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فيوض���ات س���ّيد الش���هداء            ش���ملت 
جميع العراقيين..

الشيخ الكربالئي يطلع على الخدمات المجانية 
المقدمة من مركز السيدة زينب              للعيون

أبناؤنا بيَن الواقِع والمواقع

مسيرة المّشاية العراقيين صوب مشهد وقم 
المقدستين ترسم صورة للعشق الحقيقي

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

وسط بساتين »النعمانية« الموالية للعترة الطاهرة
مرقٌد ل� »ثائٍر حسينّي« يصبُح مأوى ألفئدِة الشيعة

)ع��ل��ي ك��اظ��م س��ي��ف داخ��ل  ال��ش��ه��ي��د  روِح  ال���ى 
المعموري(

وَجعلُه االستشهاُد فارسًا كربالئيًا شجاعًا

عشرون يومًا.. وطاقات الجيش االبيض متقدة عطاًء حسينيًا..
جهود حثيثة لم تتواَن في مستشفيات

 العتبة الحسينية المقدسة  لخدمة وعالج المرضى )مجانًا(

أفراح زينبية عّمت روضة السيدة رقية لأليتام..
السيد سعد الدين البّناء: نجحنا برعاية المئات من 

األيتام وكّنا سندًا  لهم

في التوّكل
»إّن الِعّز والغنى خرجا يجوالن َفَلقيا التوّكل فاسَتوَطنا«

من موسوعة كلمات اإلمام الحسين )عليه السالم( - لجنة الحديث في معهد باقر 

العلوم )عليه السالم( - الصفحة ٨٩٢



- بن������اء وتط������ور ونحن في ازم������ات هذا البل������د الرهيب في سياس������اته 
وحكوماته. 

- بل مساعدات دائمة بال توقف من فيض اإلمام الحسين -عليه السالم- 
في مواجهة شبح المجاعة واالمراض المستعصية وكسر طوق الفقر 

الذي خنق الكثير من العوائل المتعففة في العراق والعالم.
الجميع يعلم، وانت تعلم ان )داعش( اإلرهابية التكفيرية لم يهدف الى 
قتلن������ا فقط، ولم يحمل الينا عوامل س������لب اراضينا وعرضنا وتهديم 
مقدس������اتنا وحدها.. بل بثوا وس������ائل محاصرة العقل، وتحقيق موت 
الروح، وش������ّل طاقات البناء واالبداع فين������ا، تحقيقا لموتنا الحضاري 
والثقافي والتاريخي. ولذلك ال نحصل اليوم على مرفق انساني يداوي 
جراحاتن������ا، أو مدرس������ة متطورة في تعليمها، او مستش������فى مجانية 
تتحم������ل الدول������ة والحكومة لمعالج������ة الطبقة االجتماعي������ة الفقيرة. 
بل بعض مؤسس������ات ابتعدت عن انس������انيتها واصبحت هياكل جامدة 

وموظفين وقف انتاجهم ودائبهم هو الراتب فقط. 
- ان������ت تعرف، والكل يعرف هذا جيد، ونعاني منه جميعا منذ 2003م. 
ولكن لم تق������ل لي بعد: لماذا المرجعية الديني������ة العليا اوقفت بيانتها 

المكتوبة، وخطبها التوعوية؟.
- اوقفتها محاولة تعويض الش������ارع العراقي عما ال يستطيع الحصول 
عليه من الجهات المعنية بالخدمات، فجعلت نافذة التوجيهات الدينية 
النظرية الى ناف������ذة عملية في مختلف ميادين الخدمات االنس������انية.. 
تح������اول في عملها ان تجعل العالم ي������رى حضورها على نحو واضح، 
وه������ي تقاوم ما يجري ضدها برصيد الحياة، وبقوة فكرها ومواقفها 
المش������ّرفة في البناء والتقدم الثقافي، وهو ما سيتيح للعراق ان يربح 

المستقبل.
من ه������ذا العمل الميداني كانت المرجعية العليا باس������مها الداّل على 
طبيع������ة توجهاتها، قّدمت النقيض والبدي������ل الجذري للبناء والتطور 
والتكافل االجتماعي لوجود تخّلف ثقافة السياسات الحاكمة بما لهم 
م������ن خزائن الدولة وخي������رات العراق.. وقفت بقوة ف������ي وجه العدمية 
بالخدم������ات. أي أنها تعمل على مواجهة ما يهب عليها من رياح تحاول 
اقالعها من وجودنا العراقي. وهي تواصل تحصيننا بالمعرفة الحديثة 

من خالل مشاريعها التي ال تعد وال تحصى.     

موقُف املرجعية الدينية 
حقيقة اإن�سانية وعمل ميداين

 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

هاتف املجلة  07435000170

aالبريد االاكتروني: h r a r .w e e k l y . i q @ g m a i l .c o m

مدير التحرير  
علي الشاهر

 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

حيدر عاشور

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

حسين فرحان ل جعفر الزيدي

تبارك علي الهاللي



اعلن رئيس اللجنة التحضريية ملهرجان تراتيل سجادية عن تبني 
العتبة احلسينية املقدسة طباعة الكتب والرسائل واألطاريح التي 

تتناول حياة وسرية وعلوم االمام السجاد )عليه السالم(.
عىل  »بناء  اللجنة:  رئيس  الشهرستاين  الدين  مجال  السيد  وقال 
توجيه املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي تعلن اللجنة التحضريية ملهرجان تراتيل سجادية عن 
السجاد  االمام  وعلوم  وسرية  حياة  تتناول  التي  الكتب  طباعة 

)عليه السالم(«.
واضاف ان »اللجنة التحضريية للمهرجان حددت يوم )30 /5 
للباحثني  ويمكن  املؤلفات،  الستالم  النهائي  املوعد   )2022/

االعالم  لقسم  وتسليمها  ورقية  واألطاريح  الرسائل  ارس��ال 
يف  االع��الم  لقسم  الرسمي  للربيد  )وورد(  بصيغة  ارساهلا  او 
ان  مبينا   ،)media@imamhussain.org( احلسينية  العتبة 
املؤلفات قبل طباعتها سيتم عرضها عىل جلنة متخصصة بالفحص 

والتدقيق والسالمة الفكرية، الفتا اىل ان العتبة احلسينية ستتكفل 
بطباعة وتوزيع الكتب مع تثمني جهود املؤلفني«.

-24( من  للمدة  فعالياته  ستنطلق  الذي  »املهرجان  ان  واوضح 
26/حمرم احلرام/1444ه�( املوافق )22-24/آب/ 2022م( 
االمام  ادعية  يف  واصالحها  االنسانية  الذات  )بناء  شعار  حتت 
السجاد عليه السالم( سيشهد فعاليات متنوعة، وحضورا دوليا«.

رصح وفد منظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيسف خالل لقائه 
بممثل املرجعية الدينية الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( 
انسانية  رسالة  للطفولة  احلسينية  العتبة  تقدمه  ما  أن  مكتبه  يف 

معربة من املرجع السيستاين بغّض النظر عن االنتامء املختلف.
فيام قال الشيخ الكربالئي خالل لقائه بالوفد »ان سامحة السيد 
والفقراء  واملهجرين  املرىض  املجتمع  مهوم  حيمل  السيستاين 

واملعوزين وحيمل مهوم البلد ككل«. 
واضاف ان الدرس الذي نتعلمه من سامحة السيد السيستاين هو 
»ان  السالم(   )عليه  ايب طالب  بن  املؤمنني عيل  امري  مقولة  من 

الناس صنفان اما اٌخ لك يف الدين او نظرٌي  لك يف اخللق«.
منظمة  يف  واملتابعة  التطوير  قسم  مدير  قالت  جانبها  وم��ن 
الشيخ  »التقينا  يورانكب(  )شاندانا  العراق  يف  اليونيسيف 
الكربالئي وحتدثنا حول الفعاليات التي تقدمها العتبة احلسينية 
عىل  السيستاين  املرجع  من  املعربة  االنسانية  الرسالة  وكذلك 
ليس  احلدود  تتجاوز  عاملية  رسالة  اهنا  حيث  بالطفولة,  اهتاممه 
داخل العراق فقط, وبعيدة عن املذهبية والقومية واالثنية, بل هي 

يشء  كل  قبل  باإلنسان  لالهتامم  تدعو  مجعاء  لإلنسانية  رسالة 
بغض النظر عن انتامءاته املختلفة«.

املتحدة بعد  انقلها اىل االمم  التي سوف  الرسالة  ان  واضافت« 
زياريت لكربالء، ان الرابطة االنسانية هي التي تربط الناس مجيعًا، 
داخل  وليس  وعملنا،  منهاجنا  يف  وممارستها  بتطبيقها  وسنهتم 
العراق فحسب وانام يف كل مناطق وجودنا يف العامل. مبينًة« اهنا 
عملت يف اماكن متعددة  كجنوب رشق آسيا وافريقيا، واملنطقة 

العربية، وحاليًا يف العراق«.

طباعة الكتب والرسائل واألطاريح التي تتناول حياة وعلوم 
االمام السجاد )عليه السالم(

وفد اليونيسيف: ما تقدمه العتبة الحسينية للطفولة رسالة انسانية 
 النظر عن االنتماء المختلف

ّ
معبرة من المرجع السيستاني بغض
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بالتعاون  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  أطلق 
بمرض  املصابني  لألطفال  إنسانية  مبادرة  األورام  لعالج  وارث  مؤسسة  مع 

الرسطان متثلت بمرشوع )ملسة أمل(.
وقال حممد احلسناوي رئيس قسم رعاية وتنمية الطفولة التابع للعتبة احلسينية 
املقدسة إن »املرشوع أطلق ألول مرة بمحافظة البرصة واليوم يف حمافظة كربالء 
وارث  مؤسسة  يف  الرسطان  بمرض  املصابني  األطفال  واستهدف  املقدسة 
الدولية لعالج األورام لزرع الفرحة والبسمة واألمل يف نفوسهم والعمل عىل 
بمقاومته  ويسهم  الشفاء  رسعة  عىل  الكبري  لتأثريه  املعنوي  باجلانب  االهتامم 

والتغلب عليه«.
وأضاف احلسناوي أن »احلفل شارك فيه أساتذة خمتصون ومدربون وعوائل 
ألعاب  بينها  من  وتثقيفية  ترفيهية  متنوعة  فعاليات  تقديم  وتضمن  األطفال 
يف  البهجة  إلدخال  عليهم  اهلدايا  وتوزيع  واألناشيد  القصص  وقراءة  اخلفة 
من  يعانون  كوهنم  العالج  مرحلة  ختطي  يف  مساندهتم  عىل  والعمل  قلوهبم 

مرض قاتل«.
وأشار احلسناوي إىل أن »املرشوع سوف يستمر اىل العام املقبل ويشمل مجيع 
املحافظات العراقية إذ تم التنسيق مع بعض املؤسسات واملستشفيات لعرض 

هذه الفعاليات«.

انطلقت في البصرة واليوم في كربالء المقدسة 
“مبادرة العتبة الحسينية المقدسة”

العتبة احلسينية املقدسة تشارك بتشييع ودفن 
االرهايب   داعش  قتلهم  ايزيديا   41 جثامني 
بالعامل  لاليزيديني  الديني  الزعيم  اثنى  فيام 
متمثلة  العليا  الدينية  املرجعية  دور  عىل 
عن  بالدفاع  السيستاين  عيل  السيد  باملرجع 
وفقا  خاصة،  وااليزيديني  عامة  العراق 
للشيخ خليل العلياوي مدير مركز الصادق 

االمني الثقايف التابع للعتبة احلسينية.

»العتبة  ل�  التابعة  األنبياء  وارث  جامعة 
األوائ��ل  خرجييها  مبارشة  تعلن  احلسينية« 
كليات  يف  ختصصه  حسب  ُك��اًل  بوظائفهم 
وأقسام اجلامعة، بناًء عىل توجيه ممثل املرجعية 
الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
)دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 

عزه( بتعيينهم عىل مالك اجلامعة.

تقيم  السالم(  )عليها  رقية  السيدة  مدرسة 
جملس عزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء 
املعصومة..  فاطمة  والسيدة  السالم(  )عليها 
حياة  ع��ن  مسابقة  يف  ت��ش��ارك  وتلميذاهتا 

الصديقة )عليها السالم(
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من اأر�سيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة باإمامة ال�سيد احمد ال�سايف يف 11/ربيع الآخر/1437هـ املوافق 2016/1/22م :

اعداد:حيدر عدنان

اخويت اخوايت اعرض عىل مسامعكم الكريمة االمر التايل :
الدولة  مقومات  يمتلك  العراق  العزيز  بلدنا  ان  اجلميع  يعلم 
من  عليه  وتعاىل  تبارك  اهلل  انعم  بام  وماليًا،  اقتصاديًا  القوية 
نعٍم شتى وامكانات واسعة سواء من عقول وسواعد ابنائه او 

الثروات الطبيعية يف باطن االرض وظاهرها..
مل  الزمن  من  عقود  منذ  البلد  عىل  املتعاقبة  احلكومات  ولكن 
وتوفري  الشعب  خلدمة  االمكانات  ه��ذه  تسخري  عىل  تعمل 
املالية يف احلروب  اهدرت معظم موارده  بل  له  الكريمة  احلياة 
السنوات  ويف  املستبدين  للحكام  الوقتية  والنزوات  املتتالية 
حرة  انتخابات  من  منبعثة  حكومات  قيام  من  بالرغم  االخرية 
املجاالت  من  كثري  يف  االحسن  نحو  تتغري  مل  االوض��اع  ان  اال 
االدارة  فسوء  عديدة  جوانب  من  املواطنني  معاناة  ازدادت  بل 
واالوضاع  جهة  من  واالداري  املايل  للفساد  الواسع  واحلجم 

امكانات  استغالل  من  منعت  اخرى  جهة  من  املرتدية  االمنية 
البلد وموارده املالية يف سبيل خدمة ابنائه وسعادهتم..

كبرية  وحتديات  حقيقية  مشاكل  من  العراق  يعاين  واليوم 
الداعيش  االره��اب  حماربة  يف  االكرب  التحدي  اىل  فباإلضافة 
البعض  احتضان  من  النامجة  االخ��رى  االمنية  والتحديات 
يف  ورشكائهم  بإخواهنم  الفتك  يف  هلم  ودعمهم  لإلرهابيني 
املقابل  ويف  املفخخة  والسيارات  الناسفة  باالحزمة  الوطن 
عىل  الدولة  اط��ار  خ��ارج  السالح  حاميل  من  البعض  اعتداء 
باإلضافة  وممتلكاهتم،  امواهلم  عىل  والتعّدي  اآلمنني  املواطنني 
اىل التحدي االمني بمختلف صوره هناك التحدي االقتصادي 
نتيجة  للمواطنني  املعيشية  االوضاع  باهنيار  هيدد  الذي  واملايل 
وغياب  جهة  من  االخرية  اآلونة  يف  النفط  اسعار  النخفاض 
بخطوات  الفساد  مكافحة  وعدم  املناسبة  االقتصادية  اخلطط 

ت أصواتنا من دعوة المس���ؤولين والقوى السياسية 
ّ

ُبح
لنبذ الخالفات السياسية واجتماعهم على إدارة البلد بما 

م ألبناء شعبهم
ّ
يحقق الرفاه والتقد

ّ
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اخلطبة من�سورة يف جملة الأحرار العدد )526( / 
اخلمي�س 17/ربيع الثاين/1437هـ 

املوافق 2016/1/28م

جدّية من جهة اخرى ..
االط��راف  دع��وة  تكرر  من  ج��دوى  بال  اصواتنا  ُبّحت  وق��د 
الِسلم االهيل والتعايش  املكونات اىل رعاية  املعنية من خمتلف 
السلمي بني ابناء هذا الوطن وحرص السالح بيد الدولة ودعوة 
ان  اىل  االمور  زمام  بيدها  التي  السياسية  والقوى  املسؤولني 
اخلالفات  وينبذوا  عواتقهم  عىل  امللقاة  املسؤولية  حجم  َيعوا 
والفئوية  الشخصية  املصالح  اال  وراءها  ليس  التي  السياسية 
الرفاه  حيقق  بام  البلد  ادارة  عىل  كلمتهم  وجيمعوا  واملناطقية 

والسعادة والتقّدم ألبناء شعبهم ..
هذا كله ذكرناه حتى ُبّحت اصواتنا ..

ان هذا الشعب الكريم الذي اعطى وضحى وقّدم ابناءه الربرة 
الدفاع عن كرامته وارضه  امكنهم من دماء واموال يف  ما  كل 

ومقدساته وسّطر مالحم البطولة مندفعًا بكل شجاعة وبسالة 
يف حماربة االرهابيني هذا الشعب يستحق عىل املتصدين إلدارة 

البلد غري هذا الذي يقومون به ..
البلد  بناء  سبيل  يف  امكاناهتم  كل  يسخروا  ان  عليهم  يستحق 
واصالح  والفاسدين  الفساد  من  وتطهريها  وتطوير مؤسساته 
ووضع  جديدة  مالية  منافذ  واجياد  االدارية  واالنظمة  القوانني 

خطط اقتصادية مناسبة للخروج من االزمة اخلانقة الراهنة..
نسأل اهلل تعاىل ان ُيلهم هؤالء الرشاد فيام يقومون به .. نسأل 
اهلل تعاىل ان حيمي بلدنا من مجيع املآيس ومن مجيع الرشور وان 

يرينا اهلل تعاىل بلدًا آمنًا مطمئنًا قويًا بإذنه تبارك وتعاىل..
وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني ..

ت أصواتنا من دعوة المسؤولين والقوى السياسية 
ّ

السيد الصافي: ُبح

عوا حجم المسؤولية الملقاة على 
َ
التي بيدها زمام االمور الى ان ي

عواتقهم وينبذوا الخالفات السياسية التي ليس وراءها اال المصالح 

الشخصية والفئوية والمناطقية ويجمعوا كلمتهم على ادارة البلد بما 

م ألبناء شعبهم ..
ّ
يحقق الرفاه والسعادة والتقد



28 من رجب االصب سنة 60ه�  خروج اإلمام احلسني )عليه السالم( من املدينة املنورة إىل مكة املكرمة.
3 من شعبان املعظم سنة 60ه�  وصول اإلمام احلسني إىل مكة املكرمة.

15 من رمضان الفضيل سنة 60ه�  أرسل اإلمام احلسني )عليه السالم( سفريه مسلم بن عقيل )عليه السالم( إىل الكوفة.
8 من ذي احلجة سنة 60ه�  استشهاد مسلم بن عقيل وهاين بن عروة يف الكوفة.

8 من ذي احلجة سنة 60ه�  خروج اإلمام احلسني )عليه السالم( يف يوم الرتوية يف موسم احلج من مكة املكرمة متوجها اىل املدينة 
املنورة وبعدها أجته اىل العراق , مغادرا إىل الكوفة وبداية هنضته املباركة.

2 من حمرم احلرام سنة 61ه� وصول ركب اإلمام احلسني )عليه السالم( إىل كربالء.
10 من حمرم احلرام سنة 61ه�  )12 /10 /680 م( واقعة الطف األليمة واستشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( وأوالده وأخوته 

وأوالد أخوته وأصحابه )عليهم السالم( عىل رمضاء كربالء. 
11 من حمرم احلرام سنة 61ه� خروج سبايا آل البيت )عليهم السالم( من كربالء إىل الكوفة مع رؤوس الشهداء.

12 من حمرم احلرام سنة 61ه� وصول السبايا إىل الكوفة وفيها خطبة العقيلة زينب )عليها السالم( املشهورة يف الكوفة.
15 من حمرم احلرام سنة 61ه� خروج السبايا من الكوفة إىل الشام.

االول من  صفر سنة 61ه� وصول السبايا إىل دمشق.
5 من صفر سنة 61ه� وفاة السيدة رقية بنت اإلمام احلسني )عليهام السالم( يف الشام.

6 من صفر سنة 61ه� خروج سبايا آل البيت )عليهم السالم( من دمشق.
20 من صفر سنة 61ه� وصول اإلمام السجاد )عليه السالم( مع عامته والسبايا إىل كربالء.

