كيف تكون ليرحمك اهلل؟
«رحم اهلل إمرءًا أحيا ّ
حقًا وأمات باطالً ودحض الجور وأقام
العدل»
قول أمير المؤمنين (عليه السالم) المصدر :ميزان الحكمة  -محمد الريشهري  -ج - ٢
الصفحة ١٠٥١

ِ
ِ
ِ
السعيد (حاكم جبر خضير
الشهيد
روح
الى
االسدي) أبي أحمد
يشب ُه أحدًا
كربالئي ال
قائد
ٌ
ٌ
َ
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تحت شعار (اإلسالم حياة) وبمشاركة ()77
بحثًا
العتبة الحسينية ترعى المؤتمر العلمي
الدولي السنوي بنسخته الثالثة
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في قضاء سنجار..

وصرح يشـــمخ رغـــم أنوف
المحبين
مهـــوى أفئـــدة
ٌ
ّ
الناصبين
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اختتمت طقوس والئها األدبي في حضرة أبي األحرار
مسابقة تراتيل سجادية للقصة القصيرة تسدل الستار
بتوزيع جوائزها
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ِ
ثالث شعب...
قائم على
ٌ
ِقسم تطوير الموارد البشرية
التطور والتكنولوجيا الحديثة
يواكب
ّ
ُ
هــــــــــــــــويتنا الثقـــــــــــافـية
بين محاوالت طمسها والدفاع عنها

مرقد السيدة زينب الصغرى

في قضاء سنجار..

وصرح يشمخ رغم أنوف الناصبين
المحبين
مهوى أفئدة
ٌ
ّ

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام  :مجلة االحرار

�سعف املظلوم و�سالحه

ALAHRAR MAGAZINE

وفْقد
الو َهنَ ،
الضعف في اللغ�� ��ة عكس القوة ..وهو ُ
اله�� ��زالَ ،
الص َّحة ،والنظر،
القدرة على َّ
القوة ُضْعف ِّ
النشاط ،وهو ِض ُّد ّ
والح َّج�� ��ة ،واإلرادة ..والمظلوم يعاكس�� ��ه الظالم،
وال�� � َّ�رأيُ ،
واالمث�� ��ال غزيرة في موروثنا االدبي؛ ب�� ��ل واكثر حكمة في
احادي�� ��ث النبي االك�� ��رم (صلى اهلل عليه وآله وس�� ��لم) وأقوال
االئم�� ��ة المعصومين (عليهم الس�� ��ام) فع�� ��ن جابر بن عبد اهلل
االنصاري أن الرس�� ��ول (صلى اهلل عليه وآله)« :أيها الناس اتقوا
الظل�� ��م فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» ،وعنه (صلى اهلل عليه
وآله) انه تحدث في تعجي�� ��ل جزاء خصلتين في الدنيا« :بابان
معجان عقوبتهما في الدنيا :البغي ،والعقوق».
والطغ�� ��اة الذي�� ��ن يحكمون بالبغي واالس�� ��تبداد م�� ��ا حكموا إال
لضع�� ��ف رعيتهم والخش�� ��ية من بطش�� ��هم ..وه�� ��ذا معنى قول
(ارس�� ��طو) في جوابه ب�� ��ان ضعف المظلومين ه�� ��و من يصنع
الطغ�� ��اة ..وهو مذهب بعض الفاس�� ��فة ال�� ��ى ان صناعة الطغاة
بقوة الخوف الذي يس�� ��كن في قلوب رعاياهم وبالش�� ��كوك التي
تحتل عقولهم وبالخنوع الذي يمتص وجدانهم وبالكسل الذي
يشل أطرافهم ،فالطاغية ال يولد من العدم إنما يولد من رحم
الجهل والفقر والمرض..
مثالن�� ��ا عل�� ��ى ذلك ما م�� � ّ�ر به العراق ف�� ��ي فترة الحك�� ��م البائد
ال�� ��ذي تس�� ��لط فيه نظام البع�� ��ث على رق�� ��اب العراقيين وحكم
بالديكتاتورية فشرد وقتل وهجر وحرق وعقر عماتنا النخيل.
كرب شديد ساح
لكن للمظلوم ذلك الش�� ��خص الذي وقع في
ٍ
تحدثت عنه جميع الرساالت السماوية ،وهو الدعاء الذي يلجأ
به الى اهلل (عز وجل) طلبا باس�� ��ترداد حقه من الظالم ..وصرح
بقوة هذا الساح سيد المظلومين إمامنا الحسين (عليه السام)
قائا« :اياك وظلم من ال يجد عليك ناصرا س�� ��وى اهلل» ،فاهلل
سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ولو بعد حين ..فهو حين يتألم
اي (المظل�� ��وم) ال يعلم بحاله إال اهلل (عز وجل) القادر على ان
ينص�� ��ره ما ان يدعوه متضرعا مهموما ش�� ��اكيا حاله وبؤس�� ��ه
فيرفع عنه الظلم ويجازي الظالم عن فعاله.
حسين النعمة

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
البريد االاكتروني:

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

هاتف املجلة 07435000170
اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر
رئيس التحرير
حسين النعمة
مدير التحرير
علي الشاهر
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

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
رسلللول الللعللوادي  -صللالح السباح
حسنين الشرشاحي  -خضير فضالة
المشاركون في هذا العدد
خالد غانم الطائي ل د .طارق الزبيدي  -سيف الالمي
ّ
الصفار  -تبارك علي الهاللي
افتخار

(محمد) و(فاطمة) و(علي) أسماء حديثي الوالدة تتصدر ()511
عملية والدة ضمن مبادرة العتبة الحسينية (مجانا)..
أعلنت ادارة مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه السالم) ،التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة ،عن ابرز االسامء التي اطلقت عىل حديثي
الوالدة خالل فرتة مبادرة فيض اإلمام احلسني (عليه السالم)
مدفوعة التكلفة التي أطلقتها مؤخرا العتبة احلسينية ملدة ()20
يوم ًا بمناسبة ذكرى والدة السيدة زينب (عليها السالم).
واشارت االدارة يف بيان حصل املوقع الرسمي للعتبة احلسينية
عىل نسخة منه ،إن «االسامء (حممد) و(فاطمة) و(عيل) هي أكثر
االس��امء التي اطلقت عىل حديثي ال��والدة ضمن مبادرة فيض
اإلم��ام احلسني (عليه السالم) مدفوعة التكلفة التي أطلقتها
مؤخرا العتبة احلسينية املقدسة ،لتأيت باملراتب االخرى االسامء
(زين العابدين ،و زهراء)».
وأضاف أن «عدد عمليات الوالدة خالل فرتة املبادرة املجانية
بلغت ( )511عملية ،بواقع ( )134والدة طبيعية)337( ،
عملية قيرصية ومن خمتلف املحافظات العراقية من شامل ووسط
وجنوب العراق».

ويذكر أن العتبة احلسينية املقدسة ،وبتوجيه مبارش من قبل ممثل
املرجعية الدينية العليا ،واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،اطلقت مبادرة فيض اإلمام احلسني
(عليه السالم) مدفوعة التكلفة ،التي استمرت ملدة ( )20يوم ًا،
حيث تم تقديم خمتلف اخلدمات الصحية ،والطبية بشكل جماين
جلميع العراقيني ومن خمتلف املحافظات البالد يف مستشفيات
العتبة احلسينية املقدسة..

هامش يكشف عن العمل بمضامين التعايش السلمي
“ممثل المرجعية” يعفي حالتين مرضيتين من تكاليف العالج
وج��ه ممثل املرجعية العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية
ّ
املقدسة ،بتكفل عالج حالتني حرجتني من حمافظتي بغداد
والبرصة.
وقال املنسق العام للشؤون اإلنسانية يف العتبة احلسينية املقدسة
أمحد اخلفاجي ل�(االحرار) إن «سامحة املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام عزه) أوعز
يف هناية هذا العام بتكفل عالج حالتني حرجتني من حمافظتي
بغداد والبرصة».
وأضاف« :العالج بتكلفة تفوق ال�( 10مليون دينار) ،وبحسب
وثائق فإن ممثل املرجع االعىل السيد عيل السيستاين (دام ظله
الوارف) واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة قد ذكر يف
هامشه عىل الطلب« :تعفى من مجيع األجور كوهنا من طائفة
الذين هم أنفسنا ،كام عرب عن ذلك سامحة املرجع الديني األعىل
(دام ظله)».
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م
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ويستجيب ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي ملناشدات انسانية
ملعاجلة مرىض من خمتلف املحافظات العراقية.
وجدير بالذكر ان العتبة احلسينية املقدسة ترعى اعداد كبرية من
عوائل الشهداء واجلرحى واحلاالت االنسانية عرب قسم رعاية
ذوي الشهداء واجلرحى الذي تشكل عقب انطالق فتوى اجلهاد
الكفائي عام .2014

محاور (سياسية واقتصادية) تكشف عن
تفاصيلها العتبة الحسينية في ندوة
لمؤتمرها “محاربة التطرف”
مع بداية العام اجلديد العتبة احلسينية تتبنى
مرضية حرجة ،بنا ًء عىل
ع��الج ح��االت
ّ
توجيه املتويل الرشعي باستقبال املرىض يف
بداية العام اجلديد وكان يف طليعتها حالة
إنسانية حرجة تفوق تكلفتها ال�( )15مليون
دينار عراقي تم إعفاءها من كافة التكاليف.

أعلنت العتبة احلسينية املقدسة ،خالل عقد اجتامعها األول ملناقشة
حتضريات مؤمتر «القاعدة و داعش ..هتديد للسلم املجتمعي» ملحاربة
التطرف يف العراق واملقرر عقده يف ال� 22شباط املقبل.
وقال معاون رئيس قسم الشؤون الدينية ورئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر
الشيخ عيل القرعاوي« :عقد االجتامع األول ملناقشة األبحاث التي قدمت
إىل اللجنة العلمية وكان بحضور الدكتور عباس الدعمي رئيس اللجنة
العلمية ورئيس اللجنة التحضريية».
وأضاف« :ناقشنا أكثر من ( )137عنوان ًا لبحوث وملخصات بحوث
ومتت مداولتها والتأكد من حماورها».
وأش��ار الشيخ القرعاوي إىل أن اللجنة حددت «عرشة حماور تتضمن
العقدي والفكري والنفيس واآلثاري واالقتصادي والسيايس واألمني
وكذلك اإلعالمي وغريها».
واضاف« :تم تبويب هذه العناوين وامللخصات حسب املحاور املحددة
بعد مراجعتها ومداولتها» ،مؤكد ًا أن «جل��ان املؤمتر ماضية بإعداد
التحضريات حلني عقده يف  22شباط .»2022
ويأيت ذلك بتوجيه من سامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي الكربالئي
(دام عزه) وبسعي من األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة.
جدير بالذكر ان املؤمتر يركز عىل جمموعة من التوصيات للوقاية من التطرف
واإلرهاب يف العراق وتنفيذها بالتنسيق مع اجلهات املعنية لالرتقاء بواقع
العراق.

اكثر م��ن ( )9000عملية جمانية خالل
عام  2021اجراها مستشفى سفري االمام
احلسني (عليه السالم) التابع للعتبة احلسينية
املقدسة ،وشملت عدة اختصاصات منها
اجلراحة العامة ،واجلراحة النسائية ،وجراحة
الكسور ،وتفتيت حىص الكىل ،وغريها،
حيث تتم مجيع هذه العمليات اجلراحية عىل
يدِّ أمهر األطباء العراقيني األخصائيني.

يضم مستبرصين يزور العتبات
وفد أملاين
ُّ
املقدسة وينبهر بمقتنيات املتحف احلسيني
يضمه من نفائس تارخيية هامة ،بعد
وما
ّ
ترشفه بزيارة مرقد اإلم��ام احلسني وأخيه
العباس (عليهام السالم).
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من اأر�سيف ُخطب ُ
اجلمعة
مشرفة في تاريخ
مواقف ّ
العراق الحديث
اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة باإمامة ال�سيد احمد ال�سايف يف �/28سفر اخلري1437/هـ املوافق 2015/12/11م :

الس���يد الصافي :المطلوب من دول جوار العراق بل من
جميع الدول ان تحترم س���يادة العراق وتمتنع عن ارسال
قواتها ال���ى االرض ًالعراقية من دون موافقة الحكومة
المركزية وفقا للقوانين النافذة في البلد ..
اخواين اخوايت او ّد ان ابني االمرين التاليني :

االأمر االول :

من املعروف ان هناك قوانني ومواثيق دولية ّ
تنظم العالقة
بني الدول واحرتام سيادة كل دولة وعدم التجاوز عىل
اراضيها هو من اوضح ما تنص عليه القوانني واملواثيق
الدولية وليس ألي دولة ارسال جنودها اىل ارايض دولة
اخ��رى بذريعة مساندهتا يف حماربة االره��اب ما مل يتم
االتفاق عىل ذلك بني حكومتي البلدين بشكل واضح
ورصيح..
ومن هنا فإن املطلوب من دول جوار العراق بل من مجيع
الدول ان حترتم سيادة العراق ومتتنع عن ارسال قواهتا اىل
االرض العراقية من دون موافقة احلكومة املركزية وفق ًا
للقوانني النافذة يف البلد ..
واحلكومة العراقية مسؤولة عن محاية سيادة العراق وعدم
التسامح مع أي طرف يتجاوز عليها مهام كانت الدواعي
واملربرات وعليها اتباع االساليب املناسبة يف حل ما حيدث
من مشاكل هلذا السبب وعىل الفعاليات السياسية ان
توحد مواقفها يف هذا األمر املهم وتراعي يف ذلك مصلحة
ّ
العراق وحفظ استقالله وسيادته ووحدة اراضيه..
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م
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يرصوا صفوفهم يف هذه الظروف
وعىل املواطنني الكرام ان ّ
يمر هبا البلد وان تكون ردود افعاهلم جتاه أي
العصيبة التي ّ
جتاوز عىل السيادة العراقية منضبطة وفق ًا للقوانني ،وان
تراعى حقوق مجيع املقيمني عىل االرض العراقية بصورة
مرشوعة وال ُينتهك يشء منها ..
ان العراق يسعى اىل ان تكون له افضل العالقات مع مجيع
دول اجلوار ويرغب يف املزيد من التعاون معها يف خمتلف
الصعد واملجاالت وه��ذا يتطلب رعاية حسن اجلوار
واالحرتام املتبادل لسيادة واستقالل العراق مع الدول..
ان املنطقة تشهد خماطر عديدة وامهها خطر االرهاب الذي
يرضب كام رضب كل ما يتاح له وال يستثني احد ًا متى
سنحت له الفرصة لذا كان لزام ًا عىل دول املنطقة ان تنسق
خطواهتا وتتضامن فيام بينها للقضاء عىل العدو املشرتك
وه��و االره��اب وتتفادى التسبب يف أي مشاكل ترض
بتحقيق هذا اهلدف املهم.

