبها الصخ���ب والغن���اء والمخالفة للعادات واالع���راف والتقاليد وتعاليم الدين االس���المي، 

 بإقامتها داخل رحاب العتبات المقدس���ة، ضمن برنامج 
ً
 كبيرا

ً
ومنح���وا ألرواحه���م وقلوبهم فرحا

“نقطة تحول”، بحسب  مسؤول المركز محمد علي الربيعي.

األحرار: أحمد الوراق - تصوير: محمد الخفاجي
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احلرم  بجوار  ُأقيم  »احلفل  إن  )األحششرار(:  لش  الربيعي  وقال 
فّضله  ما  وهو  السالم(  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  اليب  الطاهر 
هؤالء الشباب لتكون نقطة انطالقتهم اجلديدة بعد خترجهم 
من هذا املكان املقدس، ونحن بدورنا كبّوابة شبابية حسينية 
يف العتبة املقدسة لبينا رغبتهم بذلك، خصوصًا مع تأكيدات 
عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 
املهدي الكربالئي برضورة احتضان هذه الطاقات واملبادرات 

من الشباب«.
الطالبية  املبادرات  املبادرة من  الربيعي، »تعد هذه   وأوضح 
مكان  وأمهية  ماهية  الطلبة  هؤالء  ويقدر  يعي  لكي  املهمة 

حفل خترجهم كنوع من اإللتزام األخالقي مستقباًل، ليشرتك 
العراقية  اجلامعات  خمتلف  من  طالب   )300( الربنامج  هبذا 
والتي بلغ عددها الكيل )25( جامعة منها جامعات )كربالء، 

القادسية ، البرصة، الكوفة( وأخريات«.
والفعاليات،  األنشطة  احلفل جمموعة من  »تضمن  وأضاف، 
العباس )عليه  الطلبة من باب قبلة أيب الفضل  بدأت بمسري 
السالم( مرورًا بمنطقة بني احلرمني الرشيفني ثم مرقد اإلمام 
عن  تعرب  حسينية  وأهازيج  بششرّدات  السالم(  )عليه  احلسني 
واخيه  الشهداء  سّيد  اىل  االعزاء  الطلبة  وشوق  حب  مدى 
حمارضة  ثم  ومن  السالم(،  )عليهام  العباس    الفضل  ايب 
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اخالقية وتربوية قدمها فضيلة الشيخ )حسن اجلوادي( تال 
معدالت  عىل  حصلوا  الذين  االوائل  للطلبة  تكريم  ذلك 
عالية  )89 - 90( من هؤالء املجاميع، باإلضافة اىل ذلك 
توزيع بطاقات التهنئة واالحتفاء بيشء يليق بمكانتهم، مع 

مشاركتهم بمراسيم نداء العقيدة وترديد عهد التخّرج«.
أطلقه  الذي  )نقطة حتّول(   »برنامج  أن  إىل  الربيعي  وأشار 
مركز رعاية الشباب منذ سنوات، هيدف اىل حتول الطالب 

من  االنطالقة  بداية  لتكون  العملية  اىل  العلمية  حياته  من 
التي حتمل  السالم(  )عليه  ايب عبداهلل احلسني  اإلمام  مرقد 
احلياة  حتتاجه  ملا  وتربوية،  أخالقية  وأبعادًا  روحية  صبغة 
والرتبوية  املعايري االخالقية  ترميم جمموعة من  إىل  العملية 
الشهداء  ايب  مرقد  اختيار  تم  النفسية،  وحتى  والروحية 
الذين  الطلبة  هلؤالء  حتول  نقطة  يكون  ألن  السالم(  )عليه 

يعدون  لّب النخبة يف بلدنا العراق العظيم«.
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يف سياق متصل حتّدث منّسق احتفاليات التخرج للجامعات 
العراقية من حمافظة بغداد، منتظر شاكر أمحد قائاًل: »الربنامج 
من  ذلششك  وتششم  املركز  إدارة  مع  والتعاون  بالتنسيق  أقيم 
التواصل  وسائل  عرب  اخلرجيني  للطلبة  الدعوة  إعالن  خالل 
االجتامعي )التليكرام - والفيس بوك( ومشاركة املنشور من 
حمافظة،  كل  يف  الطلبة  مع  والتنسيق  الناشطني  الشباب  قبل 
اىل  والذهاب  الشباب  مجع  تم  للربنامج  املنسقني  وبجهود 
يف  استقباهلم  االعتبار  بنظر  األخذ  مع  املقدسة  كربالء  مدينة 

مدن الزائرين التابعة للعتبة احلسينية املقدسة وتوفري  الضيافة 
واملبيت هلم«.

من جهتهم، أبدى الطلبة املتخّرجون إعجاهبم وانبهارهم بام 
بالشباب  احتفائية  برامج  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  تقدمه 
آخر  اختتام  يكون  بأن  سعادهتم  عن  معربني  واجلامعيني، 
أيام حياهتم الدراسية يف حرضة سيد الشهداء وأخيه العباس 

)عليهام السالم( ملا هلا من أثر نفيس وروحي كبري عليهم.

ل(  يهدف الى تحول الطالب من حياته 
ّ

برنامج )نقطة تحو

العلمية الى العملية لتكون بداية االنطالقة من مرقد اإلمام 

ابي عبدالله الحسين )عليه السالم( التي تحمل صبغة روحية 

 أخالقية وتربوية
ً
وأبعادا
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زي��ارُة وف��ٍد من العتبة الحس��ينية المقدس��ة 
لجامعة بغداد

من أجِل فتِح سبل التعاون وتبادل اآلراء واألفكار  زار وفد من االمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدس���ة متمثال برئيس قس���م االعالم الس���يد )عقيل الش���ريفي( ورئيس قسم العالقات 
العام���ة األس���تاذ )عبد األمير طه( رئاس���ة جامعة بغ���داد، والتقى الوفد الزائ���ر رئيس الجامعة 
االس���تاذ الدكت���ور )منير حميد الس���عدي(.. وناق���ش الجانبان الخط���ط المس���تقبلية المتبادلة 
لخدمة المؤسستين. فيما بادر وفد العتبة المقدسة بتقديم بعض المنجزات الورقية لرئيس 
الجامعة الذي ابدى إعجابه بها بش���كل ملفت للنظر، الس���يما إصدار اكثر من )200( مشروع 

صادر عن شعبة النشر في قسم اإلعالم. 

تقرير/ قاسم عبد الهادي- تصوير/ احمد القريشي
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ال  مما  السعدي:  قال  الورقية  لإلنجازات  رؤيته  ضوء  وعىل 
وكبريا  مهام  دورا  قّدمت  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  فيه  شك 
ختدم  التي  امللفات  من  الكثري  فهناك  وادرهتششا  سياستها  يف 
عقائدي  معنى  ذات  االوىل  رسالتني  متتلك  فهي  املواطن 
يتمسك به الكثري من حمبي اهل البيت )عليهم السالم(، فضال 
وأضاف  العراقي..  الشعب  لعموم  خدمات  تقديمها  عن 
ملسة  سابقا  كربالء  جامعة  يف  تواجدي  خالل  من  السعدي، 
حقيقًة  واضحة، ان أغلبية  املشاريع ذات الطابع االقتصادي 
والزراعي والصحي والتعليمي قد تبنتها العتبة املقدسة. مشريا 
واحلقيقية  الناجحة  وقيادهتا  وإدارهتششا  مؤسساهتا  مستوى  إىل 
ما  ان  مؤكدًا  واإلبششداع.  التميز  بر  إىل  بمشاريعها  تسري  والتي 
للقدرات  امتالكها  هو  الناجحة  والقيادات  املؤسسات  يميز 
اإلبداعية، فاإلبداع اليوم عنرص يميز االدارة عن القيادة عندما 
جتد قائدا ناجحا سيتميز بالكثري من الصفات اإلبداعية، إضافة 

إىل رسعة البدهيية يف حل املشاكل وإجياد احللول وتسهيل طرائق 
اخلدمات اإلنسانية األخرى. فمن خالل منرب جملة »األحرار«  
نبارك للعتبة احلسينية املقدسة هذه اإلنجازات الكبرية واملميزة 
التي حققتها عىل ارض الوطن بشكل عام وعىل مستوى مدينة 

كربالء املقدسة بشكل خاص.
العتب���ة الحس���ينية المقدس���ة تدي���ر مجموع���ة م���ن 

المؤسسات التربوية والتعليمية

وأشار، السعدي إىل ان حقيقة العتبة احلسينية املقدسة اليوم تدير 
جمموعة من املؤسسات الرتبوية والتعليمية من املدارس وعىل 
مراحل  اىل  ووصوال  االطفال  رياض  من  املستويات  خمتلف 
الثانوية. مبينًا، ان ما تتميز به هذه املؤسسات هو املستوى العايل 
الرسالة  اىل  باإلضافة  انسانية  رسالة  متتلك  واهنا  الطلبة  إلداء 
الرتبوية، وكذلك من االشياء التي تعاملنا معها بشكل مبارش 
هو موضوعات التعليم العايل يف العتبة احلسينية املقدسة حيث 
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جامعة  مها  جدا  ممتاز  مستوى  ذوات   جامعتني  هناك  نجد 
السالم(،   )عليها  الزهراء  السالم(،  وجامعة  )عليه  الوارث 
ومها  االن قائامت عىل حتقيق مستوى  علمي واكاديمي، نأمل 

ان يرتقي أداؤمها إىل ان يكونا يف صدارة اجلامعات.
وعن سبل التعاون بني جامعة بغداد والعتبة احلسينية املقدسة، 
قال السعدي: احلقيقة ان جامعة بغداد هي اجلامعة االم التي 
العتبة  جامعات  مع  املشرتك  للتعاون  امكاناهتا  كافة  ستوفر 
فائدة للطرفني. ويضيف، ان  يثمر من  املقدسة وما  احلسينية 
جامعة بغداد اخذت عىل عاتقها ان تنجز معرضا للمنجزات 
اكثر من  املعرض وضم  فتم حتقيق هذا  العلمية  والنشاطات 
نشاطات  شملت  املنتجات  وهششذه  علمي،  منتج   )400  (
اجلامعة يف اجلانب الزراعي واهلنديس والطبي والعلوم فضاًل 
عن احلاسبات واالعالم والرتبية وكل هذه النشاطات كانت 
كبريا  شيئا  حققنا  وفعال  للتسويق،  قابلة  مشاريع  عن  عبارة 
ومميزا يف تسويق ما خيص تكنولوجيا املعلومات اىل وزارات 
بغداد  جامعة  مع  تعاقدت  حيث  البأس  عددا  كان  الدولة  
جامعة  يف  أعدت  التي  واالنظمة  الرباجميات  من  لالستفادة 
حيث  الزراعي،  اجلانب  إىل  اجلامعة  رئيس  وأشار،  بغداد.  

يف  وتفرد  متيز  قد  اجلامعة  يف  الزراعية  املنتجات  ان  أضاف 
والتوطني  البحث  يف  خصوصية  متتلك  فأصبحت  اإلنتاج، 
هذا  جانب  اىل  ملفتا  العراقية،  البيئة  عن  الغريب  للمنتج 
يف  انتجت  التي  اللقاحات  من  جمموعة  هناك  املميز   اإلنتاج 
وكلفها  بنوعيتها  منفردة  عالمات  وهي  البيطري،  الطب 

القليلة.
جامعة بغداد تنتج الطاقة من القمامة

القاممة  من  باالستفادة  قامت  بغداد  جامعة  أن  إىل  إضافة 
هذا  ويعد  الكهربائية.  الطاقة  انتاج  أجل  من  وتدويرها 
املرشوع من املشاريع املهمة جدا حيث يقوم بتدوير الفضالت 
واالستفادة منها بعد معاجلتها لتكون أيضا علفًا لألسامك وان 
ان سعر  اقتصادية كبرية، حيث  فائدة  له  هذا املرشوع كانت 
الطن لألسامك يصل اىل 850 دوالرا يف حني ان سعر الطن 
دينار  ألف   200,000 يتجاوز  ال  هو  املوضوع  من  الواحد 
عراقي وهذا به فائدة مزدوجة حيث نتخلص من الفضالت 
ونحوهلا اىل يشء مفيد للبيئة العراقية. ومل تتوقف اجلامعة اىل 
– فكلية هندسة  املعوقني..  اىل مساعدة  بل سعت  احلد  هذا 

اخلوارزمي- انتتجت الكثري من االجهزة الطبية التي ختدم يف 
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موضوع اجلرحى واملعوقني فابتكرت كرسيا للمعوقني يستطيع 
من خالله التحكم املعوق عن طريق العني بنسبة) 100% ( عن 
طريق إشارات العني وحركاهتا. كذلك انتج طالب كلية اهلندسة 
سيارة ذاتية القيادة وان هذا املوضوع متت تغطيته من قبل) 18 ( 
قناة فضائية عاملية جاءوا اىل جامعة بغداد وكان هناك تسليط ضوء 
كبري عىل املنجز واملنتج العلمي، واحلقيقة ان هذه كانت اخلطوة 
االوىل واالن نحن بصدد التخطيط اىل اقامة معرض بالنتاجات 
العلمية خالل االشهر االربعة القادمة سيكون لدينا معرض كبري 
باإلنجازات واالنتاجات العلمية بشكٍل اكرب، وان كل املنجزات 
العلمية كنا حريصني عىل ان نختار ما يمكن تسويقه اىل السوق 

املحلية.

العتبة العباس���ية المقدسة تستفيد من منتجات كلية 
الزراعة

وعن هذه اإلنتاجات واإلبداعات واالكتشافات التي قدمت من 
قبل الطلبة هل القت الدعم املايل من قبل احلكومة.. قال رئيس 

اجلامعة:
احلقيقة نحن قمنا بتسويق املنتج فيام خيص تكنولوجيا املعلومات 
خمتلف  من  اقبال  وهناك  جششدا  كبري  تسويق  هناك  كششان  حيث 
الوزارات واملحافظات املختلفة حيث طلبوا منا جمموعة االنظمة 
يف ادارة وحكومة االدارة، وما خيص املشاريع حيث جاء بعض 
يكون  ان  مفرح  يشء  هو  وهذا  اخلاص  القطاع  من  املستثمرين 
بعض  من  لالستفادة  اخلاص  القطاع  مع  الرشاكة  من  نوع  لدينا 
العتبة  من  توجه  هناك  كان  كذلك  الزراعة،  كلية  يف  املنتجات 
يف  املنتجات  من  البعض  بأخذ  قاموا  حيث  املقدسة  العباسية 
حماولة توطينها واالستفادة منها يف زراعتها، وال خيفى ان هناك 
بحيث  الطبية  الزراعية  املنتجات  من  هي  التي  املنتجات  بعض 
نستطيع ان نستخلص منها بعض العالجات واالدوية وما يعزز 
جامعة  يف  الصيدلة  وكلية  الزراعة  كلية  تكامل  هو  الفكرة  هذه 
ُتكمل  بعدما  الزراعة  من  تؤخذ  املنتجات  هذه  ان  بحيث  بغداد 

كلية  يف  العليا  الششدراسششات  طلبة  مشاريع  قبل  من  وفحصها 
الصيدلة.

 20,000 من  اكثر  تضم  بغداد  جامعة  ان  اىل  السعدي  ونوه، 
طالب دراسات عليا بمختلف التخصصات، يف هذا املوضوع 
نستثمر طلبة الدراسات العليا ان تكون انتاجاهتم و انجازاهتم 
العلمية هي ذات طابع مفيد يف اجلوانب العلمية التطبيقية، كام 
التخصص  هو  ختصصني  هناك  اجلامعة  يف  ان  جنابكم  يعلم 
بحوثهم  البعض من  فاإلنساين  العلمي،  والتخصص  االنساين 
االنسانية  بجنبتها  البحوث  وبعض  الدراسات  بوضع  هيتم 
ونحن حريصون ان تكون بحوثنا يف اجلوانب العلمية ذات اثر 
مبارش وتطبيق مبارش مع سوق العمل وهذا التوجه  كانت تتبناه 
البحث  نتاج  ان اجلامعة يف رقّي وزيادة يف  اجلامعة إضافة إىل  
العلمي حيث اهنا يف - 13 - شهرا أنجزت اكثر من )5200( 
)سكوباس،  مستوعب  مثل  العاملية  املستوعبات  يف  نششرش 
ألول  بغداد  جامعة  االن  الساينس(  النايتشور،  كالرفيت، 
اسبوع  قبل  االمريكية،  اجلامعات  دليل  مصنف  يف  تدخل  مرة 
دخلت جامعة بغداد ضمن هذا املصنف حيث حققت الكثري 
من االنجازات واليوم اصبحت تنتج عىل مستوى العراق %25 
مما ينتج من البحث العلمي يف عموم العراق، ان هذه اجلامعة 
متتلك قاعدة ورصيدا كبريا من الباحثني ونتاجهم العلمي هبذا 
املستوى. اليوم  )االتش اند اس( يف جامعة بغداد يبلغ 99 وهذا 
الرقم ينمو بشكل جيد وجمموع االشارات املرجعية يف جامعة 
 100,000 الش  جتاوزنا  حيث  )السايتايشن(  يسمى  ما  او  بغداد 
املستوى  عىل  نوعية  قفزة  وهششذه  بغداد  جلامعة  )سايتايشن( 

العلمي واالكاديمي.
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اق����ام مركز احي����اء الت����راث الثقاف����ي والديني 
التابع الى قسم الشؤون الفكرية في العتبة 
الحس����ينية المقدس����ة وبالتعاون م����ع جامعة 
واس����ط )س����ادس ندواته العلمي����ة التعريفية 
الخاص����ة بمؤتمر ش����ريف العلم����اء المازندراني 
)رضوان الله عليه((، في قاعة كلية الهندسة 
حضرها اس����اتذة الجامعة وطلبتها أضافة الى 

شخصيات دينية من محافظة واسط. 

العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة تقي��م ن��دوة علمية عن 

»شريف العلماء« المازندراني في واسط

تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: مرتضى االسدي
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عن ذلك حتدث االستاذ )احسان خضري عباس( مدير مركز 
احياء الرتاث الثقايف والديني: »دأب مركز احياء الرتاث الثقايف 
عىل اقامة مؤمترات دولية ختص علامء مدينة كربالء كجزء من 
واجبها العلمي والتارخيي اجتاههم، ومنذ شهور ونحن نعمل 
ندوات علمية يف مدينة كربالء والنجف والكوت  اقامة  عىل 
رشيف  شخصية  حول  اخلامس  الدويل  املؤمتر  إلقامة  حتضريا 
العلامء املازندراين )رمحه اهلل( املدفون يف منطقة باب قبلة االمام 
رشيف  ان  حيث  االير،  اجلانب  اىل  السالم(  )عليه  احلسني 

املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  العلمية  احلوزة  استاذ  كان  العلامء 
الذي  الطاعون  مرض  بسبب  عاما   39 بعمر  وهو  وتششويف 
اجتاح املدينة  سنة 1246هشش ، وكان حتت درسه جيلس اكثر 
من )1000( طالب، منهم جمتهدون امثال الشيخ االنصاري 

)رمحه اهلل(«.
لديه  تكن  مل  اهلل(  )رمحششه  املششازنششدراين  العالمة  ان  اىل  مشريا 
الرتبوي  اجلانب  يف  يصب  كششان  اهتاممه  لكون  مؤلفات، 

والتعليمي بالنسبة للطلبة.

احسان خضير عباس
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المؤتمر الدولي
واملؤمتر  العلمية  الندوات  هذه  خالل  من  »هندف  واردف: 
املزمع اقامته بعد حني إلعادة تراث رشيف العلامء واعادة طبع 
تقاريره، اإلضافة اىل طبع مؤلفات طالبه الذين نوهنا مسبقا 
من  املؤمتر  وسيتألف  علم،  طالب   )1000( جتششاوزوا  باهنم 
عدة حماور ومنها )حمور الدراسات الفقهية، حمور الدراسات 
االصولية، حمور دراسات القرآن وعلومه، حمور اللغة العربية، 
رشيف  اىل  نسبة  املحاور  هذه  وضع  تم  وقد  التاريخ(،  حمور 
ولكن  والفقه،  باألصول  خمتص  العامل  هذا  ان  حيث  العلامء 
تالمذته تنوعوا، و ان اهلدف من اقامة املؤمتر ليس فقط تسليط 

الضوء عىل رشيف العلامء ولكن حتى تالمذته«.

تعاون مثمر
من جانبه حتدث االستاذ الدكتور مازن احلسني رئيس جامعة 
واسط قائال: »جامعة واسط من اجلامعات السباقة يف التعاون 
مع مؤسسات الدولة، وبالتحديد العتبات املقدسة يف كربالء 
بتشكيل جلنة حتت  تتمثل  البداية  والنجف وسامراء، وكانت 
مسمى )جلنة اخلدمة املجتمعية(، وكان هلا دور كبري عرب التعاون 
مع العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني واعداد برامج كبرية 
اقامة  صاحبها  كافة،  املجتمع  ولفئات  واالطفال  للشباب 
ندوات وورش عمل ومعارض مشرتكة، واخرها ما مثله هذا 
االسبوع بوجود مركز احياء الرتاث يف العتبة احلسينية املقدسة 

واقامة ندوة عملية عن العالمة املازندراين )رمحه اهلل(«. 

الشيخ العميري: اقامة هكذا ندوة علمية في جامعة واسط 

 خصوصا وهي تستهدف شريحة 
ً
بالتأكيد سيكون نتاجها مثمرا

مهمة في المجتمع وهم الطلبة، وتعريفهم بمسيرة العلماء 

العلمية وبحوثهم وتحقيقاتهم، وما صنعته الحوزة من قادة 

ورجاالت تخدم االنسان والسالم..

االستاذ الدكتور مازن الحسني
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انشاء مركز لألبحاث في واسط
للعتبة  الرشعي  املتويل  املؤمتر  خالل  من  »دعونا  واردف: 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي والسيد 
الرتاث يف حمافظة  افتتاح مركز الحياء  العام من اجل  االمني 
واسط، لكون هذه املدينة تزخر بالطاقات الكبرية من العلامء 
اىل )7000(  يعود  وتارخيها  القدم  واخلرباء، وهي موغلة يف 
الطوفان منها  امليالد، وكانت لدينا مخس مدن قبل  سنة  قبل 
)الراك، اوروك، مشكن شابري، كسكر(، واحلقيقة ان ابن نوح 
قد كان مارًا عىل هذه املدينة، ولكن التاريخ اغفل هذه املدينة 
ونسب السالطني تارخيها اىل احلجاج بن يوسف الثقفي الذي 
دخل واسط بني )75 اىل 85 هجرية(، بمعنى ان تاريخ واسط 

يبدأ من دخول احلجاج، وهذا ليس صحيحا.
اهمية الندوة

العتبات  وباقي  املقدستني  »العتبتني  ان  اىل  احلسني  ونششوه 
واالعششداد  التخطيط  يف  الكبرية  االمكانات  لدهيا  املطهرة 
للربامج، واحلقيقة ان هذه الندوة قد متيزت يف االعداد اجليد 
حديثه  خامتا  نجاح،  متطلبات  كافة  توفري  يف  واملتميز  هلا، 

بتقديم الشكر والعرفان ملركز احياء الرتاث يف العتبة املقدسة 
ومسؤوله االستاذ احسان خضري والوفد املرافق له«.    

فيام يرى الشيخ امحد العمريي احد احلارضين يف الندوة: »ان 
سيكون  بالتأكيد  واسط  جامعة  يف  علمية  ندوة  هكذا  اقامة 
نتاجها مثمراخصوصا وهي تستهدف رشحية مهمة يف املجتمع 
وبحوثهم  العلمية  العلامء  بمسرية  وتعريفهم  الطلبة،  وهم 
ختدم  ورجششاالت  قششادة  من  احلششوزة  صنعته  وما  وحتقيقاهتم، 
العلمية  الندوة  نأمل خريًا من هذه  االنسان والسالم، ونحن 
املقدسة  احلسينية  العتبة  تستمر  ان  ونتمنى  اجلامعات،  لطلبة 

بعطائها العلمي لعلامئنا االعالم«.
اخلامسة  ندوته  اقششام  الششرتاث  احياء  مركز  ان  بالذكر  جدير 
املازندراين  العلامِء  برشيِف  اخلاِص  الدويِل  للمؤمتِر  التمهيدية 
الروضِة  إىل جممِع  التابعِة  الرتاِث  إحياِء  مَع شعبِة  اهلل(  )رمحه 
احليدريِة الفكرِي والثقايِف يف العتبِة العلويِة املطهرِة ناقش فيها 
تقريرات واكثر من 200 خمطوطة لطلبة استاذ احلوزة العلمية 

الكربالئية.       

الشيخ احمد العميري
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 العتبة الحس����ينية 
ْ

ف����ي ذك����رى والدة عقيلة الهاش����ميين الس����يدة الحوراء زين����ب )عليها الس����الم( أرادت
ة 

ّ
حيي هذا اليوم المبارك بطريقة مغايرة وبإنس����انية عظيمة، فأطلقت مبادرتها المهم

ُ
المقدس����ة أن ت

- فيض اإلمام الحس����ين )عليه الس����الم( - التي تش����مل تقديم الخدمات الطبية – مجانا – عبر المراكز 
( بالتمام، مما 

ً
والمؤسس����ات الطبية التابعة لها ولجميع العراقيين بدون اس����تثناء وعلى مدى )20 يوما

يعن����ي أن العش����رات؛ بل المئات من المرضى ف����ي محافظاتنا العزيزة يحظون بفرصة س����انحة ليعرضوا 
 ليحظوا بعدها بفرصة 

ّ
، ث����م

ً
حاالته����م عل����ى أطباء كفوئين وباختصاصات مختلف����ة وأجهزة متطورة أيضا

العالج أو إجراء عملية جراحية باهظة ومكلفة بصورة مجانية وبال أي مقابل، سوى أن ينعموا ببركات 
سيد الشهداء )عليه السالم( واخته العظيمة جبل الصبر وطبيبة الموجوعين )عليها السالم(.

العراقيون يتوافدون بغزارة للعالج في مستشفيات 
العتبة الحسينية المقدسة

ب�)المج��ان( مب��ادرة في��ض اإلم��ام الحس��ين )علي��ه الس��الم( 
تستقبل المئات يوميا ورسائل امتنان ُتوجه للمرجعية العليا

ملف خاص: وحدة المراسلين - تصوير: وحدة المصورين
دد
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وبرامج  مشاريع  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  تقّدمُه  ما  إّن 
هبذا  نفتخر  جيعلنا  اإلنسانية،  رأسها  وعىل  مهمة  وفعاليات 
وإنام  ورق،  عىل  حرب  جمششّرد  ما  يششوم  يف  يكن  مل  الششذي  املنجز 
البيت  ألهل  واملوالون  املحبون  وتلّمسُه  وواقعّي  متحقق 
الصادقة،  احلسينية  األفعال  َحالوة  وذاقوا  السالم(  )عليهم 
املرقد احلسيني من  الزينبية ما سيكون عليه  بالنبوءة  فصّدقوا 
اخلري والربكات والعلو.. فلن يكون إال ما قالتُه زينب العقيلة 
)عليها السالم( توأُم احلسني الشهيد وروحُه املرفرفة يف سامء 

اخللود.
عن طبيعة املبادرة حتدث رئيس هيأة الصحة والتعليم الدكتور 

عبد الستار الساعدي ملجلة )االحرار( قائال: 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  من  مبارش  »بتوجيه 
الكربالئي )دام عزه(  تم اطالق  الشيخ عبد املهدي  املقدسة 
مبادرة فيض االمام احلسني )عليه السالم( لعالج املرىض مدة 
)20( يوما بدءا مع ذكرى الوالدة امليمونة للسيدة  زينب )عليها 
السالم( وشملت جراحة وعالج االورام والعالج الكيميائي 
الدولية لعالج االورام  وعالج االشعاعي يف مؤسسة وارث 
الطبيعية  الششوالدة  وعمليات  القيرصية  العمليات  وكذلك 
الكىل يف  اىل عمليات زراعة  باإلضافة  الثدي  اورام  وجراحة 

مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم( وجراحة العيون 
املعقدة يف مركز السيدة زينب )عليه السالم(«. 

حيث  االعششامر  كل  شملت  املبادرة  »أن  الساعدي  واوض��ح   

والنارصية  ودهششوك  واملوصل  اربيل  من  املرىض  تشاهدون 
املحافظات  وكششافششة  وبششغششداد  والنجف  وكششربششالء  والششبششرصة 
وهي  املخترب  اىل  احلديثة  االجهزة  وصلت  وحيث  العراقية، 
الكيميائي  الدواء  نسبة  لتحديد  العراق  اىل  تدخل  مرة  ألول 
يف الدم واليوم اجرينا اعقد العمليات )سويربول سريجري( 
اىل  وصلنا  االشعاعي  العالج  اىل  بالنسبة  اما  املستشفى،  يف 
)160( جلسة يف اليوم كل هذه االرقام واالعداد والعمليات 
هي يف خدمة االمام احلسني )عليه السالم( والشعب العراقي 

وحتت مظلة املرجعية العليا الرشيدة«.
يتابع  وانسان حريص  وراع شغوف  اٌب حنون  هو   كطبيعته 
مجيع االعامل االنسانية حبا هلل ولرسوله )صىل اهلل عليه وآله( 
معاون  حتدث  هذا  عن  العراقيني  وعموم  للمسلمني  وخدمًة 
املدير العام ملؤسسة وارث الدولية لعالج األورام ورئيس قسم 

اجلراحة فيها د. نوفل شاكر شدود: 
»بعد أن اطلقت العتبة املقدسة مبادرهتا فيض اإلمام احلسني 
)عليه السالم( للمواطنني العراقيني املرىض، ترشفت املؤسسة 

الدكتور عبد الستار الساعدي

يوميا )160( جلسة عالج اشعاعي.. واجهزة 

طبية مختبرية متطورة تدخل العراق ألول 

مرة توظف لخدمة المرضى ب� - المجان -
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بزيارة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( والوفد 
املرافق له لزيارة املرىض الذين يتلقون العالج لدينا واحلقيقة 
ان زيارة سامحته مهمة لالطالع عىل اخلدمات الطبية املقدمة 
من  الكلفة  مدفوعة  املبادرة  فرتة  خالل  املستشفى  عموم  يف 
االورام  مرىض  استقبلت  حيث  املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل 
ومن  اجلنوب  اىل  الشامل  من  الششعششراق  حمافظات  مجيع  من 
غرب ورشق البلد، وقدمت مجيع خدمات االشعة العالجية 
والعيادة  التداخلية  واالشعة  االشعة  فحوصات  وخدمات 
الكبار  اورام  وطب  اجلراحية  والعمليات  واملخترب  اخلارجية 
والصغار مع توفري العالج الالزم كل ذلك مدفوع الثمن من 
العتبة احلسينية املقدسة هلم، علام ان املستشفى تعمل بالطاقة 
الثامنة  الساعة  من  للعمل  الكوادر  مجيع  مستنفرَة  القصوى 
العيادات  يف  مستمر  دوام  ليال  التاسعة  الساعة  اىل  صباحا 

اخلارجية وعموم املستشفى عىل مدى 24 ساعة«.
ضمنها  من  كثرية  جراحية  عمليات  »اجرينا  نوفل  د.  وتابع 
واالستئصال  ناظوريا  الكامل  واستئصاهلا  الكىل  اورام 
واورام  البنكرياس  اورام  استئصال  وعمليات  للكىل  اجلزئي 
مع  التجمييل  الثدي  واورام  اللمفاوية  والعقد  الدرقية  الغدة 
الصدر  جراحة  واورام  احلارسة  اللمفاوية  العقد  استئصال 

اورام الرئة واورام املريء خالل هذه الفرتة«.

فيام ذكر مدير مستشفى وارث الدولية لعالج االورام )د. حيدر 
وباألرقام،  لدهيم  املقدمة  اخلدمات  تفاصيل  العابدي(  محزة 

فقال: 
)صىل  االنبياء  وارث  مستشفى  انطالق  منذ  تعلمون  »كام 
الدعم  تتلقى  هي  االن  حلد  اشهر  اربعة  قبل  واله(  عليه  اهلل 
الرشعي  املتويل  قبل  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  من  املستمر 
كلفة  ألن  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
عالج االورام الرطانية كلف عالية جدا حيث ان املستشفى 
 %100 مدعومة  كلف  بدون  لألطفال  مدعومة  كلفا  تقدم 
املبادرة  هذه  وخالل   ،%50 من  اكثر  بنسبة  مدعومة  وللكبار 
العتبة املقدسة تدعم كافة العالجات وبنسبة %100  اطلقت 
ولكل االعامر وكافة حمافظات العراق حيث وفد املرىض من 
احلسينية  العتبة  وقامت  االعامر  كل  ومن  عراقية  حمافظة   16
املقدسة بتغطية مجيع التكاليف الطبية من العمليات اجلراحية 
البايلوجي  والعالج  الكيميائي  والعالج  والعالج االشعاعي 
تقوم  لكي  املقدسة  العتبة  اىل  تذهب  يومية  فواتري  ولدينا 
املرىض  من  كبريا  عددا  نستقبل  يوميا  وبتنا  بالكامل  برصفها 
بني 200 اىل 300 مريض من مرىض االورام الذين حيتاجون 

اىل اخلدمات االشعاعية والكيميائية واجلراحية«.

د. حيدر حمزة العابديالدكتور نوفل شاكر

ممثل المرجعية الدينية العليا يطمئن 

على الحاالت المرضية ويحملونه أمانة 

السالم للمرجع االعلى )دام ظله الوارف(  
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لعالج  الدولية  وارث  مؤسسة  يف  النووي  الطب  قسم  رئيس 
الثالث من  اليوم  الناجح قائال: لغاية  الدكتور عيسى  االورام 
احلملة استقبلنا  ما يقارب 207 مستفيد او مريض من مرىض 
االورام الرطانية وتم فحصهم  ومعاجلتهم حسب توجيهات 
املرجعية الدينية العليا والعتبة احلسينية املقدسة وهيأة الصحة 
والتعليم التابعة اىل العتبة احلسينية حيث تتم االلية يف استقبال 
املرىض باحليثية االتية حيث يتم فحص املرىض واخذ مسحات 
عزل  يتم  ذلك  بعد  كورونا  بفايروس  املصابني  لعزل  منهم 
االولية  والعيادات  املبدئية  العيادات  من  املنتفعني  املرىض 
فرزهم  ويتم  ذلك  بعد  املرىض  ويعزل  عام  طبيب  قبل  من 
وحتويلهم حسب االختصاص الذي حيتاجه املريض او القسم 
الذي حيتاجه يف  املؤسسة كل مريض حسب احتياجه او القسم 

املعني«.
استقبال  يتم  النووي  الطب  قسم  يف  الينا  »بالنسبة  موضحا 
املرىض سواء كان يف العيادات االستشارية التي يكون دوامها 
من التاسعة صباحا اىل التاسعة مساًء أو يف قسم الطب النووي 
من الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة الرابعة  مساًء وذلك يتم 
توفري هلم الفحوصات بمختلف انواعها بجهاز الكاما كامريا 
البونسكان  فحص  مثل  لدينا  املتوفرة  الفحوصات  وخمتلف 
كتابة  يتم  بعد  للعظام  الششذري  املسح  وهو  املثال  سبيل  عىل 
اىل  ساعة   48 الشش  تقارب  بمدة  للمرىض  واعدادها  التقارير 
72 ساعة بعد انجاز الفحص، اما فيام خيص املصابني بأورام 

الغدة الدرقية فبعد حتويلهم واستكامل اجراءاهتم يتم منحهم 
يتم  لدهيم خصوصية  ان مرضانا  وبام  احلاجة  مواعيد حسب 
عالج معظمهم بامدة اليود املشع وهذه املادة تأيت اىل املركز من 

قبل مناشئ اوروبية وحتتاج اىل فرتة زمنية اىل شحنها«.
ويف حال حاجة املريض اىل الرقود 20 يوما اوالكثري يف نطاق 
حالة  لكل  أن  الناجح  نوه  جمانا؟  سيكون  هل  املبادرة  هذه 
االمور  من  الكثري  فيها  ويراعى  الصحي  ظرفها  فيها  يراعى 
حسب احتياج العالج، واملبادرة تكون عىل شخص او مريض 
مصاب باملرض الرطاين يأيت خالل هذه فرتة املبادرة ويمكن 

توفري العالج له حتى يف اوقات الحقة تتبع فرتة املبادرة«.
مئات املرىض يتوجهون لركوب سفينة النجاة ويتلقون العالج 

يف مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم(
عىل ضفاف شاطئ االمان رست سفينة الربكات، ووجه رّباهنا 
باستقبال املرىض وتقديم كل ما يمكن قبل أصحاب القمصان 
البيض, حبا هلل ورسوله )صىل اهلل عليه وآله( وآِل بيته االطهار 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  فوّجه  السالم(  )عليهم 
االستاذ   الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة  رئيس  من  وب��أرشاف 
االمام احلسني  فيض  مبادرة  باطالق  الساعدي,  الدكتور ستار 
)عليه السالم( املجانية يف مستشفيات العتبة احلسينية املقدسة 
زين  مستشفى  ومنها  )20يوما(  وملدة  ساعة   24 مدار  عىل 

العابدين )عليه السالم(.