23 من صفر سنة 61ه� رجوع السبايا إىل املدينة املنورة.
أما مسرية اإلمام احلسني )عليه السالم( فكانت:

1470 كيلو مرت املسافة بني مكة وكربالء, وكانت بداية املسرية يف 28 من رجب سنة 60 للهجرة من املدينة املنورة إىل مكة املكرمة.
فيام كان عدد املناطق التي مّر هبا اإلمام احلسني )عليه السالم( )38( منطقة منها )14( منطقة مل يبت فيها والبقية بات فيها, وكان 
عدد األيام التي قطعها اإلمام احلسني )عليه السالم( يف مسريه )23( يوما يف احلجاز و)14( يوما يف العراق و)9( أيام فقط هي 

جمموع أيام هنضته املباركة ضد طغاة عرصه. 
خرج مع اإلمام احلسني )عليه السالم( من املدينة املنورة )122( من آل بيته ومن املوالني رجاال ونساًء وأطفال، وكان الركب يضم 
)70( ناقة حلمل النساء واألطفال والدراهم والطيب والزعفران، )25( ناقة حلمل اخليام واألواين والقدور واملؤن ومحل املاء، 
و)14( شخصا بقوا أحياء من واقعة كربالء بأمر اهلل سبحانه، أوهلم اإلمام السجاد )عليه السالم( والسيدة احلوراء واإلمام حممد 

الباقر )عليه السالم( وغريهم.

أرقام وتواريخ 
في نهضة  اإلمام الحسين 



السؤال: ماهي أحكام العقيقة ؟
اجلواب: تستحب العقيقة عن املولود وينبغي تقطيعها من غري 
كرٍس لعظامها وجيوز تفريق حلمها ، كام جيوز أن تطبخ وُيدعى 

عليها مجاعة من املؤمنني .
ويكره أن يأكل منها األب أو أحد ممن يعوله وال سيام األم بل 

األحوط استحبابًا الرتك .
السؤال: ما هي العقيقة وماحكمها وملن توزع وهل ياكل منها 

اهل البيت ام توزع كلها وماحكم عظام العقيقة ؟
يف  يكون  ان  واالفضل  للمولود  العقيقة  يستحب  اجلواب: 
اليوم السابع ويوزع حلمها ويكره ان ياكل منه الوالدان ومن 

يعيله االب ويستحب ان ال يكرس عظامها.
السؤال: هل تصح العقيقة قبل اليوم السابع ام ان االستحباب 

يبدًا باليوم السابع؟
اجلواب: تصح قبله واالفضل يف اليوم السابع.

تلفت  توزيعها  او  طبخها  وقبل  العقيقة  ذبحنا  لو  السؤال: 
سواء اكان بتفريط ام ال هل جتزئ حينها عن االستحباب ام 

ال؟
اجلواب: ال جتزي.

السؤال: هل جيب عمل العقيقة واذا كان االب يرفض ذلك 
فام احلكم؟

اجلواب: يستحب وليس واجبًا ويمكن لغري االب ان يعمله.
السؤال: هل جيوز لالوالد االكل من عقيقة االم واالب؟

اجلواب: يكره ان ياكل منها االب او احد ممن يعوله والسيام 
االم.

ناحية  من  املولود  مثل  تكون  أن  جيب  العقيقة  هل  السؤال: 
األنوثية والذكورية ؟ وهل حيرم عىل الوالدين األكل منها ؟ 
وهل يمكن أن أوصل مبلغًا إىل أهيل يف العراق يعقون العقيقة 

بداًل مني ؟
اجلواب: ال فرق بني الذكر واألنثى يف ذلك وال حيرم األكل 
منها عىل الوالدين وإنام هو مكروه وال مانع من إرسال املال 

ملن يعق عنه .
ومل  ونصف  سنة  حوايل  قبل  )ولد(  بمولود  رزقت  السؤال: 

أعق عنه )العقيقة( فام هو تكليفي االن؟
اجلواب: العقيقة مستحبة.

السؤال: هل جيب مجع عظام العقيقة ودفنها؟
اجلواب: ال جيب.

السؤال: هل جيوز ان يأكل من العقيقة االخوات وأوالدهم؟ 
لوفاة  بالعقيقة  تكفلت  من  هي  االخوات  احدى  كانت  اذا 

االبوين؟
اجلواب: جيوز عىل كراهة بالنسبة اىل من يعوله املعق.

السؤال: اهيل مل يذبحوا يل عقيقة عندما ولدت فهل استطيع 
االن ذبح العقيقة لنفيس وما هي مواصفاهتا ؟

كلها  بنحوالوجوب  معينة  رشوط  هلا  وليس  جيوز  اجلواب: 
مستحبة .

السؤال: طفلة عمرها عرش سنوات متوّفية هل تستحق ذبح 
العقيقة كثواب بعد وفاهتا؟

اجلواب: يستحب.

ــــــة ــــــق ــــــي ــــــق ــــــع ال
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فيوضات سّيد الشهداء               شملت جميع العراقيين..

الشيخ الكربالئي يطلع على الخدمات المجانية 
المقدمة من مركز السيدة زينب              للعيون

زيارة  المقدسة  الحسينية  للعتبة  الشرعي  المتولي  الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  أجرى سماحة 

تفقدية إلى مركز السيدة زينب )عليها السالم( الجراحي التخصصي للعيون بمنطقة باب الخان ـ 

مركز مدينة كربالء القديمة، وذلك لالطالع على الخدمات المقدمة للمرضى ضمن مبادرة )فيض 

االمام الحسين “عليه السالم” الطبية( مدفوعة التكلفة التي اطلقتها العتبة المقدسة في كافة 

الكبرى)عليها  زينب  السيدة  الهاشميين  عقيلة  والدة  مع  بالتزامن  الصحية  ومراكزها  مستشفياتها 

السالم(، وتقديم الدعم المعنوي للكوادر العاملة. 

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي أجراها سماحته لالطالع على أحوال المرضى 

الطبي في  والتعليم  الصحة  هيأة  رئيس  الساعدي  الدكتور ستار  بحسب  الطبية،  العمليات  وسير 

العتبة الحسينية المقدسة.

تقرير: حسنين الزكروطي ـ تصوير: محمد الخفاجي
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الطبية  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  فيض  »مبادرة  إّن  الساعدي:  وقال 
الطبيعية  ال��والدات  الكىل،  )زراع��ة  عمليات  شملت  التكلفة  مدفوعة 
والقيرصية، أورام وجراحة الثدي( يف مستشفى اإلمام زين العابدين )عليه 
املعقدة يف  والعمليات  والكيميائي  العالج اإلشعاعي  إىل  السالم(، إضافة 
املعقدة  اجلراحية  والعمليات  األورام،   لعالج  الدولية  الوارث  مؤسسة 
للعيون يف مركز السيدة زينب )عليه السالم( اجلراحي التخصيص للعيون«.

وتابع: »بغية االطالع عىل سري مبادرة فيض اإلمام احلسني )عليه السالم( 
تفقدية   جولة  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  لسامحة  كان  التكلفة  مدفوعة 
للعاملني واملرىض الذين تم استقباهلم  يف املركز منذ الوهلة األوىل النطالق 
املبادرة ولغاية اللحظة من كافة املحافظات العراقية، عىل يد أمهر الكوادر 
العراقية واألجنبية القادمة من اجلامعة األمريكية يف بريوت واملراكز املهمة 

يف لبنان إلجراء العديد من العمليات املعقدة«. 

الدكتور ستار الساعدي
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وأشار إىل أن »العمليات التي وّفرها مركز السيدة زينب )عليها السالم( 
متّثلت يف عمليات ) قص السائل الزجاجي، الشبكية، زراعة العدسة، 
زراعة القرنية(، وان عمليات اخلدج والرضع واألطفال الصغار التي 
كانت حتتاج إلجراءات وأجهزة حديثة تم توفري جزء كبري منها داخل 

املركز، وُأجريت عىل يد أمهر اجلراحني«.
من جهته حتّدث املواطن عيل فاضل عباس الشبكي من مدينة املوصل، 
الشبك  قرى  »قدمنا من  قائاًل:  املبادرة،  املستفيدين من  أحد  من ذوي 
احلسينية  للعتبة  اإلنسانية  املبادرة  عن  إعالمنا  بعد  املوصل  مدينة  يف 
الفيس بوك، وقد تواجدنا هنا من أجل  التي ُنرشهتا إحدى صفحات 
إجراء عملية ألخي املصاب بنزيف بشبكية العني، وعند وصولنا قامت 

المواطن علي الشبكي:

م 
ّ
تكم الغراء أتقد

ّ
من خالل مجل

بوافر الشكر والعرفان لكل 

من يسعى لتقديم المساعدة 

للعراقيين وعظيم االمتنان 

للعتبة الحسينية المقدسة 

ومتوليها الشرعي سماحة 

الشيخ عبد المهدي الكربالئي 

وأهالي كربالء الكرام«
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بالكامل،  الطبية  الفحوصات  بإجراء  املركز  الطبية يف  الكوادر 
املركز،  خارج  إجراؤه  تّم  الذي  الطبي  التشخيص  من  للتأّكد 

وتم ذلك بدون دفع اي مبالغ وُأجريت مجيعها باملجان«.
الشكر  بوافر  أتقّدم  الغراء  جمّلتكم  خ��الل  »م��ن  وأض��اف، 
وعظيم  للعراقيني  املساعدة  لتقديم  يسعى  من  لكل  والعرفان 
سامحة  الرشعي  ومتوليها  املقدسة  احلسينية  للعتبة  االمتنان 

الشيخ عبد املهدي الكربالئي وأهايل كربالء الكرام«.
فيام حتدثت إحدى املريضات املستفيدات من املبادرة، وتدعى 
خّلودة هاشم موسى من مدينة األنبار قائلة: »عندما نرش خرب 
مدينة  إىل  ابنتي  مع  توجهت  املقدسة  احلسينية  العتبة  مبادرة 

الصحية  احد مراكزها  العالج يف  الكرم والعطاء ألنال رشف 
املركز  يف  املقدمة  واخلدمات  االستقبال  حسن  من   نتفاجأ  ومل 
والتي يكفي أن نقول إهنا نابعة من فيض اإلمام احلسني )عليه 
السالم( وكرم املرجعية الرشيدة يصاحبها طيبة وأخالق ضيافة 

أهايل كربالء«. 
الطبية  الفحوصات  ُأجريت  فقد  تعاىل  اهلل  »بحمد  وتابعت، 
الالزمة الجراء عمليتي اجلراحية لشبكية العني التي مل استطع 
عىل  احصل  ومل  املادية  قدريت  لعدم  سابق  وقت  يف  إجراءها 

ضامنات لنجاحها«. 
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أفراح زينبية عّمت روضة السيدة رقية لأليتام..

برعاية  نجحنا  البّناء:  الدين  سعد  السيد 
المئات من األيتام وكّنا سندًا  لهم

 بالنســـبة 
ً
لم يكْن صباح يوم األحد الموافق للثاني عشـــر من شـــهر كانون األول الجاري، عاديا

لبراعم روضة السيدة رقية )عليها السالم( لأليتام التابعة لمؤسسة اإلمام الرضا )عليه السالم( 

ســـة، 
ّ
ه( في كربالء المقد

ّ
التـــي تعمـــل برعاية ممثليـــة المرجع األعلى السيســـتاني )دام ظل

 خاص بذكرى والدة السيدة العظيمة زينب الكبرى 
ّ
قيم للبراعم الصغار برنامج احتفالي

ُ
فقد أ

)عليها السالم(.

ت في الحفل البهيج 
ّ
كة على عرش المحّبين، حل

َ
جة مل

ّ
أنفـــاس وبـــركات صاحبة الذكرى المتو

الـــذي أقامتـــه إدارة الروضـــة بالتنســـيق مـــع مركز الحـــوراء زينب )عليها الســـالم( فـــي العتبة 

الحسينية المقدسة، وشمل الحفل فعاليات عديدة بمشاركة براعم الروضة، مع توزيع الهدايا 

اء، 
ّ
الرمزية عليهم من قبل خادم اإلمام الحسين )عليه السالم( السيد سعد الدين هاشم البن

المشرف على مدارس ورياض األيتام التابعة للمؤسسة الخيرية.

تقرير: أحمد الوراق - تصوير: صالح السباح
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جمّلة )األحرار( التي تواكُب باستمرار أنشطة رياض ومدارس 
األيتام، شاركت أفراح الرباعم الرائعني هبذه املناسبة، حيث 
إىل  وال��رسور  الفرح  أدخ��ل  ال��ذي  الزينبّي  احلفل  حرضت 

قلوهبم الربيئة.
البّناء،  هاشم  الدين  سعد  السّيد  َث  حت��دّ الصدد،  هذا  ويف 
بيشء تفصييل عاّم تقدمه مؤسسة اإلمام الرضا )عليه السالم( 

وبرعاية كاملة من قبل العتبة احلسينية املقدسة.
املقدسة  احلسينية  العتبة  وكذلك  »املؤسسة  إن  البّناء:  وقال 
ليصبحوا  الكاملة،  الرعاية  األيتام  هؤالء  رعاية  إىل  تسعيان 
الذين  األيتام  »عدد  بأن  مضيفًا  املجتمع«،  يف  فاعلة  عنارص 

بني  ويتيمة(  يتياًم   1690( اآلن  حّتى  بلغ  املؤسسة  ترعاهم 
الروضة واملدارس االبتدائية والثانوية«.

)عليها  رقية  السيدة  روضة  أّسست  »املؤسسة  بأن  وتابع، 
حي  يف  مربعا(  مرتا   670( بمساحة  بيت  هتيئة  عرب  السالم( 
احلسني بمحافظة كربالء املقدسة، قّدمه أحد األخوة املتربعني 
من العوائل الكربالئية الكريمة هدية إىل األمانة العامة للعتبة 

احلسينية املقدسة«.
الصغار  براعمها  وختّرج  تستقبل  »الروضة  بأن  أيضًا  وبنّي 
 –  2021( ال��درايّس  للعام  التوايل  عىل  اخلامسة  بدورهتا 
2022( وقد نجحت يف رعاية هؤالء األيتام صحيًا وخدميًا 
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قصارى  يبذلن  الروضة  »معلامت  أن  إىل  الفتًا  ومعنويًا«، 
مجيع  وتقديم  األيتام  األطفال  وتعليم  تربية  يف  جهدهن 

اخلدمات هلم«.
البّناء، أشار أيضًا إىل املناهج الدراسية التي تعتمدها رياض 
بأهنا  أوضح  حيث  باأليتام،  اخلاصة  وامل��دارس  األطفال 
دروس  تقديم  إىل  إضافة  الرتبية،  وزارة  قبل  من  »معتمدة 
إثرائية لتطوير قابليات الطفل اليتيم منها الدروس الفقهية 

والعقدية واألخالقية وحفظ وتالوة القرآن الكريم«.
األيتام مجيع  لرباعمها  وّفرت  »الروضة  بأن  البّناء  وأوضح 
املستلزمات الدراسية ومنها القرطاسية والكتب واخلدمات 
مع  املالية،  املنح  عن  فضاًل  األسنان(  مركز  )مثل  الصحية 

تقديم األلعاب هلم من قبل أحد األخوة املترّبعني واملسامهة 
بزرع البسمة عىل وجوههم«.

وأضاف بأّن »هؤالء األيتام وبمجّرد ختّرجهم من الروضة، 
ستحتضنهم  التي  باأليتام  اخلاصة  امل��دارس  سيجدون 
السيدة رقية )عليها  السالم(  وترعاهم، واملتمثلة بمدرسة 
االبتدائية  السالم(  )عليه  األصغر  عيل  ومدرسة  االبتدائية 
يف منطقة الشبانات، ولدينا أيضًا مدرسة أوالد مسلم )عليه 

السالم( عىل مساحة )1250 مرتًا مرّبعًا(«.
لأليتام،  جامعة  كلية  بتشييد  ستقوم  »املؤسسة  أن  إىل  ونّوه 
تم ختصيص مساحة )50 دوناًم( عىل طريق كربالء – عني 
التمر لتشييدها، باسم مؤسسة اإلمام الرضا )عليه السالم( 

اء، المناهج الدراسية التي تعتمدها رياض األطفال والمدارس الخاصة 
ّ
البن

باأليتام، معتمدة من قبل وزارة التربية، إضافة إلى تقديم دروس 

إثرائية لتطوير قابليات الطفل اليتيم منها الدروس الفقهية والعقدية 

واألخالقية وحفظ وتالوة القرآن الكريم.
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اخلريية لإلغاثة واإلسكان«.
ُزبيد  إمارة  من  العشائر  »أحد رؤساء  أن  إىل  البّناء،  أشار  كام 
وفوجئ  األيتام  م��دارس  زار  الكريمة،  الكوت  مدينة  يف 
نقوم  أن  منا  وطلب  األيتام،  لرشحية  فيها  املقدمة  باخلدمات 
بفتح هكذا مدارس يف مدينتهم، فكان طلبنا بأن يتم ختصيص 
قطعة أرض وستتكفل العتبة احلسينية املقدسة بتشييد مدرسة 
حمافظة  يف  شّيدناها  التي  املدرسة  غرار  عىل  عليها  لأليتام 
أحد  قام  أن  بعد   )%85( إىل  إنجازها  نسبة  ووصلت  املثنى، 

أطباء املحافظة بالترّبع بقطعة أرض لبنائها«.
كفالة  ورعاية  عظمة  عىل  للتأكيد  أخرى  مّرة  البّناء  ويعوُد 
األيتام، مستشهدًا بحديث النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله(: 

السبابة  إىل أصبعيه  اجلّنة وأشار  اليتيم كهاتني يف  »أنا وكافل 
والوسطى«.

كام يلفُت إىل أن الدستور العراقي لسنة 2005م أكد يف املادة 
الثالثني � الفقرة الثانية بأّن الدولة تتكفل جمموعة من الرشائح 
بالقول:  مستدركًا  األيتام،  جمموعة  هي  الرشائح  هذه  ومن 
املهمة  االجتامعية  الرشحية  هذه  إىل  أشار  الدستور  كان  إذا 
بأرواحهم  املضّحني  اآلباء  فقدوا  الذين  ألولئك  وخصوصًا 
لفتوى  استجابوا  ومن  ومقدساته  وعرضه  البلد  أمن  عن 
مجيعًا  علينا  لذا  العليا،  الدينية  للمرجعية  الكفائي  الدفاع 
التي  الرشائح  لبقية  بالنسبة  وكذلك  األيتام  خلدمة  التكاتف 

حتتاج ملّد يد الرعاية واملساعدة هلا«.
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سعياً للمشاركة بصناعة الكتاب العراقي.. 

ش��عبة التجلي��د الفني في مطاب��ع دار الوارث 
إتقان في العمل وجودة في المنتج 

الســـعي لتحقيـــق األفضل وبلـــوغ القمة للوصـــول بالمطبوع الـــى معايير الجـــودة العالمية 
والتكامـــل الفنـــي واالبداعـــي في مختلف الجوانـــب ومنها التجليد، احد اهـــم األهداف التي 
تســـعى اليها “شـــعبة التجليد الفني” التابعة لمطابع دار الوارث للطباعة والنشـــر في العتبة 
الحسينية المقدسة، حيث تعمل كوادرها على قدم وساق بوجود كادر شبابي ادارة واقسام 
بجـــد علـــى تجديد وتطوير حيوية العمل من خالل افتتاح اقســـام اخرى والطموح ألن يكون 
الدار الراعي الرسمي والمتبني للقضايا االعالمية واالعالنية لمحافظة كربالء المقدسة في 

المستقبل.

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: محمد القرعاوي
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عملية التجليد..