االأمر الثاين :

ال زالت قواتنا البطلة املتمثلة باجليش والرشطة االحتادية
واملتطوعني وابناء العشائر تقاتل االرهابيني بكل شجاعة
وبسالة ساعية لتحرير بالدنا من االرهابيني سائلني اهلل

اخلطبة من�سورة يف جملة االأحرار العدد (/ )520
اخلمي�س/4ربيع االول1437/هـ
املوافق 2015/12/17م

ً
ان اعدادا كثيرة من الشباب وغيرهم من القادرين على حمل السالح
من المناطق التي تعرضت للهجمات االرهابية قد حملتهم غيرتهم
على بلدهم وعلى اعراضهم ان حملوا السالح بوجه االرهابيين
فالبد من بذل المزيد من الدعم لهم من المال والذخيرة والسالح
والسعي لتنظيم صفوفهم..
يعجل بالنرص املؤزر لقواتنا عىل االرهابيني وال خيفى
تعاىل ان ّ
عىل اجلميع ان املعارك ضد اجلامعات االرهابية والسلوك
الظامل هلذه اجلامعات التي عاثت يف االرض فساد ًا قد افرز
نزوح الكثري من العوائل من مناطقهم اىل خارج املدن وهؤالء
االخوة النازحون يعيشون ظروف ًا قاسية جد ًا خصوص ًا مع
دخولنا يف موسم الشتاء البارد من انعدام اخلدمات االنسانية
والطبية وفيهم االطفال والنساء والشيوخ وعىل اجلهات املعنية
االهتامم هبم اهتامم ًا خاص ًا خصوص ًا يف املناطق الصحراوية
حيث تنعدم كل املستلزمات االنسانية املطلوبة وعىل الدولة
ان تتابع وبشكل مستمر وصول املساعدات التي رصدت
هلا ميزانية خاصة اذ املعلومات تشري ان هناك اعداد اكثرية مل
يصلها يشء اصال ً او الواصل يشء يسري جد ًا ال يكاد يلبي
تعجل
احلاجات الرضورية لذا يتحتم عىل اجلهات املعنية ان ّ

بتوفري الرضورات والسيام االمور الصحية وارسال بعض
الفرق الطبية واالدوية الالزمة هذا من جهة ..
ومن جهة اخ��رى فان اع��داد ًا كثرية من الشباب وغريهم
من القادرين عىل محل السالح من املناطق التي تعرضت
للهجامت االرهابية قد محلتهم غريهتم عىل بلدهم وعىل
اعراضهم ان محلوا السالح بوجه االرهابيني فالبد من بذل
املزيد من الدعم هلم من املال والذخرية والسالح والسعي
لتنظيم صفوفهم كي يتمكنوا من دحر االرهابيني بمعية
اخوهتم من اجليش واملتطوعني..
كتب اهلل هلذا البلد ولبالدنا مجعاء السالم واالستقرار واالمن
واالمان ونسأله تبارك وتعاىل ان يرينا يف بلدنا كل خري ويرينا
يف اعدائه كل سوء ورش وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني
..
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يأس االستعمار من القضاء على عقيدة المسلمين
ُ
ّ
(قدس سره)
* آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم

يف العرص احلديث حني دخل االستعامر بالد اإلسالم بام
هلم من قوة عسكرية هائلة ،وثقافة مادية عالية ،استطاعوا
جيمدوا ثقافتهم الدينية التي سادت يف بالدهم
هبا أن ّ
قرونا كثرية.
وكانت هي القوة الفاعلة هلم يف حروهبم الصليبية يف
القرون الوسطى ،ومع ذلك كانت الغلبة أخري ًا للثقافة
املادية عندهم ،وبقي احلال عندهم عىل ذلك حتى اليوم.
وكان خمططهم يف اكتساح بالد اإلسالم هو العمل عىل
نسيان املنطقة تارخيها مقدمة لتجريدها من عقيدهتا
ودينها ،وتوجيهها الوجهة املادية الرصفة ،كام كان هو
احلال يف بالدهم ،التي هي املتحرضة بمنظورهم املادي
الذي نجح يف بالدهم ،وقد نشطوا يف ذلك ،وأعاهنم
واقع املسلمني ا ُملزري يف وقته.
وقد سمعنا من شيوخنا ،ورأينا يف مذكرات بعضهم ،ما
يشهد باإلحباط واليأس الذي خيم عليهم ،نتيجة جهود
االستعامر احلثيثة بعد احلرب العاملية األوىل يف رصف

الناس عن دينهم.
فشل االستعامر يف حماولته املذكورة لكن ذلك مل يدم طوي ً
ال
حتى استعاد اإلسالم حيويته وفاعليته ،وبدأت مظاهر
نشاطه تظهر ،واتسعت حتى وصلت إىل بالد الغرب،
نتيجة اهلجرة املستمرة وتيرس امل��واص��الت ووسائل
االتصال الثقايف ،حتى صار العامل كالقرية الواحدة.
من دون ف��رق يف ذل��ك بني اخل��ط اإلس��الم��ي األصيل
املشوه املتطرف الذي قد ينتهي
املعتدل ،واخلط اإلسالمي ّ
باإلرهاب بمراتبه املختلفة.
فإن الثاين وإن خرج عن اإلس��الم بتعاليمه القويمة،
واإلسالم يربأ منه ،إال أن ذلك يكشف عن بقاء فاعلية
اإلسالم  -بإطاره العام  -وحيويته ،وإن ساء استغالهلا
من قبل بعض من يتبناه ويتخذه شعار ًا له ،ليظهر يف
الساحة ،ويستقطب به اجلامهري ،نظري ما حصل يف عصور
اإلسالم األوىل من اخلوارج والقرامطة وغريهم.
املصدر :موقع األئمة االثنا عرش اإللكرتوين.

متابعة  :حممد حمزة

مــــــــ�ــــــــس املــــــيــــــت
السؤال  :هل جيب الغسل اذا ملست امليت وهو مغط
بقامش ؟
اجلواب  :الجيب .
السؤال  :مججمة امليت او عظامه التي يستعملوهنا بالدراسة
بمسها ؟
مس امليت ّ
عليها ،هل جيب غسل ّ
مس امليت بلمس بعض عظامه
اجلواب  :ال جيب غسل ّ
املتفرقة .
السؤال  :اذا كانت وظيفته الغسل الواجب غري غسل مس
متنجسا فهل جيب عليه تطهري البدن قبل
امليت وكان بدنه ّ
الغسل ام يكفي تطهري كل عضو بغسلة الغسل نفسها علام
ان عني النجاسة غري متميزة ؟
اجلواب  :يكفي التطهري بنفس غسلة الغسل ان كان املاء
معتص ًام .
السؤال  :أنا طالب كلية الطب املرحلة األوىل أتعامل مع
اجلثة يومي ًا تقريب ًا فهل جيب ع ّ
يل الغسل علام أننا طلبة
أقسام داخلية واملاء ال يتوفر بعض األحيان واجلثة جمهولة
الديانة ؟
اجل���واب  :ال جي��ب الغسل إذا ك��ان امل��س م��ع احلائل
كالكفوف أو كانت اجلثة متفرقة بحيث ال يصدق عىل
مس امليت .
مس بعضها ّ
ّ
السؤال  :اذا خرج اجلنني ميتا ومل يكمل اربعة أشهر فهل
جيب عليها غسل مس امليت؟
اجلواب  :ال جيب الغسل اذا مل تلجه الروح واال فاالحوط

وجوب ًا جيب الغسل .
السؤال  :هل جيوز من عليه غسل مس امليت ان يدخل
املسجد ؟
اجل��واب  :جي��وز ملن عليه غسل امل��س دخ��ول املساجد
واملشاهد واملكث فيها وق��راءة العزائم ،نعم ال جيوز له
مس كتابة القرآن ونحوها مما ال جيوز للمحدث  ،وال
ّ
يصح له كل عمل مرشوط بالطهارة كالصالة اال بالغسل
� واألح��وط استحباب ًا � ضم الوضوء اليه إذا كان حمدث ًا
باألصغر.
امليت ؟
مس ّ
السؤال  :ماذا يرتتّب عىل من َّ
اجلواب  :يرتتب عليه :
 � 1وجوب ُ
صحته الطهارة كالصالة،
الغسل ملا يشرتط يف ّ
أو ً
فاذا أراد أن ّ
ال.
يصيل جيب عليه أن يغتسل ّ
مس كتابة القرآن الكريمّ ،
وكل ما حرم عىل
 � 2حرمة ِّ
مسه.
املحدث ُّ
السؤال  :من م� ِ
�س ميت ًا بعد ب��رده وقبل تغسيله فعليه
يمس ذلك
الغسل ،ولكن هل جيب الغسل ايض ًا عىل من ّ
املاس للميت يف موضع التالمس ،ثم هل جيب عىل هذا
ّ
املاس
املاس الثاين ان يطهر يده اذا كان التالمس بينه وبني ّ
االول برطوبة او بدون رطوبة ؟
مس امليت
مس امليت عىل من ّ
اجلواب  :انام جيب غسل ّ
املاس فليس عليه يشء .
يمس ّ
مبارشة واما من ّ
ى===

العطاء احل�سيني

تحت شعار (اإلسالم حياة) وبمشاركة ( )77بحثا ً

العتبة الحسينية ترعى المؤتمر العلمي
الدولي السنوي بنسخته الثالثة
األحرار :فالح حسن  -تصوير :صالح السباح

ُ
ّ
نبذ خطاب التطرف والتعصب والس���عي لنش���ر مبادئ التس���امح والتقارب بغية ترس���يخ المبادئ
القيمي���ة واألخالقي���ة التي أوصت بها الش���ريعة االس���المية ،كان أبرز ما تناول���ه المؤتمر العلمي
الدولي الس���نوي الثالث الموس���وم ب�(أثر الخطاب االسالمي في بناء المنظومة القيمية) الذي
نظمته جامعة وارث األنبياء (عليه السالم) التابعة للعتبة الحسينية المقدسة باالشتراك مع كلية
العلوم اإلس���المية بجامعة كربالء وتحت ش���عار (اإلسالم حياة) ،وذلك على قاعة سيد األوصياء
الشريف.
(عليه السالم) في الحائر الحسيني
ً ُ
ً
ً
ً
المؤتم���ر العلمي الذي ش���هد حضورا الفتا ،أقيم بمش���اركة ( )77بحث���ا رصينا من أصل ( )88من
دول (لبنان ،مصر ،تونس ،الجزائر ،ايران) باإلضافة إلى العراق.
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ح��ول ه��ذا امل��وض��وع وأمهيته حت��دث رئيس
اللجنة التحضريية للمؤمتر الدكتور طالل فائق
الكاميل قائ ً
ال« :مؤمتر (اإلسالم حياة) الدويل
الثالث متيز هبذه النسخة يف اهتاممه بمحور
مهم وحساس وهو (أثر اخلطاب اإلسالمي يف
بناء املنظومة القيمية) ،ومما ال شك فيه ان هذا
بن عن فراغ بل عن وجود أزمة
التشخيص مل ُي َ
حقيقية يف العامل والساحة العراقية وال يمكن ان
تكون هناك خمرجات من السلوك اال من خالل
بناء النفس اإلنسانية وإع��داده��ا ،وه��ذا يأيت
بإعداد ساسة قادرين عىل ان خيدموا رعيتهم
بالعدل واىل طبيب يعالج مريضه بالكلمة
الطيبة ووجدانه قبل الدواء والعالج وبحاجة
اىل مع ّلم خملص يف عملية رعاية التالميذ».

وأضاف الكاميل :أن «عدد البحوث املشاركة
يف املؤمتر هي ( )77بحث ًا من أص��ل ()88
بحث ًا ذات رصانة علمية بحتة ،منها ما سلط
الضوء عىل بعض االسباب واحللول ،واخرى
حاول الباحثون من خالهلا تسليط الضوء عىل
اآلليات والسبل لالرتقاء باملجتمع والفرد
للنهوض باملنظومة القيمية التي هي قضية
متأصلة فطري ًا يف ضمري ووج��دان االنسان؛
ألهنا ختاطب مجيع الفئات العمرية والرشائح
االجتامعية املختلفة» ،الفت ًا إىل أن «تعزيز
اجل��ان��ب القيمي لإلنسان يصنع منه عا ِمل ًا
وجمتهد ًا وقيمي ًا وحريص ًا وغيور ًا وشجاع ًا،
فإذا ضمنا األساس ستكون خمرجاتنا خمرجات
رائعة وجيدة».
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المؤتمر اضافة الى هدفه
في ترسيخ مبدأ الخطاب
النابع من صميم االسالم
وتعاليمه ويبين ان الدين
هو حياة االنسان و الخطاب
المعتدل نبع لهذه الحياة
ويؤدي الى التسامح والحياة
الكريمة في المجتمعات،
فانه يساهم بإثراء المكتبات
العلمية من جانب وتالقح
فكري من جانب آخر

الشيخ علي القرعاوي

يف سياق متصل حتدث معاون رئيس قسم الشؤون الدينية يف العتبة
احلسينية املقدسة الشيخ عيل القرعاوي قائ ًال :إن «هذا املؤمتر
اضافة اىل هدفه يف ترسيخ مبدأ اخلطاب النابع من صميم االسالم
وتعاليمه ويبني ان الدين هو حياة االنسان و اخلطاب املعتدل نبع
هلذه احلياة ويؤدي اىل التسامح واحلياة الكريمة يف املجتمعات،
فانه يساهم بإثراء املكتبات العلمية من جانب وتالقح فكري من
جانب آخر».
وتابع بالقول« :هناك توجيه من قبل املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بأن تقام
جملة االحرار اال�سبوعية
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هذه املؤمترات بشكل مستمر بعد اخلروج من اجلائحة التي اخذت
الوقت الكبري من الركود الفكري والعلمي فض ًال عن ان هناك
خطط ًا كثرية إلضافة بعض املؤمترات العلمية والثقافية للعام
اجلديد».
من جهته أوضح عميد كلية العلوم اإلسالمية بجامعة كربالء
الدكتور رضغام كريم كاظم قائ ًال« :من الدوافع املهمة التي دعتنا
لالشرتاك يف املؤمتر؛ هو نرش ثقافة التسامح وتقويض أشكال
العنف والكراهية وللحفاظ عىل أبنائنا وعدم انسالخهم عن
هويتهم االسالمية وانتامئهم الوطني واالسالمي اىل ما موجود من

الدكتور ضرغام كريم كاظم

حمزة مرتضى

عروض تقدمه القنوات العاملية وشبكات التواصل االجتامعي،
وان نأيت هبم اىل ساحة االسالم الذي حيمل الفكر الكبري واملبادئ
الرائعة والسامية يف الفكر االسالمي».
وتابع حديثه« ،من خالل جملتكم الغراء أش ُري إىل أن هذا جاء برعاية
مهمة من األمانة العامة للعتبة احلسينية والتي نتقدم اليها بالشكر
والثناء ملا أولته من اهتامم وتقديم الدعم الكامل للمؤمتر العلمي
الدويل الثالث املقام يف رحاب سيد الشهداء (عليه السالم)».
فيام حتدث املتخصص بعلم النفس الرتبوي يف احدى اجلامعات
اللبنانية محزة مرتىض قائ ًال :إن «منظومة القيم قائمة عىل جمموعة

عرفها بأهنا قيمة الفرد وآخر من عرفها بأهنا قيمة
تعاريف منها من ّ
اجلامعة ،ومصفوفة القيم هي القضايا املعيارية االسالمية التي
يمكن ان نقيس عليها ونعدها ان هناك فرد ًا صادق ًا وآخر ليس
بصادق وما شاكل ولكي تبقى قيمنا حية فينا ال ان تبقى فارغة
وخارج املنظومة االسالمية».
ودع��ا مرتىض أصحاب االختصاصات العلامء واملرشدين إىل
أن «خياطبوا قلوب الشباب ويتواصلوا مع رغباهتم واهتامماهتم
واحتياجاهتم وحتدياهتم مع طرح البدائل ،وان يكون خطاهبم
جرس ًا ما بني املرشد وقلب الناشئة وحسن التواصل معهم».
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ال��ع��ط��اء
احل�سيني

اختتمت طقوس والئها األدبي في حضرة أبي األحرار

مس��ابقة تراتي��ل س��جادية للقص��ة القصيرة
تسدل الستار بتوزيع جوائزها
األحرار :فالح حسن  -تصوير :محمد الخفاجي