مئات المرضى يتوجهون 

لركب سفينة النجاة 

ويتلقون العالج في 

مستشفى االمام زين 

العابدين )عليه السالم(
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وبخصوص ما تقدمه املستشفى خالل هذه املبادرة حتدث مدير 
نوري  ميثم  د.  السالم(  )عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى 

الرشع قائاًل: 
»وفقا للتوجيهات السديدة انطلقت مبادرة فيض االمام احلسني 
)عليه السالم( الطبية للفرتة من 12/5 ولغاية   )25 من ذات 
الشهر يف عامنا اجلاري(, يف املستشفيات التابعة للعتبة املقدسة 
ومنها مستشفى زين العابدين, حيث أن اخلدمات املشمولة هي 
وكذلك  القيرصية  والعمليات  الطبيعية  الششوالدات  عمليات 
عمليات زراعة الكىل, وجراحة اورام الثدي، منوها أن احلملة 

تعد مدفوعة الكلفة من قبل العتبة احلسينية املقدسة«.
وتابع: »تم افتتاح ثالث استشاريات كون االعداد كبرية، منها 
استشارية جلراحة الثدي واالورام، واستشارية للكىل املفتوحة 

واستشارية ثالثة لعمليات الوالدة الطبيعية والقيرصية«.
وأشار: »تم هتيئة االقسام الساندة مثل اقسام املختربات واقسام 
االشعة والسونار وغريها االساسية يف اجراء فحوصات مثل 
العالج  وطرائق  ومرحلته  املرض  نوع  وحتديد  احلاالت  هذه 
اىل  حيتاج  كان  اذا  او  فوريا  جراحيا  تداخال  يتطلب  حال  يف 
او  باإلشعاع  عالج  اىل  حيتاج  ممكن  او  يوم  كم  بعد  تداخل 
الكيميائي ويكون التنسيق مع مركز وارث لألورام ويتم اختاذ 

االجراءات الالزمة«.
نسائية  اخصائية  الكاليب  حسني  جنان  د.  بينت  جهتها  من 

وتوليد قائلة: 

الوالدات  تشمل  حرصا  النسائية  لقسم  املبادرة  خيص  »فيام 
بل  كربالء  حمافظة  تشمل  ومل  القيرصية,  والعمليات  الطبيعية 
نقوم  الطارئة  للحاالت  وبالنسبة  املحافظات,  مجيع  شملت 
الوالدة  سواء  لتهيئتها  الالزمة  والفحوصات  بالتحليالت 
الطبيعية او القيرصية وحسب احلالة يكون التعامل, فيام تكون 
اىل  حتويلها  يتم  وبعدها  االستعالمات  طريق  عن  العمل  آلية 
خاصة  طبيبة  طريق  عن  الفحص  ليتم  النسائية  االستشارية 
عملية  من  املريضة  تستوجبه  ما  ملعرفة  احلملة  ضمن  وهي 
او  الصالة  اىل  حتويلها  يتم  وبعدها  قيرصية,  عملية  ام  طبيعية 

العمليات«.
يف سياق متصل حتدث د. مهدي داغر جراح اخصائي يف زراعة 

الكىل من بريوت قائاًل:
»كان التوجيه بان يكون سعر العمليات بسعر التكلفة واهلدف 
من هذا املرشوع هو تقليل التكاليف عىل املريض حيث وصل 
العابدين )عليه  العملية ُتكلف مستشفى االمام زين  ان سعر 
فهذا  عراقي  دينار  مليون   )15( العراقي  للمريض  السالم(  
سيتربع  الششذي  املتربع  مع  الطبية  الفحوصات  يشمل  املبلغ 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  وّجه  وهنا  بالكىل، 
خالل  مريضا  لششش)16(  اجريت  وقد  اخليار  هذا  يف  بالعمل 
أما  كاملة  التكاليف  من  مجيعهم  اعفاء  وتم  اخلمسة   االشهر 
ضمن مبادرة فيض اإلمام احلسني )عليه السالم( فالعمليات 

جمانية«.

نقطة تحول 

جديدة لكل 

من قصد مركز 

السيدة زينب 

الكبرى )عليها 

السالم( الجراحي 

التخصصي للعيون 

طلبا للعالج..
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الكربى  زينب  السيدة  مركز  مدير  احلكيم  امني  لؤي  الدكتور 
)عليه السالم( اجلراحي التخصيص للعيون قال:

فيض  مبادرة  ضمن  املركز  يقدمها  التي  الطبية  اخلدمات  »ان 
زينب  السيدة  بششوالدة  تيمنا  السالم(  )عليه  احلسني  االمششام 
بطب  عالقة  هلا  التي  احلاالت  مجيع  السالم(،  )عليه  الكربى 
اجلراحية  العمليات  حتديد  اىل  باإلضافة  العيون،  وجراحة 
واجرائها يف املركز، عرب استقدام كوادر طبية من خارج العراق 

باإلضافة اىل الكوادر املوجودة إلجراء مثل هذه العمليات«.
هي  املركز  يف  ستجرى  التي  العمليات  »مجيع  ان  اىل  مشريا 
وال  املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل  من  التكاليف(  )مدفوعة 

يتكلف املريض بدفع اي مبلغ اثناء اجراء العملية اجلراحية«.
وتابع: »مع انطالق املبادرة و)احتاملية جتاوز مدهتا( فقد استقبل 
املركز املراجعني من كافة املحافظات العراقية، وفاقت االعداد 
من اليوم الثاين للمبادرة قدرات مالكات املركز، حيث وصل 
جمموع اليومني االول والثاين من املبادرة اىل اكثر من )250( 
مراجعا، مما استوجب فتح الدوام املسائي للعمليات اجلراحية 

التي كانت خمصصة يف الدوام الصباحي فقط«.
واشارة احلكيم اىل ان »العمليات اجلراحية مدفوعة الكلفة تم 
وزراعة  االبيض  املاء  رفع  عملية  وتشمل  املركز  يف  حتديدها 
بزراعة  اخلاصة  والعمليات  واملعقد،  البسيط  بنوعية  العدسة 
الشبكية مثل عملية قص السائل الزجاجي اخللفي للعني فضال 
عن العملية املزدوجة التي تشمل عملية رفع املاء االبيض مع 
اضافة  الزجاجي،  السائل  قص  تشمل  والتي  العدسة  زراعة 
العني  شبكية  بأمراض  اخلاصة  الليزرية  التداخالت  مجيع  اىل 
والعدسة، وخصوصا األشخاص الذين يعانون من مضاعفات 

مرض داء السكري عىل الشبكية..«. 
ونوه احلكيم عن »بعض العمليات  اجلراحية اخلاصة بالعيون 
التأخر  حال  ويف  رسيع،  جراحي  تدخل  اجراء  تتطلب  بأهنا 
العتبة احلسينية  بادرت  قد تؤدي اىل مضاعفات كبرية، لذلك 
املقدسة هبذه اخلطوة املباركة ملساعدة املرىض املحتاجني ومنع 

حصول مضاعفات«.
ان  احلقيقة  قالت:  البرصة  حمافظة  من  عامد  جنات  املريضة  أم 
الوضع الصحي البنتي كان سيئا جدا وبقينا ملدة 10 أشهر ال 
اىل خارج  الذي يصيبها فذهبنا  املرض  نعرف شيئا عن ماهية 
البلد حيث اكتشفنا اهنا مصابة بمرض الرطان بالدم وبعدها 
الصحية  املؤسسات  وضع  شاهدنا  حيث  العراق  اىل  رجعنا 
املبادرة  عن  االعالن  لدينا  ظهر  وبعدها  العراق،  يف  املتأخر 
هذه  يف  هنا  التمسته  ومما  املقدسة  احلسينية  العتبة  تقيمها  التي 
العناية  وايضا  املريض  عىل  واحلششرص  العناية  هو  املستشفى 
املكان،  هذا  يف  غريب  بانه  يشعر  ال  كي  للمرىض  املعنوية 
والرصاحة اود التشكر من  آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية  السيستاين )دام ظله( وسامحة 
هذه  عىل  عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 
عىل  ليطمئن  وزيارهتم  املرىض  مع  سامحته  وتواصل  املبادرة 

صحتهم ورفع معنوياهتم«.
حمافظة  من  اخلفاجي  حسني  حممود  مخيس  ق��ال  جانبه  من 
املوصل  من  واتيت  النخاع  رسطان  بمرض  »مصاب  املوصل: 
اين وجدت  احلمد  االمكانات هناك حمدودة وبسيطة وهلل  كون 
االن،   %90 بنسبة  شفائي  تم  وتقريبا  والعالج  الرعاية  كل 
)دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  زيارة  ان  واحلقيقة 

أصداء ايجابية بلسان 

حال المرضى الذين 

يتلقون العالج وذويهم 

يشيدون بمبادرة فيض 
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عزه( زادت من قويت وعزمي واعطاين دافعا قويا باإلرصار عىل 
تلقي العالج رغم صعوبة تلقيه«.

وحتدث املواطن عباس عبد املهدي الكاليب من حمافظة النجف 
ضمن  املستشفى  يف  العالج  اخيه  ابن  يتلقى  الذي  االرشف 

املبادرة، قائال:
منذ  كلوي  فشل  من  يعاين  الذي  )امحد(  املريض  ذوي  »نحن 
نتحمل  وكنا  االطباء  بمعية  املرض  يصارع   وهو  سنة   )11(
بمبادرة  سامعنا  وعند  العالج،  لتلقي  إليران  السفر  تكاليف 
باملجيء اىل مستشفى االمام زين  املقدسة قمنا  العتبة احلسينية 
العابدين )عليه السالم( حيث وجدنا التعامل اجليد مع املريض 
والعاملني  واملمرضني  االطباء  من  الطبي  الكادر  قبل  من 
بنفس  متربع  عىل  حصولنا  حال  اهلل  شاء  وان  املستشفى،  يف 
كلها  والفحوصات  العملية  ستجري  املستشفى  فإن  االنسجة 

جمانية«.
 � بغداد  العاصمة  من  هاشم  كاظم  عيل  املواطن  بنّي  وبدوره 
واخت  واختها  زوجتي  مع  جئت  »انا  قائال:  اجلوادين  حي 
زوجتي هي املتربعة بالكلية، حيث ان املستشفيات تأخذ مبالغ 
زرع الكلية بام يصل حلوايل )15( مليون واملتربع يأخذ حوايل 
)25( مليونا باإلضافة اىل املصاريف االخرى من كل النواحي، 
ولكن وهلل احلمد بمبادرة العتبة ستكون هذه مصاريف العملية 

املراجعات  من  مضٍن  عناء  بعد  احلمد  وهلل  جمانية،  والعالج 
يف  نكون  ان  اىل  وفقنا  وكردستان  بغداد  بني  املستشفيات  يف 
تكون  اهلل  شاء  وان  العملية  إلجراء  العابدين  زين  مستشفى 

ناجحة«.
املراجعني  املواطنني  بني  )االحشششرار(  عدسة  جتششول  وخششالل 
بامتنان  عرّبوا  فقد  املباركة  املبادرة  من  املستفيدين  واملرىض 
نجاح  عىل  املبادرة  راعي  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمششام  من 
عملياهتم ومتاثلهم للشفاء ومنهم املريض عبد احلسني محود من 
حمافظة البرصة الذي كان يتلقى العالج يف مركز السيدة زينب 
)عليها السالم( بشكل جماين حيث قال: »َقُدمت من البرصة بعد 
سامعي هبذه املبادرة املباركة عن طريق احد اقاريب عرب اهلاتف 
املحمول، حيث كنت اشتكي من ضعف يف برصي وامل شديد، 
وبعد تشخيص حالتي من قبل الدكتور املختص كانت النتيجة 
اجيابية وهلل احلمد، فطلبوا ان تكون هناك مراجعة دورية للمركز 
كل )6( أشهر، واود ان اشكر العتبة احلسينية املقدسة عىل هذه 

املبادرة الطيبة التي من شاهنا مساعدة الفقراء واملحتاجني«.
عبود(  مانع  )عهيدة  املريضة  ابن  مع  اللقاءات  ختام  كان  فيام 
والدته  يرافق  كان  وال��ذي  املسيب،  قضاء  بابل  حمافظة  من 
»اتيت  فقال:  الصحية  حالتها  عىل  االطمئنان  اجل  من  املسنة 
مع والديت اىل مركز السيد زينب )لعيه السالم( إلجراء عملية 

ابن المريضة 
)عهيدة مانع عبود(
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املبادرة  ايام  مع  املراجعة  موعد  تزامن  احلظ  وحلسن  جراحية، 
املباركة، علام ان والديت قد اجرت سابقا عملية لعينها اليرى 
بسبب املاء االبيض وزرع عدسة، وبعد اجراء الفحص لعينها 
حتديد  تم  وقد  االوىل،  تشابه  عملية  اىل  حتتاج  اهنا  تبني  اليمنى 
موعد الجراء العملية، عىل امل نجاحها مثلام حدث يف العملية 

االوىل«.
لألطفال نصيب من وافر عطاء اإلمام احلسني )عليه السالم(

مؤسسة  االط��ف��ال  اورام  قسم  رئيس  ل���)االح��رار(  حت��دث 
يف  »نحن  خليفة:  حسن  د.  االورام  لعالج  الدولية  ال��وارث 
بمرض  املصابني  نستقبل  االطفال  رسطان  اورام  معاجلة  قسم 
الرطان من كافة انحاء العراق يوميا ومن حاالت متعددة من 
انواع  الرطان )رسطان الدم، رسطان العظم، رسطان الغدد 
الكبد(  رسطان  الكىل،  رسطان  الدماغ،  رسطان  اللمفاوية، 
وجيرى هلم الفحوصات االولية للتشخيص وبعد اجراء عملية 
التشخيص املريض يدخل اىل قسم العالج لتلقي العالج حسب 
بأرشاف  الششوارث  مؤسسة  يف  املتبعة  العاملية  الربوتوكوالت 
االطفال  قسم  داخل  ورعاية  متخصص  ومترييض  طبي  كادر 
الكيميائية  منها  العالجات  انششواع  مجيع  من  متكاملة  رعاية 
والشعاعية حتت ارشاف )د. حيدر محزة(، واحب ان اشري ان 
العالج الشعاعي يف مؤسسة وارث يكون بأجهزة متطورة جدا 

وحديثة لتجنب مضاعفات العالج الشعاعي وهو عالج مركز 
وعندنا االطفال املصابون بمرض الرطان مثل الكبد والكىل 
مؤسسة  اجلراحة  قسم  يف  جراحة  اىل  حيتاجون  الذين  والغدد 
جيرون  اجلراحي  والكادر  شدود  نوفل  الدكتور  برئاسة  وارث 
بحاجة  الهنم  بالرطان  املصابني  لألطفال  املطلوبة  العمليات 

اىل اجراء جراحي«.
نعطي  ألننا  دقيقة  خمتربية  فحوصات  جترى  مرة  »ألول  وتابع 
ربع  نعطى  سابقا  كان  حيث  املريض  حجم  بحسب   العالج 
اجلرعة واالن نحن نعطي اجلرعة بأكملها  بوجود هذا الفحص 
املهم، باإلضافة اىل الفحوصات اجلينية التي جترى يف املؤسسة، 
وهذا اليشء دخل جديدا عىل النظام الصحي يف العراق حيث 
الفحوصات  إلجراء  االجهزة  هذه  وفرت  وارث  مؤسسة  ان 
من  العالج  عىل  التجاوب  ومتابعة  الدقيق  للتشخيص  اجلينية 
املصابني  للمرىض  الدقيقة  اجلينية  الفحوصات  اجراء  خالل 
لألطفال  الكيميائية  اجلرعات  اعطاء  حالة  ويف  بالرطان، 
حسب نوع الورم مثل االطفال املصابني بمرض اللوكيميا وهو 
عالجا  يأخذ  الطفل  فان  االطفال  عند  شيوعا  االكثر  املرض 
ملدة 3 سنوات وبمراجعة مرة واحدة يف االسبوع باإلضافة اىل 

إعطائه املرحلة االوىل داخل املستشفى«.
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نعود بالزمن إلى سنة )1338 للهجرة(، وهي سنة رحيل اإلمام الشيخ محمد 
ر ثورة العشرين الخالدة في العراق، حيث 

ّ
س سره( مفج

ّ
تقي الشيرازي )قد

 المرجعية الدينية إلى الشيخ فتح الله األصفهاني النجفي المعروف 
ْ

انتقلت
ب� )شيخ الشريعة( وقيادة الثورة كذلك. 