األقسام  ألعامل  التوثيقي  برناجمها  وضمن  األح��رار«  »جملة 
والشعب حرصت هذه املرة ان تسلط الضوء عىل اعامل »شعبة 
احلسينية  العتبة  يف  الوارث  دار  ملطابع  التابعة  الفني«  التجليد 
ألجهزهتا  االنتاجية  والطاقة  اعامهلا  عىل  للتعرف  املقدسة  
والتقت مسؤوهلا سمري موسى محود الذي حتدث قائاًل: »تعمل 
الشعبة بواقع ثامن ساعات يوميًا بكادر )14 منتسبا( يعملون 
عىل اجهزة هي االهم واالحدث يف العامل بطاقة انتاجية تصل 

منها  خمتلفة  كتب  وبأنواع  الساعة،  يف  نسخة(   1800( اىل 
تابعة  واخ��رى  املقدسة  احلسينية  للعتبة  تابعة  كتبا  يشمل  ما 
لبعض العتبات وبعض املراجع وايضا كتبا جتارية ومن امهها 
تابعة للمدارس اخلاصة واملفكرات بأشكاهلا وانواعها  مالزم 
الكتب  عناوين  ان��واع  واب��رز  واهلجرية،  امليالدية  والتقاويم 
)زاد  ومنها  الرشيف  الصحن  يف  موجودة  التي  هي  الدينية 

املتقني، مفاتيح اجلنان ،ضياء الصاحلني(«.

سمير موسى حمود
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مراحل العمل..

عملية  قبل  مراحل  بعدة  الكتاب  »يمر   : مح��ود  واض��اف 
 )ASTER( اخلياطة  مكائن  عىل  باخلياطة  تبدأ  التجليد 
الذي  االنتاجي  اخلط  يف  الكتاب  يدخل  ثم  ومن  االيطالية 
العاملية   )KOLBUS( رشكة  من  مكائن  اربع  عن  عبارة 
اجلهتني  من  البطانة  وضع  فيتم   )PPL.HD.LE.BF(
دخوله  وثم  جهات  ثالث  من  وتعريشه  الكتاب  وتصميغ 
الذي  الغالف  داخ��ل  الكتاب  وضع  ليتم   )BF( ماكنة  يف 
بقص  يبدأ  والذي  للمعمل  الثاين  املسار  من  نفذ  قد  يكون 
الكارتون  وقص   )KOLBUS-HSM( ماكنة  عىل  اجللد 
عىل  الغالف  تصنيع  فيتم   )KOLBUS-PK( ماكنة  عىل 
الفويل  مرحلة  يدخل  ثم  ومن   )KOLBUS-DA( ماكنة 

احلراري عىل ماكنة )KOLBUS-PE( ليذهب مبارشة اىل 
ماكنة ال )BF( وتكون املرحلة االخرية«.

بلوغ القمة

منها  جديدة  اقسام  افتتاح  اىل  تسعى  »ال��دار  أن  واوض��ح، 
واملجسامت  الفنية  التحف  لصناعة  الفنية  اليدوية  األشغال 
واقامة ورش عمل لتعليم وتطوير مهارات طالب املدارس، 
خالل  من  العاملية  املطابع  بركب  لاللتحاق  الدار  تطمح  كام 
الرقي بمستوى االنتاج واظهاره بمظهر الئق بام يتناسب مع 
حجم ومكانة الكتاب نفسه، وبشكل عام فان بلوغ القمة هو 
الفني  التكامل  اىل  والوصول  املستقبلية  الدار  مشاريع  اهم 
واالبداعي يف خمتلف اجلوانب ولعل ذلك من اوضح بوادر 

التطور التي ابتدأهتا الدار«.
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مهارات متنوعة

شهر  من  الثالث  اىل  يعود  الدار  تأسيس  إن  بالذكر:  اجلدير 
شعبان عام      )2013م(، ومساحتها الكلية هي )10800 
منشأ  ذات  ومتميزة  حديثة  مكائن  عىل  وحتتوي  مربع(،  مرت 
االف   10( هو  الواحدة  للامكنة  االنتاجية  الطاقة  وان  أملاين، 
هلا  التابعة  االبنية  عدد  وان  ال��واح��دة،  الساعة  يف  نسخة( 
قاعة  االداري،  )اجلناح  اآليت  النحو  عىل  بنايات  سبع  هي 
التصحيف، قاعة الطبع، قاعة التجليد الفني، قاعة املخازن، 
املنتسبني  عدد  وان  الترشيفات(،  قاعة  العمل،  استالم  قاعة 
وخدمي،  فني  بني  مقسمني  منتسب(   200( هو  هلا  الكيل 
عىل النحو اآليت )30 منتسبا يف شعبة التصحيف، 30 منتسبا 

الفني،  التجليد  معمل  شعبة  يف  منتسبا   15 الطبع،  شعبة  يف 
عىل  حتتوي  والتي  الطباعي  التحضري  شعبة  يف  منتسبا   15
وحدة اخلط والزخرفة، 25 منتسبا يف مركز الوارث لصناعة 
شعبة  يف  منتسبا   15 الرقمية،  واالعامل  الضوئية  االعالنات 
املتابعة، 10 منتسبني يف شعبة املخازن، 10 منتسبني يف شعبة 
يف  منتسبني   10 اخلدمية،  شعبة  يف  منتسبني   10 املضيف، 
العمل، 6 منتسبني يف شعبة االنرتنت وصيانة  شعبة استالم 
احلاسبات، 24 منتسبا يف اجلناح االداري موزعني عىل النحو 
التايل: 4 منتسبني يف شعبة العالقات واالعالم، 4 منتسبني يف 
الشعبة االدارية، 8 منتسبني يف شعبة احلاسبات، 8 منتسبني 

يف شعبة املراقبة االلكرتونية(.
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 بشــــكٍل واســــٍع  ظاهرة انتشــــار تعاطــــي المخدرات، وما لهــــا من آثار 
ً
شــــاعت في العراق مؤخرا

سلبية للمجتمع بصورة عامة، فمن أجل الحد منها وتوعية من انساق إلى دهاليزها، أقام مركز 
كربــــالء للدراســــات والبحوث التابع للعتبة الحســــينية المقدســــة ندوة علمية بالتعــــاون مع كلية 
التربيــــة للعلوم االنســــانية في جامعة كربــــالء, في أروقة الجامعة، بمشــــاركة نخبة من الخبراء 
والمختصين واالكاديميين، وجمهور من الطلبة واألســــاتذة.. وبحضور األســــتاذ العقيد )حســــين 
جعــــاز( معــــاون مدير مكافحــــة المخدرات فــــي مدينة كربالء المقدســــة. الذي أغنــــى الحضور 

بحديثــــه حــــول القوانيــــن والعقوبــــات المتخــــذة بحــــق المتاجريــــن والمتعاطيــــن. 

إقامة ن��دوة علمية حول ظاه��رة تعاطي المخدرات 
واثرها على المجتمع 

تقرير/ نمير شاكر- تصوير/ محمد القرعاوي

بعد انتشارها بشكٍل واسع وتسجيلها من ِقبل مختصين..
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الندوة وتابعت والتقت  جملة )األحرار( كانت حارضة وسط 
فقال  الندوة.  وأمهية  أه��داف   توضيح  أجل  من  بمسؤوليها 
يف  العلمي  املعاون  اهلنداوي(    جبار  )نذير  الدكتور  األستاذ 
طرائق  إجياد  لرضورة  والبحوث:  للدراسات  كربالء  مركز 
واجب  من  كان  املخدرات  نحو  انحرفت  التي  الفئات  إنقاذ 
وحيث  الظاهرة،  هلذه  ومتصديا  متصدرا  يكون  ان  املركز 
اجلامعات العراقية عىل اقامة ندوات مشاهبة يف أروقة كلياهتا 
قدوة  بكونه  اجلامعي  الشباب  حياة  يف  جدا  مهمة  لكوهنا 
املستقبل، وأضاف« اهلنداوي« ان اإلرشاد والتوعية ال يقترص 
عىل اجلامعات فقط بل عىل األرسة ان توعي أبناءها وتتدخل 
يف معاجلة هذه الظاهرة إضافة إىل دور املجتمع ودور املدرسة 
ودور رجال الدين مجيعهم مسؤولون حللول املشكلة. مؤكدا 

الراهن، واهنا  الوقت  الظاهرة منترشة بشكل كبري يف  ان هذه 
)داعش(  هجامت  تشبه  العراقي  املجتمع  عىل  خطرة  هجمة 
اإلرهايب, منوها اىل ان اخلطر القائم طاملا هناك منافذ مستمرة 
وعىل  العراق،  اىل  بأنواعها  املخدرات  من  األطنان  لدخول 
للتخلص  والواعي  الرسيع  التدخل  املختصة  األمنية  اجلهات 
العالقة  ذات  اجلهات  عىل  كذلك  انتشارها,  من  واحلد  منها 
الشباب من خالل توفري  التي يعيشها  الفراغ  ان تسد ثغرات 
مستقبل  وتوفري  وترفيهية  ثقافية  نواد  كإقامة  فرص عمل هلم 
العيش للشاب، وعىل املؤسسات الرتبوية ان تؤكد عىل اجلانب 
التوعوي كذلك عىل األرسة ان تتابع أبناءها، وتراقبهم بشكل 
هذه  عن  يبتعدوا  لكي  السوء  أصدقاء  عن  وأبعادهم  يومي 

الظاهرة السيئة. 
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معاون  جعاز(  )حسني  العقيد  األستاذ  قال  السياق  نفس  ويف 
نسبة  ان   املقدسة:  مدينة كربالء  املخدرات يف  مدير مكافحة 
املتاجرين يف حمافظة كربالء املقدسة قليلة جدا بفضل اجلهود 
رشطة  قيادة  ودع��م  املبذول  االستخبارايت  واجلهد  االمنية 
توجد  ال  املقدستني  والعباسية  احلسينية  والعتبتني   كربالء 
إحصاءات خميفة ملن يتاجرون باملخدرات. مشريا،  اىل ان هذه 
عليها  القضاء  دولة  اي  يمكن  وال  العامل  يف  منترشة  الظاهرة 
ولكن حيدون من انتشارها وهذا االمر يتطلب مبالغ ضخمة 
انتشارها وان رجال مكافحة املخدرات يف حمافظة  للحد من 
انتشارها بشكل كبري ومستمرون  كربالء املقدسة حادين من 
القضاء  اىل  احالتهم  ويتم  واملتاجرين  املتعاطني  عىل  بالقبض 

وبعد ذلك يتم حتديد مدة العقوبة التي يقضيها يف السجن من 
او  املؤبد  بالسجن  يعاقب   )28( املادة  وحسب  القضاة  قبل 
املؤقت وبغرامة مالية ال تقل عن عرشة ماليني دينار كل من 

حاز او اشرتى او باع موادا خمدرة او مؤثرات عقلية.
الكريطي : خرج املختصون بمجموعة من التوصيات وسوف 
تكون عىل الطاولة وترفع اىل اجلهات العليا من اجل العمل هبا

جامعة  يف  االنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  عميد  بني  جهته  من 
دورهم  عن  الكريطي  حبيب  حسن  الدكتور  االستاذ  كربالء 
خالل  من  نحاول  قائال:  الشباب  توعوية  يف  االكاديمي 
االعزاء  طلبتنا  نبعد  لكي  التوعوية  الندوات  هذه  مثل  عقد 
وتفسد  الشباب  هتدد  باتت  التي  املخدرات  هذه  تعاطي  عن 

جعاز: ال توجد إحصاءات 

مخيفة لمن يتاجرون 

بالمخدرات في مدينة 

كربالء المقدسة
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ويصبح  املجتمع  يف  ارضارا  املتعاطي  يسبب  وقد  حياهتم 
وع��ادات  قيم  له  اسالمي  كبلد  ونحن  اهل��م  وم��رض  هتديدا 
سلوكياتنا  يف  والتقاليد  العادات  هذه  نحرتم  ان  البد  وتقاليد 
الشباب من خالل توجيه عدد  او غري  الشباب  اليومية سواء 
من )البوسرتات( يف اجلامعة ووضعها امام الطلبة وايضا عقد 
الندوات واملحارضات التوعوية كذلك ألزمنا بعض االساتذة 
يتطرقوا  ان  رضورة  والرتبوية  النفس  علوم  قسم  يف  السيام 
الظاهرة حتى يف املحارضات  اىل االمتناع واالبتعاد عن هذه 
وجهت  الندوة  ان   مؤكدا  الطلبة,  عىل  تلقى  التي  التدريسية 
خرجنا  وقد  املحارضين،  لألساتذة  األسئلة  من  كبريا  عددا 
الطاولة وترفع  التوصيات وسوف تكون عىل  بمجموعة من 
املقرتحات  هذه  وابرز  هبا  العمل  اجل  من  العليا  اجلهات  اىل 
يف  موجود  هو  كام  مصحة  وجود  رضورة  هو  والتوصيات 

هبا  الشاب  معاجلة  تتم  نفسية  مصحة  وهي  البرصة   حمافظة 
تولد  السجن قد  ايداعه يف  السجن ربام عند  ان يودع يف  قبل 
االتفاق  تم  انه  اىل  االشارة  للمتعاطي.ونجدر  عكسية  نتائج 
بني العتبة احلسينية املقدسة وجامعة مدينة كربالء املقدسة عىل 
النشاطات  مجيع  وتغطية  والثقافية  التوعوية  النشاطات  إقامة 
التي تقيمها اجلامعة من اجل املحافظة عىل زيادة الوعي الثقايف 

للشباب وارتقاء املستوى التعليمي نحو االعىل.
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عشرون يوماً.. وطاقات الجيش االبيض متقدة عطاًء حسينياً

جهود حثيثة لم تتواَن في مستش��فيات
 العتبة الحسينية المقدسة

 لخدمة وعالج المرضى )مجانًا(
ملف خاص: وحدة المراسلين - تصوير: وحدة المصورين

دد
����

ع
����

ف ال
����

��ل
م��

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

26



تستمر االبتسامة الجميلة على محيى من يقصد المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة 
فيما يقابلها حسن الترحيب واالستقبال واالهتمام والعناية من لدن كوادر متخصصة واياٍد حانية آلوا اال ان يكونوا 
ســــببا وبلســــما لشفاء كل من قصدهم باســــم اإلمام الحسين )عليه السالم( طلبا للعالج فحرصوا على انفسهم 
لتقديم ما بوسعهم من خدمات طبية لكل من طرق ابواب مبادرة فيض اإلمام الحسين )عليه السالم( لعشرين 
يومــــا بــــدءا من ذكرى والدة الســــيدة زينب الحوراء )عليها الســــالم( ولكافة العراقيين, صغيرهــــم وكبيرهم بتوجيه 
مباشــــر من لدن ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشــــرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد 
المهــــدي الكربالئــــي )دام عزه( وباشــــراف مباشــــر من رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي االســــتاذ  الدكتور ســــتار 

الساعدي.

وللمزيد من املعلومات بخصوص جديد هذه املبادرة، التقت جملة 
السالم(  )عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى  بمدير  )االحرار( 
اجراء  املبادرة  »تشمل  قائاًل:  حتدث  الرشع  نوري  ميثم  الدكتور 
زراعة  عمليات  وكذلك  والقيرصية  الطبيعية  الوالدة  عمليات 
الكىل وجراحة واورام الثدي، وهذه احلملة تعد مدفوعة الكلفة 

من قبل العتبة احلسينية املقدسة«.
االع��داد  الستيعاب  استشاريات  ث��الث  فتح  »بعد  وأض��اف: 
الكبرية واملتزايدة باستمرار كان املرىض يعرضون عىل امهر اطباء 
االختصاص من لبنان والعراق حيث يتم اجراء كافة الفحوصات 

وحتضريه خالل هذه الفرتة«.
واقسام  املختربات  اقسام  مثل  الساندة  االقسام  هتيئة  »تم  وتابع: 

االشعة والسونار و)Mammography( -التصوير الشعاعي 
احلاالت  مثل هذه  الفحوصات  اجراء  أساسية يف  للثدي- وهي 
الكيميائي ويكون  وحتديد نوع املرض ومرحلته وطرائق العالج 

التنسيق مع مركز وارث لألورام ويتم اختاذ االجراءات الالزم«.
عىل  باملستشفى  اخلاصة  اجلوال  اهلاتف  ارقام  هتيئة  »تم  واشار: 
وسائل التواصل االجتامعي وتزويد القنوات الفضائية هبا حيث 
اتصاالت  كافة  الستالم  االتصاالت  شعبة  او  وحدة  تنسيق  تم 
من  اجلنوب  اىل  الشامل  من  العراق  حمافظات  مجيع  من  املواطنني 
واالنبار  والعامرة  والبرصة  واربيل  والسليامنية  كركوك  حمافظة 
وصالح الدين ودياىل ومجيع املحافظات االخرى حيث تم هتيئة 

كافة الوسائل الستقباهلم«.
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من جهته حتدثت )الدكتورة هبة موفق بركسية( امراض وزراعة 
املبادرة  »ضمن  قائلة:  العابدين  زين  االمام  مستشفى  يف  الكىل 
عمليات  اجراء  املقدسة  احلسينية  العتبة  اطلقتها  التي  االنسانية 
الكلية للمرىض )جمانًا( حيث تم استقبال املرىض من كافة  زرع 
ملعرفة  واملتربع  للمريض  الفحوصات  إجراء  وتم  العراق,  انحاء 

امكانية اجراء عملية الزرع للكلية او ال«.
وأضافت: »كافة التحضريات والفحوصات واالجراءات تكون 
متكاملة وكلها يف مستشفى زين العابدين )عليه السالم( وال حيتاج 
املريض الذهاب اىل مركز او مستشفى اخر الجراء الفحوصات, 
اما بالنسبة للمتربع يتم اجراء التحاليل والفحوصات والسونار 
لفحص الكلية للمتربع وان يكون بصحة جيدة وال يوجد يشء 
ومدى  االنسجة  حتليل  هي  االخ��رية  واخلطوة  حياته,  عىل  يؤثر 
التطابق وقدرة املريض عىل استقبال الكلية ومستوى رفض جسم 

املريض هلا«.
وعزل  عناية  وفق  مشددة  بوسائل  العملية  اجراء  »يتم  وتابعت: 
االدوية  افضل  نستخدم  العملية  اجراء  وبعد  للمريض,  خاص 
من مصادر اجنبية ويتم حساب جرعاهتا حسب الربوتوكوالت 
ويتم  ايام   )10( حوايل  العملية  بعد  املريض  يبقى  حيث  العاملية, 
واالحتياطات  العالجات  حول  للمريض  مفصل  تقرير  اعطاء 

الصحية التي جيب االلتزام هبا«.

منوهًة: »قمنا بأول عملية زراعة للكىل بتاريخ 2021/12/12 
ملريضة وكانت جيدة احلمد هلل حيث يتم مراقبتها, وستخرج بعد 
تزايد  يف  الكلية  لزراعة  املراجعني  عدد  أما  اهلل,  شاء  ان  ايام  عدة 
لزرع  املناسبني  املراجعني  لعدد  وبالنسبة  يوم,  بعد  يومًا  مستمر 

الكلية حوايل 25 مريضا حاليًا يتم حتضريهم هلذه الفرتة«.
من جهة أخرى قالت الدكتورة النسائية )راما مالك عايص( من 
هناك  والقيرصية  الطبيعية  ال��والدة  لعمليات  »بالنسبة  سوريا: 
هذه  خالل  وطبعًا  للوالدات  النسائية  لقسم  مستمرة  مراجعة 
املبادرة بالتأكيد ازداد عدد املراجعني وهذا كله بفضل اهلل سبحانه 
يلمسها  التي  الكبرية  والعناية  املتميزة  الطبية  وتعاىل وللخدمات 

املراجعون«.
عدد  بلغ  امل��ب��ادرة  عمر  م��ن  اي��ام  ع��رشة  أول  »أن  وت��اب��ع��ت: 
العمليات القيرصية اكثر من )120( عملية قيرصية والوالدات 
العمليات  هذه  وان  طبيعية,  والدة  حالة   )150( حوايل  الطبيعية 
والفحوصات كلها جمانية مدفوعة التكلفة حتى الرقود واالدوية 

ايضًا«.
يف سياق متصل رصحت الدكتورة ايامن سبيتي اخصائية جراحة 
مبادرة  »ضمن  قائلة:  الثدي  رسطان  وجراحة  الثدي  ام��راض 
املقدسة  احلسينية  العتبة  اطلقتها  التي  الصحية  املجانية  اخلدمات 
ونستقبل املرىض يف العيادات االستشارية ومن كافة املحافظات, 
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حيث يتم تشخيص احلاالت سواء كانت اوراما او امراض ثدي 
وجزء كبري منها ال حيتاج اىل عمليات«.