ُ
ً
ُ
َّ
ً
ونداء انتش����ر في كل مكان ،اناس كثيرون كانوا يس����معونه فينغ����رس في أعماقهم ،ويوقظ
يق����ال إن صوتا
ً
ّ
َّ
ّ
ّ
بهم مش����اعر خاصة ،فيهرعون باتجاهه كأنهم يقدمون أنفس����هم قربانا ،أنا لم أكن أس����معه ،بيد أني عندما
َ ُ
ّّ
َّ
بأن ذلك النداء كان يأس����ر َّ
كل
نظرت لألش����ياء بجدية وحاولت أن أكتش����ف حقيقة ما يدور حولي ،أحسس����ت
ّ
ّ
ْ
القلوب دون قلبي ،ويجعل الكون بأسره يتجه نحوه ،وأنا أنظر من بعيد وكأني ال أنتمي لهذا الكون ..قلت
ً
ُ
ّ
ّ
في نفسي  -لماذا أنا ال أسمعه كما يسمعه هؤالء الناس ،هل إنهم يختلفون عني ،صرت ثائرا على نفسي،
ّ
ُ ّ
ْ
وقد بلغ حزني أش����ده وأحسس����ت بأني أركن نفسي في زاوية مهملة ..بدأت أبحث ،أحاول أن أكتشف ،أن
ً
ّ
ُ َّ
ْ
ْ
أعرف ،أن أعقل ،اتجهت نحوهم ،وقبل أن تطأ قدماي دربهم اكتشفت أن شخصا ما كان يرافقني..
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اعتدنا صحفي ًا ان تكون مقدمة تقاريرنا عن حيثيات او نتائج او معلومات
وبيانات من فحوى املادة ،لكن لتقريرنا هذا خصوصية كبرية تتلخص يف
سباق اديب يف جنس القصة واي سباق هو!! سباق يف الكتابة االبداعية التي
تستحرض خياالت خصبة وعوامل رحبة ،يف قصص سطر ابطاهلا رسدياهتم عن
احلقوق اخلمسني التي ارساها إمامنا عيل بن احلسني السجاد (عليه السالم)
يف رسالة احلقوق وما يشتمل عليها من الواقع املعارص ضمن ادبيات الطف
التي راحت تؤسس له وحدة التدوين والتوثيق يف شعبة النرش التابعة لقسم
إعالم العتبة احلسينية املقدسة ،هذا ما دفعنا اىل ان يكون مقدمة تقريرنا هذا
مقطع ًا من قصة (النداء) للقاص عبد اهلل عبد الرحيم من العراق الفائزة
بجائزة املسابقة االوىل مناصفة مع قصة (رسالة جدي) للقاصة رجاء حممد
بيطار من لبنان.
وأسدلت جلنة مسابقة تراتيل سجادية للقصة القصرية الستار عىل دورهتا
الرابعة بتوزيع اجلوائز عىل الفائزين وحرض حفل اخلتام الذي اقيم يف دار
الضيافة بالصحن احلسيني الرشيف السيد نائب االمني العام للعتبة احلسنية

املقدسة االستاذ حسن رشيد العباجيي ورئيس
اللجنة التحضريية التحرضية ملهرجان تراتيل
سجادية السيد مج��ال الدين الشهرستاين وجلنة
حتكيم املسابقة وأسامء المعة يف فضاءات االدب
احلسيني.
وأشار العباجيي خالل كلمة ألقاها يف حفل توزيع
اجلوائز :إىل «أمهية إقامة مثل هكذا مسابقات أدبية
هتتم بالرتاث الكبري واملهم ألئمتنا املعصومني
(عليهم السالم) من أجل ترسيخه بني أبناء جمتمعنا
الغني».
ولفت انتباههم دائ ًام إىل عظمة هذا الرتاث
ّ
كام أوضح أنه «كان سعيد ًا للغاية ملشاركة أدباء من
داخل العراق وخارجه يف هذه املسابقة املباركة،
ودع��ا إىل استمرارها وإقامتها سنوي ًا كي تكون
مسابقة عاملية ونعمل من خالهلا عىل إيصال فكر
وثقافة أئمتنا األطهار (عليهم السالم) إىل العامل
أمجع».
فيام حتدث السيد مجال الدين الشهرستاين قائ ً
ال:
«انتهت مسابقة القصة القصرية بتوزيع اجلوائز
عىل املتسابقني حيث شارك باإلضافة اىل العراق
عدة دول منها( :لبنان وسوريا ومرص والسودان
واملغرب) ،وكانت اجلوائز الفائزة االوىل والثانية
والثالثة مناصفة فيام كانت هنالك عرش جوائز
تقديرية اضافية فيام تنافست ( )53قصة وفق
املعايري التي ثبتتها جلنة حتكيم وإدارة املسابقة،
وبلغت مشاركة النساء يف املسابقة  %75فيام
تصدر املشاركون من العاصمة بغداد بمشاركاهتم
القصصية يف املسابقة ويليهم من حمافظة الديوانية
وكربالء بشكل متساو».
وقال مدير املسابقة حسني النعمة« :جرت املسابقة
يف دورهت��ا الرابعة بمشاركة العرشات من ُك ٍ
تاب
برعوا يف القصة القصرية وبلغ عدد املشاركات
املقبولة وفق ضوابط املسابقة ومعايريها ()53
مشاركة ،وكان عدد املشاركات الدولية  %20من
جمموع املشاركات املقبولة».
ونوه النعمة عن «النجاح املتحقق يف اقامة مسابقة
ّ
تراتيل سجادية بفضل من اهلل وبربكات أنفاس
اإلم��ام احلسني (عليه السالم)؛ مبينا أن املسابقة
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ما هي إال خطوة واحدة  -كام حيسبها  -عىل درب طويل
تؤسس آلفاق واسعة».
من جهته قال رئيس جلنة التحكيم طالب عباس الظاهر قائالً:
«برحاب االمام احلسني (عليه السالم) هذه املسابقة ّ
تعطرت
بأنفاس االمام السجاد (عليه السالم) وكانت االستجابة
حقيقة مجيلة من ( )5دول عربية اضافة اىل العراق وما ُيفرح
ايض ًا وبشكل مضاعف ,حيث نسبة االقالم النسوية %75
من املشاركني ومن الفائزين اكثر من  %90من النساء».
وأضاف« :املسابقة بدأت قبل اكثر من اربع سنوات بنجاح
مضطرد ,ونتمنى ان تزدهر هذه املسابقة لتعلو حتى تصل اىل
العاملية ألن هذه املسابقة ال تقل عن أي مسابقة عاملية».
تشبع ماهية كربالء الروحية درامي ًا
وتابع« :بالرغم من ّ
بواقعة الطف اخلالدة عرب حوايل ألف وأربعة مئة من السنني
تقري ًا ،فإذا ما كان هلذه املدينة املقدسة من نبوغ أديب حمتمل,
فيجب أن يكون يف الرسديات (قصة ورواية) ملا حتفل به،
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وتستند عليه هذه األجناس األدبية يف متوهنا اإلبداعية
من تراجيديات درامية مفجعة ،وال يلبي كل هذا مثلام
تلبيه دموية املقتل لإلمام احلسني (عليه السالم) وأهل بيته
وأصحابه».
يف مسك ختام حديثه اشار الظاهر اىل أن «ستة متسابقني
ف��ازوا باجلوائز الثالث االوىل االوائ��ل بكون ان اجلوائز
الثالث االوىل مناصفة وهناك عرش جوائز تقديرية قدمت
للقصص املميزة ،وما هذا النجاح املتحقق اال بفضل من اهلل
وبربكات أنفاس اإلمام احلسني (عليه السالم)».
رصح عضو جلنة التحكيم األستاذ القاص
ويف الصدد ذاتهّ ،
ً
جاسم عايص قائال« :ه��ذه املسابقة التي تنظمها العتبة
احلسينية املقدسة دليل عىل اهتامم العتبة بنتاجات االدباء
والناشئة ،واذا متت املقارنة بني ال��دورات السابقة وهذه
الدورة نجد ان هناك فرقا كبريا يف االداء ،هذه الدورة هي
أضعف احللقات برصاحة فالدورات السابقة التي مضت

وخاصة الدورتني املاضيتني كانت فيها حرفية يف الكتابة».
يف سياق متصل قال القاص والروائي عباس خلف عضو جلنة
التحكيم قائ ً
تشجع الكثري من
ال« :هذه اخلطوة واملسامهة التي ّ
ترسخ مستقبال
الشباب عىل دعم هذه اخلطوة ألهنا خطوة ّ
ًمبادئ وقيمة الرسالة السجادية ،ألنه لوال وجود مثل هذه
الرموز االنسانية الكبرية يف حياتنا االسالمية ال يبقى يشء».
وأض���اف« :هدفنا االس��م��ى ه��و ع��دد امل��ش��ارك��ات وقيمة
املشاركات والوعي جتاه هذه املشاركة واملناسبة التي من
أجلها اقيمت هذه الرتاتيل الراقية البديعة التي وضعت البذرة
االوىل لقيمة احلقوق االنسانية».وتابع« :نعدّ هذه الرسالة هي
خطوة اىل االمام حلث الشباب للمسامهة وللكتابة يف هذا
املحفل الذي نعدّ ه حمفال ابداعيا فكريا ثقافيا انسانيا ,وهذا
ما جيمعنا مع اجلميع برصاحة ألن الكل يبحث عن القيمة
االنسانية هلذه الرسالة».

يف سياق متصل رصح الفائز االول من حمافظة البرصة عبد
اهلل عبد الرحيم قائ ً
ال« :احلمد هلل انا شاركت يف قصة (النداء)
وحصلت عىل املرتبة االوىل وهي دعوى للنظر لعني البصرية
إلزال��ة ُ
احلجب عن احلقائق وهذه مستمدة من تراث اهل
البيت (عليهم السالم)».وأضاف« :حقيقة نرى هناك دعام
كبريا من قبل العتبة احلسينية املقدسة لألدباء والفن ودائ ًام
نشاهد نشاطات وفعاليات ومسابقات عىل طول السنة».
يف سياق أخر حتدثت الفائزة باملرتبة الثانية آالء عبد العباس
من حمافظة النجف االرشف قائلة« :شاركت يف املسابقة بقصة
(الذبيح الذي أرعبهم) وتتحدث عن العالقة ما بني املسيحية
واالسالم ,وهذه القصص تدفع الناس لالطالع اكثر كي تبدع
وتكتب وتشجع الشباب عىل التوجه عىل هذا االجتاه وتطوير
املفاهيم للشباب وتشجع بمختلف املستويات عىل القراءة
اكثر حتى تكون هذه املفاهيم ابسط وأقرب للمتلقي».
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العطاء احل�سيني

ْ
احتضنتهم..
آ َنسوا الرحمة في القلوب التي

ُ
تالميذ معهد نور اإلمام الحسين للمكفوفين

ً
أخ������يرا
أبص����������روا

األحرار :أحمد الوراق  -تصوير :صالح السباح

ُ
لم يكن المشرف العام على معهد نور اإلمام الحسين (عليه السالم) لرعاية المكفوفين وضعاف
ّ
ّ
البصر في العتبة الحس���ينية ،الس���يد س���عد الدين هاش���م البناء متفاجئا من التطور الهائل الذي طرأ
ّ
على واقع المس���تفيدين من المعهد الذين أبصروا من خالله وولجوا الحياة الطبيعية كأي ش���خص
ّ
ّ
مبصر ،لكن سعادته بهم هي ما كشف عنها خالل زيارة أجراها لمقر المعهد الكائن في حي الزهراء
ّ
(عليها السالم) في كربالء المقدسة ،ورافقها فيها ابن كربالء البار المحامي الحاج محسن المعمار
ّ
ّ ّ
وهو اآلخر كفيف البصر لكنه نير البصيرة ،كما وصفه البناء في حديثه ل� (األحرار).
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المتولي الشرعي للعتبة
الحسينية المقدسة
الب ّناء ق��ال :إ ّن��ه «ك��ان فرح ًا ج��د ًا بزيارته
للمعهد بصحبة احل��اج امل��ع��امر ،واللقاء
بتالميذه الذين نجحت العتبة احلسينية
املقدّ سة يف تعليمهم وتطوير مهاراهتم إىل
احلد ال��ذي يستطيعون فيه ممارسة احلياة
الطبيعية».
وت��اب��ع« ،اط��ل��ع��ن��ا ع��ىل تفاصيل كثرية
للخدمات التعليمية والتطويرية التي
يقدّ مها املعهد لتالميذه يف مجيع مراحل
الدراسة االبتدائية ،وخصوص ًا قدرهتم عىل
اخلاصة وهي (لغة
الكتابة والقراءة بلغتهم
ّ
مهمة بالنسبة هلم».
برايل) التي تعدّ ّ
وأضاف« ،يستطيع الكفيف وهو ما ملسناه
يف معهد نور اإلمام احلسني (عليه السالم)
الكتابة والقراءة هبذه اللغة ،وفع ً
ال أجرينا
اختبار ًا ألحد التالميذ وطلبنا منه كتابة
البسملة عىل ورقة ماَ ،
فبدأ بكتابة حرف
ال��ب��اء وح��رف السني وعندما انتهى من
الكتابة يف الورقة قمنا بإعطاء الورقة اىل
مكفوفة أخرى زميلته يف الصف وقلنا هلا
اقرئي ما مكتوب يف الورقة فاستطاعت
ايضا ال��ق��راءة ع��ن طريق مل��س احل��روف
املكتوبة» ،مستدرك ًا بالقول« :هذا بالنسبة
لنا يعني الكثري ،وسعداء جد ًا ملا رأينا».
ويلفت الب ّناء أيض ًا إىل أن «املتويل الرشعي
ُ
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي أوعز بتقديم اخلدمات
املهمة
املمكنة هل��ذه الرشحية االجتامعية
ّ
ولكن اهلل (سبحانه
التي ُحرمت من البرص
ّ
وتعاىل) وهبها البصرية واملواهب املختلفة».
وب��اع��ت��زا ٍز بالغ يضيف« ،ن��ج��اح ه��ؤالء

سماحة الشيخ عبد
المهدي الكربالئي
أوعز بتقديم الخدمات
الممكنة لهذه الشريحة
ّ
االجتماعية المهمة التي
ُ
ّ
حرمت من البصر ولكن
الله (سبحانه وتعالى)
وهبها البصيرة والمواهب
المختلفة
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املكفوفني يف حياهتم العلمية والتعليمية يعني إهداء
املجتمع عنارص كفوءة وفاعلة وال حتدّ ها إعاقتها البرصية
والتطور».
عن االجتهاد
ّ
وأعرب أيض ًا عن أمله من سامحة الشيخ الكربالئي افتتاح
املتوسطة لكي
مرحلة دراسية جديدة يف املعهد وهي مرحلة
ّ
يكمل التالميذ دراستهم ،عل ًام ان املعهد جماز رسمي ًا وشهادته
الدراسية موازية لشهادة السادس االبتدائي».
أما عن مشاهداته األخرى خالل الزيارة ،قال« :عندما أسأل
تالميذ املعهد عن ما هي رغبتهم يف احلياة ،تكون إجابتهم
هي أن يصبحوا مع ّلمني من أجل مساعدة وتعليم اآلخرين
مثلهم ،لكي ينجحوا يف حياهتم أيض ًا».
وأضاف« ،الحظنا يف اجلولة امليدانية أن البعض من الطلبة
املكفوفني بيوهتم بعيدة عن املعهد ولدهيم ارصار كبري عىل
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التع ّلم ،بينهم مكفوف من حمافظة النارصية
ي��أيت للمعهد عن طريق اخل��ط الطاليب للذين
يدرسون يف اجلامعات يف حمافظة كربالء املقدسة
كأن تكون جامعة ال��وارث او جامعة الزهراء (عليها
السالم) او جامعة كربالء ويأيت معهم باخلط ويصل اىل
منطقة املحاويل وبعد ذلك تقوم عجلة املعهد بانتظاره يف
ذلك املكان لنقله للمعهد» ،مبين ًا ّ
أن «هذا اإلرصار لدى هذا
الطفل يشء كبري وملهم ،فهو ينهض من الساعة السادسة
صباح ًا ويقطع الطريق إىل كربالء من أجل أن يلتحق بزمالئه
يف املعهد ويكمل تعليمه بإرصار وإرادة ،وهو مصداق للقول:
يبرص
(العلم نور واجلهل ظالم) ،فهو استطاع رغم إعاقته أن َ
بام وهبه اهلل تعاىل من مواهب».