 قال 
ً
وي الشريف في النجف، ألقى شيخ الشريعة خطابا

َ
ففي الصحن العل

فيه: إّن “اإلمام الشيرازي انتقل إلى رحمة ربه، ولكّن فتواه بقتال المشركين 
باقية، فجاِهدوا واجتِهدوا في حفظ وطنكم العزيز وأخذ استقاللكم”.. 

حاٌن وصبٌر جميْل”
ْ
 وَري

ٌ
ح

ْ
“َرو

س سره(
ّ
شيخ الشريعة فتح الله النجفي )قد

إعداد/ علي الشاهر
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اإلمام 

الشيخ 

محمد

 تقي 

الشيرازي

فمن هو  )شيخ الشريعة(؟

ش  للهجرة   1266( عام  من  ولَِد  اإليرانية،  أصفهان  مدينة  يف 
1850 ميالدية( طفٌل ألرسة دينية ُعرفت بالتقوى واإلصالح 
يمّثل  إليها  بالنسبة  وكان  السالم(..  )عليهم  البيت  آل  وحمبة 
يف  أم  جبهته  يف  سطع  الذي  للضياء  نسبًة  ربام  خري..  بشارة 
اهلل(،  )فتح  اسم  عليه  فأطلقوا  معه،  حّلت  التي  اخلري  ديامت 
وكان والده الشيخ )حممد جواد األصفهاين( رجاًل عاملًا تقّيًا، 
زهد يف حياته وترك ملّذاهِتا سعيًا وراء الكامل، فلم جيد شيئًا 
أهم من تربية ولده )فتح اهلل( ليدخل إىل مضامر العلوم الدينية 
ويصبح عاملًا مثله.. ولكن مل يُك يدري ماذا خيبئ الزمن هلذا 

الوليد صاحب الوجه املنري.
والعلامء  للعلم  مدينة  اهلل(  )فتح  أبان طفولة  وكانت أصفهان 

فيها حافلة  املساجد واحلسينيات  الدنيا، كانت  أقطار  من كل 
بالذكر واملطالعة واالجتهاد، وقد وجد الشيخ فتح اهلل يف مسقط 
رأسه ما حيّبذه ويلبي فضوله من املعرفة.. وكان ذلك يف فرتة 
صباه وشبابه.. إال أنَّه قّرر بعد فرتة من الدراسة يف أصفهان، 
أنيس  مرقد  بمجاورة  حبًا  املقّدسة  مشهد  مدينة  إىل  التوّجه 
النفوس اإلمام عيل بن موسى الرضا )عليهام السالم(، وفعاًل 
هاجر إليها إلكامل دراسته احلوزوية ونال درجة االجتهاد، ومل 
التصدي  أجل  من  ملدينته  عاَد  حتى  قصرية  فرتة  إال  فيها  يبَق 
النجف األرشف ليكون يف رحاب سّيد  للتدريس، ومنها إىل 
العلم والبالغة اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(، وكان ذلك 
الدراسة  يف  األخرية  حمّطته  لتصبَح  للهجرة(،   1295( سنة 

احلوزوية ومن ثّم تصّديه للمرجعية الدينية.
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تلميذ المراجع وأستاذ الفقهاء

يف  كبريًا  دورًا  العظام  أساتذته  جلهود  أن  شّك  وال 
به  متّتع  وما  للعلوم  واستحصاله  شخصيته  تشكيل 
فهو  والقيادة،  احلميدة  والسجايا  املائزة  الصفات  من 
احلوزة  وأساطني  العلم  جهابذة  من  كبار  أسامء  تلميذ 
الكاظمي،  حسني  حممد  الرشتي،  اهلل  )حبيب  أمثال 
عبد  األصفهاين،  باقر  حممد  التنكابني،  صادق  حممد 
اجلواد اخلراساين، حممد تقي اهلروي( إضافة إىل أستاذه 
كاظم  حممد  السيد  )اإلمام  حياته  خالل  الزمه  الذي 

الطباطبائي اليزدي( )أعىل اهلل مقامهم(.
الشيخ )فتح اهلل( رشحية كبرية  النجف، استقطَب  ويف 
الفقه  يف  دروسششه  حششرضوا  الذين  احلششوزة  طالب  من 
آغا  الشيخ  )اإلمام  منهم:  وكان  وغريمها،  واألصول 
احلسيني  اهلادي  عبد  السيد  واإلمام  الطهراين،  بزرك 
العاميل،  الدين  رشف  احلسني  عبد  السيد  الشريازي، 
حسني  السّيد  التربيزي،  الطباطبائي  رضا  حمّمد  السّيد 
حمّمد  السّيد  امليالين،  هادي  حمّمد  السّيد  الربوجردي، 
آبادي،  الشاه  عيل  حمّمد  الشيخ  الكوهكمري،  احلّجة 
حسني  حمّمد  الشيخ  العراقي،  الدين  ضياء  الشيخ 
الشيخ  اخلششونششسششاري،  تقي  حمّمد  السّيد  السبحاين، 
أرواحهم  )تقّدست  وآخرون  الزنجاين(  الكريم  عبد 

الزكّية(.
أما لقب )شيخ الرشيعة( فقد حازه، مِلا وصل إليه من 
الدرجة العلمية، ونشاطه الدائم يف البحث والتدريس 

والتأليف واإلفتاء، فقد ترك )قدس رسه( مؤلفات قيمة أبرزها 
)القول الرصاح يف نقد الصحاح، مناظرة مع اآللويس البغدادي، 
رسالة يف علم الباري باملمتنعات، رسالة يف قاعدة ال رضر وال 
رضار، رسالة يف قاعدة الطهارة( فضاًل عن رسالته العملية التي 

توّسمت بش )زاد املّتقني(.
ات حياتية وِسفٌر جهادي

ّ
محط

ويربز دور اإلمام الشيخ فتح اهلل، خالل تصديه للمرجعية الدينية 
العليا، فضاًل عن قيادة ثورة العرشين ضد االحتالل الربيطاين، 
)اليزدي( حيث مال  بعد وفاة أستاذه  للمرجعية  وقبلها تصديه 
الناس ألخذ األحكام الرشعية عنه، ومل تأِت مثل هذه املكانات 

السامية يف حياته فجأة، فقد حفل سجّله النضايل بمواقف مرّشفة 
نتتّبعها عرب النقاط التالية:

وكان  اإلسالمّية،  القضايا  خمتلف  يف  الواسعة  مشاركاُته   :
ً
أوال

ينزع إىل دخول ساحات التغيري االجتامعّي والسيايّس. 
: تأييده للحركة الدستورّية يف إيران، وساهم يف الُفتيا بإعالن  ً

ثانيا

احلكم الرشعّي فيها. 
: مسامهته يف رفض املدارس احلديثة التي أخذ املستعمرون 

ً
ثالثا

الغربّية، من أجل  األفكار  لتبّث  البالد اإلسالمّية  يؤسسوهنا يف 
من  الشباب  ومنع  والثقافية  الفكرية  اهلجامت  أمششام  الوقوف 

االنجرار وراءها واالنخداع هبا.
التي  الرسالة  كتابة  يف  األرشف  النجف  علامء  مع  شارك   :

ً
رابعا
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إعالنًا  ميالدية(  عام )1911  العثامنية  الصحف  إىل  أرسلت 
اإليطايّل  االحتالل  من  ليبيا  حترير  أجل  من  اجلهاد  للزوم 

وحترير إيران من االحتالل الرويّس.
الكاظمية  مدينة  يف  اجلهادي  املؤمتر  إلقامة  تصّديه   :

ً
خامسا

قرروا  والذي  األفاضل،  العلامء  من  عدد  بحضور  املقدسة، 
الششرويس،  االحتالل  ضّد  أخششرى  مرة  اجلهاد  إعششالن  خالله 
ملرقد  باملدفعية  الروسية  اجليوش  قصف  بسبب  ذلك  وكان 
اإلمام الرضا )عليه السالم(، حيث زحفوا فعاًل صوب إيران 
لرد العدوان الرويس عن املرقد املطّهر ومدينة مشهد املقدسة.

: مشاركته يف سنة )1914 ميالدية( مع علامء آخرين 
ً
سادسا

واإلمششام  الغطاء  كاشف  حسني  حممد  الشيخ  اإلمششام  أمثال 
السيد مهدي احليدري يف التصدي لالحتالل الربيطاين الذي 
غزا مدينة القرن بمحافظة البرصة، وكان رغم كرب سّنه حيمل 

السالح ويقّدم روحه قربانًا للدفاع عن األرض واحلرمات.
الشريازي  تقي  حممد  الشيخ  اإلمششام  مع  مشاركته   :

ً
سابعا

تأييد  فيها  يطلبان  رسالتني  توجيه  يف  ميالدية(   1918( عام 
حقوق الشعب العراقي يف احلرية واالستقالل من االحتالل 

الربيطاين.

حياة ختمها باالنتصار

اإلمام  تصّدي  عن  حديثنا  مقّدمة  يف  ذكرناه  ما  عىل  وعودًة 
كلمته  قال  إذا  الشعبية،  والثورة  للمرجعية  الرشيعة(  )شيخ 
املشهورة يف الصحن العلوي املطّهر، برضورة مواصلة اجلهاد 
مل  الربيطاين وكان ذلك وسنة )1920 ميالدية(  املحتّل  ضد 
تنتِه بعد، فأخَذ يّتصل بالّثوار ويّتصلون به ويتابع بنفسه آخر 
التّف من ورائه عدد آخر  الواقع، وقد  املجريات عىل أرض 
ينقِض  ومل  األصيلة،   العراقية  العشائر  ووجهاء  شيوخ  من 
سوى )45 يومًا( من توليه القيادة واملرجعية انتهى االحتالل 
املؤّقتة  احلكومة  تشكيل  وتم  للعراق  العسكري  الربيطاين 

وصواًل إىل إعالن العراق مملكة عربية مستقلة.
لش )شهر ربيع  املوافق  الثورة  ويف شهر كانون األول من عام 
الثاين 1339 هجرية( وّدع شيخ الرشيعة )قدس رسه( أبناءه 
وحمّبيه، حيَث ارتقت روحه الطاهرة إىل سامء العىل، ودفن بعد 
تشييع مهيب يف الصحن العلوي املرشف من اجلهة الرشقية، 
دور  عىل  أّكدت  والنضال،  واجلهاد  بالعلم  حافلة  حياة  بعد 
مراجع الدين والعلامء القادة يف حفظ هيبة األمم وحتقيق عّزة 

الناس وما فيه كرامتهم.

رجاالت ثورة العشرين الخالدة.. علماء ومناضلون
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)أصول  كتابه  يف  التميمي(  مازن  )الشيخ  املؤلف  ويقول 
شعبة  عن  الصادر  للقرآن(  املوضوعي  التفسري  وقواعد 
الشؤون  لقسم  التابعة  االسالمية  والبحوث  الششدراسششات 
الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة عام )2015م(، 
الكفيل  دار  طباعة  ومششن  صفحة(   464( مششادي  بوصف 
بحث  عن  عبارة  هو  الكتاب  ان  والتوزيع:  والنرش  للطباعة 
علمي )رسالة للامجستري( يف التفسري وعلوم القرآن الكريم 
مقسم إىل مخسة فصول اشتمل ُكل منها عىل مدخل للفصل 
مباحث،  اربعة  عىل  ل  األوَّ الفصل  انتظم  مباحث،  وأربعة 
محل املبحث األول له عنوان )تعريف مفردات البحث( اما 
املبحث الثاين بعنوان )تاريخ التفسري املوضوعي(، ليحتوي 
املبحث الثالث عىل )أمهية التفسري املوضوعي(، والرابع منه 
والتفسري  املوضوعي  التفسري  بني  )االختالف  عنوان  عىل 

ما
قراءة: ضياء األسدي

 
ً
 ملحوظا

ً
ر في العقود األخيرة تطورا

ّ
س���لوبا من أس���اليب تفس���ير القرآن الكريم، وتطو

ُ
 التفس���ير الموضوعي أ

ُّ
عد

ُ
ي

ما في العصر 
ّ
رين السي

ِّ
 مميزة لدى الكثير من المفس

ً
 مكانة

ً
ة مكتسبا

ّ
 بثوبه الجديد على الساحة التفسيري

َ
حتى برز

س 
ّ
الحدي���ث، وق���د اكتس���ب هذه المكانة المرموقة بس���بب نتائجه الرائ���ع الذي  أثبت أّن الق���رآن الكريم كتاب مقد

ة نتائجه 
ّ
جي

ُ
شكك في اعتباره وح

ُ
ة وتطورها، وعلى الرغم من هذه المنزلة نرى أّن هناك من ي

ّ
مواكب للحياة البشري

خرى 
ُ
ه من الهرمونيطيقيا المحرمة، وأ

ّ
ه تفس���ير محّرم؛ ألن

ّ
ه ليس من التفس���ير بش���يء، فتارة قيل عنه: ان

ّ
 أن

ً
مدعيا

س���لوب التفس���يري 
ُ
ة، وغيرها من المدعيات التي تدل على عدم وضوح هذا األ

ّ
قال هو من االس���تنباطات القرآني

ما يترتب على الفهم الصحيح للقرآن الكريم، 
َّ
جيته إن

ُ
ذي بنى إش���كاله على اعتبار التفس���ير وح

ّ
لدى المستش���كل ال

ة 
ّ
جي

ُ
ص���ول والقواعد المش���روعة والمعتبرة ف���ي الح

ُ
 إذا اش���تمل التفس���ير القرآني على األ

ّ
وه���و أم���ر ال يتأت���ى إال

صول وال قواعد يستند إليها، لذا فهو في 
ُ
للوصول إلى كش���ف المراد اإللهي، والتفس���ير الموضوعي ليس���ت له أ

أحسن حاالته استنباطات قرآنية، وفي أسوئها  بكونه تفسيرا محترما.
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التفسير الموضوعي للقرآن



ايضًا  مباحث  اربعة  عىل  الثاين  الفصل  انتظم  فيام  الرتتيبي(، 
القرآنّية(،  البحث  )طرائق  له  ل  األوَّ املبحث  عناوين  محلت 
التفسري  يف  البحث  )طرائق  عنوان  فحمل  الثاين  املبحث  اما 
التفسري  يف  البحث  )خششطششوات  منه  والثالث  املششوضششوعششي( 
)أرضار  الفصل  من  واألخري  الرابع  واملبحث  املوضوعي(، 

طريقة التفسري املوضوعي(.
اوهلا  األربعة  ملباحثه  عناوين  عىل  الثالث  الفصل  احتوى  فيام 
)ماهية العمل يف التفسري املوضوعي ومتّيزه عن اهلرمونيطيقيا( 
منه  الثالث  أما  املوضوعي(،  التفسري  ُأصول  )مفهوم  والثاين 
العناوين  هذه  ورابع  الصدورّية(  املوضوعي  التفسري  )ُأصول 
كان )ُأصول التفسري املوضوعي الداللّية(، كام احتوى الفصل 
يف  متهيدّية  )بحوث  له  لألول  ايضًا  األربعة  عناوينه  يف  الرابع 
التفسري(،  قواعد  )أقسام  والثاين  املوضوعي(  التفسري  قواعد 
غالبًا(،  بالتفسري  قة  امُلتعلِّ العاّمة  )القواعد  الثالث  املبحث  اما 
بالتفسري  اخلاصة  )القواعد  الفصل  من  الششرابششع  واملبحث 

املوضوعي(.
فقد  بالرتتيب  الفصول  آخر  يعد  والذي  اخلامس  الفصل  اما 
من  الكريم  القرآن  )هدف  يف  األربعة  مباحثه  عناوين  محلت 
إرسال الرسل- عليهم السالم( وآخر يف )عنارص املجتمع يف 
القرآن الكريم( وثالث يف )مصداق من عنده علم الكتاب يف 
النَّبّي عيسى  الرازي، وقصة صلب  الطويس والفخر  تفسريي 
)عليه السالم( بني األناجيل األربعة والقرآن الكريم( ليختتم 
)جريان  بعنوان  اخلامس  للفصل  واخري  رابع  بمبحث  بحثه 
تضمّنت  خامتة  تالها  احلديث(  والعلم  القرآن  يف  الشمس 
التوصيات  من  وجمموعة  الباحث  إليها  توصل  التي  النتائج 

واملصادر واملراجع.
الطريق  أّولّية عىل  البحث خطوة  ان هذا  بقوله  املؤلف  ويشري 
لندرته، والشك أّن الدراسات اآلتية سوف تكون أكثر ُنضجًا 
وإحكامًا، ومع هذا يمكن القول اّن جديد هذا البحث يتلخص 
مسبوق،  غري  بحث  املوضوعي  التفسري  ُأصول  يف  البحث  إّن 
دراسة  تقديم  املوضوعي،  التفسري  قواعد  يف  البحث  وتوسيع 
بعد  املحّرم،   التفسري  عن  املوضوعي  التفسري  ميزت  نظرّية 
ين والباحثني املختصني يف التفسري وعلوم  اعتقاد بعض املفرِّ

القرآن بأّنه: نوع )تفسري بالرأي( أو )تفسري هرمونيطيقي(.
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ً
صدر حديثا

نبذة من تاريخ كربالء 

)دليل الزائر(

صدر حديثًا عن مركز إحياء الرتاث الثقايف والديني التابع 
لقسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة 
من  »نبذة  كتاب  املخطوط  كربالء  تراث  سلسلة  وضمن 

تاريخ كربالء« للشيخ حممد الكربايس )قدس رسه(.
الكتاب الذي ترمجه املركز انتظم عىل مقدمة واربعة مقاصد، 
وقال املؤلف يف مقدمته: إنني »قد عزمت وبتوفيق من اهلل 
وسنحت  املقدسة  األرض  هلذه  خمترص  تاريخ  كتابة  عىل 
فاقتي  رغششم  )1389هششششش(  عششام  ويف  بششذلششك،  الفرصة  يل 
السالم(  )عليهم  العباء  آل  بخامس  استغثت  وخصاصتي 
وبدأت أكتب تارخيًا خمترصًا بالفارسية وفقًا ملصادر موثوقة 
يف  مكوثي  خالل  اكتسبتها  ومشاهدات  معتربة  وكتب 
كربالء املقدسة ملدة مخسني عامًا، وسميته )تْوريخ كربالء( 