خارج  مراجعتهم  اثناء  امل��رىض  من  العديد  »هناك  اضافت: 
ولكن  عمليات,  اجراء  اىل  احالتهم  تم  وتشخيصهم  املستشفى 
الفحوصات  بإجراء  نقوم  بدايًة  املستشفى  يف  راجعونا   عندما 
هناك  ليس  بأنه  نبني هلم  الفحوصات  الالزمة وعىل حسب هذه 
املناسبة  العالجات  بإعطائهم  نقوم  العملية حيث  حاجة إلجراء 

ملرضهم عافاهم اهلل«.
كثرية  حاالت  نشاهد  الرسطانية  لألمراض  »بالنسبة  وتابعت: 
احد  واتبعنا  العراق,  حمافظات  كافة  من  مراجعني  استقبلنا  حيث 
والفحوصات  والتقنيات  الرنني  باستخدام  التشخيص  طرائق 
االخرى, حيث نقوم بإجراء التحاليل باإلضافة نقوم بأخذ خزعة 

)عينة( من الورم ونقوم بزرع اخلزعة ومعرفة نوع الورم«.
بإجراء  الثدي  رسطان  لعالج  املهمة  »االمور  اىل:  سبيتي  مشريًة 
الكشف املبكر منوهة عن مشكلة قلة الوعي الصحي لدى بعض 
النساء برضورة الكشف املبكر وفحص الثدي، وانا انصح باجراء 
الفحص املبكر خصوصًا بعد عمر )40( عامًا للنساء وهذا خيفف 

من تطور الورم اىل مراحل متقدمة لكي ال يكون الوضع والعالج 
اصعب«.

عالج  قسم  ورئيس  االورام  طب  اختصاص  حتدث  جانبه  ومن 
من  »بدعم  قائاًل:  العلوش  سعد  فواز  الدكتور  للبالغني  االورام 
من  سديدة  وبتوجيهات  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
فيض  املجانية  احلملة  بدأت  )دام عزه(  الكربالئي  الشيخ  سامحة 
االمام احلسني )عليه السالم( وهذه املبادرة استقبلت واحتضنت 
اىل  ال��ش��امل  م��ن  ال��ع��راق  مناطق  خمتلف  م��ن  ال��رسط��ان  م��رىض 
املرىض  اىل  العتبة احلسينية وهذه اخلدمات مقدمة  بدعم  اجلنوب 
والعالج  اجلراحية  والعمليات  اخلدمات  جلميع  وشاملة  جمانًا 
الكيمياوي واالشعاعي والفحوصات وغريها، وحاولنا ان يكون 
البيولوجية  العالجات  يشمل  كان  وان  حمدود  ال  املرىض  دعم 
والكيمياوية املتقدمة، باإلضافة اىل هذا ُاجريت عمليات جراحية 
جدًا  عمليات  وكانت  املؤسسة  يف  اجلراحة  قسم  اجراها  متقدمة 
املستشفى  وتستقبل  بالنجاح،  تكللت  هلل  واحلمد  ومعقدة  صعبة 

اكثر من )150( مراجعا يوميا بمختلف االختصاصات«.

د. ميثم نوري الشرع

د. إيمان سبيتي
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الدكتور ساجد جبار حسن مقيم اقدم اورام دراسات يف مؤسسة 
وارث الدولية لعالج االورام: عندما يأيت املريض ونريد ان نشخص 
والفحص  للمريض  الطبية  الفحوصات  لتاريخ  وفقا  حالته 
الرسيري والفحوصات املوجودة من زرع من تقارير مفراس رنني 
وبعدها يتم تصنيف املريض منهم من حيتاج اىل استئصال جراحي 
طب  اىل  حيتاجون  وقسم  االورام  جراحة  قسم  اىل  حتويله  ليتم 
االورام او العالج اشعاعي او الطب النووي هنا وحدة التصنيف 
الطبي تسمى يف االيام االوىل من املبادرة، وقد شهدت املستشفى 
اعداد ا كبرية من املراجعني بلغت ما يقارب من )100 اىل 150( 

مريضا يف اليوم الواحد وخالل استمرار املبادرة«.
مســــؤولون في الحكومــــة العراقية يطلعون على 
مبــــادرة فيــــض اإلمــــام الحســــين )عليــــه الســــالم( 

لمعالجة المرضى
هبذا الصدد زار حمافظ نينوى )االستاذ نجم عبد اهلل عبد اجلبوري(: 

»مشكورة  قائال:  وحتدث  املقدسة  احلسينية  العتبة  مستشفيات 
العراقية  املحافظات  لكل  استقباهلا  عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
يف  جولتنا  اثناء  شاهدنا  دهوك  اىل  البرصة  من  استثناء  دون  من 
ان  طموحاتنا  العراقية  املحافظات  خمتلف  من  مرىض  املستشفى 
راٍق  مستوى  هكذا  بمثل  مستشفى  حمافظة  كل  يف  لدينا  يكون 
وكبري وخالل حديثي مع االطباء وجدت اهنم كفوئون وماهرون 
يف  اخلدمات  تقديم  يف  جدا  وكبري  واضح  املقدسة  العتبة  وجهد 
الذي  املستوى  يف  جدا  فخورون  ونحن  العابدين  زين  مستشفى 
رأيناه يف حمافظة كربالء والتطور الكبري يف شوارعها ومركز املدينة 
حمافظة  يف  املوجود  املستشفى  عىل  نركز  بينام  مفرح،  يشء  وهو 
املوصل بمعجالت خطية وامور ممكن ان ختفف كثريا من معاناة 
مستشفى  لنا  نفذت  احلسينية  العتبة  مشكورة  املوصل  يف  اهالينا 
إلكامل  ايضا  تسعى  وهي  ج��دا،  حديث  بمستوى  املوصل  يف 
مستشفى تابعة هلا بسعة استيعابية )220( رسيرا و)5( صاالت 

محافظ نينوى نجم الجبوري:

مشكورة العتبة الحسينية المقدسة 

على استقبالها لكل المحافظات 

العراقية من دون استثناء من 

البصرة الى دهوك شاهدنا اثناء 

جولتنا في المستشفى مرضى 

من مختلف المحافظات العراقية 

طموحاتنا ان يكون لدينا في كل 

محافظة مستشفى بمثل هكذا 

مستوى راٍق وكبير..

د. ساجد جبار حسن
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لكي  وقت  ارسع  يف  تنجز  ان  ونأمل  املوصل،  حمافظة  مركز  يف 
تقدم اخلدمات ألهايل املوصل«.

واضاف اجلبوري قائاًل: »بالنسبة لنا لدينا تنسيق منذ فرتة طويلة 
مع العتبة احلسينية املقدسة وهي مشكورة عىل بناء مستشفى حديثة 
اللمسات  االن نحن يف طور  املوصل وايضًا  برطلة يف  ناحية  يف 

االخرية عىل مستشفى العتبة داخل مركز مدينة املوصل«.
مدينة  يف  واضحة  املقدسة  احلسينية  العتبة  بصامت  »أن  واك��د: 
املوصل وحمافظة نينوى وتنسيقنا مستمر معهم ونثّمن جهودهم 
العتبة احلسينية  ووقفتهم معنا ليس يف وقت االعامر فقط بل ان 
وقفاهتا مشهودة منذ ان كنا يف معارك التحرير من اخلطوة االوىل 

لتحرير حمافظة نينوى من براثن عصابات داعش«.
وارث  مستشفى  ع��ىل  واطلعنا  جئنا  حقيقة  »ال��ي��وم  وت��اب��ع: 
الصحية  اخلدمات  ملستوى  واندهشنا  العابدين  زين  ومستشفى 
وهم  العامل  مستوى  اىل  ترتقي  خدمات  وهي  املوجودة  الراقية 

هي  االعتيادية  باأليام  خدمات  وايضًا  جمانية  خدمات  يقدمون 
مرىض  وجدنا  حيث  املحافظات  كل  وخيدمون  باملجانية,  شبيهة 
من حمافظات دهوك والبرصة ومن كل انحاء العراق وهذا دليل 

عىل املستوى الطبي الرصني الذي يقدم اىل املرىض«.
سامراء  قائمقام  امح��د(  خلف  )حممود  ذك��َر  متصل  صعيد  عىل 
بالنيابة عن حمافظ صالح الدين: »بالنيابة عن حمافظ صالح الدين 
العابدين  زين  بمستشفى  اليوم  والتواجد  املهمة  تكليفنا هبذه  تم 
يف كربالء املقدسة وبالتأكيد هنالك تطور وُرقي يف املستشفيات 
هبذا  املستشفيات  باقي  تكون  ان  نأمل  والتي  املحافظة  عموم  يف 
بالعالج  املقدسة  احلسينية  العتبة  مبادرة  ونشكر  ايضًا  املستوى 
املبارش  والعالج  العراق  يف  املحافظات  ابناء  ولكل  املجاين 
للمرىض وهذا دليل عىل الوطنية والوحدة والتي نتمنى ان تستمر 

ما بني كل اطياف الشعب العراقي«.
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من جهته قال مدير عام دائرة صحة كركوك الدكتور نبيل محدي 
امحد: »حرضنا لكربالء املقدسة, لالطالع عىل الواقع الصحي يف 
قليل  قبل  املستعصية، وزرت  املتخصصة لألمراض  املستشفيات 
مستشفى الوارث الدولية واطلعت عىل طبيعة اخلدمات الصحية 
املقدمة ولدهيم ما يؤهلهم لتكون مستشفى عىل مستوى العراق«.

واضاف: »مما اطلعت عليه ضمن طبيعة اخلدمات الصحية املقدمة 
من لدن العتبة احلسينية املقدسة خدمة طبية يف جمال زرع الكىل وقد 
اهبرتني كثريا واندهشت بان هناك فرتة زمنية ما يقارب )20( يومًا 
مقدمة  واالدارية  واخلدمية  الصحية  اخلدمات  مجيع  هناك  تكون 

وبشكل جماين وهذه نقطة مهمة حتسب للعتبة احلسينية املقدسة«.
األورام  زمالة  دراسات  العامة وطالب  اجلراحة  اخصائي  وحتدث 
التي  الطبية  املبادرة  »ضمن  قائاًل:  حممد  حّسان  عالء  الدكتور 
اطلقتها العتبة احلسينية املقدسة استقبلنا فيها الكثري من احلاالت 
املرضية والعدد يف تزايد مستمر يوما بعد اخر، اذ تصل اجلراحة 
باستقبال  بينام االستشارية مستمرة  اكثر من )50( حالة  اىل  فقط 

طبعًا  املحدود،  الدخل  ذوي  من  املرىض  وخصوصًا  املراجعني 
حيث  جمانيا  سيبقى  املجانية  الفرتة  ضمن  يراجع  الذي  املريض 
ضمن  راجعنا  ألنه  وجمانية  مستمرة  متابعته  وتظل  كارتا  نعطيه 
الفرتة املجانية، واود ان ابني ان العمليات اجلراحية التي جترى هنا 
هي عمليات دقيقة وصعبة منها عمليات الكىل واجلهاز اهلضمي 
والقولون والبنكرياس واجلملة العصبية وكافة االختصاصات«.

وحتدث مدير عام دائرة صحة حمافظة بابل الدكتور حيدر عبد االمري 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  »نشكر  قائاًل:  البريماين 
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( عىل هذه الدعوة 
وهذه  التخصصية  املراكز  وم��دراء  بابل  صحة  لدائرة  الكريمة 
الزيارة هلا االثر الكبري يف حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمرىض 
يف املؤسسات الصحية، شاهدنا مركز الوارث لعالج االورام هو 
مركز متقدم يف كل يشء حيث حيتوي عىل االجهزة احلديثة، وهذه 
للمرىض  املقدسة  احلسينية  العتبة  اطلقتها  التي  املجانية  املبادرة 
العراق،  الصحية عىل مستوى  املؤسسات  هلا دور كبري يف خدمة 
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ونتمنى ان تستمر هذه االنجازات عىل هذا املستوى وتعاون مع 
املجال،  هذا  يف   ً وخصوصا  املرىض  خلدمة  املختلفة  املؤسسات 
االورام  لعالج  متقدم  مركز  بابل  حمافظة  صحة  دائرة  يف  ولدينا 
ولكن حقيقة االجهزة املوجودة ال تضاهي االجهزة املوجودة يف 

مركز الوارث«.
»زرنا  نينوى:  صحة  دائرة  يف  العام  املدير  الطائي  فالح  الدكتور 
مستشفى  أعّدها  التي  االورام  لعالج  الدولية  وارث  مستشفى 
للعراقيني مجيعا ملا تقدمه من خدمات كبرية ليس ملحافظة كربالء 
فقط بل لكل املحافظات العراقية من الشامل اىل اجلنوب ونحن 
قمنا بنقل ما يقارب 20 مريضا من حمافظة نينوى بناًء عىل املبادرة 
عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  اطلقها  التي 
بعالج كل األطفال املصابني بمرض الرسطان دون 12 سنة  جمانا 

وكان هلذه املبادرة االنسانية صدى كبري جدا يف حمافظة نينوى«.
ياسني  اسامعيل  تلعفر  نينوى  حمافظة  من  كامل  املواطن  وحتدث 
يف  الرسطان  مرض  من  وعافاين  شافاين  الذي  هلل  »احلمد  قائاًل: 

احلسينية  العتبة  اطلقتها  التي  باملبادرة  »سمعت  مبينا  احلوض«، 
العملية الستئصال  املستشفى واجريت  جئت اىل هنا وراجعت 
الورم واحلمد هلل االطباء واخلدمات املقدمة يف املستشفى جيدة 
سامحة  زيارة  هو  حقا  رشفني  والذي  يشء  يف  يقرصوا  ومل  جدًا 

الشيخ الكربالئي )دام عزه(«.
قائاًل:  صابر  حسن  محزة  كركوك  حمافظة  من  املواطن  وحت��دث 
)كان لدي تورم يف االمعاء والقولون راجعت عدة مستشفيات 
وطلبوا مني  اجراء العملية فورًا بكلفة تبلغ )10( ماليني دينار، 
كربالء  اىل  جئت  املقدسة  احلسينية  العتبة  بمبادرة  سامعي  وبعد 
بحاجة  انني  تبني  الزرع  واجراء  عينة  ألخذ  الوارث  وملستشفى 
بركات  بفضل  بنجاح  العملية  اج��راء  وتم  جراحية  عملية  اىل 
االمام احلسني )عليه السالم( واالطباء واحلمد هلل الفحوصات 
املرجعية  يوفق  ان  اهلل  اسأل  ممتازة  املقدمة  الطبية  واخلدمات 

والشيخ الكربالئي والعاملني يف خدمة املرىض«.
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َ
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هشت
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ً
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هشت
ُ
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ً
 مرجعا

َ
أصبح

ة المولودة من رحم األسى وتجّرع مرارة فقد األبوين أو أحدهما، نجدها 
ّ
هذِه العبقرية الفذ

 في حياة العالمة والمناضل الشهيد السيد مرتضى الموسوي الخلخالي )رضوان 
ً

حاضرة
الله تعالى عليه( تلميذ حوزة النجف األشرف والمدافع القوي عن كيانها وحرمتها، وألّن ال 
 

ُ
 إلى حيث

ً
 ماتعا

ً
فرا

َ
 وس

ً
اءِة زيارة

ّ
زار!!.. جعلنا من سطورنا الالحقة عن سيرته الوض

ُ
قبَر له في

 فيها أنواُر روحِه الطاهرِة مع الشهداء األبرار.
ُّ

تشع

!
ُ

 شهِر الطاعاِت وشهيده
ُ
وليد

د مرتضى الخلخالي )رضوان الله عليه(
ّ
السي

 علي الشاهر
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اض في حضرة اإلمام الخوئي
ّ
الشهيد الخلخالي والمرجع الفي

 المبارك
ُ
الوليد

ولَِد  � 1898 م(،  ه�  العام )1316  يف غّرة شهر رمضان من 
ألرسة السادة اخللخايل املوسوية، وليدهم املبارك السيد مرتىض 
بن السيد حممد جواد الكاظمي اخللخايل، وهي األرسة العلمية 
املعروفة بالصالح والتقوى، والتي أنجبت علامًء أفذاذًا خدموا 
الرشيعة وقّدموا قرابني الشهادة يف سبيل نرش فكر أهل البيت 

)عليهم السالم( والدفاع عن الدين والناس.
كانت والدة السّيد مرتىض )رضوان اهلل تعاىل عليه( يف مدينة 
النجف األرشف، التي تفّتحت فيها روحه الوّقادة، وراح ينهُل 
األوصياء  سّيد  بمجاورة  املترّشفة  الرشيفة  حوزهتا  علوم  من 
وأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(، حيث احتضنتُه 
هذه املدينة العابقة بعطر اإلمامة، ومما وقفنا عليه من معلومات 

فإن السيد املرتىض عاش يتياًم، ولكّن هذا اليتم جعَل منه صلبًا 
أهنى  حيث  الرشيفة  احلوزة  إىل  الطريق  رجاله  فخّطت  قوّيًا، 
املقّدمات ورشع بدراسة السطوح لدى أساتذة ومراجع كبار 
أمثال الشيخ أيب احلسن املشكيني )قّدس رسه( الذي اختّص 
به وقّرر أبحاثه يف الفقه، ثّم وهو َبعُد مل يبلغ العرشين من عمره 
أكمل مرحلة السطور والتحق بحلقات البحث اخلارج فحرض 
ضياء  الشيخ  )اإلمام  بينهم  من  األرشف  النجف  أعاظم  عىل 
الدين العراقي،  اإلمام الشيخ حممد حسني األصفهاين، اإلمام 
الرشيفة(،  )تقّدست أرسارهم  األصفهاين(  احلسن  أبو  السيد 
تامة،  مالزمة  العراقي  الشيخ  اإلمام  عىل  احلضور  الزم  وقد 
وأصبَح من املختّصني به وقّرر أبحاثه، وجعله العراقّي )قّدس 
وروحه  املفرط  لذكائِه  ثم  وكتبه،  مؤلفاته  عىل  وصيًا  رسه( 
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النّقادة وتبحره يف حّل املسائل العلمية كان يوكل إليه 
أحيانًا جواب اإلشكاالت العلمية التي ُتطرح يف جملس 

درسه املبارك.
ومن مزايا هذا العلم الشيعي املبارك، أّنه قد نال درجة 
بعض  أج��ازه  حيث  عامًا(   30( ال���  بعمر  االجتهاد 
أساتذته الكرام )أعىل اهلل مقامهم الرشيف(، ليتصّدى 
لتدريس السطوح العليا ملّدة نصف قرن تقريبًا، حرض 
آنذاك  النجف  ح��وزة  فضالء  من  كثري  خالهلا  عنده 
علامء  بعد  فيام  وليصبحوا  الصايف  نمريه  من  لريتووا 
األرشف  النجف  يف  العلمية  احل��وزات  يف  ومدّرسني 
وقّم املقّدسة، وقد اهتم باجلانب التدرييس كثريًا، فكان 
وعىل  أساتذته  ومباين  آلراء  بحثه  يف  ويتعّرض  يطرح 
النقد  طاولة  عىل  ويضعها  العراقي  املحّقق  اخلصوص 

والترشيح.
يف  عظياًم  بّحاثًا  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  ك��ان  كام 
املسائل العلمية، عميق النظر، قوي احلجة، دؤوبًا دائم 
مراجع  جعل  مّما  العلمي،  العمل  يفارقه  ال  التفكري، 
االستفتاء  جمالس  يف  به  يستعينون  عرصه  يف  الطائفة 
ومن بينهم )آية اهلل العظمى املريزا أغا اإلصطهبانايت، 
اإلمام  الشريازي،  اهلادي  عبد  السيد  العظمى  اهلل  آية 

السيد حمسن احلكيم، واإلمام السيد أبو القاسم اخلوئي( 
لدى  املرموقة  املنزلة  له  وكانت  الرشيفة(  أرسارهم  )تقّدست 
رسه(،  )قّدس  اخلوئي  اإلمام  لدى  خصوصًا  األعاظم  هؤالء 
السيد  وهو  الكبار  تالمذته  أحد  كالم  من  مكانته  عن  ونعرف 
حممد رضا اجلاليل حيث يقول: »كان من أبرز املحّصلني لسّيدنا 
اأُلستاذ اخلوئي )قدس رسه( واملعتمد عليه يف الفتوى، واملعّول 

عليه يف اأُلمور الرشعية«.