وأشار الب ّناء إىل أن «مدير املعهد األستاذ سامي جواد كاظم
اقرتح عىل األمانة العامة للعتبة احلسينية بأن تكون للمعهد
أقسام داخلية للطلبة الذين يسكنون خارج املحافظة ،ولكن
املشكلة يف هذا العقار انه مستأجر ،واآلن الفكرة مطروحة ان
تكون هناك اقسام داخلية ملن يأيت من حمافظة البرصة او حمافظة
دي��اىل ،باإلضافة اىل ذلك ان بعض االخ��وة يف املحافظات
االخرى طلبوا من مسؤول املعهد ان يدربوا اشخاص ًا من
تلك املحافظات لكي يقوموا بفتح معاهد ومدارس لتعليم
املكفوفني يف تلك املناطق» ،مضيف ًا ّ
اخلريين
أن «أحد األخوة ّ
ربع ببناية متوسطة أهلية إىل معهد نور اإلمام احلسني (عليه
ت ّ
السالم) جمان ًا ،لتكون خلرجيي الصف السادس االبتدائي،
وسيتم التنسيق بني ادارة املعهد واالخ املسؤول عن هذه
املدرسة».

سجل الضيف ال��زائ��ر ،املحامي حمسن املعامر
من جهتهّ ،
انطباعاته هو اآلخر عن زيارته للمعهد قائ ً
ال« :أنا سعيد جد ًا
لزياريت ملعهد نور اإلمام احلسني (عليه السالم) للمكفوفني،
التخرج
وهي زياريت األوىل له ،عىل أنني حرضت حفالت
ّ
وكنت ُأسعد بمشاركتهم
واملرسحيات املقامة لتالميذه،
ُ
أفراحهم ونجاحاهتم».
ٍ
بصوت ٍ
عال أن ال مستحيل يف احلياة وال
وأض��اف« ،أقول
حتت اشعة الشمس ،فاملكفوفون قطعوا شوط ًا كبري ًا يف كل
دول العامل ،نعم يف العراق ال يوجد االهتامم املطلوب والرعاية
الكافية ولكن هلل احلمد التمست املواهب املتواجدة يف هذا
املعهد التابع اىل العتبة احلسينية املقدسة ويقين ًا سيكون هلم
مستقبل زاهر».
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العطاء احل�سيني

ٌ
ثالث شعب...
ِ
قائم على
ِقسم تطوير الموارد البشرية
ّ
ُ
التطور والتكنولوجيا الحديثة
يواكب
األحرار :احمد الوراق  ،تصوير :صالح السباح

أصبحت التنمية البشرية من االمور االساسية التي تعتمد عليها اغلب المجتمعات المتطورة
بهدف زيادة القدرات التعليمية والخبرات العملية التي تركز على االنسان وتسعى لتطوير
مهارات���ه وقدراته الش���خصية ،ويعد قس���م تطوي���ر الموارد البش���رية في العتبة الحس���ينية
ً
ً
المقدس���ة ركن���ا اساس���يا لتوس���يع مج���االت التعليم كافة وال���ذي يهدف الى اس���تقطاب
الكفاءات القادرة على مواكبة التطور التكنلوجي الحديث والتحديات الحالية والمستقبلية،
تأسس القسم عام  ،2011واخذ على عاتقه تدريب وتأهيل وتطوير كوادر العتبة الحسينية
المقدسة وتقديم الدورات (الفنية � االدارية � التخصصية) في عدة مجاالت.
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خطط استتراتيجية
وملعرفة املزيد عنه التقينا رئيس قسم تطوير املوارد البرشية
(حممد الكناين) ال��ذي حتدث قائ ً
ال :كانت اول انطالقات
قسم التطوير املوارد البرشية حتديدا يف عام  2013وبتخطيط
اسرتاتيجي لكل كوادر العتبة احلسينية املقدسة ،حيث يتكون
من رئاسة القسم ومعاونيه الفني واالداري فضال عن ثالث
شعب وهي الشعبة االدارية والتي حتتوي عىل وحدة واحدة
فقط هي وحدة الذاتية ،كذلك شعبة تقييم االداء التي حتتوي
عىل وحدتني مها وحدة السالمة املهنية و وحدة تقييم االداء،
وايضا شعبة التدريب والتي حتتوي عىل اربع وحدات هي
وحدة تطوير وتدريب الرجال و وحدة تطوير وتدريب النساء
و وحدة التدريب التقني و وحدة املنتديات الثقافية.
دورات مكثفة
واضاف :أن شعبة التدريب قدمت يف بداية انطالق القسم ما
يقارب ( )6دورات إلعداد املدربني وتأهيلهم إلقامة دورات
تطويرية وتدريبية للكوادر العاملة يف العتبة احلسينية املقدسة،
ملحة لتفعيل هذه الدورات
بعد أن اصبحت هناك حاجة ّ
شقني داخل وخارج العتبة احلسينية املقدسة
والتي ُتقدّ م عىل ّ

وايض ًا داخل وخارج املحافظة ،حيث تعطى ال��دورات من
قبل وحدتني االوىل لتدريب الرجال والثانية لتدريب النساء
ويكون هناك تدريب تنموي وتدريب حاسوب ودورات
ختصصية حسب طلب كل قسم ،وايض ًا هناك ندوات خارجية
لعامة اف��راد املجتمع استمرت لغاية تفيش جائحة كورونا
التي اجربتنا باالعتامد عىل الدورات االلكرتونية االفرتاضية
ملحارضات فكرية اسبوعية لكل اقسام العتبة احلسينية املقدسة.
نشاطاتنا
ونوه الكناين :فنشاطاتنا عبارة عن حمارضات وندوات لتلبية
احتياجات كافة االقسام وايض ًا هناك دورات داخل وخارج
العتبة احلسينية املقدسة ،اما يف السنوات االخرية ارتأى القسم
ان ينفذ برامج تطويرية خاصة ُتعنى بتأهيل كل رشحية وفئة
من افراد املجتمع عىل حدة وأحد وأهم هذه الربامج هو (بنك
الرجال) ،حيث يكون الربنامج عىل دفعتني الدفعة االوىل
لكوادر العتبة احلسينية املقدسة حرصا والدفعة الثانية لديوان
حمافظة ميسان ستكون قريب ًا يف حمافظة (اربيل) ،فتوجه القسم
اصبح عن سلسلة من الربامج التطويرية املتكاملة واهلادفة
واملحددة لفئات معينة وخمتصة ،فاملنتسب الذي يدخل مثل
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هذه ال��دورات يأخذ حزمة برامج تؤهله يف حياته العملية،
فهذا التوجه اصبح بعد ان اكتسب القسم خربة كافية ومستوى
عاليا من الكفاءة واملهارة الذي يمتاز هبا املدربون.
التسويق واالستثمار
مشري ًا :ان��ه ويف ع��ام  2022لدينا تعاون وخطط بمجال
التسويق واالستثامر عىل شكل دورات لفهم آلية االستثامر
والتسويق وكيفية ادارة املشاريع ،حيث يرد للقسم الكثري
من الطلبات للتعاون مع املؤسسات احلكومية املحلية يف
كربالء وايض ًا طلبات من خارج املحافظة فنحن سنوي ًا لدينا
تعاون مع ( )50مؤسسة حكومية ،وبالفرتة االخرية اصبحت
بعض دوراتنا ُتعتمد يف بعض الوزارات ومنها دورات ترقية
الكوادر واحتساهبا والعمل هبا ،اضافة اىل ذلك نحن نعمل
عىل شقني شق نرعى به الشباب يف بعض االحيان وشق فئة
املرحلة املتوسطة وذلك من اجل إقامة برامج شبابية صيفية
للطلبة اجلامعيني وخميامت صيفية لطلبة املتوسطة لزيادة الوعي
الثقايف والعلمي لدهيم.
مفارزنا
مبين ًا :ايض ًا للقسم نشاطات يف الزيارات املليونية ،حيث لديه
( )3مفارز عىل عدة حماور امهها طريق كربالء -نجف ،طريق
كربالء � بابل ،طريق كربالء � بغداد وكذلك لدينا مفرزة
اخ��رى يف تقاطع حممد االم��ني ،ويكون عمل هذه املفارز
مسابقات واستبيانات وتعهدات خطية كإصالح الذات،
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اضافة اىل ورقة الغفران ليعاهد الزائر نفسه عىل ترك الذنوب.
االعتامد عىل الدورات اإللكرتونية يف ظل تفيش اجلائحة
موكد ًا :ان بعد تفيش جائحة كورونا تم عمل منصة الكرتونية
خاصة إلقامة الدورات والندوات ورفعها عن طريق املنصة
الكرتوني ًا من خالل وضع اسم املشرتك ورق��م الباج عرب
الرابط التي وضعه القسم عن طريقة يتم الدخول اىل الدورة
ويتم االجابة عىل االسئلة وبعدها تظهر النتيجة ومتنح شهادة
مشاركة للمشرتك نحن كنا رسيعني بالتوجه لإللكرتوين بكونه
من االنشطة الثقافية ،وذلك ايضاعمل تصميم بوسرتات
وصفحات تثقيفية وارشادية فيام خيص االمور الطبية واملهنية.
تقيم االداء
من جهة اخرى التقينا معاون رئيس قسم التطوير املوارد
البرشية منتظر عباس رشيف الذي حتدث قائ ً
ال :ان شعبة تقييم
االداء بشكل عام ومن ابرز انشطتها قياس االداء هو عبارة عن
جمموعة من االنشطة اهلادفة باجراء بعض االستبانات اخلاصة
بقياس رأي الزائرين عن بعض اخلدمات التي تقدمها العتبة
احلسينية املقدسة ،ورأي املتابعني لبعض اخلدمات ومنها
اخلدمات االعالمية مث ً
ال تقييم ملشاهدي قناة كربالء الفضائية
وايض ًا اخلدمات املقدمة يف الزيارات املليونية للزائرين حول
خدمات التفتيش واخلدمات االمنية وخدمات التنظيف
واخلدمات االخرى ،يكون التقييم عبارة عن مسح ميداين
من خالل استامرات يتم اعطاؤها للزائر الكريم ليبني رأيه

حول اخلدمات املقدمة من العتبة واالمور الثقافية واجلوانب
االخرى ،وبعد هذه الدراسة تذهب اىل املعنيني وهي ادارة
العتبة احلسينية املقدسة ثم االقسام املعنية ك ً
ال يف ختصصه.
ابرز المشاريع
واضاف :من ابرز املشاريع التي عملت هبا شعبة تقييم االداء
هو تقييم أداء اقسام العتبة احلسينية املقدسة ،وهذا املرشوع
تم البدء به حتديدا عام  2018وتوقف يف بداية عام 2020
بسبب تفيش جائحة كورونا ،وان اهليكلة العامة هلذا املرشوع
تتكون من جانبني اداريني اجلانب االول هم جلنة التقييم العليا
والتي تتكون من  3افراد الدكتور طالل الكاميل والسيد افضل
الشامي والدكتور عباس الدعمي ،وهذه اللجنة ارتباطها
مبارش بسامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي (دام عزه) ،تقوم هذه اللجنة بعملية
اجراء وضع الدرجات وتقييم املسؤولني.
تقسيمات اللجنة
موضح ُا :بالنسبة للتشكيل االداري اآلخر يف شعبة تقييم
االداء هي عبارة عن جلنة فرعية لتقييم االداء تابعة للجنة العليا
ودورها ترسم سياسة ومعايري التقييم تقرتح وتوزع استامرات
وحتللها حتى تتيح للجنة التقييم العليا الختاذ القرار املناسب،
اما بالنسبة ملحاور املرشوع فهو يتكون من حمورين اساسيني
املحور االول هو تقييم اداء االقسام مث ً
ال هل هذا القسم لديه

خطة ورؤية معينة وبرامج لتطوير افراده ومشاريعه لزيادة
انشطته ،املحور الثاين هو تقييم اداء املسؤولني حيث يتم وفق
استامرات ُمعدّ ة مسبق ًا وهي متكونة من  100درجة ،تكون
 50درجة تقييم قيايس من الشهادات وكتب الشكر وغريها،
و 50درجة اخرى هي قياس وصفي يعني املسؤول االعىل
يقيم بأكثر من
يعطي تقييام للمنتسب ،حيث ان املسؤول ّ
مه رئيس
يقي ُ
مستوى من األعىل لألدنى فمثال مسؤول الشعبة ّ
قسمه ورئيس القسم يقيم نفسه ايضا يف نفس االستامرة،
وهناك تقييم من االدنى اىل االعىل والذي هو مسؤول الوحدة
ملسؤول الشعبة فهذا يسموه بالتقييم الشامل ،وهذه النتائج
فيها جانب كبري جدا من الرس ّية.
وجدير بالذكر حيث تم تقييم اكثر من  430مسؤوال
وحوايل  40قسام يف العتبة احلسينية املقدسة منذ عام 2018
تم تقييم ادائهم ،ولكن تم التوقف عن العمل بسبب تفيش
ونحسن
جائحة كورونا ،ويف هذه الفرتة نضيف عىل املرشوع
ّ
استامرات التقييم ونط ّلع عىل املالحظات من اللجان واالقسام
واملختصني ،وسيكون انطالق الربنامج عام  2022بشكل
حمرتف وسوف يعتمد عىل كوادر من داخل االقسام لتقييم
االقسام بشكل اوسع لتطوير وحتسني خطة العمل والغرض
من ذلك زيادة الوعي الثقايف لدى مجيع افراد املجتمع .
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م����ل����ف ال����ع����دد

اكثر من ثالثة مليارات دينار عراقي

قيم��ة العالج��ات والعملي��ات الجراحي��ة
لمبادرة فيض االمام الحسين
ملف :حسنين الزكروطي ،احمد الوراق ،فالح حسن
تصوير :وحدة المصورين

تكلل����ت الجه����ود الحثيث����ة لمالكات هي����أة الصح����ة والتعليم الطبي في العتبة الحس����ينية المقدس����ة
ومستش����فياتها بنتائ����ج مبهرة ومفرحة لمن عانى من وي����الت األورام واوجاع االمراض وقد حصلت
مجلة (االحرار) على إحصاءات هذه النتائج بأعداد المرضى من كافة المحافظات العراقية ،في حين
كان ذوو القمصان البيض يزرعون االبتس����امة على المراجعين الذين وفدوا من كل حدب وصوب,
لنيل العالج وأجراء العمليات بالمجان في المستش����فيات التابعة للعتبة الحس����ينية المقدس����ة طيلة
العشرين يوما التي تزامنت مع موعد انطالقها مع والدة الحوراء زينب (عليها السالم)..
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احصاءات العمليات اجلراحية واملراجعات والتحليالت
املرضية ملستشفى زين العابدين (عليه السالم)
وبخصوص هذا املوضوع قال مدير مستشفى االمام
زي��ن العابدين (عليه ال��س��الم) (الدكتور ميثم نوري
الرشع) قائ ً
ال« :بتوجيه من سامحة املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة وبارشاف مبارش من رئيس هيأة الصحة
والتعليم يف العتبة احلسينية الدكتور ستار الساعدي,
بلغت االحصاءات لكافة مرضانا االعزاء من املحافظات
العراقية يف مستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم)
كااليت( :املجموع الكيل للمراجعني الذين تم استقباهلم يف
العيادات االستشارية خالل املبادرة هو ( )3163مقسمة
عىل النحو التايل :العيادة النسائية ( ،)2554وعيادة زراعة

الكىل ( ،)147وعيادة اورام الثدي (.»)462
أضاف« :حيث سامهت ثالثة اقسام مهمة يف هذه املبادرة
وهي قسم النسائية والتوليد وشمل عمليات الوالدات
القيرصية والوالدات الطبيعية وكذلك االورام وجراحة
الثدي وكذلك عيادة زراعة الكىل« :املجموع الكيل لعدد
العمليات التي تم اجراؤها خالل املبادرة هو (,)575
مقسمة عىل النحو التايل :العمليات القيرصية ()337
عملية ,أما ال��والدة الطبيعية ( )174والدة ,فيام كانت
جراحة اورام الثدي ( )26عملية جراحية ,و(عملية
واحدة) لزراعة الكىل ,فيام تم حتضري ( )35مريضا سيتم
اجراء عمليات زراعة الكىل هلم يف مقتبل االيام».
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وتابع ال��رشع« :بالنسبة للمجموع الكيل للفحوصات
الشعاعية التي تم اجراؤها خالل املبادرة هي (,)737
مقسمة عىل النحو التايل :املامو غراف ( ,)130والرنني
املغناطييس ( ,)43واملفراس ( ،)123و السونار (,)405
واالشعة السينية (.»)36
واشار« :املجموع الكيل لعدد الفحوصات املختربية التي
تم أجراؤها خالل املبادرة بلغ ( )8137فحصا خمتربيا,
مقسمة ع��ىل النحو ال��ت��ايل ,)864(CBC :و HCV
( ,)645و ,)663( HBSو ،)644( HIVو BLOOD
 ,)239( UREAو  ,)130( SGPTو,)114( SGOT
و ,)170( ALCIUMو BLOOD GROUP
( ,)618و  ,)318( ANTI-GEN COVID19و
 ,)81( BILIRUBIN TOTALو ,)197) PTو

الدكتور ميثم نوري الشرع
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 ,)197( PTTو ,)246( URINE ANALYSIS
وحتاليل متفرقة اخرى (.»)3287
منوها عن« :عدد االطفال املقبولني يف قسم العناية الفائقة
لألطفال التي تم اجراؤها خالل املبادرة ،وان املجموع
الكيل لألطفال املقبولني يف  )34( NICUطف ً
ال».
أختتم الرشع حديثه قائال« :كافة املالكات املوجودة يف
مستشفى االم��ام زين العابدين (عليه السالم) سامهت
يف انجاح هذه املبادرة وختص بالذكر اطباء االختصاص
واملالكات الصحية والتمريضية واالداريني ,مضيف ًا بالنسبة
للكلفة التقريبية املدفوعة بالدينار العراقي من قبل العتبة
احلسينية املقدسة خالل املبادرة مع عمليات زراعة الكىل
التي تم حتضريها ستصل التكلفة االمجالية للمبادرة اىل:
( )1.169.000.000دينار عراقي».