او دليل الزائر«. 
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ـــــوٌن ُتــــ�ــــشــــتــــهـــــــــلُّ لــــهـــــــــا الـــــدمـــــــــــــــــــــــوُع ــــــ ـــــج ـــــش �

وقــــــفـــــــــــــُت عـــــلـــــى الــــبــــقــــيـــــــــِع فــــــ�ــــــشــــــاَل طـــــــــريف

ــــَة الــــــــزهـــــــــــــــــراِء بـــيـــــــــــٌت ــــب ـــــ ــــي ــــ�ــــش ـــــــــاأنَّ م كــــــــــ

ـــى ــــ ـــف ــــ ـــــــراء ُت ــــــــ ـــــــزه ــــة ال ــــع ــــ�ــــش ــــب اأمــــــثـــــــــــــُل ال

ــــــوؤذى ـــــــ ـــــــُ ــــــرًا وت ـــــــ ــــــْه ــــا ج ــــه ـــــ ــــقُّ ــــــُب ح ــــــغــــــ�ــــــشَ وُي

ــــى اأبــــيـــــــــهـــــــــا ـــــ ــــل ـــــــن الــــــبــــــكـــــــــــــاِء ع ـــــدُّ ع ــــــ ـــــ�ـــــش ُت

ـــــاأوي ــــــ ــــــ ــــن ت ـــــ ــــي ـــــــــــُة ح ـــــطـــــُع الراكــــــــــــ ــــــ ـــــت ـــــق وُت

ــــدًا ـــــ ـــــ ــــْق ـــــاِر ح ــــــ ـــــن ـــــال ـــــــرُق بــــيـــــــــتـــــُــــهــــا ب ـــــــحــــــــ وُي

ــــــــــــــرًا ـــــاِب عــــ�ــــشْ ـــــبــــــ ـــــُر �ـــشـــلـــُعـــهـــــــا بـــــال ـــــكـــــ�ـــــش وُي

ـــى ــــ ـــق ـــب ــــر ت ـــــ ــــحــــ�ــــش ــــل ــــا ل ــــهـــــ وحـــــــمـــــــــــــــرة عــــيــــنـــــ

ــــو ـــــ ــــدع ــــمــــُع الـــــ�ـــــشـــــكـــــــــــوى وت ـــــ ــــــوُح فــــتــــ�ــــش تــــــنـــــــ

ــــاهــــْت ـــــد تــــنـــــ مــــ�ــــشــــائـــــــــُب بـــــالـــــفـــــظـــــــــــاعـــــِة قــــــ

ـــا ــــ ـــه ـــــــــراُء فـــي قـــــ�ـــــشـــــْت اأملـــــــــــــــًامـــــــــــــــن الـــــــــزهــــــــــ

ــــــــــرُق مــــــــن لـــــواعـــــِجـــــهـــــــــــا الــــ�ــــشــــلـــــــــوُع ـــــــــــ وُت

ـــــــــُع ـــــي فــــــــالــــــــدمــــــــوُع هـــــــــــــــــي الــــنــــجــــيـــــ وقـــــلـــــبــــــ

ــــُع ـــــ ــــي ــــق ــــب ــــي لــــــالأ�ــــــشـــــــــــــى وهــــــــــــــــــــو ال ــــبـــــ ــــل بــــقـــــ

ـــــُع؟! ــــــ ـــــي ـــــرف ال ـــــو  ــــــ قــــــُرهـــــــــــــا وهــــــ وُيــــعـــــــــفـــــــــا   

ـــُع ــــ ـــي ـــش ـــ� ت ـــــــادي  الـــــــهــــــــ ـــــُة  ــــــ ـــــي ـــــش و� بـــــحـــــيـــــــــــُث   

ــــــوُع ــــــدمـــــــ ــــــِرهــــــا ال ـــــي حمــــــاجـــــــ ــــــ ــــسُ ف ــــ� ــــب ــــح ــــت ف

ــــُع ـــــ ـــــا كـــــــــــــــــٌف قــــطــــي ــــــ ـــــه ـــــوِن ــــــ ــــــلِّ غـــــ�ـــــش ـــــــ ــــــظ ل

ــــُع ـــــ ــــي ـــــ ــــن ـــــــو امل ـــــُرهـــــا وهــــــــ ــــــ ـــــت ـــــش ــــــُك � ـــــــ ــــــت ــــــه وُي

الـــ�ـــشـــفـــيـــــــُع ـــــو  ــــــ ــــا وهــــــ ــــهـــــ فــــيــــ�ــــشــــقـــــــــُط حــــمــــُل  

ـــــــّف لطـــــِمـــــــــــهـــــــــــا تــــ�ــــشـــــــــيــــُع ــــــــ ـــــا مـــــــــن ك ــــــ ـــــه ب

�ــــشــــمــــيــــــــــــــُع ـــــا  ـــــهــــــ ل املـــــ�ـــــشـــــلـــــمـــــيـــــــــــَن  يف  ـــــــــــا  وم

ــــيــــُع فــــظـــــ ــــــٌب  خــــــطـــــــ ــــٍة  ــــب ـــــ ــــي ـــــ ــــش ــــ� م وكـــــــــــــــــلُّ   

ـــــــــروُع َ ــــــــــ ـــــــو امل ــــا وهــــــــ ـــــ ــــه ــــِب ـــــ ــــل ــــة ق ـــــ ــــش ــــا� ــــش ــــ� ح

شعر: الشيخ عبد المنعم الفرطوسي )رحمه الله(
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فقد  كلاميت؛   بخجٍل  وأعششزُف  فمي،  يف  الكالُم  يثقُل  سَيدي، 
نار، ويف احداقي كوُخزات  تكاثفت عواصف احلزن يف قلبي 
فاألرض  مآقيها.  الدمعة يف  وانحبست  اإلبر، وضاق صدري 
تشهد اهنا ضّمت هذه االيام بصمت - فاطمة الزهراء- وأبقت 
بصمت،  االرض  ضمتها  األبششد.  اىل  ترثينا  بأنوارها  ثريتها 
والعيون  نعيها،  النطق  أفقده  والعامل  يبكيها  الصخوِر  وصخُر 
باهبا،  النار  ولعنة عىل من ارضم  احلزن رشرًا،  فرط  تقدح من 
قبل  املطهر من كل رجس، فغادره  املسامر يف جسدها  وادخل 

األوان لرتى من السامء الفزع يف وجه قاتليها. فطاب ثراها.
سَيدي، التاريخ يشهد والزمن والعامل يشهدان اهنا فاطمة بنت 
عليني،  يف  شأهنا  يرتفع   ،ٌ ثابتة  خششرضاُء  االكششرم،  النبي  حممد 
ملن  رمحة  صوت  هي  للعاصني،  واستغفار  صالة  وتسبيحتها 
هتف  باسمها  الشدائد،  يف  الناس  ضمري  وأهنا  هلم،  صوت  ال 
ليس  فرضحيها  رضحيها،  كان  املوالني  قلوب  ويف  الشهداء، 
بواحد، بل أرضحة أقيمت بكل ارض سميت كربالء والكون 

يشهد أهنا سيدة نساء العاملني.. فطاب ثراها. 

سَيدي، لقاتلها أكثر من رأس، وحلاقدها أكثر من نفس، وقد 
الفواجع  زالت  وما  االكباد،  كل  استشهادها   فاجعة  مزقت 
تتقادم عىل كل الفاطميات ما دام وحش احلقد السلفي يتناسل، 
واملشاعل التي أحرق هبا الباغي الباب ال تزال مشتعلة وترتك 
يف عشاق الزهراء جروحًا ال تلتئم يف كل قلب. فالسالم عليها 

وطاب ثراها.
الورْق،  عىل  خجٍل  يف  بكائي  أعزُف  الزهراء  لروِح  سَيدي، 
اضعف  وهششذا  بصدري،  العظيم  لرها  اليقني  محلُت  طاملا 
ايامين؛ عسى أن أحظي بنورها وأرشب آخر جرعة من ضيائها 
عند مويت، وادخل حمراهبا القديس، أهنُل منها الشفاعة، وأتلو 

التسابيح، وأعرف نفيس بأين لسُت من زبٍد. 
سَيدي، توجهُت اليك باسمها ورسها وقدسيتها.. اقسم عليك 
متتم  اذا  املضطر  وبشهقة  الفاطميات،  بيوم  السخي  بالدمع 
بالترضع احلزين باسم الزهراء.. ان تقبل مني الكلامت اخلجلة 

من عظمتها وعظمتك.. فالسالم عليكم وطاب ثراكم. 

ْ
 بكائي في خجٍل على الورق

ُ
لروِح الزهراِء أعزف

بقلم: حيدر عاشور



ْ
 ثراها للعاشقين

ُ
بقلم: زهراء الحربيإعجاز ٌب وَقريْب ُمغيَّ

لي�َس بَخفيٍّ كما ُيَقاُل..

فمكانُه  يف ال�شميْم

كّلما ع�شفْت ريُح البالِء

اأدخُل اإىل......

َجوهِر  القلِب

اأجدُه  مبنّيًا هناك

ي ... فارَتَ

يف َجوِف قلبي!

على ترابِه 

الذي يحمُل عطَر الربيِع..

وَزخاِت الندى

َفتعوُد روحي

لُتزهَر من جديْد

نعم...

قُر اأّمي فاطٍم لي�َس ببعيْد...

اأنهم يرونُه بعيدًا

 ولكْن اأنا..

اراُه اأقرَب من حبِل الوريْد!!

ُخفَي َعِن الَنَواظِر

ولي�َس القلوْب

اأنظْر اىل قلبَك..

و�شْل �شوؤاًل

ُخفي القُر من قال؟!

ذاك قُرها .......

يلوح يف منظور العا�شق لهم

لكنُه ..........

عند اجلميع ُخفي ....

بحَث عنُه ال�شائلون

َيود احلائرون ......

ان تالم�َس اأيديهُم

تلَك البقعِة الزهرائيْة

اآٍه لو َعِلموا

ماذا اأرى اأنا يف جوهري

َلَوجَد ُكل واحٍد منهم

قَر مع�شوقتي..

هنا يف جوارحي اأ�شعُر...

فقط َتاأّملوا

وغو�شوا يف اأعماِق القلوِب

حتمًا �شتجدوَن 

بقعَة النوِر

�شريًحًا

ومناراٍت

وقّبًة زاهيْة

ولوحًة يف طريِق م�شريكم

داخَل حنايا القلِب..

ُكتَب عليها.. هنا

قُر �شّيدِة ن�شاِء العاملني

وِقفوا يا مع�شَر النا�ِس

اإجالًل.......

اأنزْع غ�شاء الريِن

عن قلبَك

و�شرتى ما ُكنُت اأق�شدُه

يف الظاهِر.. غائْب 

ويف احلقيقة مل يغْب

عن الوالهنَي

فقرها مالذ العا�شقنْي

ُبنيْت له منارٌة

يف فوائٍد �شادِق اليقني!!
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شعر: عبد الرزاق آل دراغ القريشيواوياله.. هجموا على داِرها

ــــــاِب ــــــب ــــــَف ال ـــــــا عــــــا�ــــــشــــــَر الـــــــــــــَزْهـــــــــــــراِء خــــــل ي

ــــــبــــــَت رّبـــــــــــــك والـــــــــر�ـــــــــشـــــــــوَل فـــــاإّنـــــهـــــا اأغــــــ�ــــــش

ــــــــــــــُه اإّن الــــــبــــــتــــــولــــــِة  فـــــــاطـــــــمـــــــِة  بــــــــــــــاُب  ذا 

ـــــــوَدُه ـــــــــاّل اْرعــــــــــويــــــــــَت فـــــمـــــا حــــــِفــــــظــــــَت عـــــــه ه

ــــــــرى ُت ل  حـــــــّتـــــــى  ـــــــــاِب  ـــــــــب ال وراَء  لذْت 

ــــــٍد حمــــــّم ـــــــُت  ـــــــن ب الــــــــــبــــــــــاِب  وراء  قـــــــــالـــــــــوا 

ـــا ـــه ـــف ـــل يـــــــــا دافــــــــــعــــــــــًا بــــــــــــــاَب الـــــــبـــــــتـــــــولـــــــِة خ

اأ�ــــــشــــــالِعــــــهــــــا يف  ــــــاُر  ــــــم ــــــش ــــــ� امل غـــــــــــدا  ـــــــى  حـــــــّت

ــــا ــــه ــــَن ــــي ــــع ــــُت ـــــــًة ل ــــــاحــــــت تـــــــــنـــــــــادي فـــــــ�ـــــــشّ �ــــــش

ــــــٌن مــــــــن عـــــــ�ـــــــشـــــــرٍة فـــــيـــــهـــــا تــــــــهــــــــاوى حُمــــــ�ــــــشِ

ــــــٌف بــــــكــــــفِّ احلــــــــقــــــــِد اأدمـــــــــــــــى عـــيـــَنـــهـــا ــــــل �ــــــشَ

ـــــــــُه ــــُب ربَّ ــــش ــــ� ــــغ ــــــــــراَء ي ــــــــــزه ـــــغـــــ�ـــــشـــــُب ال مـــــــن ُي

ـــــا�ـــــسٍ عـــــــــادٍل ـــــــن قـــــ�ـــــش ـــــجـــــزى م ـــــُي وغــــــــــــــدًا �ـــــش

ـــــــــهـــــــــا مـــــــــاتـــــــــت بـــــــعـــــــّلـــــــِتـــــــهـــــــا فــــــتــــــلــــــقــــــى رَبّ

ـــــــاِب وراَءكــــــــــــــــــْم ـــــــت ـــــــك ـــــــْذمُت حـــــــكـــــــَم ال ـــــــب ـــــــت ف

جـــــمـــــاعـــــٌة الأمــــــــــــــــــــوِر  هــــــــــذي  يف  وارتــــــــــــــــــــاَب 

ــــــــــرَف الأبــــــــــــــــــواِب ــــــــــش ــــــــــَت حــــــــقــــــــدًا اأ� ــــــــــْم داه

ــــــاِب ــــــب ــــــال ب عــــــ�ــــــشــــــرَتــــــهــــــا  ـــــــيِّ  ـــــــب ـــــــن ال روُح 

ـــــي ـــــاب ب ذا  وقــــــــــــائــــــــــــاًل  الــــــــنــــــــبــــــــيِّ  بــــــــــــــــاُب 

ـــــــــاِب ـــــــــق الأح مـــــــــــدى  يف  بــــــجــــــيــــــدَك  ــــــــْت  كــــــــان

ـــــــــــاِب لــــــلــــــ�ــــــشــــــرِت تـــــــــــــدو ُزمــــــــــــــــــــــرَة الأجـــــــــــن

الأعـــــــــــــــــــــراِب! ـــــيـــــمـــــَة  �ـــــش يــــــــا  واأْن  ـــــــــــــادى  ن

ـــــُة الأحــــــــ�ــــــــشــــــــاِب ـــــل ـــــي ـــــق بـــــــنـــــــُت الـــــــنـــــــبـــــــيِّ ع

ــــــرٍة �ـــــشـــــقـــــطـــــْت لــــــــــدى الأعـــــــــتـــــــــاِب مـــــــن عــــــ�ــــــش

ـــــــــــــاِب ـــــــــــــا جـــــــــــــرى فــــــيــــــهــــــا مــــــــــن الأو�ـــــــــــــش مّم

حـــــ�ـــــشـــــاِب غـــــــــــــــداَة  ـــــــــبـــــــــاري  ال اإىل  ــــو  ــــك ــــش ــــ� ي

هـــــــــــــاّل ُتــــــــ�ــــــــشــــــــّل الــــــــــكــــــــــفُّ بـــــــالأ�ـــــــشـــــــبـــــــاِب

ـــــقـــــى اجلـــــــــــــــــزاء نـــــتـــــيـــــجـــــة الإغــــــــ�ــــــــشــــــــاِب ـــــل ي

ـــــــــاّلِب ـــــــــِط ال ِدمـــــــــــــا  مــــــــن  يــــــــهــــــــرُب  اأيـــــــــــــن  اإذ 

ـــــــاب ـــــــح ـــــــش ـــــــــن الأ� ـــــــا م ـــــــه ـــــــَت ـــــــالم ـــــكـــــو ُظ تـــــ�ـــــش

ـــــــغـــــــاِب ــــــــَم ال ــــــــك ـــــــْرِع ُح ـــــــ�ـــــــش ــــــــُم بـــــــال ــــــــُت ــــــــّدل ب

ــــــى املُــــــــــرتــــــــــاِب ــــــل ـــــــــكـــــــــرى ع فــــــالــــــلــــــعــــــنــــــُة ال
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الى روِح الشهيِد السعيِد )عباس جاسم منصور نور الموسوي(

أسطورة من الحشد الشعبي.. 
شاب ذي سحر مثير 

 الريش وأخضعه أصله العلوي، وأذن لروحه بالمرور في س����رب االرواح الطاهرة. غادر 
ُ

ش����اب ذو س����حر مثير، التهمه

الحي����اة من أجل أن تحيا االنس����انية بحرية وش����رف، رحل وفي عيني����ه القائمتين العميقتين كالليالي وطن يعش����قه 

ومذه����ب مؤم����ن بعقيدته فمن أجلهما تجّرد من أحالمه وعبر طفولته مبكرا، فدخل معتركا أكبر من عمرِه ليقف 

عل����ى طري����ق نهر الخلود، ويمُر بمهارة في الش����مس، وينظر الى الليل بعين صق����ر، كما لو كان صوت الموت يأمر 

عقل����ه أال تش����غله الحياة المزيفة الممتلئة باألقنعة الفاس����دة المتتالية التي يرتديها ورث����ة - قطع الرؤوس، وأكلي 

االكباد-. 

ي الميزان.. فأعدل 
ّ
م بخبرة بشبابه المفعم بالحيوية ككفت

ّ
طها ويتحك

َ
س

َ
إنه توفيق الهي  ان يمسك بحياته من و

موازي����ن الح����ق ان تنص����ر - نهج االمامة والعقي����دة والمذهب- لذا قرر أن يكون رمز ش����باب البصرة ويقلب االحداث. 