أسطون العلم واألخالق

العلم،  طلب  ملجّرد  تتأتى  ال  املرموقة  العلمية  املكانة  هذه  مثل 
وإنام بتزكية النفس وحسن األخالق والتواضع والتقوى، وهو 

ما ُعرف عن السيد اخللخايل )رضوان اهلل تعاىل عليه( الذي كان 
ذا أخالق كريمة، طّيب النفس، عىل جانب عظيم من التواضع 
البيان، وهو يف  الروح، عذب  املعارشة، خفيف  والتقوى، حلو 
حياته الشخصية زاهد قانع باليسري من لوازم احلياة املاّدية، مقبل 

عىل أعامله العلمية خلدمة مذهب أهل البيت )عليهم السالم(.
دها ويعرضها  وللسيد الفقيد آثار ومؤّلفات كثرية خمطوطة مل يمهِّ
للنرش يف زمان حياته؛ وذلك لشدة تواضعه وجتنبه عن الشهرة، 
وقد مجع شيئًا من مؤلفاته وتقريراته لبحوث أساتذته، من بينها 
من  ُاصوليتني  دورتني  لتقرير  جمموع  وهو  ااُلصول  )تقريرات 
لبحوث  الفقه  تقريرات  رسه(،  )قدس  العراقي  املحقق  بحوث 

اإلمام الشيخ ضياء الدين العراقي
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الشيخ املشكيني )قدس رسه(، 3 � تعليقة عىل )هناية الدراية( 
وتصحيح  حتقيق  رسه(،  )قدس  األصفهاين  الشيخ  أُلستاذه 
يف  وشاركه  رسه(  )قدس  احليّل  للعاّلمة  الفقهاء(  )تذكرة 
التحقيق زميله آية اهلل الشيخ حممد رضا املظّفر )رضوان اهلل 

تعاىل عليه((.
أساتذته  إليه  فّوضه  ما  األوىل  شبابه  سنّي  يف  آث��اره  عن  أما 
العلمّية  والتصحيحات  التحقيقات  من  عرصه  ومراجع 
العروة  )مستمسك  كتاب  )حتقيق  منها:  القّيمة  لتآليفهم 
)مقاالت  وتصحيح  رسه(،  )قّدس  احلكيم  لإلمام  الوثقى( 
ااُلصول( أُلستاذه املحقق العراقي )قّدس رسه(، وتصحيح 

)حاشية الكفاية( للمشكيني )قدس رسه( وغريها(.

ولكن..!

حارب  الذي  املباد  النظام  فرتة  اخللخايل  السيد  عاَش  لقد 
أنوار  لذهاب  منه  بائسة  حماولة  يف  األع��الم  العلامء  وقتل 
أمام  وقف  وسّيدنا  فقيدنا  ولكن  األرشف،  النجف  حوزة 

املضايقات والعواصف العديدة التي واجهت احلوزة العلمية 
أمري  ج��ّده  ج��وار  يف  الراسخ  كاجلبل  وظ��ّل  تزعزعه،  فلم 
املؤمنني )عليه السالم( مرّصًا عىل إرادته وهدفه املقّدس وهو 
األرشف  النجف  حلوزة  واإلرشادية  العلمية  احلياة  استمرار 
العلمي والعميل  خدمًة لإلسالم واملسلمني، فواصل جهاده 
العام )1411  املباركة من  حّتى حدثت االنتفاضة الشعبانية 
ه� - 1991 م(، وبعد أن اقتحم النجف جنود الكفر إلطفاء 
املقدسات،  املحرمات وانتهكوا  استباحوا  الثورة حيث  تلك 
السّيد اخللخايل  اعتقال  انواع اجلرائم، جرى  أبشع  وارتكبوا 
وثالثة  اخللخايل  مهدي  السيد  مع  املبارك  رمضان  شهر  يف 
مع  البعثيني  سجون  غياهب  يف  مغيَّبني  وبقوا  أحفاده،  من 
عدد كبري من العلامء واملجتهدين من دون أن يعرف أحد عن 
مصريهم شيئًا، ولكن إرادة اهلل تعاىل كانت الكربى فانقشع 
ُعرف  ما  ولكن  املستكربين،  عرش  وسقط  الظالميني  ظالم 

فيام بعد أّن السيد اخللخايل قد قىض شهيدًا!.

اإلمام السيد أبو الحسن األصفهاني
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املتابعة  أسلوبية  يف  إضافة  متثل  ال��رؤى  هذه  ومثل 
النظر  وجهات  يف  أوس��ع  مساحات  عن  والكشف 
غري  املايض  يف  اخلليعي  الشاعر  عن  املدون  فأغلب 
صحيح وهي عبارة عن مشاهدات مؤرخني وباحثني 
املعلومة  الباحث  استخلص  لذلك  أجانب,  ورحالة 
واألدب  الفكر  أصحاب  إىل  مررها  التي  الصحيحة 
أو  إق���رارًا  وال���رأي  الكتاب  ه��ذا  ليقدم  والتاريخ 
استشهادًا ليصل هبا إىل ترصيح بسرية الشاعر انه حيل 
ومتسك بنهج النبي حممد واهل بيته )عليهم السالم( 
إضافة  ورثائهم,  بمدحهم  ديوان شعره خالصا  فكان 
ويف  والثقافية  احلسينية  املنابر  عىل  يردد  شعره  إن  إىل 
هذان  وأشهرها  السنني  مئات  منذ  الدينية  املحافل 
ومعدن  النبوة  بيت  ألهل  ملحبته  شعره  من  البيتان 

الرسالة )صلوات اهلل عليهم أمجعني( ..

قراءة:  محمد الموسوي

يعد ديوان الشاعر ابي الحسن علي بن عبد العزيز بن ابي سعد الخليعي “الموصلي- الحلي” لمحققه 

الباحث األســـتاذ الدكتور ســـعد الحداد احد إصدارات ديوان محافظة بابل قســـم )هيأة اإلحياء والتحديث 

الحضاري(  وطباعة دار الضياء في النجف األشـــرف، وهو يبحث في عوالم المكان والشـــخصيات المعينة 

في تأريخها ثم الســـمات الوصفية للمرقد أو المقام في عموم محافظة بابل, فضال عن وجود مراقد 

ومقامات اهل البيت واألنبياء )عليهم الســـالم( ومنهم الشـــاعر الخليعي ويأتي لتوســـعة الجهد البحثي 

في حياة الشـــاعر التاريخية الصحيحة ؛فراح يتعمق في االســـلوب البحثي وقدم من خالله رؤى تحليلية 

عـــن شـــخصية الخليعي كونه يـــرى إن إحياء هذه الرموز المكانية يســـاعد على بقاء الشـــاهد حيا للمرقد 

المجهـــول وعدم بقائه كما في الســـابق )اســـمه على مقدمة قبره دون معرفـــة حياته الحقيقية التي 

عاشها في مدينة الحلة ونسبه وانتمائه(..
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إذا شئت النج����اة فزر حسي��نًا               
                                                         لكي تلقى اإلل����ه قري���ر عني ِ

فإن الن�����ار ليس متس جس����اًم               
                                                         عليه غب����ار زوار احلس�����نِي 
وقد مجع الباحث احلداد ما استطاع يف هذه الديوان من أشعار 
لينفع هبا األدباء وحمبي الشعر العريب، وعند بحور الباحث عن 
والكتاب  واألدباء  املؤرخني  كتب  يف  اخلليعي  الشاعر  حقيقة 
فتحقق ما أراده وأظهر لنا حقيقة هذا الشاعر من )جممع األدب 
سنة  املتوىف  املوصيل  الشعار  ابن  عن  املنقول  الكامل(  والنص 
)654ه�( بكتابه املوسع عن حياة الشعراء الذين سبقوه ومن 
ضمنهم ذكر الشاعر, وكتاب أبن الشعار )قالئد اجلامن من فرائد 
شعراء هذا الزمان( بمجلداته التسعة والصادر يف بريوت سنة 
أزاح  الذي  بتحقيق األستاذ كامل سلامن اجلبوري  )2005م( 
)أبو  هو  احلقيقي  اسمه  وبيان  الشاعر  بعض سرية  الستار عن 
نعامن  بن  بن أيب حممد  العزيز  بن عبد  الدين عيل  احلسن مجال 
أبن بالل اخلليعي اخلفاجي النسب( عن ابن الشعار واملوصيل 

واحليل.
وسهولة  بالرقة  امتاز  اخلليعي  شعر  ان  الباحث  ويستخلص 
األسلوب وحسن املعاين, وله ديوان خمطوط يف مدح أهل البيت 
)عليهم السالم( ، كام ان تاريخ وفاته بمدينة احللة بعد مجع عدة 
مصادر حمققة يف عام )650ه�( وكان عمره )68( عامًا ومرقده 
يف مركز مدينة احللة وحتديدًا )حملة اجلديدة( معروف ويزار من 

قبل أبناء احللة وبعض املتشوقني ملعرفته وسريته .
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ً
صدر حديثا

صدور العدد )426( 

من جريدة “قطوف” 
صدر حديثًا عن دائرة البحوث والدراسات التابعة لديوان 
الوقف الشيعي العدد اربعامئة وستة وعرشون من جريدة 
وبقياسات  صفحة(   12( بواقع  االسبوعية  »قطوف« 
وثقافية  دينية  مواضيع  بني طياهتا  )42*30 سم( ؛محلت 
يف  للديوان  التابعة  واألقسام  الدوائر  نشاطات  ووثقت 
الفكرية  املقاالت  اىل  اضافة  العراقية  واملحافظات  بغداد 
اخبار،  )حمليات،  اب��واب  وبعناوين  واألدبية،  والثقافية 
دراسات،  وجمتمع،  ارسة  دينية،  شؤون  حتقيقات،  ثقافية، 

رسائل وافكار، فنون القراء، اعالم الورى(. 
والقيم(  )االنسان  عنوان  محلت  العدد  الفتتاح  كلمة  ويف 
اهلل سبحانه  هدايتي  القسام عن  الكاتب عالء  فيها  تطرق 
هاتني  ان  موضحًا  والترشيعية،  التكوينية  لإلنسان  وتعاىل 
النفيس  التكامل  وهو  واح��د  هدف  يف  تصبان  اهلدايتني 
للمخلوق واصفًا ذلك النضج بأنه يتأتى من خالل معرفة 

االنسان احلقة بربه ومن ثم بنفسه وبالعبادات.
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العامل  نظم  الزمان،  من  قرون  ثامنية  قبل 
واملرجع والشاعر والفلكي الشيخ نصري 
قصيدته  ث��راه(  )ط��اَب  الطويس  الدين 
أتى  ع��ْب��دًا  أنَّ  )ل��ْو  العظيمة  الوالئية 
بالصاحلاِت غدًا(، ليأيت الشاعر العراقي 
وينظم  ال��زي��دي  جعفر  احل��اج  املعارص 
قصيدًة إكاماًل للبناء وإمتامًا للمعنى الذي 
ختَم به شيخنا الطويس قصيدته.. حيث 

يقول شيخنا املعّظم: 

أما الشاعر الزيدي فقال: 

غــــــدًا بـــــالـــــ�ـــــســـــاحلـــــاِت  اأتــــــــــى  ـــــــدًا  عـــــــْب اأنَّ  لــــــــْو 

ـــــَجـــــٍر ـــــــــاَم مـــــــا �ـــــــســـــــاَم �ـــــــــســـــــــّواٌم بـــــــال �ـــــسَ و�ـــــــــسَ

ـــــٍن ـــــــــن �ـــــسُ ـــــــــــجَّ مـــــــن فـــــــر�ـــــــسٍ وم ـــــــــــــجَّ مـــــــا َح وَح

اأَحــــــــــــٍد اإىل  يــــــــــــــاأوي  ل  اجلــــــــــــوِّ  يف  وطــــــــــــــاَر 

ــــهــــُم ـــــــاِج كــــّل ـــــــب ـــــــِدي ــــو الــــيــــتــــامــــى مــــــــَن ال ــــ�ــــس يــــْك

ــــــفــــــًة مــــــوؤّل اآلفـــــــــــــــــًا  الـــــــنـــــــا�ـــــــسِ  يف  وعـــــــــا�ـــــــــسَ 

ـــعـــًا ـــِف ـــت مـــن اهلِل  عـــــنـــــَد  ـــــِر  ـــــسْ ـــــ� احل يف  كـــــــــاَن  مــــــا 

ــــًا ــــدي ــــت ــــق ــــــــــــزهــــــــــــراِء م ـــــــــــــبِّ فــــــاطــــــمــــــِة ال وح

ــــنــــًا ــــــــــم عــــل ــــــــــِه ـــــــــــــراءِة مـــــــــــْن اأعــــــــــداِئ ـــــــــــــال وب

ـــــــم ـــــــره ــــــيــــــد الـــــــقـــــــائـــــــم املـــــــــهـــــــــدي اآخ والــــــ�ــــــس

ــــْم ــــه ــــِت ــــاع ــــط َتـــــــهـــــــم واعـــــــــمـــــــــْل ب ــــــــــــــْن مـــــــودَّ اأك

ــــم ــــه ــــُت ــــع ــــي ــــس ـــــــــة اأطــــــــــــهــــــــــــاٌر و� ـــــــــري خــــــــــــُر ال

ـــــــْم َره ـــــــوَّ ـــــــس � حــــــــن  ـــــم  ـــــيـــــِه عـــــل �ــــــســــــّلــــــى  اهلُل 

ـــــمـــــا ُذِكــــــــــــــروا ــــــــارًا كـــــّل �ــــــســــــّلــــــوا عــــلــــيــــهــــم جــــــــه

َلــــــــُه( �ــــــســــــالَة  ل  ــــم  ــــيــــِه عــــل يــــ�ــــســــلِّ  مْل  )مــــــــن 

وَويل ُمــــــــر�ــــــــســــــــٍل  ـــــــــيٍّ  ـــــــــب َن ـــــــــــــــلَّ  َك وَودَّ 

ــــــٍل ــــــل ـــــــــــــــــاَم مـــــــــا قــــــــــــــاَم قــــــــــــــــــــّواٌم ِبــــــــــــال َم وق

ــــــــــــاٍف غــــــــــُر مـــنـــتـــعـــِل ــــــــــــاَف ح وطـــــــــــــــاَف مــــــــا ط

ــــِل ــــل ــــَب ال مــــــن  ــــــًا  مــــــاأمــــــون الـــــبـــــحـــــِر  يف  وغـــــــا�ـــــــسَ 

ــــِل ــــس ــــ� ــــَع ــــال وُيـــــــطـــــــعـــــــُم اجلـــــــائـــــــعـــــــَن الــــــــــــــُرَّ ب

ــــومــــًا مــــــــَن الــــــَزلــــــِل ــــ�ــــس ــــْع عـــــــــاٍر مــــــــَن الـــــــذنـــــــِب م

عـــلـــي املـــــــــوؤمـــــــــنـــــــــَن  ــــــــــــــــــِر  اأم بــــــــحــــــــبِّ  اإل 

ــــمــــِل ــــَع ال يف  ــــــــاَر  ــــــــه الأط الــــــ�ــــــســــــادَة  ــــــا  ــــــاَءه ــــــن اأب

الأزِل مــــــــــــدى  لـــــــعـــــــٌن  ــــــم  ــــــه ل والــــــــظــــــــاملــــــــن 

ـــِل ـــل ـــغ ـــال ب ـــــــاَر  ـــــــن ال ــــلــــى  يــــ�ــــسْ يـــــبـــــايـــــِعـــــُه  مل  ــــــن  م

وجــــــــِل ول  حـــــــــــــزٍن  بــــــــال  ـــــــــاَن  ـــــــــن اجل حتـــــظـــــى 

ـــــــــُة الأمـــــــــــــِل ـــــــــواب يـــــــــــــوَم الـــــقـــــيـــــامـــــة هــــــــــْم ب

ـــــــزِل ت ومل  ــــــاحــــــًا  ــــــب ــــــس اأ� ــــــــوِر  ــــــــن ال عــــــــــــامِل  يف 

ـــي ـــل ـــَع ـــــــــــــــــــــاأروا  ل ــــم واث ــــه ــــي ـــــوا ظــــامل ـــــن ـــــع ثـــــــــّم ال

ـــي ـــل َع الــــــر�ــــــســــــوِل  ــــفــــ�ــــسُ  ن عـــــجـــــبـــــًا؟  ول  ل  مْل 

الوالُء ألهل البيت      و البراءة من أعدائهم
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 ، يفَّ حس  كل  يستنفُر  جدثك  قرب  احلجِة  ذكر  عنَد  سَيدي، 
املترضعة  عيوين  تشري  حرضتك،  بشباك  اليدين  معلق  يرتكني 
أثره،  أقتفي  وقبتك،  قربك  بني  ضوء  كآللئ  أراُه  لوجودِه، 
املوالني؛  أفواه  من  يربق  الفرج  دعاء  صوت  لصدى  وأصغي 
أهبى  من  صوتًا  انتقيت  االص���وات  وم��ن  بالظهور..  أم��ال 
ال  شوقًا  يّف  يرضم  اسمك،  صوت  هو  قلبي؛  عىل  االص��وات 
خلودك،  تربة  منه  استنشق  وجهي،  عىل  فيه  أهيم  له،  حدود 
أحافظ  أن  ويستنطقني  معرفتك،  يف  خملصا  أكون  أن  حيّفزين 
ولك  هلل  خملصا  أكون  أن  نفيس:  عىل  قطعته  الذي  العهد  عىل 
وللمنتظر يف كل ترصف وعمل. فكلام توغلت يف معرفتك، زاد 

شوقي لرؤياك.
• أهيا اخلالد الساكن يف ضامئر االحرار، ابقني عىل نزاهة قلبي 

يف حبك ورضاك.
سَيدي، مل يبق من حيايت يشء مهم سوى أنت وكربالء وأنا.. 
خارجها  الطرقات  كل  عيني،  بني  ثامرها  حويل  تدور  كربالء 
اصبحت مقفرة يف عيني.. اذناي ال تسمعان غري صوت اسمك 

وأنفي ال يشم اال عطر رضحيك، كأن بيني وبينك اشارة توفيق 
اهلي، حضور باطمئنان، أملس توفيقاتك بأشيائك يف كل مكان: 
وأنا  بزيارتك،  بخدمتك،  بكرمك،  لطفك،  يف  أحبائك  برضا 

أرى وأنسى.
• أهيا الشفيع اجعلني شمعة مضيئة يف حمرابك املقدس.