الساعدي:
«كافة المالكات
الموجودة في
مستشفى
االمام زين
العابدين
(عليه السالم)
ساهمت في
انجاح هذه
المبادرة”

االستاذ ازهر حسين

احصاءات العمليات اجلراحية واملراجعات والتحليالت
املرضية ملؤسسة وارث الدولية لعالج االورام
عن احصاءات وارث الدولية حتدث منسق قسم التواصل
والدعم النفيس االستاذ (ازهر حسني) قائ ً
ال« :دونت املؤسسة
التابعة اىل العتبة احلسينية املقدسة يف سجالهتا بمناسبة
مبادرة فيض االمام احلسني (عليه السالم) التي اطلقها ممثل
املرجعية العليا سامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي
الكربالئي (دام عزه) الستقبال مرىض االورام الرسطانية
من مجيع حمافظات العراق مدفوعة الكلفة ،حيث استقبلت
كافة االعامر من  12فام دون ( )224مراجع ًا و( )12فام فوق
( )3861مراجع ًا من مجيع املحافظات العراقية وهي (حمافظة
كربالء  1462مراجعا) ،ومن العاصمة بغداد ()783

مراجع ًا ،وبابل ( )356مراجعا ،والنارصية ( )20مراجع ًا،
والديوانية ( )243مراجع ًا ،واربيل ( )13مراجعا ،والكوت
( )151مراجعا ،والبرصة تسعة مراجعني ،والساموة ()18
مراجع ًا ،وكركوك ( )14مراجع ًا ،واملوصل ( )28مراجع ًا،
ودهوك مراجعني ،واالنبار ( )28مراجع ًا ،ودياىل ()54
مراجع ًا ،وصالح الدين ( )23مراجع ًا ،والنجف االرشف
( )185مراجع ًا ،بينام بلغت الفحوصات املختربية بأنواعها
( )13325فحص ًا ،اضافة اىل اجراء كافة العمليات اجلراحية
باستثناء العمليات الصغرى ،فيام بلغت العمليات الوسطى
( )5عمليات والكربى ( )14وفوق الكربى ( )27واخلاصة
( )4وخاصة متقدمة ( ،)12واجراء ايض ًا الصور االشعاعية
للمرىض منها االشعة املقطعية ( )363والرنني املغناطييس
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( )246واالشعة السينية  )195( x-rayواملاموجرام
( )64واملوجات فوق الصوتية ( )258واالشعة ()107
وعنارص الطب النووي ( )81والعالج الكيميائي ()270
جلسة والعالج االشعاعي ( )1665جلسة ،فضال عن ذلك
استقبلت عيادة االورام ( )939وعيادة االطفال ()233
وعيادة الطب النووي ( )89وعيادة االشعاع ( )85وجراحة
االورام ( )460وعيادة القلب ( )44والعيادات اخلارجية
( )591وعيادة التنظري الداخيل ( )8مراجع ًا».
فيام بلغ عدد املراجعني خالل فرتة املبادة الطبية املجانية
يف مؤسسة وارث الدولية هو ( )4291مريضا من ()16
حمافظة عراقية.
وبلغت الكلفة املالية التي رصف��ت خ��الل ه��ذه الفرتة

الدكتور لؤي امين الحكيم
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( )1.454.391.500دينار عراقي ،ويف الوقت نفسه
ادخل  35مريضا اىل ردهة العناية املركزة.
احصاءات العمليات اجلراحية واملراجعات والتحليالت
املرضية مركز السيدة زينب (عليها السالم) للعيون
كانت حمطة االح��رار الثالثة مع مدير مركز السيدة زينب
ال��ك��رى (عليها ال��س��الم) اجل��راح��ي التخصيص للعيون
(الدكتور لؤي امني احلكيم) والذي قال:
«بحمد اهلل ونعمته متت انتهاء املبادرة التي اطلقتها االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة هيأة الصحة والتعليم الطبي
بمناسبة ال��والدة امليمونة للسيدة زينب الكربى (عليها
السالم) يف مركز السيدة زينب اجلراحي التخصيص للعيون
ومتت هذه املبادرة بالتنسيق والتعاون املشرتك ما بني هيأة

الصحة والتعليم الطبي ودائرة صحة كربالء املقدسة حيث
تم يف ه��ذه امل��ب��ادرة استقبال امل��رىض من كافة املحافظات
العراقية واالحصاءات بعد انتهاء املبادرة وهي كاآليت( :تم
اج��راء ما يقارب اكثر من ( )1000عملية جراحية بكافة
تصانيفها واجراء ( )4100فحص خمتربي واجراء فحوصات
يف وح��دات فحص البرص والوحدات الساندة هلا بحدود
( )16000فحص».
وتابع احلكيم «باإلضافة اىل استقبال املرىض يف االستشارية
العامة واستشارية ختصصات دقيقة بام يقارب اكثر من
( )1500مراجع من كافة املحافظات العراقية وبحمد اهلل
تعاىل اغلب املراجعني كانوا سعداء هبذه املبادرة وكذلك تم
اجراء هذه العمليات بشكل سلس وسهل عرب التنسيق املبارش

والتعاون املشرتك لكافة املالكات من دائ��رة صحة كربالء
املقدسة واالمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة هيأة الصحة
والتعليم الطبي».
واضاف «حتملت االمانة العامة للعتبة احلسينية يف هذه املبادرة
الطبية يف مركز السيدة زينب الكربى للجراحة التخصصية
اكثر من ( )530مليون دينار عراقي تم تغطية نفقات اجراء
هذه العمليات والفحوصات والتجهيزات اخلاصة بالعمليات
اجلراحية وغريها وبحمد اهلل نتمنى يف القريب العاجل ايض ًا
ان ُتطلق االمانة العامة للعتبة مثل هذه املبادرات التي ختدم
الرشائح الفقرية ومتوسطة الدخل من كافة املحافظات
العراقية مع متنياتنا للجميع بالشفاء والصحة التامة».
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

ّ
السيدة نصرت األمين (رضوان الله عليها)

ْ َ َ ْ
ْ ُ َ
بالع ِلم قد سطعت”
ور ف
اطمة ِ
ٍ
ِ
“من ن ِ
علي الشاهر

ّ
ُّ
ْ
رجال ز ًقوا العلم زقا ونهلوا من علوم
أسماء
الشريفة
العلمية
ات
ز
الحو
في
برزت
مثلما
ً ّ
ُ
ومعارف أهل البيت (عليهم السالم) ،فكذا نجد نصيبا جيدا ل� “النساء الفقيهات” وإن كان
ّ
َ
ٌ
شيء يبعث على الفخر واالعتزاز بالنساء اللواتي أبحرن في المسائل
باألمر النادر ،ولكنه
َ
ّ َ
َّ
لعل ًمن بينهن السيدة الفاضلة والفقيهة الكبيرة
كبيرة،
إجادة
وأجدن
هن
العلمية وتفق
ً
العلوية (نصرت األمين) ،التي تركت أثرا بارزا في الدراسات الفقهية وتتلمذ على يديها
علماء أفذاذ وقامات شيعية بارزة.
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َ
والدة العلوية المباركة
إن مدينة أصفهان ذات التاريخ الكبري والعريق يف العلوم والفن
لتفخر بوالدة هذه الفقيهة املباركة ،حيث احتضنت
واألدب،
ُ
رصخاهتا األوىل يف احلياة بتاريخ ( 20حزيران  1895م –
 1312ه�) ،فكانت عالمة فارقة يف حياة وتاريخ هذه املدينة.
هي العلوية السيدة نرصت بنت احلاج السيد حممد عيل بن
السيد حممد حسن التاجر املعروف بن حممد بن معصوم
احلسني األصفهاين ،واملعروفة ب�� «العلوية األمينية» ،وهي
تنحدر من أرسة السادة اخلاتون اآلبادية ،وهي من أشهر األرس
اإليرانية ،حيث مجعت بني العلم والسياسة والتجارة ،فقد ملع
منها العرشات من العلامء والفقهاء واألصوليني واملفرسين
والنسابة وذوي املناصب السياسية.
السيدة نرصت يف ٍ
حمب العلم
بيت ميلء باإليامن ّ
وقد نشأت ّ

والعلامء ،حيث بدأت بتعلم القرآن الكريم والقراءة وهي
يف الرابعة من عمرها ،ثم قرأت املقدمات وأوليات العلوم
العقلية وجانب ًا من أوائل الفقه واألصول عند أفاضل علامء
عرصها كالشيخ عيل اليزدي ،واملريزا عيل أصغر الرشيف،
واحل��اج حسني نظام الدين الكجوئي ،والسيد أيب القاسم
الدهكردي (أعىل اهلل مقامهم الرشيف).
وبعد إمتامها ملرحلة املقدّ مات والسطوح ،رشعت بدراسة
الفقه واألصول العاليني والعلوم العقلية عند كبار األستاذة
كالشيخ حممد رضا األصفهاين والسيد حممد النجف آبادي
والسيد عيل النجف آبادي ،وحينام بلغت األربعني من عمرها
كانت قد أمتت دراستها اإلسالمية ،ووصلت إىل مرحلة
عالية تؤهلها الستنباط األحكام الرشعية ،فقد امتحنها فقهاء
عرصها بأسئلة كتبية فكانت أجوبتها قوية بحيث أثبتت
35
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اإلمام السيد شهاب الدين المرعشي
رصحوا فيها بأهنا بلغت
جدارهتا العلمية ،فكتبوا هلا إجازات ّ
درجة االجتهاد ،ومنهم( :السيد أبو احلسن األصفهاين ،السيد
االصطهبانايت ،الشيخ حممد كاظم الشريازي ،الشيخ عبد الكريم
احلائري اليزدي).
ُ ّ
العالمة الجليلة المحدثة
ومما ّ
يؤرش عىل عظمة هذه السيدة ومكانتها السامقة ،أهنا أهنت
العلوم الدينية ودرستها داخل بيتها ومل خترج منه إال للرضورات.
وقد نقل أستاذها السيد عيل النجف آبادي أنه «سمع بوفاة طفلٍ
هلا ،فظن ّأهنا ستنقطع عن الدرس ملدة طويلة حدادا عليه كام
تقتضيه عواطف األمهات ،ولك ّنها أرسلت بعد يومني تطلب منه
االستمرار يف الدرس» فتعجب األستاذ من هذا االلتزام بالدرس
واملقاومة الروحية يف الشدائد واملصائب.
كام قضت هذه العاملة النصف الثاين من عمرها يف التدريس
واإلفادة وتربية الطالبات احلوزويات ،وأصبح بيتها يف أصفهان
منتدى للنساء يفدن إليها لغرض التعلم واالستفادة مما آتاها اهلل
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

36

تعاىل من العلم واملعرفة واالستشارة يف أمور دينهن ،وما ألقي
عىل عاتقهن من املسؤوليات.
وبلغت السيدة العلوية األمينية شهرة كبرية يف آفق إيران وغريها
من املراكز العلمية ،وعرفها كبار العلامء والفقهاء ،حيث كانوا
يأتون إىل بيتها ألجل أن يتباحثوا معها يف العلوم اإلسالمية ،أو
يراسلوها مستفرسين عن رأهيا يف بعض األحكام الرشعية ،منهم
املفرس السيد حممد حسني الطباطبائي صاحب تفسري امليزان،
والفقيه الشيخ حممد تقي اجلعفري ،والعالمة الشيخ عبد احلسني
األميني.
يتأت للعلوية األمينية هذه العلوم واملعارف ،سوى ألهنا
ومل َّ
تتلمذت عىل أيدي علامء كبار واجتهدت اجتهاد ًا بليغ ًا لتحصيل
العلوم ومواصلة الدراسة واالهتامم هبا ،وشهد مراجع التقليد
يف النجف األرشف وقم املقدسة باجتهادها ،وأجازها بعض
الفضالء بالرواية عنه وهم :السيد إبراهيم احلسيني الشريازي
االصطهبانايت ،السيد أبو احلسن األصفهاين ،السيد أبو القاسم
الدهكردي ،احلاج حسني نظام الدين الكجوئي ،السيد شهاب

الدين املرعيش النجفي ،الشيخ
عبد الكريم احلائري اليزدي،
امل���ريزا ع��يل أصغر الرشيف،
الشيخ حممد رض��ا أب��و املجد
األصفهاين ،الشيخ حممد كاظم
ال���ش���ريازي ،ال��ش��ي��خ مرتىض
املظاهري األصفهاين (تقدّ ست
أرسارهم الرشيفة).
وق���ال بح ّقها اإلم���ام السيد
شهاب الدين املرعيش النجفي
يف ك��ت��اب��ه اإلج����ازة ال��ك��ب��رية:
«العاملة اجلليلة املحدثة املتكلمة
الفقيهة األصولية واحلكيمة
ذات املؤلفات الكثرية».
وقال يف موضع آخر من كتاب
املسلسالت يف اإلج����ازات:
«ه��ذه امل���رأة اجلليلة تعدُّ من
نوابغ عرصنا وأغاليظ الدهر،
أل��ف��ي��ت��ه��ا ع��امل��ة م��ت��ب��ح��رة يف
العقليات والسمعيات ،وأمر
ه��ذه ال��رشي��ف��ة مم��ا يقىض منه
العجب يف ه��ذا العرص ،فهي
فريدة العصور ونادرة الدهور،
حجة عىل نساء العرص ،وآية
ل��ب��ارئ ال��ده��ر ،وال��غ��ري��ب يف مدفن السيدة األمين في  -تخت فوالذ  -بأصفهان
أمرها مع قيامها بأمر الزوجية
يف تفسري القرآن ب� « 15جم ّلد ًا» ،خمزن الآليل يف مناقب موىل
وإدارة املنزل وتربية األطفال،
املوايل ،النفحات الرمحانية يف الواردات القلبية).
نالت هذه املراتب الساميات العاليات».
وعن عمر ال� ( 90عام ًا) وبعد حياة زاخرة باملعرفة واألدب
آثارها ورحيلها المؤلم
أما بالنسبة آلثارها العلمية النفيسة ،فقد تركت مؤ ّلفات يف واالجتهاد والنبوغ العلمي ،توفيت السيدة نرصت (رضوان
غاية األمهية ،نذكر منها( :كتاب األربعني اهلاشمية ،األخالق اهلل تعاىل عليها) وذلك سنة ( 1403ه�) يف مدينتها أصفهان
ودفنت بمقربة ختت فوالد ،و ُبنيت عليها ّقبة تزار ،تاركة
وراء سعادة البرش ،اقتباس وترمجة هتذيب األخالق وتطهري
ُ
األع��راق البن مسكويه ،حاشية األسفار ،حاشية فرائد وراءها أثر ًا ُيقتفى ِ
وعل ًام ُحيتذى ونموذج ًا َراقي ًا للمرأة العاملة
األصول ،حاشية املكاسب للشيخ األنصاري ،خمزن العرفان املجاهدة.
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حد يقة ا لك����تب