مّر قلبه خجال وهو يخالف القانون المدني بزيادة شبابه سنتين، فيشار اليه رجل شنق شبابه من أجل عطر 
ّ

فلم يح

االستشهاد المبكر فيقول لكل من يراه: ان حياتي الحقيقية بالكاد بدأت مع فتوى الجهاد الكفائي.   
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يف  وهششام  اخلراسانية،  الصقور  رسايششا  رسب  مع  والتحق  طار 
صوالت عجز عنها كبار املحنكني يف استخدام االسلحة والذين 
هلم خربة ودراية يف احلروب.. مل خيش ظالما أبدًا وال ُيرعبه قتال، 
وال هياب املوت فصوت الشهادة عالق يف رأسه ويري يف دمه. 
ومل يكن له شبيه أبدًا يف -سواتر الصد- ومل يقل ألي وأجب غري 
تبلغ  مل  حدث  انت  له  فيقال  واملذهب..  الوطن  فدائي  أنا  نعم 
احُللم بعد.. هذه املزحة لطاملا ازعجته وكلمة انك صغري كانت 
وينزل  فيخطط  الصوالت،  اصعب  يف  قادته  فيتحدى  تبكيه، 
صلبة  عسكرية  عمليات  وينّفذ  )داعششش(  معسكرات  عمق  يف 
وشجاعة، يمّزق هبا جتمعات االرهاب ويفك ارس االهايل فعرف 
يف  االنقاذ  عمليات  منّفذ  الشجاع-  البرصاوي  عباس  بسيد   -
اوقات حرجة وصعبة ومنها فيها املوت الزؤام ال يفرق بني كبري 
فيقلق  االفاعي  جحر  اىل  يتسلل  كان  الفجر  ذروة  ويف  وصغري. 
البرصاوي  ان  فيعرف  االنفجارات  عرينها  يف  ويرفع  هدوءها 

القلوب  وحرق  الفجر  أفق  هبا  داعششْب  عملية،  نّفذ  قد  الشاب 
نار  من  املحّمر  الصغري  الصقر  ويرجع   بالنار..  وكساها  السود 
يعرفها  مل  ومعلومات  بريئة  وافكار  انتصار  عينيه  ويف  البندقية 
التي مترر  الدواعش يف هجوماهتم واجلهات  أحد عن خمططات 
هلم املعلومات واالسلحة. ويف كل معركة حترير وتطهري كانت له 
بصمة العلوي الشجاع، كان حيمل يف ذاته مها كونيا وذكاء مفرط 
االداء يستخدمه يف قمة املعارك، ينبه عن اخلطر قبل وقوعه ويسّد 
متامًا  احلياة  عن  ينفصل  اهلجوم،  منها  املحتمل  الفراغ  ثغرات 
عندما يصعد الدم اىل قمة راسه، يقرأ اللحظة يف عقله واحساسه، 
كأهنم  يراهم  واالنسانية  الدين  من  اخلاوية  الششرؤوس  فيحصد 
خنازير مزارع هائجة، فيجب عليه قتلها. كان يردد يف وجوههم 
الشياطني.. ويتاميل كاملياه  يا لون  حني يطلق رصاصه: اعرفكم 

ويسدد بدقة، ال يرمش وال يرتدد. 

يقال له انت حدث لم 

لم بعد.. هذه 
ُ

تبلغ الح

ازعجته  لطالما  المزحة 

وكلمة انك صغير كانت 

تبكيه، فيتحدى قادته 

الصوالت،  اصعب  في 

ف��ي��خ��ط��ط وي���ن���زل في 

ع����م����ق م���ع���س���ك���رات 

���ذ 
ّ

)داع�������������ش( وي���ن���ف

ع���م���ل���ي���ات ع��س��ك��ري��ة 

ق 
ّ

يمز وشجاعة،  صلبة 

االره��اب  تجمعات  بها 

ويفك اسر االهالي
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ها هنا يف - تالل محرين- حط الصقر ليخوض نوره العبايس 
اخر معاركِه. فكل االنتصارات جاءت هنا لتصور هذا الشاب 
املغوار الذي ذّل )داعش( بصغر سنه وحطم كربياءهم املزعوم، 
فقد شع اسمه يف ارجاء املدن العراقية املغتصبة فعرفته )الدور، 
وأم الرصاص، والبوعجيل، والعوجة، واملزرعة، والبعيجي، 
وجامع الفتاح، ومركز تكريت، وبيجي( ناهيك عن الفلوجة 
والرمادي.. كلها كانت هلا بصمة الصقر الصغري الذي ال حيب 
االرض اال ان يقيض عىل فريسته مهام كانت قوهتا. فسّجل يف 
-تالل محرين- بطوالت شهد هلا كل من كان معه من رسايا 
اجلهاد، فحررت بالكامل وبقيت الوية ورسايا احلشد الشعبي 
مرابطة ملنع اخرتاق املدن العراقية من قبل عصابات اإلرهاب 
الداعشية التي هتدد بمفخخاهتا األرض واإلنسان واملقدسات 
اعداء  من  اخلششارج  فخونة  عليها  االمششدادات  قطع  من  فالبد 
العراق والنواصب يعّدون العدة هلجوم كاسح يسرتدون قبح 
أعامهلم واجرامهم الذي خّلفوه يف ارض العراق. فش)داعش( 
فاستطاع  والشيعة،  العراق  اعششداء  كبار  بيد  لعبة  التكفريية 
بلعبهم  احرقتهم  مقدسة  بفتوى  لعبتهم  ب  خيششرّ ان  احلشد 

لإلنسانية  يمّت  ال  الششذي  السيايس 
حتى بطرف عني.. فبدأ اهلدوء يعّم 
أمانة،  املنطقة  واصبحت  التالل  يف 
واالبطال مرابطني، بينهم هذا البطل 
املميز بسحر شبابه وهو يرد عليهم ألول قصة تزوير جنسيته 
ليكون يف سن يسمح له باجلهاد.. كان كل فجر يرصد املنطقة 
بعينه وينذر من خطر قريب، ويف فجر يوم اخلميس املصادف 
10 / 3 / 2016م املوافق 1 مجادى اآلخر 1437هش.. هنض 
اخلميس  يوم  عشق  عن  سجاد«  »خاله  حيدث  وهو  نشطًا 
وزيارة االمام احلسني )عليه السالم( وعليه ان يتحدث مع أمه 
يبرّشها هبدوء املكان وقرب امليعاد وحالوة هذا اليوم.. كانت 
االبتسامة املالئكية ال تفارق وجهه الصبوح.. كان مجال وجهه 
العريس يف اصبوحته.. حّذره  التصور يشبه  ينبثق نورا يفوق 
يا خايل  التل هبذا االمان املطلق، فقال:   خاله من وقوفه عىل 
ابن اختك عباس شجاع، سحق رؤوسهم ولن يستطيعوا النيل 
من رايس..؟!. وفجأة هام »عباس« باحلديث مع أمه وصعد 
القطعات  كافة  من  مّؤمنة  املنطقة  ان  مجيعا  نعلم  العايل  التل 
الثقيل)السكس  السالح  صوت  وسمعنا  حلظة  هي  ولكن 
يت(.. كل االنظار اجتهت صوب عباس، كان واقفا كالشجرة 
تغرقه  بدأت  الدماء  ولكن  بيش  يشعر  ومل  يرصح  مل  الصلبة 
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فاإلصابة اخرتقت راسه مبارشة.. 
ابا  يا   : نداء  منه  الذي سمعناه  كل 
قربتك  عاشق  انا  العباس  الفضل 
عالمة  يظهر  مل  مائها،  من  اسقني 
يغمض  ان  اراد  واحششدة..  ضعف 
به: ال  بيديه واجلميع يرصخ  عينيه 
خاله  صاح  تذهب..  ال  عباس  يا 
ابق  تذهب  ال  خايل  عباس  يا  ال   :
مششعششي.. فششأصششواهتششم مششألت تالل 
العريس  زفاف  حفل  وبدأ  محرين 
اخللوي  اهلاتف  كان  فوقها..  من 
ما  االم  وسمعت  مفتوحا  يزال  ال 
يقول:  كان  االم  ورصاخ  حدث، 
واذهب  »جكليت  اشششرتي  اليوم 
للحسني« فالقادم اليه ابني العريس 

عباس.. 
التالل  صاحت  فقد  فيه.  للجزع  حدود  وال  يفر  ال  موقف 
بصدى االصوات يا اهلل، يا هلا من غفوة سعادة ناهلا عىل غفلة، 
الصقر  غفا  لقد  املقدسات..  اسمى  أجل  من  الشهادة  عاشق 
الشاب عىل وسادة الزهِد والرشف، يا هلا من رهبة هلذا الشهيد 
ينابيع  عادت  وقد  الناصع،  الوطن  تالل  يف  امُلسجى  املغدور 
انتظرته  برصاصة  وغادر  ألصلها،  واالمان  والنقاء  الصفاء 
طويال كي يقف كالنخلة الباسقة ويلتحم بسعفها مثخنًا بكل 
هذه الوطنية، وبكل هذا الوفاء واحلنني. من حالوة روحه أبى 
أن يستغيث يف رضحيه القائم عىل دمه. فقد عرف كل رجاالت 
احلشد الشعبي هذا الشاب النائم عىل تراب وطنه، كيف كان 
زحف  او  غراب  حّلق  او  فأر  اليهم  عرب  كلام  الوحشة  يطرد 
املعاندين  الشباب  بأسطورة  تنحني  ال  هامة  كان  خنزير..؟. 
املغوار  فرسان  كأحد  نفسه  يشّبه  كان  املثلوم..  الزمن  هلذا 
قائده  هو  االمام  ان  ويشعر  السالم  عليه  العباس  الفضل  ايب 

ومدربه ومستقبله يوم يموت.   
نور  منصور  جاسم  الشاب)عباس  املجاهد  بلغ   الذي  اليوم 

املوسوي( حدود الرجولة احلقيقية كان يضحك عىل انه ارتكب 
جريمة التزوير وخالف القانون االريض ولكن القابض عليه 
فجرًا هي مالئكة الرمحة.. فقد شد وثاقه بأجنحتها لتطري به اىل 
السامء مع الشهداء والصديقني نقيا طاهرا من كل اثم. وحال 
االم ال يفر حني أقبل جسد ابنها  وقد حنته دماؤه وهو يبتسم 
بتلك االبتسامة الشفافة التي تذيب القلب وهتلك الروح جزعا 
والقلب أملًا. لقد مّر قطار عمره الشبايب عىل سكة أعامر مدينة 
البرصة وبعثرت بكل انحائها الشيب الذي عاشت بدماء هذا 
الطاهر وغريه من االوفياء للمذهب والوطن. وصل جثامنه إىل 
مثل كتاب بال حروف،  السامء  املحبني، وكانت  برتل  البرصة 
أظلمت األرض برحيله الالهنائي، فهو شمعة توقد الضامئر، 
وحتفز اهلمم وجتعل الظاملني يراجعون انفسهم. كانت جنازته 
تنزف كلامته كأهنا ظال وماء.. ونزل يف دار السالم بعد أن زار 
»جكليتها«  ونثرت  هالهيلها  أمه  وهلت  أئمته.  أرضحة  كل 

بدموع اجلزع.. وهي تردد: دمك سيظل ينبض وال يموت.. 
ومل يبق من »عباس« غري صوره التي مألت الطرقات وفاض 
شبابه يف كل مكان من العامل فالتواصل قد زف موت أسطورة 

شبابية من احلشد الشعبي سحرها فاق كل مجال.           
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من الناس مْن يعتقد ان سبب حب نبي اهلل يعقوب وعشقة البنه 
يوسف )عىل نبينا وآله وعليهام السالم( هو جلامله، وهذا االعتقاد 
خاطئ اذ ان احلب احلقيقي ال يأخذ بنظر االعتبار اهليأة اخلارجية 

او  الشكل واجلامل اخلارجي بقدر اجلامل الباطني؟..
والسبب يكمن يف ان نور النبوة يشع يف باطن يوسف النبي احللقة 
النورانية يف سلسلة النبوة املبتدئة بشش )آدم( واملختتمة باخلاتم النبي 

حممد )صىل اهلل عليه واله( .
)عّز  فاهلل  مادية  جسامنية  ال  معنوية  روحية  قضية  اذن  فالقضية 
وجل(، قد امر املالئكة والشيطان بالسجود التكريمي لنبينا آدم 
كخلقة  استواءه  بعد  ال  االهلية  الروح  نفخة  بعد  السالم(  )عليه 
وِحي  ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّ مادية، فقال- تبارك اسمه: { َفإَِذا َسوَّ
ان  الكريمة  اآلية  يف  نجد  ﴿72/ص﴾}،  َساِجِديَن  َلُه  َفَقُعوا 
جعلت  ولذلك  املقدسة  ذاته  اىل  سبحانه  اهلل  اضافها  قد  الروح 

حماًل للتكريم والتقديس.
وحب يعقوب ليوسف وعشقة له مل يكن حبًا نفسيًا بل كان حبًا 

روحيًا وحب اولياء اهلل هو حب اهلل فقد كان يوسفا نبيًا ولذلك 
اغدق عليه ابوه احلب العظيم.

فعودًا عىل بدء كان حب يعقوب ليوسف هو حبا لكينونته املعنوية 
النابعة من تقوى اهلل ال لكينونته اجلسامنية املادية ومجاهلا.. ونجد 
يف اوصاف لقامن احلكيم )عىل نبينا واله وعليه الصالة والسالم( 
الشعر  خشن  الشفتني  غليظ  البرشة  اسود  حبشيًا  عبدًا  كان  انه 
وقد اعطاه وحباه اهلل املنزلة الرفيعة وجعله من خلصائه واجرى 
ذكره يف القرآن الكريم وُسميت سورة كاملة باسمه لتقواه فرأس 

احلكمة خمافة اهلل ولقامن اشتهر باحلكمة.
وكذلك شأن بالل احلبيش الذي رفعته تقواه اىل منزلة عظيمة ال 
لونه وال نسبه وال شكله، فقد ورد عن الرسول االجمد االعظم 
االقدس االكمل )صىل اهلل عليه واله( قوله: »ان اهلل ال ينظر اىل 

صوركم وال اىل اجسامكم ولكن ينظر اىل قلوبكم«.
1-كتاب النور املبني يف قصص االنبياء واملرسلني، للسيد نعمة اهلل اجلزائري. 

ليعقوَب  حب يوسَف  حقيقُة 
بقلم: خالد غانم الطائي
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الرضب والعنف اجلسدي ليس النوع الوحيد من اإلساءة بل 
هناك اشكال أخرى تندرج حتت هذا اإلطار ممكن أن تكون 

إساءة  نفسية أو عاطفية. 
األذى  من  النوع  هششذا  من  به  الكايف  الوعي  قلة  وبسبب 
وهتديد  الضحايا  قبل  من  البوح  وعششدم  عنه  والسكوت 
يف  خصوصًا  مستمر  بتزايد  الظاهرة  هذه  اصبحت  للضحية 

اآلونة األخرية. 
السوء  بنفس  تكون  قد  والعاطفية  النفسية  اإلسششاءة  وآثششار 
والرضر الذي يتعرض هلا الضحية أو ممكن ان تكون اسوأ من 
النوع  واحلد، هذه  املقياس  هذا  تتعدى  وقد  اجلسدي  العنف 
العالقات  نوع من  أي  يكون موجودا يف  أن  من هتجم ممكن 
والكثري  العمل،  بيئة  يف  حتى  أو  األبناء  مع  أو  األزواج  بني 
بفعل  يقومون  قد  أو  للتعسف  يتعرضون  قد  من األشخاص 
شنيع جتاه اآلخرين من غري وعي وادراك أو بتعمد وادراك، 
ومن املهم أن نزيد الوعي حول هذا املوضوع وتوضيح عدة 

عالمات عامة بالعالقات الزوجية أو بني الرشيكني منها:
االعتداء  وتشمل  الرشيك  أفعال  كل  عىل  السيطرة  حماولة   -

اللفظي مثل الشتائم أو الرصاخ أو التهديد. 

عىل  معقولة  غري  مطالب  ووضششع  املستحيلة،  التوقعات   -
خالل  من  واالستغالل،  العاطفي  االبتزاز  وهي  الرشيك 

استخدام اخلوف أو شعور الذنب أو تعاطف الرشيك. 
سبب  دون  املعارك  بدء  مثل  مستمرة  وفوىض  أزمة  خلق   -

واالزعاج عن قصد لسبب إثارة ردة فعل الرشيك. 
عىل  الكذب  أو  متناسب  غري  بشكل  الرشيك  أخطاء  ذكر   -

الرشيك للتأثري سلًبا عىل آراء اآلخرين فيه. 
إدراكه  يف  يشكك  جتعله  بطريقة  الرشيك  بعقل  التالعب   -

للواقع.
وقد  وخيمة  آثار  واألفعال  العالمات  هذا  عىل  ترتتب  وقد 
ختلق أمراضا نفسية للضحية من قبل املعتدي ويدخل يف حالة 
وقلة  الذات،  تقبل  وعدم  واخلوف،  والقلق،  االكتئاب،  من 

الثقة بالنفس واالحباط وغريها. السيطرة 
منه  واحلد  عليه  السيطرة  بسهل  ليس  العنف  من  النوع  هلذا   
مثل  واضحة  ليست  اإليذاء  وعواقب  ظاهرًيا  يكون  ال  فهو 
تلك املرتبة عىل اجلسد، ويمكن للضحية ان يعاين سلسلة من 

العواقب الوخيمة تؤثر عىل جودة حياهتم.

االساءة النفسية والعاطفية 

فاطمة محمود الحسينيف���������ي ال������ع������الق������ات
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الله عليه(  الدين )رضوان  »االحرار« تسلط الضوء على مزار السيد تاج 
وتكشف عن مراحل عمارته وتوسعته الجديدة

»سبع شّمر« قتيل الحقد اليهودي..