سَيدي، عندما متسكني آللئ زيارة العهد حتت قبتك، واضع   

يدي فوق رأيس وأغرق يف ملكوت اهلل؛ ارك وأرى حجتك يف 
قلبي، فأسجد لصالة شكر بيضاء، فتنزل ايّل السكينة، فتفلت 
والديت  فيشاركني  أخ��رُب  مْن  دموعي.  اح��زاين  صناديق  من 
اجلديدة، اىل من اتوجه فيعرفني اين أمسكت صك االمان. مْن 
يناع  من  تظهر  بساطتها مجيلة  اجلاري، رغم  كالنهر  لغتي  يقرأ 
العشق وفاًء لباب الرمحة والعطاء. لغة نحرهتا عىل بابك بيقني 
أنك باب جنان اهلل، فأسدلت عليك روحي وأمنت ان عجل 

اهلل فرجه يسمع كل نداء ويقرأ كل مكتوب يف رضحيك.
عهد  عن  أنحني  ال  ان  بنحرك  اعاهدك  املوتور  الوتر  أهيا   •

منتظرك 

ها زيارة العهد تحت قّبِتك
ْ
 أضاءت

ُ
آللئ

بقلم: حيدر عاشور



منتدى كربالء ألدِب 
المرأة يقيم أولى أماسيه 

إقامة مسابقة شعرية 
خاصة عن “زين العباد”

املقدسة  كربالء  أدباء  احتاد  أقام  األسبوعية،  أماسيه  ضمن 
أحد  بوصفه  امل��رأة  ألدب  كربالء  ملنتدى  السبت  أمسية 

تشكيالت االحتاد احلديثة.
تاج  رقية  القاصة  مقدمتها  رحبت  األمسية  بداية  ويف 
باحلضور الكريم ثم حتدث رئيس فرع االحتاد الشاعر سالم 
الثقايف يف  املشهد  إثراء  النسوي يف  األدب  دور  البناي عن 
كربالء، وبعدها حتدثت مديرة املنتدى القاصة إيامن كاظم 

عن دور املنتدى ونشاطاته وآفاقه املستقبلية. 
وكانت  ل��ل��ق��راءة،  املنتدى  ع��ض��وات  املقدمة  دع��ت  ث��م 
نصًا  قرأت  التي  األسدي  زينب  للقاصة  األوىل  اإلطاللة 
من جمموعتها تيه الورد ثم القاصة أمل املوسوي التي قرأت 
فالقاصة  األخرية  األنبياء  وارث  مسابقة  يف  املشارك  نّصها 
نوفمرب  ج��ذوة  جمموعة  من  نصا  ق��رأت  التي  كاظم  إي��امن 
والقاصة رقية تاج قرأت قصة ثمة رماد يف املدينة فيام حتدث 
الروائية سلوى أمحد عن مشغلها الروائي ثم القاصة أشواق 
الدعمي التي قرأت نّصًا من جمموعتها نشيج اجلسد، بعدها 
قدم الناقد الدكتور عامر اليارسي ورقة نقدية حول اخلطاب 
النسوي يف األدب الكربالئي لتعلن املقدمة عن املداخالت 
كاظم كشيش  الدكتور عالوي  الشاعر  عليها  تعاقب  التي 
فرمان  عزيز  فاضل  والشاعر  سعيد  لفتة  عيل  والروائي 
إصدارات  توقيع  تم  اخلتام  ويف  املنويف،  رفعت  والشاعر 

عضوات االحتاد للحارضين من األدباء.

أعلَن ملتقى ابن املقرب األديب يف مدينة الدمام بالسعودية، 
التي أقامها احتفااًل وابتهاجًا بذكر  نتائج مسابقته الشعرية 
سيد الساجدين وزين العباد )عليه السالم(، وذلك ضمن 
)عليها  ال��زه��راء  السيدة  جملس  يف  ُأقيم  خ��اص  احتفال 

السالم( يف املدينة.
وقال القائمون عىل املسابقة يف بيان اطلعت عليه )األحرار(: 
إهّنا »هدفت إىل التعريف أكثر بحرضة اإلمام عيل السجاد 
شارك  وقد  العظيمة،  اإلسالمية  وأدواره  السالم(  )عليه 
فيها قرابة )70 شاعرًا وشاعرة( من دول عربية وإسالمية«.

مميزين  شعراء  ستة  فوز  عن  اإلعالن  »تّم  البيان:  وأضاف 
سامي  حسن  العراقي  الشاعُر  وحصد  املسابقة،  بجائزة 
العلوي  )أمحد هاشم  تاله كلُّ من  األول،  املركز  اهلل  العبد 
من البحرين، زكريا مصطفى أمحد من السودان، عيل حسن 
إبراهيم من البحرين، حممد باقر جابر من لبنان، ونارص مال 

حسن زين الدين من البحرين(«.
الفتًا إىل أن »املسابقات األدبية تشّجع الشعراء عىل الكتابة 
معانيهم  يف  واإلبحار  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  عن 

وكلامهتم العظيمة«.
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حمذوفة  الواقعة  تلك  زالْت  ما  العظيم،  اجلسد  ذلك  خلف 
إىل  تسبيحاهتا  أرسلْت  الشمس  أن  أعتقد  القاف(  )حرف 
الرب لتختفي وحيل حملها الليل، لكن القمر جعل من نفسِه 
أشالًء متناثرة ورمى نفسه يف هنر العلقمي مع كفوف العباس؛ 
ألنه خجل أن يأيت الليل وُتسبى النساء واألطفال يف الصحراء 

املظلمة.
ودقت  الكنائس  إىل  هرعْت  ال��ع��ذراء  مريم  أن  خُيربونا  مل 
النرصاين؛ كي يستجيب لرصاخات  لتوقف حمفل  األجراس 

»أال من نارٍص ينرصين؟!« 
ُصنعْت  حييى  قلبها  يف  احتضنْت  التي  الشجرة  أن  خُيربونا  مل 
الضال  ابنه  إىل  األب  إقناع  حماوالت  لكن  نوح،  سفينة  منها 
استمرْت حتى قتَل عيل األكرب، والسفينة أصاهبا زلزاٌل عندما 

رصخت األرض مع سقوط العباس.
مثل  ركض  حينام  احلسني  صوت  مع  متردْت  العاتية  الرياح 
السفينة  تأخرت  لذلك  عباس«  »أخي  ينادي  اجلريح  الليث 

حتى أصبحْت اهليجاء رماًد ودماًء.
النرص  بسورة  ُيتمتم  السامء  إىل  رسى  القرآن  أن  خُيربونا  مل 
واإلنجيل ُيردد أهيا الرب الرحيم أبعد السوط عن أبناء حممد. 
األبطال،  بتحريك  اكتفوا  فقط  بأكمله،  بالسيناريو  مل خُيربونا 

أما الكواليس فقد كانْت ُمظلمة..
ُنِحَر  عندما  األرض  بحجم  دماًء  نزفْت  السامء  أن  خُيربونا  مل 

عبد اهلل ابن الستة أشهر.
مل خيربونا أن عزرائيل كان يبكي عندما قبَض روح الرضيع.

لُينقذ  اخليام  حرق  عند  النهوض  أراد  احُلسني  أن  خُيربونا  مل 
رسائل العليلة لكن ِجراحه حالْت دون ذلك.

مل خُيربونا أن األمرية ابنة الكرام قدماها بكْت دًما وهي تتخطى 
الِسهاَم و الرماِح لِتصَل إىل ابِن مفقودة القرب.

رأِس  قطِع  أرادوا  عندما  نزلت  األبابيل  طيور  أن  خُيربونا  مل 
احُلسني لكن الذي أوقفها رصخات األطفال.. رّبام خافت أن 

تزيد الرعب يف أفئدهتم!!.

 
ٌ
 مفقود

ِّ
جزٌء من النص

نص/ تبارك علي الهاللي

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

43
ل�سنة 2021 م



ًالى روِح الشهيد )علي كاظم سيف داخل المعموري( 
 شجاعا

ً
 كربالئيا

ً
 فارسا

ُ
 االستشهاد

ُ
عله

َ
وج

رعب الدواعش!.. 
ُ

، وأجنحة مالئكية، واستشهادا باختيار السماء يا م
ً
 في عينيه أفكارا بريئة، وحماسا

َ
 الحرب، وضع

َ
 عمق

َ
داعب

لحمك المتناثر ســـينمو في حدائق متوســـطة الصدوق. وجهك ســـيكون في كل االزهار، ومن فتحات ابتســـامتك تطير 
ذ بالورود أيها المجاهد الصغير. ســـيقول في 

ّ
 وانت تتلذ

ً
فراشـــات روحك حول المقربين والمقربات.. ســـيراك الجميع حتما

كل صباح: صباح الخير لخطى طيفك، لصرخاتك، لقفزاتك، لبطوالتك.. خسرت، ربحت، انظر الى من صعد انت.. 
، وأنت في عمر الزهور. 

ُ
غدق

ُ
 هذا البهاُء الم

َ
ى لك

َّ
 جســـدك وأنت تحمل أســـرارك الفتية الى الله. أن

ّ
آه، يا ولدي ما أخف

ب 
ّ
 أنين، بمجرد النظر في صورك والتفكير في وجهك.. لم اعتد أن أتغي

ُ
ولم يبق من حياتي غير ذكراك.. يحضرني ألف

، وقد أغلو بتضرعـــات وال أخفي نواياي. وفي كل محفـــل لذكراك تأخذني حرائق 
ً
، أدخـــل الضريح مغموما

ً
عنـــك طويـــال

الشعِر، فيثقلوني باالحترام واثقلهم بالشعر، فيحّل وجودك وتنزل من صورتك تبدأ الحديث عن  سجل همسات السرعة 
على سواتر الصد وصوالتك المميتة التي تزرع الُرعب الكبير في غربان الشر الداعشي. وبذات الوقت تزرع محبتك في 
قلوب المجاهدين من ســـرايا الدفاع الشـــعبي، بنفس الروح الطيبة التي بثها عقلك المتزن بين طلبة واساتذة الصدوق. 
كان فكرك ما زال يلمع على األوراق، وخيالك يبحر في نيل شـــرف الشـــهادة. كنت تحب ان تكتب عن الشـــهداء وتطيل 
 لتـــرى اإلمام كيف يراك.. 

ً
وقوفـــك امام شـــهداء الطف تتحدث معهم بلغة التضرع والســـالم، وتحلم ان تكون شـــهيدا

وجرى دم الشـــهادة فيك، وما أن جاء النداء الجهاد الكفائي، وأطرقت مســـامعك الفتوى المباركة من فضاءات ضريح 
 فيك غيرة العقيدة، ونضجت روح المذهب بروحك، وركعت أمامي ودموعك حارة وجسدك يلتهب 

ْ
سيد الشهداء، علت

من الحماسة: 
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من  اطلق  السامء  قانون  وه��ذا  قانون،  رجل  انت  أيب   -
وقد  نداؤُه  يتكرر  قد ال  السامء كربالء،  ارض احلسني وعاصمة 
املؤمنني  قلوب  تعاىل  اهلل  خيترب  واحدة،  مرة  العمر  يف  اال  يأيت  ال 
يف قرابني الشهادة.. ال قيمة للحياة اذ مل يكون لإلنسان قيمة يف 
ذاكرته وذاكرة الدين والوطن، هو نظرة مرتبطة باألرض كجسد، 
وبالسامء كروح، وسامء رأيس تعزف لغة الشهادة اخلالدة، وكل 
من  بد  وال  شمسها  بزغ  الشاعر  أيب  يا  واليوم  اتساعًا  تزداد  يوم 

االستشهاد.
وذهب شمس وقمر »املعموريني« ملتحقا برسايا احلشد الشعبي، 
ورغم انه مل يكمل تدريباته بشكلها العسكري، واملعارك حتتاج اىل 
رجال اشداء، ذهب اىل حيث املوت يرفع شعار االستشهاد بحب 
أهل البيت -عليهم السالم- ويعمل بعقيدة االمام احلسني -عليه 
السالم- فعال نجم قوته وشجاعته يف - جرف الصخر- كان من 
الفرسان الذين ال يشّق هلم غبار وال يرتك وراه جرحيا او شهيدا 

عرفته  بندقيته،  رصاص  من  تكفريي  )داع��يش(  أي  يسلم  وال 
العباسية!.  احلسينية  احليدرية  العراقية  وغريته  لعطفه  االهايل 
كان  النهار  واط��راف  الليل  آناء  الصوالت  دائم  قتاال،  يرتك  ال 
وجماري  االرض  جحور  يف  النائمة  )داع��ش(  خاليا  هبا  يرعب 
النفايات، يكشف مبكرا كل خمططاهتم فعرف ب�)عيل الكربالئي( 
تنكره  وال  السالم(..  احلسن)عليه  اإلمام  مدينة  بابل  من  القادم 
أسد  شبل  كان  كيف  قطعاهتا..  بكل  والرمادي  االنبار  مناطق 
هبام  يلهج  ووارث  عاشوراء  زيارة  وصوت  يقاتل،  يقهر؟!.  ال 
لسانه. كان جيدمها رضورة مطلقة، اليقني املطلق، فبهام يشتت كل 
مجع رشير خلونة العراق وجيندل هبام كل من يمّس تراب الوطن 
متزق  والنواصب،  االع��داء  قلب  يف  دائم  رصاص  فالزيارتان 
نظامهم اخلبيث، وعىل السواتر سجادة وسبحة وتربة كربالء عىل 
ارض خرضة تشّق قلب ساترهم الصلب، املشمئّز من االرهاب 
والذبح واحلرق امللتهب بالتكفري والتضليل عىل حساب الفقراء 

ذه����ب ش��م��س وق��م��ر 

»ال����م����ع����م����وري����ي����ن« 

الحشد  بسرايا  ملتحقا 

ال��ش��ع��ب��ي، ورغ����م ان��ه 

ل���م ي��ك��م��ل ت��دري��ب��ات��ه 

ب��ش��ك��ل��ه��ا ال��ع��س��ك��ري، 

الى  تحتاج  وال��م��ع��ارك 

رج�����ال اش�������داء، ذه��ب 

الى حيث الموت يرفع 

شعار االستشهاد بحب 

-عليهم  ال��ب��ي��ت  أه���ل 

السالم- 
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واملساكني والناس اآلمنني بأوطاهنم.  
أبدا لن ترحل عن قلبي أهيا االبن اجلميل، فقد جئت اىل زيارة 
االمام اليوم بدال عنك وشاهد حفاوة أبناء الرضيح الرشيف 
كيف يفتخرون بشبابك وعطائك؟! كأنك موجود عند شهداء 
الطف تزورهم وختدم معهم، وقد حتققت رؤياي حني رأيتك 
عشاق  تساعد  الشهداء  شباك  عند  واقفا  املالئكة  بأجنحة 
احلسني عىل اداء الزيارة وفروض الدعاء.. ها أنا اراك يف قلبي 
يوم  الثامن عرش رمضان،  بيوم  تذّكرين  وانت  واسّلم عليك، 
أجازتك األخرية. كيف جاءك اتصال من اخوتك املجاهدين 
يدعونك لرتك االجازة استعدادا لصد هجوم موسع عىل منطقة 
–احلصيبة الرشقية- يف حمافظة االنبار؟!. رأيت ابتسامتك التي 
عىل  كنت  كيف  شاهدك  مشمس!..  صباح  يف  الزهرة  تشبه 
عجالة تّودعني وتّودع كل من تراه أمامك، اوصلتك اىل حيث 
سيارات احلشد وذهبت وأنا النار قد اشتعلت بقلبي، وكنت 
عىل يقني ان هذا هو قدومك االخري اىل بابل وكربالء والنجف. 
كل يشء يؤكد هذا الشعور اوهلا قولك: يا أيب سأرفع رأسك 

قلت  واملقدسات...  والوطن  الدين  اجل  من  االستشهاد  يف 
لك بقلب جزوع وصوت خمنوق: تليق بك الشهادة يا عيل!.

االنتصارات  ص��ور  ترسل  وان��ت  القلق،  رحلة  وب���دأت 
حتى  صورك،  وتكررت  الشهداء،  سيد  عند  الدعاء  وتسألنا 
تعد  ال  مفخخات  -احلصيبة-  يف  الكبري  االشتباك  نبأ  جاء 
من  عزيمتهم  ش��ّدوا  وخونة  ومرتزقة  دواع��ش  حتىص،  وال 
كان  العراق..  يف  يشء  لكل  الكارهني  واسيادهم  اوليائهم 
تطفئون  واملجاهدون  أنت  وكنت  باحلقد،  ممتلئا  هجومهم 
اجسادهم  حتصدون  وانتم  الرشيفة  بصوالتكم  حقدهم  نار 
عرب  شاهدكم  وق��د  اخل��اوي��ة..  رؤوسهم  وتفجرون  العفنة 
تصمدون  كيف  العامل!  وكل  العراق  كل  الفضية  الشاشات 
امام هليب املوت قاسمني ان ال يعرب –داعيش- اىل املقدسات 
وال ينال من تراب الوطن.. فلم يستطيعوا اخرتاقكم فأرسلوا 
صهاريج املوت اململوءة بأقوى املتفجرات.. نالت من مقدمة 
احلشد الشعبي الصابر والصامد، فكان دورك انقاذ ما يمكن 
شجاعتك  هنا  كانت   .. الشهداء  واخالء  اجلرحى  من  انقاذه 
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ومل  هت��دأ  مل  اق��ران��ك،  ك��ل  عليها  حسدك  وبسالتك 
تتوقف عن جهادك حتى صباح يوم اجلمعة املصادف 
املوافق 23 رمضان 1436ه�...  2015م   /  7  /  10
فتعبث  تتكرر  واملفخخات  املطر  مثل  الرصاص  كان 
يا  -لبيك  تنادي  وانت  انقالبا،  االرض  فتقلب  باجلو 
حسني- لبيك يا زهراء- ورسك مشدود بعلم -لبيك 
يا ام البنني.. كل من شاهدك قال ان البطل )عيل كاظم 
سيف داخل املعموري( كان مثل الزئبق حيتمي وينهض 
القناصة  برصاص  جسدك  امتأل  حتى  ويقاتل.   وينقذ 
وحني  أمثالك،  الشجعان  يقتلون  الذين  –الداعشية- 
سقطت شهيدا اراد زميلك املجاهد املصاب ان خيليك 
مرسعة  املفخخة  تلك  جاءت  ولكن  االمان  منطقة  اىل 
أهذه  الطاهر..  جسدك  فوق  وانفجرت  بذات  نحوك 
يف  تطاير  قد  حلمك  يشء  منك  يبق  مل  جسدك؟  هنايُة 
بموكب  فالتحقت  استشهادك،  تضاعف  فقد  السامء، 
دمًا  السامء  عليهم  بكت  الذين  الدامي،  الطف  فرسان 
الدمع  من  سامء  فلعينيك  الزكية..  بدمائهم  فامتزج 
ألهنا  ببطوالتك،  وتفتخر  حتتفل  واألرض  وال��دم، 
رفعتك اىل ما فوقها لتكون كل السامء مزارك، وهذا من 
رقة شبابك املخضوب بدمك، ويقني عقيدتك, الن رقة 
االلتقاء برب السموات كانت بدم ممزوج برتاب وهواء 
ومن  الشهداء  استقباله  عند  اهلل  حيبه  ما  وهذا  الوطن، 
حيبهم اىل جواره.. وهذا ما ال نعرفه من رس اهلل العظيم. 
لك يا من اسمك »عيل« اسمك اليوم الشهيد »عيل«، يا 
من جيهله اآلخرون ويتذكره املخلصون تقول املرجعية 
الدينية العليا: عيل منا، ويقول احلشد الشعبي: عيل أنا، 
والسحب  حتسدك  واالرض  منا.  عيل  السامء:  وتقول 
تصورك ودمك املنثور يف ساحات الرشف افضل الدماء 
حّل  اينام  عاٍل  بصوٍت  مبتهجًا  حيملك  الكرم  دم  فهو 
اللمعان..  بربيق  الرشيقة  روحك  تنهض  اسمك  ذكر 
فالكائن الوحيد يف العامل خيتاره الناس بحب وبدون ان 
وباشعاري  بك،  افتخر  وأنا  الشهيد..  يتغري وجهه هو 

ابكي بسعادة انني أب لشهيد..
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االنجراِف  أوالِدنا من  لتحصنِي  واملنهجيُة  العمليُة  الُطرائُق  ما 
يف التياراِت العلامنية والالأخالقية يف ِخَضمِّ التطّوراِت الرسيعِة 