على المالئكة والرسل واالنبياء
ً
كان���ت القص���ة وما تزال من افضل واهم الطرائق إليصال الحقائق ،وخصوصا بعد ان اس���تخدمها
ً
الق���رآن الكري���م في مواضع كثيرة ج���دا ،تارة للعبرة والعظة ،وتارة اخ���رى لتوضيح وتبيان عواقب
األفعال واسباب النجاح او الفشل على الصعيدين الفردي واالممي ،وكذلك استخدمها النبي
األك���رم واهل بيته (عليهم الس���الم) في ارش���اد الن���اس وتوعيتهم وتعليمهم ،وم���ا هذا التأكيد
على اسلوب القصة اال ألنها تمتلك من التفاعل والتأثير في نفس السامع والقارئ ماال يمتلكه
اس���لوب اخر ،لما تحويه من مقومات ال تتوفر في الش���عر او النثر او الخطابة وغيرها من اساليب
التعبير ،وهذا األمر واضح لذوي االختصاص والخبرة وال يحتاج الى مزيد من البيان.
قراءة :ضياء األسدي

ويقول املؤلف الشيخ وسام برهان البلدواي يف كتابه تفضيل
السيدة الزهراء «عليها السالم» عىل املالئكة والرسل واالنبياء
الصادر عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية
املقدسة بوصف مادي ( 400صفحة) للعام (2014م)..
والكتاب هو بحث متت صياغته عىل شكل قصة قصرية

ولكنه مل يغفل عن اجلنبة العلمية واألدل���ة الرصينة يف
االستدالل واالحتجاج وان سبب اختيار أسلوب القصة
يف صياغة مفردات هذا البحث املهم ألن املتعارف عند
املؤلفني والباحثني تناول مثل هذه البحوث عىل وفق النمط
التقليدي املتعارف لكتابتها؛ اي بتقسيم الكتاب اىل فصول
وتقسم الفصول اىل دليل اول وثاين وثالث وهكذا  ،ثم يتم
استعراض االشكاالت املتعلقة بكل دليل وجياب عليها.
وانتظم البحث يف قائمة املحتويات عىل عدد من القصص

القصرية محلت عناوين خمتلفة وعىل عدد من الدالئل والتي
كان اوهلا افضلية السيدة الزهراء (عليها السالم) والدليل
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ً
صدر حديثا
الثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس والسابع

عىل ادلة تفضيلها وجاء يف الدليل الثامن بعض فضائلها
السببية والنسبية فيام جاء يف الدليل التاسع من ادلة

تفضيلها ليس ألحد من البرش ولدان مها سيدا شباب
اهل اجلنة والدليل العارش جاء اهنا وامها سيدتا نساء اهل
اجلنة اما الدليل احلادي عرش تناول انحصار ذرية النبي
(صىل اهلل عليه واله) منها ومن بعلها (عليهام السالم) فيام
جاء الثاين عرش متضمن ًا ان االئمة (عليهم السالم) من

ذريتها اما الثالث عرش اهنا زوجة سيد األئمة وام االئمة
ليتضمن الدليل الرابع عرش ان املهدي (عجل اهلل تعاىل
فرجه الرشيف) من ذريتها واما اخلامس عرش االئمة
افضل من االنبياء والزهراء افضل منهم فالزهراء افضل
من االنبياء ويأيت الدليل السادس عرش ان النبي األكرم
(صىل اهلل عليه واله وسلم) افضل اخللق وفاطمة بضعة
منه فتكون افضل من مجيع اخللق ايض ًا ،واما السابع عرش
ان االئمة حجة عىل االنبياء وبقية البرش والسيدة الزهراء

حجة عليهم فتكون حجة عىل اجلميع وهي افضل من
اجلميع ،فيام يأيت الدليل الثامن عرش اهنا مثل القرآن يف
احلجية والرشاد والعصمة واما التاسع عرش اهنا من اهل
الذكر الذين امر اهلل سبحانه بسؤاهلم والدليل العرشون
تضمن وجه االستدالل بمصحف فاطمة عىل افضليتها
(عليها السالم) والدليل احلادي والعرشون تضمن وجه
االستدالل هبذه االحاديث عىل افضلية السيدة الزهراء
(عليها السالم) واما الدليل الثاين والعرشون تضمن
استشهادها يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل واما الدليل
الثالث والعرشون واألخري فتضمن شفاعتها ملحبيها
ونرصهتا ألوليائهم يوم القيامة».
وانتهى البحث بخامتة وقائمة تضمنت ابرز ما احتوى
الكتاب فض ً
ال عن قائمة ب��إص��دارات قسم الشؤون
الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة.

صدور العدد ( )44من مجلة
“الموقف السياسي”
صدر حديث ًا عن شعبة النرش يف قسم اعالم العتبة احلسينية
املقدسة ال��ع��دد ال��راب��ع واألرب��ع��ون م��ن جملة «املوقف
السيايس» الشهرية التي تعنى باملوقف السيايس واملخزون
الثقايف للمرجعية الدينية العليا يف العراق والعامل أمجع
وعمقها التارخيي عرب العصور املختلفة.
وتضمن العدد كتابات تنرش للمرة األوىل عىل صفحاهتا
باالعتامد عىل خطب اجلمعة يف الصحن احلسيني الرشيف،
فض ً
ال ّ
عام يردها من الكتاب واألكاديميني من مقاالت
ودراسات ّقيمة حول الفكر العقائدي واملذهبي إىل جانب
استطالعات وآراء ميدانية وقراءات ثقافية معمقة حول ما
تشري إليه املرجعية الدينية العليا.
ويف كلمة افتتاح العدد محلت عنوان (اهل��دف السامي
لفكر املرجعية الدينية العليا) كتبها رئيس التحرير األديب
والصحفي حيدر عاشور تطرق فيها اىل رضورة املراجعات
الواعية خلطب اجلمعة للوصول من خالهلا اىل حتقيق
اهلدف املنشود يف بناء وطن خال من الفساد يعيش فكره
ومعتقده ومذهبه بحرية وانسانية عالية.
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االدب�������������ي�������������ة

ُ ِّ
َ ْ
بد الحب
ِفي مع ِ

حم ّمدٌ ُ
�سعة الرحمانِ
َ
واحت�سدتْ
فيه اخلالئق واالأكوانُ

قلبه ا َ
خل ِ�سلِ
خبايا ِ

يف َرجلِ

ُي�سي
وي�سبح واالإن�سانُ
ُ

فهل اأ�ساأنا

أرواحنا
روحهُ اتخذي ا َ
يا َ

اآيتهُ

ري م�ستعلِ
ٍ
بوقد غ ِ

معبد ُ
احل ِّب
وتر ًا يف ِ

ويغر�س الع�سق
ُ

اأم البداو ُة

من اآياته و�سلي

من نهدا ِت ِه االأُ َو ِل

ما زالت ُ
تعيث ِبنا

عن ِّ
خاطرة
كل
ْ
ٍ

نحنُ انت�س ْبنا لهُ

ومل نزلْ

عن ِّ
�ساكنة من وجد ِه
كل
ٍ

يف َّ
كل ما ر�سمتْ

جهل ويف هُ بلِ
يف اأبي ٍ

يف ِ�سفا ِه ا َ
لق واملِللِ
خل ِ

ال�سيدُ
اأزما ُننا ِ

بني اأخ ّوتنا

فنحنُ ٌّ
كل توارى

من حاف ومنتعلِ

ال�سماء رو ًؤى
اإن
َ

حماجر ِه
يف
ِ

اإذ كان فينا

َ
الرب ا ٌ
إ�سراق
ورحمة ِّ

ي�سب فينا
ُّ

هلل متقد ًا
جمال ا ِ

من االأملِ
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شعر :الشيخ فضل خمدر (رمحه اهلل)

ُ
ُ
ما زلت أقف عند بابك بعيون حرقها االمل
بقلم :حيدر عاشور

�ن الرضيح أب��دأ حني ُتدركني امل��ع��ايص ،وأخ��رج
س� َي��دي ،م� ْ
عن أط��واري ،وتفيض ذاك��ريت السيئة ،وأخلط بني االساطري
والكوابيس واالوهام ،وينعدم ّ
يف االخالص لتنقلب حيايت حزنا
وبؤسا وخيبة أمل.!..
زلت أقف عند بابك بعيون حرقها االمل ،أميض ٍ
بقوة
س َيدي ،ما ُ
يسمعه
باجتاه قربك خائر القوى مذنبا ،صويت اهلامس أنني ال
ُ
حزن قلبي الندامة؛ جرح ال يمكن تضميده وال تطهريه
غريكّ .
اال برضاك .أتنكر يف هيأة النادمني ألكون حتت رمحة شفاعتك.
من دون ان تنظر ا ّيل أضع رأيس بني ثنايا عتبات رضحيك وأبكي
بصالة حزينة اىل ِ
حد تنزع النفس اللوامة افعاهلا الدنيوية دون
ان تفهم شيئا ،بل متنبئة بنبوءات الرضا القلبي والراحة بالنفس
واالمان للروح ،وللحياة أمل.!...
س َيدي ،هو ض��وءك قد رسى يف جسدي فطهره وح��رره من
رغبات الشيطان ال��رسي��ة ،وسلطته املتص ّنعة ،واالك��اذي��ب
واالوهام .ولساين وكل حوايس ترتل بأعىل االصوات خجلة؛
تسبيحة الشكر ،وأرس��م اخاليص بتهذيب النفس ،من االنا

املريضة والنفاق ،وألجترأ باحلسد والغرية عىل قدسية حرمك
وأومر سلطتك االهلية...فأشعر بالسعادة والرضا واالمل.!..
س َيدي ،بضمي طيبا :أقسمت حني ملست بيدي شباك جدثك،
ان أعمل بقلب خال من األن��ا ،أن ال أق��ول ال ألي خدمة يف
رضحيك ..أخلص هلل وللصالة وللمذهب ولك .امنحني فرصة
لرضاك فام يزال ثمة وقت ،وانت الضوء ،كل الضوء والنور
االهلي يف صدور املخلصني ،وأطمع برضاك بأمل.!..
س َيدي ،بتوسل انشد شفاعتك ،وسأظل أخاطبك كل يوم بكل
هذا األمل واالمل ،كالكتاب املفتوح ال أخفي عليك شيئ ًا ،وأنت
يل الرتاب ،وتثبت فيا ّ
تزهر ع ّ
يف روحي بثوب االمل ،وحترشين مع
الصدور البيض .هو شعور بالرضا واالمل.!..
س َيدي ،اجعلني أرتق به بقايا عمري من غبار يتسلق روحي
حتسس ُت غروري
رأيت مغرتا جرحي ًا
يف حلظات الغرور ..فك ّلام ُ
ّ
املكسور ،فأقصد رضحيك وأحتول اىل ما هو أهبى ما تتنفس به
النفس باألمل!..
41

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

ُ
عناقيد اللغة
ّ
 كليات -إن

ك َّل ما عالكَ وأظلّك فهو (سماء) ،وكل بناء

عا ٍل فهو (صرح) ،وكل بناء مكعب فهو (كعبة)،
وكل ما دبَّ على سطح األرض فهو (دابّة) ،وكل
ق من نبات
حرام فهو (سُحْ ت) ،وكل ما كان على سا ٍ
األرض فهو (شجر) ،وكل كريمة من النساء والخيل
(رهام) ،وكل
فهي (عقيلة) ،وكل طائر ال يصاد فهو ُ
ما ارتفع من األرض فهو (نجد) ،وكل كالم ال تفهمه
العرب فهو (رطانة).

ْ
ي-
 فيتقسيم ْ َالمش ِ
َّ ُ ُ َ
الرج ُل = َيسعى
ْ
َْ
المرأة = تم ِشي
َّ ُّ َ ْ ُ ُ
الص ِبي = ي ْدرج
َّ ُّ َ
ُ
اب = يخ ِ ُطر
الش
َّ ْ ُ َ ْ
الشيخ = يد ِلف
َ ْ
ََ ُ
الفرس = يج ِري
َُ ُ
اب = َي ْح ُجلُ
الغ ْر ُ َ ْ ُ ُ
ُ
فور ْ= ينقز
ص
الع
َ َّ ُ َ َ ُ
الح ْية = تن َساب
ُّ
َ َ ُ
العقرب = ت ِدب.
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ُ
إحسان إعرابية -يقال

أنه كان هناك إعرابية تقوم ببيع الشياه،

فجاءها تاجر يسألُها عن ثمنها فقالت له بكذا،
فقال لها أحسني ،فتركت اإلعرابية الشياه و ّهمت
التاجر وسألها عن سبب
باالنصراف ،فأوقفها
ُ
فعلها ،فقالت له :لم ت ْقل أنقصي وإنما قلتَ أحسني..
واإلحسانُ تركُ الكل!.