بني املروج اخلرض والدواوين العامرة بالعطاء وحتديدا عند درة بابل الفيحاء منطقة الكفل 
فرتة  السالم( وقىض  )عليه  العابدين  زين  لألمام  نسبُه  يعود  الذي  الدين  تاج  السيد  ولد 
طويلة من حياته فيها كان خالهلا االهايل تتجمع خلفه ويرجعون اليه يف قضاياهم الدينية، 
اقامته لصالة  بسبب  الدين  الدين ورشف  ولديه شمس  مع  الدين  تاج  السيد  واستشهد 
اجلمعة واجلامعة يف مزار ذي الكفل، وكان ذلك سنة ٧١١ هجرية املوافق 2٥ ذي القعدة، 
تارخيية  مصادر  من  هذه  الصحفية  تغطيتنا  يف  منها  حمطات  نوجز  قصة  اجلليل  وللسيد 
تعاىل عليه(  اهلل  الدين )رضوان  تاج  السيد  ملزار  معتربة ولقاء خاص مع االمني اخلاص 
الشيخ نرص الدلفي الذي اشار اىل خفايا من سرية صاحب املزار ونوه اىل توسعة مزاره 

وعامرته فقال..

حتقيق: قاسم عبد اهلادي - تصوير: صالح السباح، اعالم املزار

الشيخ نصر الدلفي
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اهلل عليه( يف حمافظة  الدين )رضوان  تاج  السيد  مزار  يقع 
ناحية  )سابقًا  الدين  تاج  ناحية   – العزيزية  قضاء  واسط 
احلفرية(، والسيد تاج الدين هو ابو الفضل حممد بن جمد 
الدين بن احلسن، ُولد )رضوان اهلل عليه( يف الكوفة ونشأ 
يف النجف االرشف واستفاد من بيئة النجف العلمية حتى 
تذكر  مل  التارخيية  املصادر  لألسف  بالبنان،  لُه  ُيشار  صار 
تاريخ والدة السيد تاج الدين رضوان اهلل تعاىل عليه فقط 

اكتفت بتاريخ شهادته مع ولديه.
تزوج ببنت عمه ريض الدين، وكان لُه منها ولدان، ساممها 
احلسني وعيل الرضا، وقد عارص السيد تاج الدين العالمة 
يف  املشهورة  املناظرة  يف  احليل  للعالمة  رفيقا  وكان  احليل 
ايران، وكان من ابرز املحققني التارخييني الذين عارصهم 
السيد  وصف  املؤرخ  وهذا  احليل(  الفوطي  الرزاق  )عبد 

تاج الدين باإلمام العامل.
الدين وعن كراماته وهذا  تاج  السيد  كثري من حتدث عن 
الرجل املظلوم ما زال مظلومًا لآلن، فقد وصفوه يف كتاب 
شهداء الفضيلة للعالمة األميني بقول: »كان ذا علم جم 

كزنده  تاريخ  يف  وايضًا  علمه«،  بغزارة  موصوفًا  وفقيهًا 
له  الشيعة يف زمانه«،  الدين قدوة  تاج  السيد  يقول: »كان 
دور بارز فقد اقام اجلمعة واجلامعة يف مسجد النخيلة بمقام 
الكفل،  ذي  اهلل  نبي  ومزار  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري 
ولذلك املصادر التارخيية عندما تتحدث عنه تتحدث عن 

شخصية علمية ورجل فقيه.
ما هو مسلسل احداث املؤامرة التي ادت اىل مقتل السيد 

تاج الدين؟
وكانت  احللة  يف  الكفل  مدينة  يف  الدين  تاج  السيد  عاش 
رضيح  حول  يعيشون  الذين  لليهود  معقال  احلني  ذلك  يف 
انبيائهم، وقد  النبي ذي الكفل )عليه السالم( بكونه أحد 
توسع نفوذ اليهود يف ذلك العرص بسيطرهتم املعروفة عىل 
القرار  بمصادر  املهمة وحتكمهم  الدولة  االقتصاد وموارد 
يقيم  الدين  تاج  السيد  حينها  وكان  االيلخانية،  الدولة  يف 
اإلمام  ومقام  النخيلة  مسجد  يف  واجلامعة  اجلمعة  صالة 
عيل )عليه السالم( ومنع اليهود من الدخول اليه باعتباره 

مسجدًا وال جيوز هلم دخوله.
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حلقد  سببا  املسجد  دخول  من  اليهوَد  منعه  وكان 
لقتله  املكائد  الوقت فحاكوا  اليهود ذلك  جمموعة من 
بالفشل  تبوء  كانت  ما  دائام  حماوالت  عدة  ومارسوا 
وقاموا  مندسني  هيود  مع  مكيدة  بعدها  أعدوا  ان  اىل 
بعملية مطاردة السيد تاج الدين ببغداد عىل امتداد هنر 
دجلة باجتاه مدينة واسط آنذاك اىل ان وصل اىل مكان 
وقبضوا  كم   120 الكوت  شامل  حاليا  احلفرية  مدينة 
فقتلوهم  الدين  ورشف  الدين  شمس  ولديه  مع  عليه 
حليته  شعر  ونتفوا  املنطقة  هذه  يف  بجثامينهم  ومثلوا 
وقطعوه اربا لكّن املتيرين من املسلمني الشيعة حينها 
يف  ودفنوهم  املبضعة  جثامينهم  واخذوا  املال  قدموا 
مكان مزاره، وقيل ان هيوديا كان يشتغل بالعطارة يف 
السلطان  الطيب وزير  ابو رشيد  انه  الكفل قيل  سوق 
وخيفي  اسالمه  يظهر  كان  حيث  آنذاك  خدابند  حممد 
كفره وهو من دبر أمر قتل السيد تاج الدين بالوشاية 

حيث أوهم السلطان حممد ُخدابند ان سادات العراق 
احد  اىل  وسلموه  الدين  تاج  السيد  قتل  عىل  اجتمعوا 
اهلل عليه( عىل ضفاف دجلة  فُقتل )رضوان  جالوزتِه 

وقطعوا اشالءه.
املناطق كانت مناطق ريفية  املعلوم ان هذه  كام أن من 
نائية وهنا اغلب املناطق سكاهنا من عشائر شّمر لذلك 

يسمى السيد تاج الدين بش)سبع شّمر(.
الدين يف مزاره هذا سنة 1890م،  تاج  الشهيد  وُدفن 
انه  منهم  وسمعنا  القدامى  الرجال  نقله  ما  بحسب 
الصور  بناء وهناك بعض  أول  تشييد  تم  العام  يف هذا 
القديمة تتحدث عن مرقد السيد تاج الدين حيث كان 
تطورت  ذلك  وبعد  الطني  من  حجرة  األمر  بداية  يف 

عامراته.
عامرة مزاره املرشف مراحلها وتوسعتها

لألمني  واحلديث   2017 عام  يف  املهام  تسلم  بعد 
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يبدأ  بأن  السعي  تم  الدلفي،  الشيخ نرص  للمزار  اخلاص 
للمزار  إعامر  اخر  كان  حيث  املزار،  يف  والعمل  التطور 
االساس  حجر  وضعنا   2018 عام  يف   ،1996 عام  يف 
للمآذن علام ان املزار ال توجد فيه مآذن، ويف عام 2019 
وهلل احلمد تم انجاز املآذن، وكانت املساحة سابقًا 400 
مربعا  مرتا   450 اضافية  مساحة  اضافة  وتم  مربع  مرت 
فأصبحت املساحة الكلية 850 مرتا مربعا وهذه املساحة 
بحدود  الكيل  واملحيط  الكلية  املساحة  اما  فقط،  للحرم 
عن  عبارة  دونمني  يقارب  ما  وهناك  دونامت(،  )ستة 
لتوسعة  الرشعية  املوافقات  اخذ  بعد  ازالتها  تم  مقربة 
املساحة  هذه  استمالك  تم  ذلك  وبعد  الرشيف،  املزار 

فأصبحت املساحة الكلية اآلن ثامنية دونامت.
)رضوان  الدين  تاج  السيد  مزار  يف  العمل  تطور  بعد 
اخذ  تم  املهام  وتسّلمنا  االرض  حتديد  وايضًا  عليه(  اهلل 
املوافقة من دائرة املزارات الشيعية الرشيفة هبدم احلرضة 
تصاميم  عمل  يتم  واالن  جديدة  حرضة  وبناء  القديمة 

البناء تدرجييًا  احلرم وبعدها تصاميم االواوين وسيكون 
بعد إزالة مجيع االبنية القديمة وثم املبارشة ببناء الصحن 

واالواوين.
كان هناك بابان فقط يف احلرضة الداخلية لكن التصميم 
اجلديد ستكون فيه ستة ابواب من مجيع اجلهات وسيكون 
هناك صحن وحديقة للعوائل، واما اجلهة يف واجهة املزار 
جماميع  وانشاء  واواوين  صحن  مرشوع  هناك  سيكون 
صحية ونحن ننتظر اآلن بمجرد اكامل خمططات التصميم 

لنبدأ بمسح االرض واملبارشة يف العمل.
طبعًا بعد تسّلم املهام تم استحداث دار القرآن الكريم يف 
املزار وهو متخصص بالنشاطات القرآنية وتقام املحافل 
اقامة  وايضًا  الدينية  املناسبات  ويف  اسبوعيا  القرآنية 
صالة اجلامعة واقامة املجالس احلسينية وإحياء مناسبات 
وإحياء  السالم(  )عليهم  االطهار  االئمة  وشهادات 
العامة  االمانة  من  مبارش  وبدعم  الغدير  عيد  مناسبة 

للمزارات الرشيفة.

التصميم الجديد ستكون فيه ستة 

ابواب من جميع الجهات وسيكون 

هناك صحن وحديقة للعوائل، واما 

الجهة في واجهة المزار سيكون 

هناك مشروع صحن واواوين 

وانشاء مجاميع صحية ونحن 

ننتظر اآلن بمجرد اكمال مخططات 

التصميم لنبدأ بمسح االرض 

والمباشرة في العمل..
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نرشت صحيفة »كومباس« اإلندونيسية، 
خالله،  مششن  وصفت  إفتتاحيًا  مششقششااًل 
أيب  بن  عيل  بنت  زينب  الطاهرة  السيدة 
من  واحششدة  بش  السالم«  »عليهم  طالب 
أشهر قادة املعارك يف اإلسالم منذ القرن 

السابع امليالدي«.
الششذي  مششقششاهلششا  يف  الصحيفة  وقششالششت 
للدراسات  كربالء  مركز  )موقع  ترمجه 
والبحوث(، إن »احلوراء األنسية )عليها 
ما  بفضل  اللقب  هذا  نالت  قد  السالم( 
بش )حوار احلرب( الذي خاضته  وصفته 
مع العدو املتمثل بالطاغية األموي يزيد 
العزم  عقد  قد  كان  والذي  معاوية،  بن 
النبي  نسل  من  الذكور  مجيع  قتل  عىل 

حممد )صىل اهلل عليه وآله(«.
هي  عيل  بنت  »زينب  أن  املقال،  وتابع 
الثالث  والنجل  حممد،  النبي  حفيدة  

إلبنته فاطمة الزهراء وزوجها عيل بن أيب طالب )صلوات 
اهلل عليهم(«، مبّينًة أن »والدة هذه السيدة الطاهرة كانت 
بعد 5 سنوات من اهلجرة النبوية الرشيفة إىل املدينة املنورة، 
وحتديدًا يف 2 ترشين األول 626 م، حيث متت تسميتها 
قبل جدها  أبيها(، من  يعني )جوهرة  والذي  هبذا األسم 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عىل غرار شقيقيها سيدّي 
شباب أهل اجلنة، احلسن واحلسني )عليهام السالم(، بأمر 
إهلي ذكره خاتم األنبياء واملرسلني بالقول )لن أسبق ريب 
التي  باألحداث والظروف  تنبأ حينها  يف هذا األمر(، كام 

ستواجهها حفيدته احلبيبة«.
وأضافت كاتبة املقال »شينتالوكا براديتا سيكا«، أن »النبي 
األكرم )صىل اهلل عليه وآله( قد وصف يف عدة مناسبات، 
أم  جدهتا  وعظمة(  )وقششار  حتمل  بأهنا  الطالبيني،  عقيلة 

الزهراء،  فاطمة  والدهتا  وعفة(  و)حياء  خدجية،  املؤمنني 
)حلمها  ويف  املؤمنني،  أمششري  أبيها  وفصاحة(  و)بالغة 
)شجاعتها  يف  وكانت  احلسن،  أخيها  كمثل  وصربها( 
احلسني  اإلمام  الشهداء،  سيد  كأخيها  جأشها(  ورباطة 

)سالم اهلل عليهم أمجعني(«.
وبّينت »سيكا«، أن »زواج العقيلة زينب )عليها السالم( مل 
يقلل من ارتباطها القوي بأرسهتا، حيث كان والدها أمري 
املؤمنني )عليه السالم( يكّن عاطفة كبرية جتاه كٍل من إبنته 
مدينة  اىل  معه  إصطحبهام  أنه  درجة  اىل  وزوجها،  احلبيبة 
 658 هش،   37 عام  يف  خالفته  مقر  أصبحت  التي  الكوفة 
م، لتصبح بعدها هذه السيدة اجلليلة ذات الكّم الوافر من 
املدافعة  السن،  يف  تقدمها  مع  بالتزامن  باإلسالم،  املعرفة 
األهم واألبرز عن النساء يف وقت مل يكن هنالك يشء من 

هذا القبيل«.

صحيفة إندونيسية: 

السيدة زينب إحدى قادة معركة 
كربالء الخالدة ة 
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أقام مركز االعالم الدويل يف قسم إعالم العتبة احلسينية 
العارش،  اليوم  مؤسسة  مع  مشرتكًا  مؤمترًا  املقدسة، 
وذلك يف جامعة مانشسرت يف بريطانيا، بمشاركة مجهور 

من املدينة.
وافتتح املؤمتر بكلمة مستشار مركز االعالم الدويل يف 
احلسينية  العتبة  عن  نيابة  ألقاها  سلطان،  ماهر  لندن، 
مدينة  عششن  تعريفي  فيديو  عششرض  تالها  املقدسة، 
كربالء، ثم تقديم رشح موجز معززًا بالصور، ملشاريع 
الزائرين  لعموم  توفرها  التي  اإلنسانية  احلسينية  العتبة 

وللشعب العراقي يف كافة املحافظات.
وحتّدَث يف املؤمتر ثالثة باحثني، يمثلون أطيافا متنوعة، 

وُهم الشيخ حممد عمر، الذي حتدث عن رضورة التضامن 
تعاليم  عن  تعرّب  للعامل  موحدة  رسالة  لنرش  املسلمني  بني 

الدين االسالمي السمحاء.
ثم جاء دور الباحث والكاتب اإلنكليزي املعروف الدكتور 
كريس هيوار، والذي حتدث عن شمولية النهضة احلسينية، 

ورسالة االمام احلسني عليه السالم لعموم البرشية.
وجاءت كلمة الدكتور الشيخ حممد عيل الشاميل، )دكتوراه 
من جامعة مانشسرت(، ليتحدث فيها عن اجلوانب اإلنسانية 

للنهضة احلسينية املباركة.
وُختم املؤمتر بفقرة األسئلة، حيث شارك اجلمهور مشاركة 

فاعلة يف النقاش مع الباحثني الثالثة.

 عن نشاطات 
ً
جامعة مانشستر تستضيف مؤتمرا

العتبة الحسينية وأفق النهضة الحسينية المباركة

الديني، إىل إظهار الصورة  يسعى ناشطون شباب يف املجال 
األحششرار  كعبة  بوصفها  املقدسة  كربالء  ملدينة  احلقيقية 
أيب  مدينة  أن  مؤكدين  العامل،  يف  احلسينية  الشعائر  وعاصمة 
يف  املقدسة  الشعائر  هذه  رسّخت  السالم(  )عليه  األحششرار 

نفوس املحبني واملوالني للعرتة الطاهرة.
تدشني  عىل  اتفقوا  وخارجه،  العراق  يف  الناشطني  من  مجع 
محالت بني حني وآخر للتعريف باإلرث الشعائرّي احلسيني 
أعظم  شهدْت  التي  املقدسة  كربالء  مدينة  به  تزخُر  الذي 

فاجعة عرفتها البرشية وأعظم ثورة ضد الظلم والفاسدين.
املقدسة  »كربالء  إّن  متفّرقة:  أحاديث  يف  الناشطوَن  وقال 
صارت تشهد أحداثًا حتمية مستمرة عىل مدار العام، تتمثل 
بإحياء مناسبات أهل البيت )عليهم السالم( وهذه املناسبات 
عرَف  ملا  فيها  واحلششزن  اجلزع  وإظهار  شعائرها  إقامة  لوال 
العامل هبا«، مبينني أّن »الكل متفقون عىل أّن الشعائر احلسينية 
املقدسة هي بمثابة الوسيلة اإلعالمية التي عرفها من خالل 

العامل من هو اإلمام احلسني )عليه السالم( وثورته اخلالدة«.
ولفتوا أيضًا إىل أن »مدينة كربالء املقدسة هي مركز اإلشعاع 

األول لكل بقاع العامل فيام يتعلق بالشعائر احلسينية بمختلف 
ألواهنا وأشكاهلا سواء أكانت يف مراسيم احلزن واجلزع عىل 
للزائرين  اخلدمية  واملواكب  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
مستوى  عىل  إنساين  حدث  ألكرب  احتضاهنا  يف  وخصوصًا 

العامل يتمثل بالزيارة األربعينية املباركة«.
الوصايا  عىل  التأكيد  »جيششّددون  أهّنم  إىل  الناشطون  وأشششار 
املهمة التي أوصت هبا املرجعية الرشيدة يف أمهية احلفاظ عىل 
إقامة شعائر أهل البيت )عليهم السالم( مهام كانت الظروف 

واملصاعب التي تواجُه الشيعة يف العامل«.
املقدسة  كربالء  يف  ُولدت  املقدسة  »الشعائر  بأّن  وأضافوا 
ومنها إىل العامل، لتكون هذه املدينة بحق هي عاصمة الشعائر 

احلسينية«.
العراقية،  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزارة  أن  بالذكر  جدير 
احلسينية  الشعائر  إدراج  تدرس  أهنا  سابق  وقت  يف  أعلنت 
بالتعاون  اليونسكو،  يف  العاملي  الرتاث  الئحة  عىل  املقدسة 
مع مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة احلسينية 

املقدسة.