وهجمِة اإلنرتنت الرشسِة عىل بيوتِنا؟
األجياِل  هذه  بشأِن  اهتمَّ  من  بنظِر  هلام  ثالَث  ال  مها  عاملاِن 
يتجّزُأ  ال  ُجزٌء  العنكبوتيَة  الشبكَة  أّن  فوجدْت  ولدْت  التي 
مىض  فيام  الشبكَة  هذه  تعهْد  مل  التي  األجيال  أو  حياهِتا،  من 
بيشٍء  معها  املشواَر  ُتكِمَل  ألن  اضطّرت  لكّنها  حياهِتا  من 
من  ا  حظًّ يمتلُك  من  عنَد  األمِر  بادئ  يف  -ربام-  امُلامنعة  من 
َل  التدقيِق والتمحيص، أو بقبوٍل ُكيّل لألمِر عنَد من اعتادوا تقبُّ
الشعوِب  وأينام حّلْت كام هو حاُل  امُلستجّداِت كيفام وجدْت 
بخالِف  العلميِة  القفزاِت  أج��واِء  عىل  اعتادْت  التي  الغربيِة 
شعوبِنا البعيدِة عن تلك األجواِء، فهي وبُحكِم كوهِنا تستورُد 
هذه التقنياِت وبأوقاٍت ُمتأخرٍة فإهّنا ختضُع ُكلَّ جديٍد ملفاهيِمها 
وعاداهِتا وتقاليِدها ابتداًء.. وهذا أمٌر َحَسٌن، رغَم أّن النتيجَة 
وإْن  وامُلتغرّياِت  القفزاِت  هبذه  القبوَل  ستكوُن  األحواِل  بُكلِّ 

كاَن بنحٍو تدرجيي.. 
التي  والصناعاِت  امُلنتجاِت  ُكلِّ  عىل  ينطبَق  يكاُد  األمُر  وهذا 
)الشبكة  مع  متاًما  خُمتلٌف  األم��َر  لكّن  البرش،  حياَة  غ��رّيْت 
ِد  الرتدُّ من  ليشٍء  ختضَع  أْن  هلا  ُكتَِب  ربام  التي  العنكبوتية(، 
بعد  فيام  لكّنها  تغلُغِلها يف حياِة شعوبِنا،  بداياِت  قبوهِلا مع  يف 
صارْت تتحّوُر وتتطّوُر دوَن أْن متنَح ألحٍد الُفرصَة يف ُمراجعِة 
عِة  ُج له مع استغراِق اجلميِع يف هذه الربامج امُلتنوِّ ما تنرُشه وتروِّ
هذه  ألّن  ُمعّقًدا؛  األمُر  أصبَح  االستخدامات  دِة  ُمتعدِّ الكثريِة 
حّطْت  فلاّم  تدرجيي،  بشكٍل  إليها  اجلميَع  استدرجِت  الشبكَة 

رحاهُلا انفجرْت كُقنبلٍة كبريٍة تشّظْت وتطايرْت فأصابت..
أبشِع  من  وأّن��ه  اإلنرتنت  بكارثيِة  الوصُف  هذا  يوحي  قد 
وال  للغايِة  سّيٌئ  اليشء  هذا  أّن  منه  ُيفَهُم  وقد  االخرتاعات، 
يشَء فيه غري السوء.. لكن االمر ليس كذلك، فامُلحتوى الذي 
ُمه املواقُع ال خيلو من مادٍة نافعٍة وال خيلو كذلك من رضٍر  ُتقدِّ
بالغ، وقد قيَل يف شأنِه إّنه سالٌح ذو حّدين، إال أنَّ متييَز هذين 

والمواقع الواقِع  بيَن  أبناؤنا 
حسين فرحان
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رهَن  تبقى  القبوِل  أو  الرفِض  خانتي  يف  وجعلهام  احلّدين 
عاداٍت وتقاليد وطباع وانتامءات واعتقاداِت الناِس ُهنا يف 
التي ختتلُف غالًبا يف كثرٍي  ُبلداٍن أخرى  ُهناك يف  أو  ُبلدانِنا 
من التفاصيل؛ فام نراه قبيًحا قد يراه اآلخُر حسًنا ال عيَب 

ا..  فيه، وما نراُه نافًعا قد يراُه اآلخُر ضارًّ
نفِعه،  أو  رضِره  عىل  ونتفَق  امُلحتوى  ُنمّيَز  أْن  هو  ُنا  هُيمُّ ما 
وأْن ُندِرَك حقيقَة أّن منظومَتنا األخالقيَة وهويَتنا قد تنهاُر 

يف أّيِة حلظة.. 
تأكيٍد  بُكلِّ  لكّننا  امُلحتوياِت  بعِض  قبوِل  يف  نختلُف  قد 
سنتفُق عىل رفِض ُكلِّ ما من شأنه العبُث بمصرِي أوالدنا.. 
ُج هلام اليوَم بطريقٍة ناعمٍة ُمنّمقٍة قد  فالعلامنيُة واإلحلاُد ُيروَّ
واإلباحّيُة  عليه..  احلفاظ  عىل  وآباؤنا  اجتهَدنا  ما  تنِسُف 
سابقتِها؛  عن  نعومًة  تقلُّ  ال  بطريقٍة  هلام  ُج  ُي��روَّ والتعّري 
اإلعالناِت  عن  ينفكُّ  ال  الصوِر  هلذه  امُلفاجُئ  فالظهوُر 
مُلنتجاٍت  كاقرتاحاٍت  استئذاٍن  دوَن  تظهُر  التي  واملقاطِع 
ُمتيرسٌة  وهي  هلا،  خُمّصصٍة  مواقَع  وجوِد  عن  فضاًل  ُمعّينٍة 

لدخوِل أّي شخص..
إّنه االستدراُج بتعويِد العنِي واأُلُذِن عىل امُلشاهدِة والسامِع 
امُلسّلامِت، بل ومن الرضوراِت  برّمتِه من  كي يكوَن األمُر 

خصوًصا مع تناُغِمها والغرائز وتزامُحِها وامُلعتقدات.. 
إهّنا حرُب استنزاٍف ال مفرَّ منها إال مع تضاُفِر جهوٍد كبريٍة 
خلوادِم  أسريًة  ُأِخ��َذْت  التي  الشعوُب  هذه  منها  تنتفُع  قد 

الشبكِة عرَب برامَج ُتداِعُبها مالينُي األنامِل ُكّل يوم..
عنَدما ننظُر إىل اجلانِب امُلظلِم من هذه القضّية، فينبغي أْن 

نتساءَل:
من  أوالِدن���ا  لتحصنِي  واملنهجيُة  العمليُة  ال��ُط��ُرُق  ما   -
خَضمِّ  يف  والالأخالقية  العلامنيِة  التياراِت  يف  االنجراِف 
سِة عىل بيوتنا؟.. التطّوراِت الرسيعِة وهجمِة اإلنرتنت الرَشِ

هجمًة  يشنُّ  َمن  اإلنرتنَت  نعدُّ  السؤال-  -وبحسِب  نحُن 
هذا  يدفُع  َح��لٍّ  عن  نبحُث  نحُن  بيوتِنا..  عىل  رشس��ًة 
ا أْن نجَد مثَل هذا  الكابوَس وهذا اخلطَر.. فهل ُيمِكُننا حقًّ
احلّل؟ وهل بإمكانِنا أْن نصنَع ُمعادلًة تنأى هبذا الواقِع عن 

خطِر املواقِع بلحاِظ استحالِة فصِلها ُكّلًيا عنه؟..
ومنهجيٍة  عمليٍة  وُأخ��رى  علميٍة  إلمكاناٍت  نحتاُج  ربام 

يكوُن الدافُع لتحقيِقها احلاجَة املاسَة للحفاِظ عىل املنظومِة 
وما  األمر؟  هذا  ِق  حتقُّ ُفرُص  فام  االهنيار..  من  األخالقيِة 
امُلتاُح منها أو القابُل للتطبيِق بعَد اختاِذ قراٍر جادٍّ ومسؤوٍل 
من ِقَبِل امُلهتّمني وعدِم االكتفاِء بالُنصِح واإلرشاِد واالتكاِل 

عىل اآلثاِر املعنويِة هلام دوَن التغاُفِل عن أمهيتِهام مًعا..؟
فاملواقُع  التنظرِي  عن  بعيًدا  واقعي  بشكٍل  األمِر  ُمعاجلُة  اذًا 
تعبُث بالواقِع وعاملها االفرتايض ُينِذُر بكارثة.. لنستعرْض 
جمموعًة من احللوِل التي هندُف منها انتقاَء احلبِّ اجلّيِد من 
الرديء ولو بنَِسٍب ُمعّينٍة، مع األخِذ بنظِر االعتباِر أّن قضّيَة 
قطِع الشبكِة بشكٍل هنائي عن املنزِل مل يُعْد أمًرا منطقًيا مع 
منها  ِعّديدٍة  جوانَب  يف  تامٍّ  بشكٍل  باملواقِع  حياتِنا  ارتباِط 
اقتضِت  مّما  وغريها،  واالجتامعي  واالقتصادي  التعليمي 
سيكوُن  لذلك  امُل��ع��ارصة؛  احلياِة  وُمتطّلباُت  ال��رضورُة 

احلديُث عن حلوٍل ُأخرى ُيمِكُن إجياُزها بام ييل:
أذون��اِت  تتطّلُب  التي  األبويِة  الرقابِة  برامِج  تفعيُل   -1
إمكانيَة  التطبيقات، ومتنُح هلام  تنزيِل  لغرِض  األبوين  أحِد 
يف  األوالُد  تصّفَحه  الذي  امُلحتوى  ومشاهدِة  استعراِض 

فرتاٍت سابقٍة وإشعاِرهم بأهّنم خيضعون لرقابٍة ُمشّددة.
أو  ُمعّينٍة  برامَج  باستخداِم  الضاّرِة  املواقِع  حجُب   -2
قد  )ال��راوت��ر(..  املنزيل  ِه  املوجِّ طريِق  عن  بذلك  م  التحكُّ

يتطّلُب هذا األمُر االستعانَة بُمختصٍّ يف هذا املجال..
زياراٍت  عىل  األوالِد(  مع  )باالتفاِق  امُلبارشُة  الرقابُة   -3

ِح حمتوياِت هواتِفهم. ُمتكّررٍة من ِقَبِل األبوين لتصفُّ
بعِض  استخداِم  س��وِء  مغّبِة  من  امُلستِمرُّ  التحذيُر   -4

التطبيقاِت واالستعانُة بأمثلٍة وشواهَد لذلك.. 
5- التلويُح بعقوباٍت صارمٍة فيام لو تمَّ جتاوُز األبناِء هلذه 

الضوابط.. 
قد يكوُن األمُر صعًبا بعض اليشء، وقد يتذّمُر البعُض من 
بثقتِه  ذلك  ُل  ُيعلِّ وقد  الرقابة،  هذه  مشقَة  نفَسه  َف  ُيكلِّ أْن 
جسوِر  ُأسَس  أّن  عىل  ُيرِصُّ  وقد  أوالده،  بأخالِق  امُلفرطِة 
الثقِة ما تزاُل قويًة وراسخًة.. لكن هذا ال يعني اختاَذ ولو 
ُجزٍء من هذه التدابرِي االحرتازية، فاألمُر يستحقُّ شيًئا من 

العناِء أماَم هجمٍة قد حترُق األخرَض واليابَس مًعا..

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

49



مرقٌد ل� »ثائٍر حسينّي« يصبُح مأوى ألفئدِة الشيعة
وسط بساتين »النعمانية« الموالية للعترة الطاهرة

البيت  أهل  ومقامات  مراقد  تشمُخ  جاورها،  وما  آسيا  قارة  ويف  األرض  اتساع  عىل 
)عليهم السالم( وأبنائهم وذرارهيم شاخصًة أمام عيون املحّبني واملوالني هلم يترّبكون هبا 
ويطلبوَن حاجاهتم بكل طمأنينة وأمان، بعد أْن كانوا يف حياهتم مهّددين باملوت مطاردين 
من السلطة الغاشمة التي جثمت عىل صدور املسلمني لفرتات طوال، وهذا هو السبب 

الوحيد الذي جعل من قبورهم موّزعة ومتناثرة بني مكان وآخر.
القاسم  بن  حممد  السّيد  بمرقد  قّرائها  لتعريف  )األحرار(  جمّلة  تنطلق  الكلامت،  هبذِه 
العلوي )رضوان اهلل تعاىل عليه( الذي يعود بنسبه إىل اإلمام زين العابدين )عليه السالم(، 
وقّصته التي ال ختتلف عاّم حّل من ظلم وأذى من قبل أعداء أهل البيت )عليهم السالم( 

خصوصًا خالل فرتيت احلكم األموّي والعبايّس املقيتني.

األحرار: حسنني الزكروطي - تصوير: مرتىض االسدي

ثائر كاظم القريشي
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عيل  بن  القاسم  بن  حممد  للسيد  الرشيف  املرقد  يقُع 
اإلمام  ابن  عيل  اإلمام  ابن  األرشف  عمر  بن  األصغر 
الصالة  أفضل  )عليهم  املؤمنني  أمري  اإلمام  ابن  احلسني 
والسالم( يف منطقة )املعيكيط( وهي النقطة الفاصلة بني 
احلدود اإلدارية لقضاء النعامنية ومدينة الكوت العراقية، 
حمافظة  طرق  مفرتق  عىل  تقع  زراعية  منطقة  وهي 
واسط والعاصمة بغداد، ويقصده آالف الزائرين بينهم 

القادمون من خارج احلدود العراقية. 
عن  يبعد  الذي  الرشيف،  املرقد  إىل  رحلتنا  انطلقت 
الشارع الرئييس للمدينة مسافة )كيلومرت واحد(، لنحّط 
برحالنا فيه ونشّم عبَقه املبارك، وكان لنا هذا اللقاء مع 

السيد ثائر كاظم القرييش أحد خدمة املرقد الرشيف.
العلوي  للسيد  الوّضاءة  السرية  لنا  روى  القرييش 
كان  اجلليل  »السّيد  أن  مبينًا  عليه(،  تعاىل  اهلل  )رضوان 
يسكن يف مدينة خراسان بإيران، وكان له أنصار وحمّبون 

حلق  السالبني  العباس  بني  ضد  ثورته  بسبب  لكن  ُكثر، 
بالنجاح  تكللها  وعدم  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 

طرأت عىل حياته حتديات وظروف صعبة«.
وتابع القول: »بحسب املرويات التارخيية فقد تّم القبض 
والذي  طاهر،  بن  اهلل  عبد  خراسان  وايل  قبل  من  عليه 
ونتيجة  سامراء،  يف  العبايس  للحاكم  أرسله  بدوره 
حبيَس  وظّل  ظهره،  يف  ُأصيب  السجون  يف  للتعذيب 
متخفياًّ  وبقي  هتريبه،  من  أنصاره  متّكن  أْن  إىل  السجون 
من أزالم بني العباس حلني انتقاله اىل هذه االرض التي 
عمته  ان  الروايات  وتذكر  امُلقعدة،  عمته  تسكنها  كانت 
أهنا  حتى  الفور  عىل  وُشفيت  آالمها  تناست  رأته  حينام 
اقدامها، وبقي عندها اىل ان تويّف  السري عىل  استطاعت 

)رضوان اهلل تعاىل عليه(«.
مصادر موثوقة

حياة  املصادر  من  الكثري  »تناولت  القرييش:  وأردف 
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السيد العلوي والثورة التي قام هبا واملكان الذي يرقد 
جسده الطاهر فيه، ومن تلك املصادر )بحار األنوار، 
أعالم  وسرية  الطالبيني،  ومقاتل  الثاقب،  والنجم 
النبالء، وتاريخ ابن كثري(، وقد ُذِكر عند أبناء الُسنّة 
كوهنم يعتقدون أّنه كان صوفيًا، ولكن احلقيقة تقول 
انه كان يرتدي جبٌة من الصوف، وقد تم التحقق من 
النظام  سقوط  بعد  الرشيف  النسب  وإظهار  ذلك 
عىل  ثبت  الدقيق  والتحقيق  التحري  ونتيجة  البائد، 
)عليهم  الكرام  البيت  آلل  الرشيف  نسبه  ذلك  إثر 

السالم(«.
مقامات عظيمة يحتضنها المزار

الرشيف  املزار  عن  أخرى  تفاصيل  رسَد  القرييش،   
من  املباركة،  أروقته  بني  يضمه  وما  العلوي،  للسيد 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  اإلمام  مقام  بينها 

الرشيف( وله قّصة توّثقها املصادر التارخيية.
قبل  من  الرشيف  املرقد  إظهار  »تم  القرييش:  يقول 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عّجل  والزمان  العرص  صاحب 
الرشيف(، وهو الذي كتب عىل قربه هذا قرب السيد 
ثالثة  وبقى  نسبه،  وكتب  العلوي  القاسم  ابن  حممد 
التقى بالشيخ جواد  أنه  املنطقة، حيث ُيروى  أيام يف 
لك  له سيدي  فقال  )الغيبة(  كتاب  النعامين صاحب 
مقامان  مقام يف النعامنية ومقام أينام تكون فيه، فيجيبُه 
)عليه السالم(: »يف ليلة اجلمعة أكون يف احللة وليلة 
تّم ذكر هذا  )النعامنية( وقد  الثالثاء وهناره أكون يف 
جواد  للشيخ  العلامء(  )رياض  كتاب  يف  احلديث 

النعامين«.
إعمار المرقد الشريف

ويروي لنا القرييش مراحل اإلعامر والتشييد التي مر 
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هبا املرقد الرشيف واملقام املبارك عرب التاريخ، موضحًا 
ففي  مراحل،  عدة  عىل  تم  واعامره  املزار  »بناء  أن 
األربعينيات واخلمسينيات من القرن املايض كان املزار 
مقام  اىل  ترمز  صغرية  قبة  تعلوه  صغري  بناء  عن  عبارة 
زعيم  زمن  ويف  العلوي،  السيد  ومرقد  املهدي  اإلمام 
احلوزة العلمية اإلمام أيب القاسم اخلوئي )قدس رسه( 
اعطى وكالة إدارة شؤون املزار اىل السيد )حبيب سلامن 
اخلطيب(، وخالل تلك الفرتة قام أحد املتربعني بتشييد 
املزار، وبعدها ساهم أهايل املنطقة واخلريون بتطويره«.

اىل  الرشيفان  واملقام  املرقد  ضّم  »بعد  القول:  وتابع 
عام  يف  الرشيفة  الشيعية  للمزارات  العامة  األمانة 
هناك  وأصبح  املقام،  بتوسعة  األمانة  قامت  2005م،  
املسقف  اىل  اضافة  اخللفي  واآلخر  األمامي  الصحن 
باملرمر  االرضية  إكساء  صاحبها  واخللفي،  األمامي 

وبناء الصحيات، وهذه املرحلة من االعامر بدأت منذ 
تبلغ  حيث  الثالثة،  املرحلة  عدها  ويمكن   2007 عام 
مساحة املزار احلالية قرابة )15 دوناًم(، واملساحة البنائية 

للمرقد واملزار )400 مرت مربع(«.
طريق  دجلة  هنر  جهة  من  حيده  املرقد  »ان  إىل  مشريًا 
بغداد ومن اجلهة االخرى، لذلك يعد هذا املرقد موقعًا 
اسرتاتيجيا السرتاحة الزائرين وخصوصًا القادمني من 

مجهورية إيران اإلسالمية«.
ويشهُد املرقد الرشيف للسيد العلوي وفود أعداد كبرية 
من الزائرين سواء من داخل العراق أو خارجه، وتعد 
أيام والدة اإلمام املهدي املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه 
استشهاد  وذكرى  املباركة،  االربعني  وزيارة  الرشيف( 
اإلمام موسى الكاظم )عليه السالم( من أكثر املناسبات 

الدينية وفودًا للمرقد الرشيف.