ّ
ُ َّ
حالة السالم المقدسة
َ
أهباك ّأهيا السالم وما أمجلك وما أمجل خطواتك يف
هللِ ما
األودية اخلرضاء التي ألقت عليها الطبيعة حلة بيضاء ،هنا
الدخان يتصاعد من بني األشجار الباسقة ُينبئ عن وجود
أناس يعيشون يف أكواخ بني تلك األشجار.
هناك فالح ال يبايل بقدوم الشتاء وال برعده القاصف ،هناك
سالم سائد ورسور دائم ،هناك بيوت بيضاء بعيدة تظهر من
ٌ
سالم.
سالم
وراء التالل وتقول:
ٌ
ٌ
هناك قطعان الغنم رابضة بجانب ينابيع املياه الباردة عىل
غاية من الطمأنينة واألمان وبيت راعيها قد حجبته زهور
الياسمني والنرسين التي أرجيها ّ
يعطر ما حوهلا من األرجاء.
هناك أوالد يلعبون بالرتاب الناعم ويتق ّلبون عليه من شدّ ة
الفرح والرسور ويصعدون عىل مرتاسهم الطبيعي املك ّلل
باألزهار فيمسكون أبوابه العاجية ويقطفون من األزهار
واألثامر ما استطاعوا وحينام تأ ّذن الشمس باملغيب يودعوهنا
ّ
حييوهنا يف الصباح برسور أشد حيث يتسلقون
بكل رسور ثم ّ

* جبران خليل جبران

األشجار املثمرة وجينون منها كل أن��واع األث��امر احللوة
الشهية بينام الشيوخ جلوس يتحادثون وحمور حديثهم عن
مجال الطبيعة وأعامل القدير ال عن املال والغنى والبهرجة
والسياسة ،وبينام األ ّمهات داخل البيوت تغزلن الصوف
الذي هو أشد بياض ًا من الثلج وختزنه أليام الشتاء الباردة
حيث جيلسن حول املوائد.
ثم العرج والعمي واملقعدون يسرتحيون يف املستشفيات
غنى ويطعم الفقري من دون أن يسأله والعدل
والغني يزيد ً
ُّ
يرفع رايته والرشيعة جتلس عىل عرشها امللوكي حماط ًة بعسكر
األزهار ومك ّللة بتيجان الراحة ،والسيف داخل غمده ويطرأ
عليه الصدأ ،والبارود يسطو عليه املاء ،والضعيف يصري
كالقوي واخلامل كالعزوم ..أجسام املوتى ُتدفن يف الثرى
ّ
وتتعطر ببخور السالم
و ُتقرأ عليها كلامت الكاهن املقدسة
والتقوى ..هذه هي حالة السالم املقدّ سة.
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�������س������ه������دا�ؤن������ا

السعيد (حاكم جبر خضير االسدي) أبي أحمد
الشهيد
روح
ِ
ِ
الى ِ

ً
َ ُ
ٌ
ٌ
قائد كربالئي ال يشبه أحدا

َ
ْ
(عليه الس���الم) ،حمل على كتفيه
الحس���ين
االمام
مئذنة
من
تزدهر
المقدس���ة
بالفتوى
س���مع
أن
ما
ً
ذاك اليقي���ن ،ويم���م صوب -فرقة اب���ي الفضل العباس القتالية -مدونا قواميس الش���هادة في غمرة
والس���ريع في معس���كر التاجي ببغ���داد ،كأنه يطوي المس���افات بال ت���ردد ..مختصرا
التدري���ب العني���ف
ٌ
ُ
رغب���ات روح���ه ،وله عطش ال يرتوي بغير االستش���هاد ،ول���ه هيبة القائد يجيء باالنتصارات وال تكس���ره
االفعى الداعشية مهما كانت ضخامتها .فما فعله في معارك -جرف الصخر -أبهر الشجعان بشجاعته
وحكمت���ه وق���وة صوالته .كانت بندقيت���ه التي تحصد الرؤوس الخاوية وتتحدى العواصف بجس���د من
الفوالذ ،وثبات كالحجر الصقيل ،بينما االمواج السود تحترق قبل الوصول تراها من بعيد كالنهر الطافح
واالغتصاب لله���روب من الموت
بجثث(داع���ش) ،والناج���ون منلنيران الحش���د يعدون احتف���ال االحتالل ُ
الذي لم يتوقعوه .وبعد كل صولة وانتصار كان يهاتف أمه :أمي ما زلت على قيد الحياة وانتصر ابو
الفضل العباس على طغاة العصر الجديد .فتجيبه االم :يا أبا أحمد دع دمك الحس���يني ينس���اب في
دمك ،الن زيت الحياة الذي يمسح عنك ذنوبك ويشعل لك طريق النور الى الجنة.
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وقفت االم الحنون
ع��ل��ى ج��ث��م��ان ول��ده��ا
ش�����اه�����ق�����ة ال����������روح
ت��ك��ف��ك��ف ع���ن قلبها
الصراخ فيحنو عليها
ٌ
ه���م���س رؤوم ه���ذا
ابني الشهيد ،احملوا
ن���ع���ش���ه وش���ي���ع���وه،
وم������رروه ت��ح��ت قبب
المقدسات..

هذه الكلامت كانت تنري فيه الوجد ،وتثري فيه الشجاعة املطلقة
ما جيعله يصول يف عمق معسكرات وجحور الدواعش مثل
اسطورة يف كتاب قديم يقتل من يقتل ،ويأيت بأمرائهم مقيدين
بحبال بنادقهم .هكذا كان شعلة حمارب ال تنطفئ عىل ساتر
او مواجهة او ح��رب ش��وارع فكل من أمامه ك��ان يتساقط
ك��األوراق مع االوراق ،بني جم��روح وقتيل ومهزوم ،يدوس
عىل جثثهم ويصيخ السمع لطلقته وهي خترتق داعيش خمتبئ
فينقذ املجاهدين من غدر اجلبان ..صاحت باسمه معارك حترير
وتطهري مناطق (البحريات ،واحلامية ،وصنيديج ،والفاضلية،
والعامرية ،والكرمة) ..كان يقاتل كأنه يف خدمة املواكب يف
ريته
الزيارات املليونية ،فهو ابن -اجلدول الغريب -الذي عرفت ِغ ُ
احلسينية منطقة املعهد الفني املعروفة بخرياهتا بمدينة كربالء
املقدسة ..كان يعمل خبازا ويدرس علوم الدين والفقه ،وتشهد
له عشريته بنو أسد ،أنه من رجاهلا القالئل الذي جيمع الصفات
االنسانية واالجتامعية والدينية ويطبقها عىل أوالده اخلمسة وعىل

ابناء عمومته ما جعل اجلميع جيعلونه قدوة يف احلكمة والشجاعة
والكرم ..فالكرم يف خدمته لزوار االمام احلسني(عليه السالم)
كانت ذاته يف سوح اجلهاد ،وألنه ابن أجاويد الكرم كان يوزع
راتبه الشهري عىل اخوته يف اجلهاد ،وجيمع للمتعففني منهم
تربعات تقيض حوائجهم ،ولعوائل الشهداء كانت يده الكريمة
ال تتوقف يف سد ما حيتاجونه بعد ان رحل معينهم شهيدا.
زمن رهيب والرعب الداعيش يرسي يف ارايض الوطن ،حيرق
ويذبح وهيجر ،والصد احلشدي كان هلم يف املرصاد يف منطقة
الصقالوية -يف حمافظة االنبار التي تنامى هبا (داعش) ،فتقدمل��واء ابو الفضل العباس ال��ذي اقسم رجاله ان يبيدوا مجيع
الدواعش واخلونة ولو نزفوا الف جرح ..وكان يف مقدمتهم
جمموعة القائد(حاكم االس��دي) التي شقت صفوف العدو
وفتحت الطريق لباقي املجاهدين من الوية احلشد الشعبي
املختلفة ،فقد رن الشجعان يف تطهري الصقالوية وانتفضوا
كالرجل الواحد كام ينتفض البحر يف املد واجلزر ..فعىل صيت»
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االس��دي» يف بطوالت ال تقهر كان يصول فيمزق مجوعهم
مهام بلغت كثرهتم ،وهدأت املنازلة حني صاح املجاهدون «
ابو أمحد االسدي» قد اصيب برصاصة قناص استهدفه من
بعيد ومل تؤثر فيه ألهنا اخرتقت ساقه االيمن وهو ما يزال
جيندل كل من تقع عني فرضة بندقيته عليه ..حتى غاب عن
الوعي ونقل اىل مستشفى الكفيل واجريت له عملية اخراج
الرصاصة ،وبعد نجاح العملية ذهب اىل منطقته للنقاهة ومتام
الشفاء وهو عىل احر من اجلمر للعودة اىل جمموعته وامتام رحلة
االستشهاد التي مل تنته بعد .وبعد ستة عرش يوما وهو يتواصل
مع فرقته وجمموعته صوتا وصورة وكانت جهوزيتهم تستعد
لتحرير وتطهري جزيرة اخلالدية ضمن احلدود املكانية ملدينة
االنبار ،وحني وجد نفسه مستعدا للمنازلة والقتال ،فام زال
حيمل يف ضلوعه َ
ُ
ذاك اليقني! .وما أن وصل حتى اشرتك يف
أعنف قتال مع البغاة والكفرة الدواعش ..هنا كانت الرجولة
احلسينية تفرض نفسها يف التضحية واالستبسال ،من جديد
نفذ صوالت ارعبت التكفرييني ،جعل من ليلهم هنار ًا ومن
هنارهم ما هو موهتم املحتوم ،ظل يطاردهم وهم يفرون من
أمام نريانه وتقدمه ،فحنكته وخربته العسكرية جعلته كالزئبق
يف امواج الدخان والنريان واملفخخات والعبوات الناسفة ،مل
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

46

يستطع القناص ان ينال منه ومل يتمكن داعيش من الصمود
امامه ،وح��ني وص��ل نقطة اع��الن النرص وامساك االرض
وتطهريها من فئران التكفري كانت خيانة خائن مل يستحمل
نرص احلشد وحترير اهايل اخلالدية من جربوت الظلم الداعيش
وبصورة هستريية انتحارية قذف رمانة يدوية اىل جهة -ايب
امحد االسدي -وكان منتبها محى نفسه من عصفها ولكنها
متكنت من كرس اهبام يده اليمنى ومل يرتك اخلائن يفلت بعملته
الداعشية بل مزقه برصاص التحرير وهو هيتف :انا خادم
االمام احلسني(عليه السالم) لن ينال مني صعلوك من ورثة
قطع الرؤوس  ...لبيك يا حسني.
جتمهر حوله املجاهدون حلاميته ،ونقلوه اىل وحدة امليدان
العسكري وضمدت جرحه ،وبني مكان كرس االصبع
ولكنه ابى ان ينسحب حتى االطمئنان الكامل عىل االرض
والعرض .فاملكان مل يؤمن بعد فداعش واخلونة يتشاهبان يف
جزيرة اخلالدية .فبخربته العسكرية كان يؤكد من رجوعهم
بأعداد كبرية ،فكان صباح يوم السبت 2016 / 8 / 27 -م
املوافق  24 -ذو القعدة 1437ه� ..ينذر هدوؤه بمعركة كبرية
قد تكون داخلية من نواصب املنطقة وما حلقه هبم من نواصب
العرب ومرتزقة -آل صهيون وآل أمريكا .-كان يعرف ان

وراء كل هدوء عاصفة هوجاء وهو ومن معه كانوا مستعدين لكل
ما جياهبهم .وهنا شعور بالرحيل يقرأ يف رأسه ..فابتعد عن جمموعته
زلت اتنفس مل أنل الشهادة بعد وهي
وخابر أمه واول قول له :أمي ما ُ
قريبة مني جدا ...دعاءك يل ان تكوين أم الشهيد ..فمنذ ان جئت
للحياة وانت ترددين حاكم منذور لإلمام احلسني عليه السالم..
وها أنا يف عمر احلادي واالربعني انتظر يوم القى إمامي وانا مرضج
بالدماء كشهداء الطف.
كان يوم السبت من اذان الفجر اىل اذان الظهرين مل تطلق رصاصة
واح���دة ،وبطل احلشد الشعبي ورج��ل اجل��دول الغريب(حاكم
االس��دي) ك��ان خيطط ويمركز جماميع احلشد بعقل قائد عبايس
كربالئي ال يشبه أحدا وبذات الوقت مل يرتك فريضة صالة ودعاء
وزيارة اال اداها بتوسل باهلل ان يكون من السعداء الذين ال خوف
عليهم وال هم حيزنون ...وكانت زيارة عاشوراء يف هذا اليوم مل يرتك
قراءهتا كلام حان وقت فراغ بل كان يرددها مع نفسه يف كل موقف
يقف به ..وحني ازفت ساعة املواجهة التي كان يشعر بحدوثها انطلق
مع جمموعته نحو االمام يصدون ما يمكن صده ويفجرون السيارات
واهلمرات املفخخة ويقتلون الدواعش احلاملني لألحزمة الناسفة..
معركة رشسة وجها لوجه والسالم ال يقف حلظة من اجلهتني .كان
(االسدي) له تكهن ان اخليانة تأيت من بطن -اخلالدية -ورغم توزيع
جمموعته بخطة حمكمة اال ان العدو الداخيل خطر جد ًا ان مل تشخصه..
او ال يستطيعون اخرتاق جمموعة االسدي فكان هو القربان االول
حني غدر به قناص من اخللف فأصيب يف مؤخرة الراس برصاصة
هم رجاله اىل اسعافه
حارقة خارقة ..شهود وهو يقع عىل االرض ْ
فكل الذين احاطوه قد اصيبوا برصاص القناص ..ومل يتوقف اللعني
بقنصه فقد ارسل رصاصة االستشهاد اىل قلب البطل (حاكم جرب
خضري االسدي) ...فار التنور وصعدت الغرية يف الرجال فكانوا
كالعاصفة املميتة بصولة واحدة كل الدواعش ومرتزقتهم حتى خونة
اخلالدية تم القاء القبض عليهم منهم من قاوم فقتل ومنهم خضع اىل
حمكمة العدل االهلية كمجرم حرب.
وقفت االم احلنون عىل جثامن ولدها شاهقة الروح تكفكف عن
مهس رؤوم هذا ابني الشهيد ،امحلوا
قلبها الرصاخ فيحنو عليها ٌ
نعشه وشيعوه ،وم��رروه حتت قبب املقدسات فمن أجلها سمي
الشهيد حاكم .ونفذوا وصيته ان ال يبكي عليه أحد وأن يدفن يف
مقربة كربالء الن روحه سرتفرف كل يوم عند موالها ايب عبد اهلل
احلسني(عليه السالم).
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امل�����������ق�����������االت

ه����������������ويتنا
الثق�����������اف�ية
بين محاوالت طمسها
والدفاع عنها
بقلم :سيف علي الالمي

ونحن نعيش يف هذا الزمن العصيب امليلء بالقتل والنهب
واحلروب النووية واجلرثومية  ..أال وإن أقوى حرب وأشد
حرب يتعرض هلا البلد هي طمس اهلوية الثقافية هلذا البلد
العزيز ،فقد حذر السيد املعظم عيل السيستاين قائ ً
ال (املرحلة
القادمة هي األخطر ألهنا حرب فكرية ضد الدين واملذهب
والرموز ،وتشكيك العامة بكل املعتقدات فعليكم بتسليح
أنفسكم بالعلم واملعرفة لتوجيه الناس ودحر اخلطر اآليت).
فإن األعداء حياولون بكل ما يملكون من قوة لطمس ثقافتنا
الوطنية والدينية ونرش ثقافتهم  ..وذل��ك من خالل صهر
وتذويب ثقافتنا الوطنية والدينية لبلدنا ،وهناك عدة أساليب
حياولون هبا نرش ثقافتهم ،منها ثورة املعلومات وعامل االنرتنت،
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والربامج التلفزيونية  ..وحتى بعض السلع القادمة من دول
الغرب  ..وعند توفر هذه األساليب مع وج��ود الظروف
القاسية التي يعيشها شبابنا ،فقد غرست بذرة ثقافتهم ولن
يبقى إال نموها والتي ستنمو بصورة رسيعة كغدة رسطانية
رسيعة االنتشار ،فتنترش بني أهم رشحية يف املجتمع (الشباب)
 ..هذه الرشحية التي يعتمد البلد عليها فهي أساس األجيال
القادمة وتربيتهم وتعليمهم  ..ألن تعليم وتربية احفادنا وابنائنا
ستكون من مهام هذه الرشحية املهمة .هلذا دائ ًام ما نالحظ ان
األعداء يف حرهبم الثقافية مل يركزوا عىل رجل عجوز او طفل
وإنام كل تركيزهم عىل الشباب.
وق��د ح��ذرت املرجعية الدينية العليا يف خطبة هلا بتاريخ

( 30/8/2019يف ظل االحباط وفقدان األمل  ..الشباب
يعيشون ظروفا قاسية وهنالك محلة حلرفهم وطمس
هويتهم وال بد من التصدي هلا).
وقد ذك��رت املرجعية الدينية العليا يف نفس اخلطبة ان
الشباب اليوم لدهيم الكثري من املعاناة واالزمات واملشاكل
وهم يمرون بظروف حياتية قاسية ويعيشون ظروفا نفسية
معقدة وصعبة وان هذه األمور تشغلهم عن احلفاظ عىل
هويتهم الثقافية والوطنية والدينية.
وبناء عىل ذلك وحتى نزرع القوة يف قلوب شبابنا ونجعل
اهتاممهم يرتكز عىل الدفاع عن الثقافة الوطنية والدينية ،ان
توفر هلم احلكومة احلياة الكريمة وتوفر هلم فرص العمل

وجتعل حياهتم مستقرة ،وكذلك عىل األساتذة الرتبويني
واستاذة التنمية البرشية ملء الفراغ لدى الشباب من خالل
برامج تنموية وترفيهية ودينية تسهم يف بنائهم عقلي ًا وفكريا
وأخالقيا ،وكذلك عىل احلكومة توفري فرص عمل للشباب
من خالل تفعيل القطاع اخلاص صناعيا وزراعيا .فعندما
تتوفر كل هذه املتطلبات التي هي من حقوقهم املرشوعة
ستنعدم عندهم الضغوط النفسية وسيكونون ذلك اجلندي
الشجاع املقدام الذي ال هياب العدو وسيقفون يف وجه من
هيدد ثقافتهم الوطنية والدينية ويضحون من اجلها.
ّ
القوة مع
إن احلقّ ّبني والضالل ّبني ،ويف أك ّفكم تستوي ّ
احلقّ
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مرقد السيدة زينب الصغرى

في قضاء سنجار..