ناشطون دينيون: كربالء المقدسة عاصمة الشعائر الحسينية بامتياز
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السالم( خاّصة  )عليه  اإلمام احلسني  آيات يف شأن  وردت 
ويف بعض اآليات ورد مع غريه من أهل بيته عليهم  السالم، 

فمن هذه اآليات : 
َعْنُكْم  لُِيْذِهَب   ُ اهللَّ ُيِريُد  اَم  {إِنَّ تعاىل:  قال  التطهري،  آية  يف 

َرُكْم َتْطِهرًيا}. األحزاب:33  .   ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ الرِّ
حق  يف  نزلت  اآلية  هذه  أن  الششرواة  وثقاة  املفرون  أمجع 
الرسول  الكائنات  سيد  وهم:  اخلمسة  الكساء  أصحاب 
صىّل  اهلل عليه وآله وصنوه اجلاري جمرى نفسه أمري املؤمنني 
)عليه الّسالم( وبضعته الطاهرة سيدة النساء فاطمة  الزهراء 
من  ورحيانتاه  لغضبها،  ويغضب  لرضاها  اهلل  يرضا  التي 
أهل  الشهيدان احلسن واحلسني سيدا  شباب  الدنيا سبطاه 

اجلنة . 
إاِلَّ  َأْجًرا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  اَل  ُقْل   } تعاىل:  قال  املودة،  آية  يف  
 َ َة يِف اْلُقْرَبى َوَمْن َيْقرَتِْف َحَسَنًة َنِزْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا إِنَّ اهللَّ امْلََودَّ

َغُفوٌر  َشُكوٌر}. )الشورى/23  . 
ذهب مجهور املسلمني إىل أن املراد بالقربى هم عيّل وفاطمة 
يف  إنام  هي  احلسنة  اقرتاف  وان  واحلسني  احلسن  وابنامها 
أهل  مودة  املسلمني  عىل  اهلل  فرض  وقد  وحمبتهم،  مودهتم 

البيت عليه الّسالم يف هذه االية  . 
َما  َبْعِد  ِمْن  ِفيِه  َك  َحاجَّ {َفَمْن  تعاىل:  قال  املباهلة،  آية  يف 
َونَِساَءَنا  َوَأْبَناَءُكْم  َأْبَناَءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوا  َفُقْل  اْلِعْلِم  ِمْن   َجاَءَك 
ِ َعىَل  َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَة اهللَّ

 اْلَكاِذبنَِي}. )آل عمران/61  . 
البيت .   أهل  يف  نزلت  أهنا  احلديث  ورواة  املفرون  اتفق 
فاطمة،  إىل  إشارة  ونساءنا  احلسنني  إىل  إشارة  أبناءنا  وأن 
واقعة  تارخيية  يف  الكريمة  اآلية  نزلت  عيّل..  إىل  وأنفسنا 
بالغة اخلطورة جرت بني قوى اإلسالم وبني القوى املمثلة 
كل  تواريخ  يف  موجود  احلادثة  هذه  وموجز  للنصارى، 

املسلمني . 

ُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن  يف آية األبرار، قال تعاىل :  )إِنَّ اأَلْبَراَر َيرْشَ
ا َتْفِجرًيا*  ُروهَنَ ِ ُيَفجِّ ا ِعَباُد اهللَّ ُب هِبَ ِمَزاُجَها َكاُفوًرا*َعْيًنا َيرْشَ
ُه ُمْسَتِطرًيا* َوُيْطِعُموَن  اُفوَن َيْوًما َكاَن رَشُّ ْذِر  َوخَيَ ُيوُفوَن بِالنَّ
اَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه  ِه ِمْسِكيًنا َوَيتِياًم َوَأِسرًيا* إِنَّ َعاَم َعىَل ُحبِّ الطَّ

ِ اَل  ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا}. )اإلنسان:5- (9  .  اهللَّ
البيت  أهل  يف  نزلت  أهنا  واملحدثني  املفرسين  مجهور  روى 

)عليهم الّسالم( 
الّسالم  عليهم  احلسن  واحلسني  أن  ذلك  يف  السبب  وكان 
مرضا فنذر أمري املؤمنني، الصديقة  عليها الّسالم وجاريتها 
فضة صوم ثالثة أيام، ومل يكن عند اإلمام يشء من الطعام 
الشعري،  من  أصواع  ثالثة  فاستقرض  هلم  إفطارًا  ليجعله 
فعمدت الصديقة يف  اليوم األول إىل صاع فطحنته وخبزته 
فلام آن وقت اإلفطار وإذا بمسكني يطرق الباب يستمنحهم 
املسكني  إىل  قوهتم  هبة  إىل  مجيعًا  الطعام  فعمدوا  من  شيئًا 
واستمروا يف صيامهم مل يتناولوا سوى املاء .  ويف اليوم الثاين 
الطعام  هتيئة  إىل  وآله  عليه  اهلل  صىّل  الّنبّي  بضعة  عمدت 
الذي كان قوامه خبز الشعري، وملا حان  وقت الغروب واذا 
بيتيم قد أضناه اجلوع وهو يطلب اإلسعاف منهم فتربعوا 
الثالث  اليوم  ويف  سوى  املاء .   يتناولوا  ومل  بقوهتم،  مجيعًا 
وخبزنه  الطعام  من  فضل  ما  فطحنت  النساء  سيدة  قامت 
ما  الطعام،  ورسعششان  هلم  قدمت  اإلفطار  وقت  حان  فلام 
طرق الباب أسري قد أمل به اجلوع فسحبوا أيدهيم من الطعام 
ومنحوه له .  وفد عليهم الرسول صىّل اهلل عليه وآله يف اليوم 
الرابع فرآهم، ويا هلول ما رأى.. رأى أجسامًا مرتعشة من 
وطفق  حاله  فتغري  اجلوع،  من  ذابت  قد  ونفوسًا   الضعف 
ينه  ومل  جياعاً !   يموتون  حُمّمد  بيت  أهل  واغوثاه  يقول :  
حيمل  وهو  الوحي  أمني  عليه  هبط  حّتى  كالمه  الرسول 

املكافأة العظمى ألهل البيت والتقييم إليثارهم  اخلالد. 

اإلمام الحسين     والقرآن الكريم
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حاجة  يساله  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  إىل  رجل  جاء 
فقال له اإلمام صن وجهك عن ذلة املسالة وارفع حاجتك 
يف رقعة وات هبا سأرسك إن شاء اهلل فكتب إليه حاجته ودفع 
الرقعة لإلمام فأعطاه اإلمام ما أراد وقال له ال ترفع حاجتك 

إال إىل احد الثالثة )ذي دين( أو )مروءة( أو )حسب(.
اخلالدة، ال  األخالقية  املواقف  رائعًا يف  نموذجًا  وقد رسم 

سيام التي سجلها يف واقعة الطف.. ولذلك نقول: إن حتب 
أقرباءك وأصدقاءك أو حتب من حيقد عليك، ولو باطنًا ليس 
الذي يشهر  غريبًا، فكل هذا ممكن، ولكن أن حتب عدّوك 
السيف بوجهك ويتلّهف عىل قتلك، هذا هو احلّب العظيم 
الذي كان يفيض من قلب اإلمام أبى عبد اهلل احلسني )عليه 

السالم(.

عباس عيّل املوسوي ، قال يف كتابه دروس من ثورة احُلسني عليه الّسالم  : 
إن ثورة احُلسني عليه الّسالم وإن وقعت يف العارش من املحرم عام 61هش 
الّسالم  عليه  احُلسني  هبا  قام  بالء  وإن  كر  ثرى  عىل  أحداثها  جرت  وإن 
واألشخاص  والزمان  املكان  ذلك  بعد  غدت  فإهنا  وصحبه.  بيته  وأهل 
املستضعفني  عن  والدفاع  العزيزة  احلياة  أراد  من  كل  ينطلق  منه  رمزًا 

واملضطهدين. غدت املثل األعىل لكل ثائر ينشد احلرية  ويطلب احلق . 
وقال: إن اإلمام احُلسني )عليه الّسالم( هو الشخصية املتفردة بحب الناس 
دون أن يدفع إليهم مااًل أو يغرهيم  بسلطان، بل للصفات التي يتمتع هبا 

واملناقب التي اجتمعت فيه دون غريه . 
وقال أيضًا: اإلمام احُلسني )عليه الّسالم(  هو القبلة الوحيدة التي جيوز 
أن تؤمها الناس وتتجه إليها ليس له بديل وال عديل، إنه اإلنسان  الذي 
فكانوا  متكاملة  وحدة  يف  فالتحمت  الشعب  أبناء  نفوس  نفسه  عانقت 

القاعدة وكان الرأس. 

، والِكذُب عجٌز، والِرُّ أمانٌة،  دُق ِعزٌّ • الصِّ
والَعمُل  َصداقٌة،  واملعونُة  َقرابٌة،  واجِلششواُر 
مُت  والصَّ ِعبادٌة،  احَلَسُن  واخُلْلُق  جَترَبٌة، 
فُق  والرِّ ِغًنى،  خاُء  والسَّ فقٌر،  حُّ  والشُّ َزْيٌن، 

. ُلبٌّ
فال  ُمنِفقًا،  له  كنَت  لَك  يكن  إْن  ماُلَك   •
ُتبِقه بعدك َفَيُكن ذخريًة لَِغرِيَك وتكون أنَت 
أّنك  َواَعلم  بحسابه،  املأخوذ  به  امُلطاَلب 
أن  قبَل  َفُكْله  عليَك  يبقى  وال  له،  تبقى  ال 

َيأُكَلك.
آنفًة. لِنِعمٍة سالِفٍة يقتيض نعمًة  • ُشكُرَك 

احِلَيُل  بِِه  وَعَيَيْت  الرأي  عِن  أْحجَم  َمن   •
فُق مفتاَحه. كان الرِّ

ُيْنَسأ يف أجلِه وُيزداد يف رزقه  ه أن  • َمن رَسَّ
ُه. َفْلَيِصل َرمِحَ

احلق،  ُيلِزُمَك  فيام  َتكَره  ما  عىل  اصرب   •
واصرِب عاّم حُتِبُّ فيام يدعوَك إليه اهلوى.

عنده  اغتاب  لرجل  السالم(  )عليه  قال   •
إداُم  فإهّنا  الغيبِة  عن  ُكفَّ  هذا  »يا  رجششاًل: 

كالِب الّنار«.

أقوال صفوة من العلماء والمفكرين 

في االمام الحس���ين )عليه السالم (

قصة تربوية من حياة سيد الشهداء

بعض من 
اقواله المشهورة
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يف النتظار

وأراك  إال  ليلة  من  ما  حلمك،  عينّي  ي��راود 
السامء  وتعري  نداك،  األرض  عىل  تنثر  بدرها، 
هباءك وسناءك، أستمطر كفيك الرمحة والرأفة.

عىل ُمسّناة هنر الضوء العلقمي يف جنات طٍف 
عىل  هناك  جتلس  األن��ظ��ار،  حتتها  من  جت��ري 
أريكة انتظار طال هبا األجل، أو دكة اصطبار 

مّد عليها جناحه األمل.
تبث الريح شكاتك وحزنك، فينّث عليك رذاذ 
الوحي سطوعًا، ويرّف لك جفنه خشوعًا. ويف 

صدرك اآله تغيل، والعربة تتكرس. 
متى يا ويّل أمِر الدنيا واآلخرة خترج من املحاق 
بدرًا، وتبزغ بعد رضٍّ فجرًا؟! متى يثمر الغياب 
ويزهر  رسورًا،  الصرب  وي���ورق  ح��ض��ورًا، 

الظهور نورًا؟!
تلك أمايّن منتظريك معلقة عىل جدار الوفاء، 
خشبات  ع��ىل  مصّلبة  ورج���اء،  خ��وف  ب��ني 
وهي  الشوق،  وأقلها  ال��روع،  أظلها  الوقت، 

هتفو إىل ندائك، وتصبو إىل لقائك.
سفينة حبك متخر يف بحر الشجن، تعلل املوج 
بنسائم األصيل، وحكايات الصبية عن مسافر 
قريب الوصول، تدغدغ الضفاف بأساور املاء 
املتهادية، وفقاعات اهلواء املتامدية، وترسم عىل 

الرمال وجوه الشائقني املتعبني.   

وجوٌه على الّرمِل 

واأية كرامة له !!!
الكعبي يف مدينة املشخاب يوم 20 من  الزهرة  الشهيد عبد  ولد 
يف  ١909م،  يوليو   8 املوافق  ١32٧ه���  عام  اآلخ��رة  مج��ادى  شهر 
السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  الطاهرة  الصديقة  مولد  ذكرى  يوم 
ولذلك سمي ب� )عبد الزهرة(، وبعد مسرية حافلة بالعطاء احلسيني 
دّس جالوزة نظام البعث السّم القاتل إليه يف القهوة التي قدمت له 
يف جملس فاحتة حرضه بعدها رجع إىل جملسه يف صحن العباس )عليه 
أثرها من عىل  إغامء فسقط عىل  قراءته أصابته حالة  وأثناء  السالم( 
يوم  إىل رهبا  املستشفى عرجت روحه  إىل  احلسيني ويف طريقه  املنرب 
شهادة الصديقة فاطمة الزهراء )عليها السالم( يف ١3 مجادى األوىل 

سنة ١394ه� املوافق 3 يونيو ١9٧4م..

لوحة بري�شة 
الفنان 

د. كمال البا�شا 
احد ابرز 

فناين كربالء 
املقد�شة
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حقيقة كالبيا�ض
املوقف  سيدة  هي  كانت  التاريخ  مّر  عىل  احلقيقة 
الذل واهلوان  ساطعة كالشمس.. وال ختيفها غيوم 
الظالم  صششدر  يف  كششالششرمششاح  أشعة  هلششا  فالشمس 

الغامض.  
واحلقيقة  كانت وال زالت هدفا يرمي الرش سهامه 
عليها  حماولة منه طمس معاملها وتضبيبها بضباب 
مع  رصاعها  يف  اخلششري  فشمس  والششكششذب،  احلقد 
ظالم احلقد  تصدر أشعتها بقوة ملسح ذلك الظالم 
شمس  أمام  اخلفافيش  وترتاجع  الكذب  فينصهر 

احلقيقة.
كم علينا أن نقرأ التاريخ جيدا لنكتشف كل احلقائق 
الدنيويون  واملغرضون  احلششاقششدون  أخفاها  التي 
بام حييط من حولنا  بّينة ودراية  عندها سنكون عىل 
من جتٍن وافرتاء كوننا شديدي االنتامء اىل جذورنا يف 
وطن األنوار.. وطن املجد والكرامة واإلباء وطن 
التضحيات ..وطن األئمة األطهار عليهم السالم.. 
بصائرنا  عن  حيجب  وال  األهواء  تزعزعنا  ولن  ال 

احلقيقَة  قوُل قائل ٍذميم .

موضوعا  الشباب  فئة  تتخذ  التي  املؤسسات  بعض  قصور  نتيجُة 
ش  مضمون  غششادرت  التي  الرتبوية  املؤسسات  أمهها  ومن  لعملها، 
تربوية، حتى  أكثر من كوهنا  تعليمية  ش وأصبحت مؤسسات  الرتبية 

بات الفرد منا حيتاج إن يراقب أبناءه يف املدارس.
الشباب  لفئة  الفكرية  التوجهات  أن طبيعة  فسيكولوجًيا - )نفسيا( 
املراهقة  بإرهاصات مرحلة  الطفولة مرورا  بدءا من هناياهتم ملرحلة 
اخلطرية  املراحل  هذه  احلياة  وسباق  املنفلت  والطموح  واألندفاع 
واملهمة يف بناء الفرد، وأحوج ما حتتاج إليه النفس فيها هو الرتويض 
والتشذيب، فهي مهمة بالغة األمهية كون هؤالء الشباب طاقة احلارض 
ومادة املستقبل، ومن هنا تكمن رضورة توجيه الشباب وتنوع هذا 
التوجيه يتطلب منا صناعة ضمري رقيب هلم ينبع من مجلة ُمثل وقيم 

جيدر يف املراكز املتخصصة بالشباب بناؤها تصاعديا يف نفوسهم.
أما أنثروبولوجيا - )انسانيا( فان مساحة الفئة املستهدفشششة من عمل 
املجتمع  أن  باعتبار  املجتمع  فئات  أكرب  عن  تعدُّ  شباب  مركز  كل 
الشباب  وزارة  دراسششات  أكدته  ما  وهششذا  شششاب  جمتمع  العراقي 
والرياضة ووزارة التخطيط وأن ما يقارب 67% من الشعب العراقي 
سن  تصنيف  يف  دويل  معيار  وهو   )  40 ش   15  ( بني  أعامرهم  تقع 
الشباب، عدا ما لو أضفنا إليها ممن دخل سن التكليف الرشعي ومل 
يعودوا أطفاال، وهي بطبيعة احلال فئة كبرية جدا حتتاج إسرتاتيجية 
قبل  من  اال  ذلك  يكون  وال  ومدروسة  هادفة  برشية  تنمية  وبرامج 
جهة تعي وتفهم أمهية ذلك وهو ما متوفر حرصا يف املؤسسة الدينية.

ح�شني النعمةالديب كفاح وتوت
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�شــورة نادرة جًدا ل�شماحة 

املرجع الدينــي الكبري اآية 

اهلل العظمــى ال�شّيــد علــي 

ال�شي�شتايّن -دام  احُل�شينّي 

ظلُُّه الوارف- اأثناء �شالته 

على جثمان اأ�شتاذه املرجع 

الكبري الراحل اأبي القا�شم 
ه. اخلوئّي ُقِد�َس �ِشرُّ