تم إظهار المرقد الشريف من 
قبل صاحب العصر والزمان 

ل الله تعالى فرجه 
ّ

)عج
الشريف(، وهو الذي كتب على 

قبره هذا قبر السيد محمد 
ابن القاسم العلوي وكتب 

نسبه، وبقى ثالثة أيام في 
المنطقة..
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وعرب  الشهرية،  األرجنتينية  »كالرين«  صحيفة  نرشت 
مشاهد  ألحد  ص��ورًة  الرسمي،  اإللكرتوين  موقعها 
زيارة عاشوراء املليونية ضمن قائمة خاصة تضم )70 
العامل  يف  الفوتوغرافية  الصور  وأهم  أبرز  من  صورًة( 

لسنة 2021م.
وقالت الصحيفة: إن »الصورة امللتقطة من قبل مصور 
ضياء  اهلل  )عبد  العاملية،  اإلخبارية  )روي��رتز(  وكالة 
مراسيم  يف  املشاركني  ال���زّوار  مج��وع  جتّسد  ال��دي��ن(، 
عاشوراء اإلمام احلسني )عليه السالم( يف مدينة كربالء 

املقدسة بتاريخ 19 آب املايض«.
عىل  تعليقها  سياق  يف  »كالرين«  صحيفة  ووصفت 
الصورة، هذه الزيارة الدينية السنوية، بأهنا »أقدس يوم 

يف التقويم اإلسالمي«.

انطلقوا  عراقيون  زائ��رون  س��اَر  يومًا(   25( من  ألكثر 
مشيًا  إيران  صوب  والنارصية،  واحللة  كربالء  مدن  من 
السيدة  وأخته  الرضا  اإلمام  زيارة  إلحياء  األقدام  عىل 
املناخية  الظروف  متحّدين  السالم(،  )عليهام  املعصومة 
وعناء السفر للوصول والتربك بزيارة املرقدين الرشيفني.

العراقيني،  الزائرين  مسرية  )األح��رار(  جملة  ورصدت 
الذين انطلقوا من العراق صوب احلدود مع إيران ومنها 
اإليرانية  والقرى  املدن  بني  متنّقلني  أراضيها،  داخل  إىل 
الزيارة  وأداء  للوصول  كبرية  هلفة  يف  اجلبلية،  واملناطق 

املباركة.
التواصل  م��واق��ع  ع��ىل  امل��ن��ش��ورة  ال��ص��ور  وح��ص��دْت 
من  كبريًا  تفاعاًل  املّشاية،  الزائرين  ملسرية  االجتامعي 
الزائرين  مسرية  وصفوا  والذين  ومدّونيها،  رواده��ا 

بمسرية العشق والوالء آلل البيت )عليهم السالم(.

صحيفة أرجنتينية: عاشوراء أقدس يوم في التقويم اإلسالمي

اية العراقيين صوب مشهد وقم 
ّ

مسيرة المش
المقدستين ترسم صورة للعشق الحقيقي
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ست  م��رور  نيجرييا،  يف  الشيعة  املسلمون  أحيا 
سنوات عىل اجلريمة املرّوعة واحلادثة البشعة، التي 
من  أكثر  بحياة  وأودْت  زاري��ا،  مدينة  يف  حصلت 
يف  احلسيني  احلداَد  يقيموَن  كانوا  شيعي(   1000(

املدينة.
من  األول  كانون  شهر  من  عرش  الثاين  تاريخ  ففي 
باهلجوم  نيجرييون  مسلحون  قامت   ،2005 عام 
عىل موكب ديني ألتباع أهل البيت )عليهم السالم( 

وقتلوا املشاركني بالعزاء احلسيني.
للشيعة  األكاديمي  املنتدى  أصدر  املناسبة،  وهبذه 

اطلعت  األليمة،  الذكرى  هذه  بمناسبة  بيانًا  نيجرييا،  يف 
عليه )األحرار( دعا فيه إىل حتقيق العدالة لضحايا احلادث 

املروع.
وطالب البيان، الذي تضّمن )14 مطلبًا( رئيسيًا، بتحقيق 
مجاعية  مقابر  يف  دفنوا  الذين  األشخاص  آلالف  العدالة 

تم  عائلة،  و39  حامل،  سيدة  و23  قتياًل  طفاًل  و193 
قتلهم إثر اجتياح املسلحني يف مراسم عزاء اإلمام احلسني 

)عليه السالم(.
كام طالب البيان بالكشف عن اجلناة وحماكمة كل من لعب 
دورًا وشارك يف هذه املذبحة األليمة بحق املسلمني الشيعة 

يف نيجرييا.

شيعة نيجيريا يحيون الذكرى السادسة لمذبحة 
“زاريا” ويطالبون بتحقيق العدالة

الشيخ  العظمى  اهلل  آية  سامحة  الديني  املرجع  أكد 
يف  ما  أه��م  أن  ال���وارف(  ظله  )دام  النجفي  بشري 
مقدمتها  ويف  الدينية  الشعائر  إحياء  هو  اإلس��الم 

شعائر اإلمام احلسني عليه السالم. 
علوي  السيد  اهلل  آية  استقباله  خالل  سامحته  وقال 
إّن  املقدسة:  قم  حوزة  أساتذة  أحد  الربوجردي، 
الدينية ويف  الشعائر  إحياء  ما يف اإلسالم هو  »أهم 
مقدمتها شعائر اإلمام احلسني عليه السالم وشهادة 
السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم(«، مؤكدًا أن 
»إحياء الشعائر الدينية إنام هو إحياء للدين، وجرى 

عامة  بصورة  العلمية  احل��وزة  ومكانة  أمهية  عن  احل��وار 
والتأكيد عىل مكانة وعظمة احلوزة العلمية األم يف النجف 

األرشف وما هلا من دور عرب قرون من الزمان«.

من جانبه أكّد العالمة الربوجردي عىل أمهية ومكانة احلوزة 
العلمية يف النجف اأَلرشف وما هلا من تاريخ جهادي كبري 
ُحفظ من خالهلا الدين ودعائمه برجاله وعظامئه ومراجعه 

الكبار.

المرجع النجفي )دام ظله( يؤكد على إحياء 
الشعائر الحسينية المقدسة
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َوصف  يف  وآله(  عليه  اهلل  )صىّل  اهلل  رسول  أقوال  توالت  قد 
مقام اإلمام احُلسني عليه الّسالم، وموقعه الرفيع من  الرسالة 
ه  ومنه، وليس عبثًا قول رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله ( يف حقِّ
عليه الّسالم: إِنَّ َلُه َدرجة ال َيَناهُلا أحٌد ِمن  املَخلوِقني. ومدى 
ما  األقوال  الّسالم، ومن هذه  احُلسني عليه  لسبطه  الّنبّي  حمبَّة 

ييل : 
ة، قال: قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله:  أواًل: عن َيعىل بن ُمرَّ
ُحَسنٌي ِمنِّي وأنا ِمن ُحسني، أَحبَّ اهلُل َمن أحبَّ  ُحَسينًا، ُحسنٌي 

ِسْبُط ِمن األْسباط . 
اهلل  صىّل  اهلل  رسول  سمعُت  قال:  الفاريس،  سلامن  عن  ثانيًا: 
أحبَّهام  أحبَّني،  من  ابناي،  واحلسني  احلسن  يقول:  وآله  عليه 
ومن أحبَّني أحبَّه اهلُل، َوَمن أحبَّه اهلل أدخله اجلنة، ومن أبغَضُهاَم 
أبغَضني، ومن أبغَضني أبغَضه اهلل، َوَمن  أبغضه اهلل أدخَله النَّار 

َعىل وَجهه . 
اهلل  صىّل  اهلل  رسول  رأيت  قال:  عازب،  بن  اء  ال��رَبَّ عن  ثالثًا: 
عليه وآله حاماًل احُلسني بن عيّل عليهام الّسالم عىل  عاتقه وهو 

ُه َفأِحبَّه .  ُهمَّ إيِنِّ ُأحبُّ يقول: اللَّ

رابعًا: عن اإلمام الباقر عليه الّسالم، قال: كان رسول اهلل صىّل 
ثّم  اجتذبه  إليه،  الّسالم  عليه  احُلسني  دخل  إذا  وآله  عليه  اهلل 
اهلل  صىّل  يقع  ثّم  اْمِسكه.  الّسالم:  عليه  املؤمنني  ألمري  يقول 
مِلَ  أَبه،  َيا  الّسالم:  فُيقبِّله ويبكي .  فيقول عليه  عليه وآله عليه، 
، أقبِّل موضع السيوف منك وأبكي .  فيقول عليه  تبِك؟ : يا ُبنيَّ
يا أبه، وُأقَتل ؟ فيقول صىّل اهلل عليه وآله: إي واهلل،  الّسالم: 
وأبوك وأخوك وأنت .  فيقول عليه الّسالم: يا أبه، فمصارُعنا 
عليه  فيقول  ُبنيَّ .   يا  نعم،  وآله:  عليه  اهلل  صىّل  فيقول  شتَّى؟. 
وآله:  اهلل عليه  فيقول صىّل  أمتك؟.  يزورنا من  الّسالم: فمن 

تي .  يقون من أمَّ ال يزورين ويزور أباك وأخاك وأنت إال الصدِّ
اهلل  صىّل  اهلل  برسول  اشتدَّ  ملَّا  قال:  عباس،  ابن  عن  خامسًا: 
عليه  الّسالم،  احُلسني  ضمَّ  فيه،  تويفِّ  الذي  مرضه  وآله  عليه 
ويسيل من عرقه عليه، وهو جيود بنفسه ويقول: َما يل َولَِيزيد، 
ُهمَّ الَعْن يزيد .  ثّم ُغيش عليه صىّل اهلل عليه  ال َباَرَك اهلُل ِفيه، اللَّ
وآله طوياًل. ثّم أفاَق، وجعل يقبِّل احُلسني عليه الّسالم وعيناه 
تذرفان ويقول: أما إن  يل ولقاتلك مقامًا بني يدي اهلل عزَّ وجلَّ . 

 النبي محمد  لإلمام الحسين
ّ

ب
ُ

ح

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

56

��ر
ث���

 ا
�

ة 
�ر

�����
���س

����
سور

عا�
در 

حي
ها: 

يعّد



ل�سنة 2020 م Ahrar  Weekly

روي أّن اإلمام احلسني عليه السالم كان جالسًا يف مسجد 
أخيه  وفاة  بعد  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  جده 
باب  فعقلها  ناقة  عىل  أع��رايب  فجاء  السالم،  عليه  احلسن 
السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  وأتى  املسجد ودخل فوقف 
فسلم عليه وقال يا بن رسول اهلل إين قتلت ابن عم يل وقد 
طولبت بالدية فهل لك أن تعطيني شيئًا؟ فقال له: يا إعرايب 

فقال:  املعرفة.  قدر  عىل  إال  املعروف  نعطي  ال  قوم  نحن 
سل ما تريد. فقال له: يا إعرايب ما النجاة من اهللكة؟ قال: 
التوكل عىل اهلل عز وجل. فقال وما اهلمة؟ قال: الثقة باهلل. 
فأمر له اإلمام احلسني عليه السالم بعرشة آالف درهم وقال 
له هذه لقضاء ديونك وعرشة آالف درهم أخرى وقال هذه 

تلم هبا شعثك، وحتسن هبا حالك وتنفق منها عىل عيالك.

قال الدكتور )لبيب بيضون( 
كربالء  موسوعة  كتابه  يف 
احُلسني  اإلمام  باب  خطب 
طريق  ع��ىل  ال��ّس��الم  عليه 
إنسانًا  أن  أظن  ما  الشهادة  :  
يف مرسح التاريخ والبطولة، 
أن  يستطيع  أو  اس��ت��ط��اع 
تكون له مثل هذه الكفاءات 
الفريدة  العالية،  واملواهب 
النادرة.. غري اإلمام احُلسني 
هذا  ليمثل  ال��ّس��الم  عليه 
يف  اخلطري  اجلوهري  ال��دور 
وإحياء  حركة  اإليامن  قيادة 

دعوة اإلسالم . 
األثر  بالغة  عميقة  دروس  الّسالم  عليه  احُلسني  دروس  إن  أيضًا:  وقال 
والتأثري، تعلمنا - إضافة لدروس التضحية  والبطولة والفداء أن ننظر إىل 
األمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة حميطة مرتامية، فيكون جهادنا وفداؤنا 
قربانًا  لألجيال املتحدرة واألحقاب املتالحقة، ال أن يكون قربانًا عابرًا، 

يستهدف اللحظة الراهنة  .
وقال يف قصيدة رثاء اإلمام احلسني )عليه السالم( تبلغ )26( بيتًا منها:

هل ترى مثَل حسنٍي كاَن يف       )كربال( أثبَت جأشًا من رعنيْ 
أث�خ�ن�وُه ب��رم��اٍح و ظ��ب���ا       و ب�ن�ب�ٍل رش�ق�وا من كلِّ عنيْ 

ق�ت�ل�ت�ه أّم�ُة ال�س��وِء ال��ت�ي       أخ�ذْت أح�ق�اَد ب��دٍر وُح�ن�ي��ْن 

• اخُللق احَلَسن عبادٌة.
يف  وسارعوا  املكارم  يف  ناِفسوا  الناس  أهّيا   •

املغانِم.
عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  جّدي  سمعت   •
أغنى  تكن  اهلل  بَِقسِم  واْرَض  يقول:  وآل��ه( 

الناس.
أمامي  والنار  فوقي،  ربٌّ  ويِلَ  أصبحُت   •
وأما  يب،  حم��دٌق  واحلساب  يطلبني  وامل��وت 
ما  أدفع  أحّب، وال  ما  أجد  بعميل، ال  ُمرهتٌن 
عّذبني،  شاَء  فإن  غريي،  بيد  واألمور  أكره، 

وإن شاء عفا عّني، فأّي فقري أفقر مّني؟.
ما  عليه:  اهلل  صلوات  املؤمنني  أمرُي  ُسئَِل   •
ما  ل��ه:  فقيل  ال��ورع،  فقال:  اإلي��امن؟  ثِباُت 

زواله؟ قال الطمع.
عن  ال��س��الم  عليه  احلسني  اإلم���ام  سئل   •
األدب، فقال عليه السالم: »هو أن ختُرج من 
الفضَل  له  رأي��َت  إال  أح��دًا  َتلقي  فال  بيتك، 

عليك«.

أقوال صفوة من العلماء والمفكرين 

في االمام الحسين

قصة تربوية من حياة سيد الشهداء

بعض من 
اقواله المشهورة
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يف النتظار

اسمك  ورددت  وم���رات،  م���رات  ذك��رت��ك 
أراك  لعيل  قلت:  النوم،  قبل  املرات  عرشات 
يف حلمي. وعىل غري عاديت مل أرك زائرا أبيض 
اللون، بل كنت بوجه شاحب وتدور حولك 
التفسري  عن  عجزت  بالطبع  امح���رار.  هالة 
لكني وعىل خالف املحاوالت كلها توصلت 
القديم  اتفاق، أال أرجع إىل ذنبي  وحلمي إىل 

فال أروي شيئا مما أرى إال أن حتني عودتك.
بلغة اإلشارة عفوك.  املرة فقط أطلب  يف هذه 
فاحلروف مل تعد قادرة عىل حتمل معنى الغياب 
ألنه يفيض إىل حموها الكامل من شاهدة الكالم. 
واالنزياحات  والكنايات  االختصارات  حتى 
ومل  البيان  لسان  عىل  مكانا  هلا  جتد  مل  اللفظية، 

ترشح منها رائحة املعنى يف حرضتك.
ما هي إال كامالت لغوية تطارد األفكار لتصيد 
بالغة  أكثر  ص��ورة  تؤطر  ج��ذىل  عبارة  منها 
وأروع صياغة تليق بيوم الضاد رجاَء أن يكون 

فيه يومك األهبى. 
املثري  األث��ري  حرفك  أك��ون  أن  م��ن  أمج��ل  ال 
وحربك الرقراق املراق عىل هامش احللم.. كن 

عيني التي يراودها النوم لكي تراك.        

يوم ال�ساد

يقول اأبو  عبد اهلل ال�سادق )عليه ال�ّسالم(:
أق�ام  م�ن  الّن�اس  وأعبد  الشبهة،  عند  وق�ف  م�ن  الّن�اس  »أورع 
الّن�اس  أش�د  و  ال�ح�رام،  ت�رك  م�ن  ال�ّن�اس  أزه�د  و  الفرائض، 

اجتهادًا من ترك الذنوب«.
وسائل الشيعة ج 27 )صىل اهلل عليه وآله(
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املجتمعية  املفاهيم  �صراع 

مع التكنولوجيا
احلديثة  اللغة  تعد  حيث  كبرية  امهية  للتكنولوجيا  ان 
قويًا  ارتباطًا  وترتبط  للتواصل،  االساسية  والرسيعة 
وطريقة  املجتمعية  الناحية  من  االنسان  بأنثروبولوجيا 
بناء املجتمع وسلوكياته التي ختتلف من منطقة اىل اخرى 
للمجتمع  االدراك��ي  والوعي  الثقايف  املستوى  حسب 
حيث من مميزاهتا السيطرة عىل عقل االنسان بالالشعور 

مغرية فيه زاوية التفكري والقيم واملفاهيم املجتمعية.
وللتكنولوجيا سلبيات واجيابيات، فمن اثارها احلميدة 
انجاز  يف  واملعرفة  والزمن  البرشي  اجلهد  استثامر  يف 
عىل  واالنفتاح  العلم  ون��رش  املعرفة  وتقديم  العمل 
رغبة  بتلبية  فسامهت  االخ��رى  والثقافات  الشعوب 
االنسان لالنفتاح والتعرف عىل العامل وما يدور حوله، 
وتطوير  واحللول  والنظرات  اآلراء  تبادل  عن  فضاًل 
العلوم ووسائل التعليم وكذلك سامهت بشكل كبري يف 
عىل  والسيطرة  االدارة  وكيفية  املؤسسايت  العمل  تطوير 
وايضًا  االلكرتونية  احلوكمة  املعلومات من خالل  نظم 
دخلت يف جمال التعليم من خالل املناقشات واحلوارات 
املناسبة  املوارد  وتقديم  الفهم  عملية  لتبسيط  اجلامعية 

حلل بعض املسائل املعقدة...

عيٌل، يا ثالث اسم صدَح يف ُأذين من أوِل دقائق حيايت، وأوُل 
كلمٍة ينطقها الفقراء وُحلم األيتام يف وسادة االمنيات، عيٌل، 
الرب  تعويذة  أسمك  كأن  و  محراء  عاصفًة  بعد  النقية  الغيوم 
عند ُكل الشدائد، عيٌل، أمجل أسم رافق أمي يف ُكل تنهيدة، و 
أعذُب ما ردد أيب )عيل الدُر و الذهب املصفى(، عيٌل أسطورة 
األرض التي البد أن ُيكتب منها املليون و املليار كتاب بل إىل 
باب  من  الشجاعة  مقاييس  اليهود  ُيدون  أن  هناية«، البد  »ما 
خيرب، مثل رسعة أعصار األرض، وقوة الرياح وهي تتطاير مع 
يداه، ويشتقون من حروفك قانون الشجاعة و يطلقون عليه 
احتضنت  أروُع أحرٍف  أهل األرض«.. عيٌل،  »باهر  قانون  ب� 
االزقة القديمة امُلفعمة برائحة عشِق يوم الغدير، عيٌل، ال أقول 
بل هي حُتدث  احلروف مجيعها خجلًة من وصفَك  بأن  عنك 
عندما  السامعني  ترِسُ  أمجل  كلامت  منك  تصنُع  أهُيا  ضجيجًا 
أفواه اجلدات أمتنى لو  ُيذكُر شخصَك، عيٌل، رائحًة زاكية يف 
و  عيٌل،  عيل«...  غري  شعدنا  أحنه  »هو  كلامهتا  تقبيل  أستطيع 
أنني ألكون أكثر الناِس فخرًا، و فرحًا، و كرامًة أذ أنني أنتمي 

إليك..
عل�ٌي م�ن ن�وِر الُع�ل�ى ُخِل�ق�ا  

                                                يا أهَل األرِض أن الوثَن بِه ُهِدما..
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تكــرمي )100( فتــاة بلغن 

ال�ســرعي،   التكليــف  �ســن 

قــراآين  مهرجــان  خــالل 

برعاية العتبة احل�ســينية 

داخل مرقد ال�ســيدة زينب 

)عليهــا ال�ســالم(  يف ذكرى 
ولدتها العطرة.