ٌ
وصرح يشمخ رغم أنوف الناصبين
مهوى أفئدة المحبّ ين
األحرار /عيل الشاهر

جيتذب مرقد السيدة زينب الصغرى بنت اإلمام السجاد (عليهام السالم) الواقع يف قضاء سنجار بمدينة
ُ
أنظار املح ّبني واملوالني ألهل البيت (عليهم السالم) ،الذين يتوافدون عليه باستمرار
املوصل العراقية،
َ
للترك هبذه الس ّيدة الطاهرة التي سقطت ميتة خالل رحلة السبي اآلثم الذي تعرضت له نساء آل البيت
ّ
طريقهن من مرصع الطفوف صوب مدينة الشام ،وليعيدَ أحفاد يزيد اللعني أحقادهم
(عليهم السالم) يف
ّ
رصخات
تعرض للقصف والتهديم من قبل عصابات داعش اإلرهابية عام  ،2017لتعلو من عىل ت ّلته
ٌ
حيث ّ
تعرض هلا وما يزال آل البيت األطهار وشيعتهم.
تستنكر الظالمات التي ّ
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ويقع املرقد الرشيف الذي يضم إىل جانبه مقام السيدة زينب
ُ
الكربى (عليها السالم) يف املكان الذي أدخل فيه جيش يزيد
اللعني سبايا آل البيت اىل صومعة الراهب املسيحي الذي
قام بنحت رأس اإلمام احلسني (عليه السالم) ،بحسب املتن
التارخيي الذي روى هذه القصة املؤملة.

تاريخ بناء وتشييد املرقد الطاهر

تشري النصوص التارخيية إىل أن «إظهار قرب السيدة زينب
الصغرى بنت اإلمام السجاد (عليهام السالم) يعود ملا بعد
واقعة عاشوراء األليمة ،وحتديد ًا خالل فرتة حكم املختار
نصب إبراهيم بن
الثقفي (رضوان اهلل تعاىل عليه) الذي ّ
األشرت (رضوان اهلل تعاىل عليه) والي ًا عىل املوصل والذي
عامله والي ًا عىل سنجار ،وأخذ األخري
بدوره جعله أحد ّ
هيتم بأعامل البناء ومنها إظهار قرب العلوية الطاهرة زينب
الصغرى (عليها السالم)».

املرشف بعد القرن الثالث
ثم ازداد اإلهتامم هبذا املشهد
ّ
اهلجري خالل حكم الفاطميني والبوهييني واحلمدانيني
الذين يعتقدون باملذهب الشيعي ،إال ّ
أن الالفت يف هذا
املرقد الرشيف أنه ُأقيم عىل تلة عالية تسمى بالتلة الزينبية
وهي تتشابه مع مقام التل الزينبي املرشف يف مدينة كربالء
املقدسة ،والذي وقفت عليه السيدة زينب العقيلة (عليها
السالم) وهي تشاهد مرصع أخوهتا يف معركة الطف اخلالدة.
ويؤكد الباحث الدكتور حسن كامل شميساين يف كتابه (مدينة
سنجار من الفتح اإلسالمي إىل الفتح العثامين) أن «هذا املقام
املطهر يعود إىل السيدة زينب بنت اإلمام عيل السجاد ابن
اإلمام احلسني ابن أمري املؤمنني (عليهم السالم) ،وقد
تعاقب عىل جتديده وبنائه عدد من احلكام الشيعة ،وصوالً
إىل القرن السابع اهلجري ،حيث أمر امللك الرحيم بدر الدين
لؤلؤ يف العهد األتابكي بإعادة بنائه وتشييد ق ّبته املرشفة».
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يوضح الباحث السنجاري (بكر عيل آل إبراهيم) إن
فيام ّ
يضم إىل جانب قرب السيدة زينب الصغرى
«املرقد الرشيف
ّ
(عليها السالم) ،قربين آخرين ُيعتقد أهنام لولدين اثنني من
السبي
أبناء اإلمام عيل (عليه السالم) ،تو ّفيا معها خالل رحلة
ّ
ووري جثامهنام يف هذا املكان الطاهر».
ُ
بينام يقول األمني اخلاص للمزار الرشيف السيد عامر أيوب
احلسيني إن «املرقد الرشيف تم جتديده سنة ( 1105ه�) من
قبل السيد خدادين بيلوك باش وظل حتت رعاية أرسته ألكثر
من ( 327سنة) ،ويف سنة ( 1417هجرية) اضطلع السادة
احلسينيون بتعمري املرقد وبقي حتت رعايتهم».
وعن وصف املرقد الطاهر ،يوضح احلسيني أن «املساحة
الكلية له تصل إىل ( 2500مرت مربع) ،وحتتوي عىل قاعة
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مساحتها أكثر من ( 600مرت مربع) ،أما مساحة الرضيح
الطاهر فتصل ل� ( 12مرت ًا مربع ًا) ،وعليه شباك قامت بصناعته
ّ
ورشة ميثم التامر (رضوان اهلل تعاىل عليه) ،فض ً
مصىل
ال عن
للرجال وآخر للنساء بمساحة ( 300مرت مربع) لكليهام ،أما
مساحة الصحن اخلارجي فتقدر بأكثر من ( 1500مرت مربع)
ومن املؤمل إكامل تسيقفه».

جرائم اليزيديني تتكرر

خالل فرتة احتالل عصابات داعش اإلرهابية ملدينة سنجار،
فقد عمدت أول مرة عىل هتديم املرقد الرشيف للسيدة زينب
الصغرى (عليها السالم) بالكامل ،لتعيد لألذهان تلك
تعرض هلا آل البيت (عليهم السالم)
الظالمات ّ
املروعة التي ّ
عىل أيدي أعوان اللعني يزيد بن معاوية ،إال ّ
أن حمبة املوالني

ألهل البيت (عليهم السالم) ،أبت إال أن تتم إعادة بناء املرقد
مرة أخرى بوصفه معل ًام شيعي ًا وإسالمي ًا ،حيث
الرشيف ّ
توجه بعد حتريل املنطقة مبارشة وفد من جلنة اإلرشاد والدعم
ّ
املعنوي يف قسم الشؤون الدينية التابع لألمانة العامة للعتبة
العباسية املقدسة بزيارة لقضاء سنجار ،وقام بإزالة األنقاض
ووضع شباك صغري عىل القرب الطاهر ،إ ْذ أنجزت الكوادر
الفنية يف ورشة ميثم التامر (رضوان اهلل تعاىل عليه) لصناعة
االرضحة والشبابيك والتابعة لألمانة العامة للمزارات
الشيعية الرشيفة ،شباك ًا جديد ًا من الذهب والفضة لقرب
السيدة زينب الصغرى (عليها السالم) عرب محلة تربع قامت
تم إعادة
به جمموعة (يا فاطمة الزهراء) للدعم اللوجستي ،كام ّ
املطهر وهتيئة الصحن الرشيف ألداء الزيارات
بناء الرضيح
ّ
املباركة.

مهوى أفئدة العاملني

وال تقترص زيارة املرقد الرشيف للسيدة زينب الصغرى
(عليها السالم) عىل املسلمني فحسب ،بل ويشارك املسيحيون
ربك بمكانتها اإلهلية ،حيث يتم فيه إحياء
أيض ًا يف زيارته والت ّ
املحرم وصفر األحزان ،إضافة
الطقوس الدينية خالل شهري ّ
إىل أنه يشهد زيارات يومية وأداء الصلوات من قبل أهايل
منطقة سنجار واملناطق املحيطة هبا ،كام درجت الناس عىل
زيارهتا يف يوم التاسع من املحرم ،إذ يمتلئ هذا املكان بالزوار
ويزيد عددهم عىل ألفي زائر ،فيام تكون الزيارة اخلاصة هبا
يومي اجلمعة والسبت من كل أسبوع ،حيث حيتشد الناس
ربك به.
لزيارة قربها والت ّ
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امواج ال�سيعة
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إحياء ذكرى فاجعة تفجير مئذنتي مرقد العسكريين

احتضن رواق اإلمام اهلادي (عليه السالم) فعاليات مهرجان
الذكرى اخلامسة عرشة لالعتداء اآلثم بتفجري املئذنتني
الرشيفتني ملرقد اإلمامني العسكريني «عليهام السالم» ،التي
وافقت للسابع والعرشين من شهر مجادى األوىل ،وبحضور
عدد من الشخصيات الدينية واألكاديمية وأهايل النجف
األرشف وقضاء التاجي ومجع غفري من الزائرين.
وق��ال مدير مركز ت��راث س��ام��راء مشتاق األس���ديَّ :
إن
األول االنحراف الفكري
«االعتداء اآلث��م جاء لسببني َّ

والعقائدي لدى من أمر بذلك والثاين هو الفراغ الفكري
والثقايف لدى من نفذ هذه الفاجعة ولدى من ساعده عىل
ذلك ونحن بحفظنا عىل تراثنا استطعنا أن نحافظ عىل
هويتنا اإلسالمية واإلنسانية هي أن نتعامل مع اإلنسان بأنه
إنسان».
وتضمن احلفل فعاليات خمتلفة منها مشاركات إنشادية
وشعرية وعرض فيلم وثائقي الستعراض آثار التفجري
اآلثم ومراحل إعامر املرقد العسكري املقدس.

ّ
تحت زخات المطر..
ُ
ّ
“محب العترة” يندب مصاب السيدة الزهراء
َ
تداول ناشطون عىل مواقع التواصل االجتامعي ،مقطع فيديو،
ُيظهر أحد أتباع أهل البيت (عليهم السالم) يف البحرين ،وهو
جيلس حتت زخّ ات املطهر يف ليلة رأس السنة امليالدية ،ناعي ًا
مصاب السيدة الزهراء (عليها السالم) بذكرى شهادهتا
األليمة.
َ
بمحب العرتة الطاهرة (احلاج
املدونون ملن وصفوه
ّ
وبارك ّ
حبه وتع ّلقه بخدمة أهل البيت (عليهم
عبد اجلليل احللواجي) َّ
وخاصة ما جرى عىل
السالم) وإحياء مصائبهم العظيمة
ّ
سيد نساء العاملني (عليه السالم) وما جرى عليها من الظلم
واألذى بعد رحيل أبيها رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).
وظهر احلاج احللواجي يف املقطع الذي حظي باهتامم كبري
ورصدته (األح���رار) ،وه��و يلطم ص��دره ويندب فاجعة
استشهاد السيدة الزهراء (عليها السالم) حتت تساقط كثيف
للمطر ،قرب منزله يف مدينة زبر البحرينية.
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ُّ
وفد ألماني يضم مستبصرين يزور كربالء المقدسة
يضم مستبرصين وع��دد ًا من الشخصيات
زار وفد أمل��اين
ّ
البارزة ،العتبات املقدسة يف كربالء والنجف والكاظمية
املقدسة.
وقال رئيس قسم اإلعالم بالعتبة احلسينية ،عقيل الرشيفي:
إن «الوفد ضم عدد ًا من املستبرصين الذين اعتنقوا الدين
اإلسالمي بعد بحث واطالع ،حيث ترسخت لدهيم القناعة
باعتناق االس��الم ملا فيه من إجابات لإلشكاليات التي
واجهتهم يف رحلة البحث عن الكثري من القضايا املحورية،
بحسب ما ذكر لنا املستبرصون».
وبني الرشيفي بأن «الوفد ترشف بزيارة مرقد اإلمام احلسني
وأخيه العباس (عليهام السالم) واطلع عىل متحف اإلمام
يضمه من مقتنيات تارخيية مهمة».
احلسني (عليه السالم) وما ّ
«أرصرت
فيام قالت املستبرصة األملانية السيدة ايفا سيموال:
ُ
عىل زيارة العتبات املقدسة يف العراق ،بالرغم من معرفتي
أحسست
بوجود صعوبات ،وعند دخويل اىل هذه العتبات
ُ
بأين وسط اه��يل ،وشعرت باألخوة اإلسالمية واالج��واء
الروحانية الصادقة».

ضريح اإلمام الرضا

«وجدت ضا ّلتي وما ابحث عنه يف رحلة حيايت،
وأضافت،
ُ
يف الدين االسالمي احلنيف ،ومل يكن اعتناقي له سه ً
ال يسري ًا
فقد خرست الكثري من اجل ان أمتسك بقناعتي وعقيديت
اجلديدة».

ّ
ينظم برامج للزائرين بلغاتهم

يتم ّتع الزائرون الوافدون من خارج إيران لزيارة رضيح اإلمام
الرضا (عليه السالم) بالربامج الدينية والثقافية التي تنظمها األمانة
العامة للعتبة الرضوية املطهرة.
ويقدّ م مكتب نائب األمني العام للعتبة املقدسة لشؤون زائري
اخلارج خدمات يومية مثل قراءة القرآن وكتب الدعاء واملشاركة
يف مراسم العزاء واالستامع للمحارضات الدينية للزائرين العراقيني
والباكستانيني واألفغان بلغتهم األم.
ويقول الزائرون :إنه «عىل الرغم من أن الوضع يتحول اآلن إىل
اللون األمحر نتيجة تفيش فريوس كورونا ،إال أن مسؤويل العتبة
الرضوية بذلوا قصارى جهدهم لتزويدنا بمكان آمن للزيارة فض ً
ال
عن إقامة الربامج الدينية والثقافية».
وأعرب الزائرون عن أملهم يف أن يتخلص العامل من الوباء ،مبينني
أن «خدمات الرضيح املقدس رائعة ح ًقا ويمكن لكل من الرجال
والنساء املشاركة باالحتفاالت يف نفس الوقت واملكان».
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أسس شرعية الحكم والحاكم
في معطيات النهضة الحسينية
الدكتور طارق عبد الحافظ الزبيدي

عندما نقرأ ونشاهد اليوم حالة السياسات القمعية املوجودة
يف معظم األنظمة السياسية يف البلدان العربية اإلسالمية ونقرأ
ونشاهد يف مقابل ذلك الثورات الشعبية العربية التي اندلعت
منذ ربيع السنوات املاضية (منها استطاعت أن تسقط األنظمة،
وأخرى هزت عروشها) سنستذكر بكل وضوح فكر الثورة
احلسينية ونستلهم منها الكثري من ال��دروس والعرب كمسألة
اإلص��الح ،ومسألة احلرية ،ومسألة األمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،ومسألة مقاومة الظلم والطغيان ،ومسألة حتمل
املسؤولية االجتامعية ،وغريها من املسائل والقضايا املعارصة
التي تؤثر يف مسرية الشعوب واألمم.
ولذلك نقول ان ثورة اإلمام احلسني كفكر وممارسة مل تقترص
آثارها عىل اللحظة التارخيية التي وقعت فيها بل امتد تأثريها
لكل شعوب العامل ،فهي أزلية وباقية إىل األبد ألهنا امتداد
للرسالة النبوية الرشيفة التي جاء هبا سيد اخللق النبي حممد
(صىل اهلل عليه وآله).
ولعل أبرز ما يميز ثورة اإلمام يف إهنا جسدت كل القيم اإلهلية
واإلنسانية جتسيد ًا رائع ًا وليس غريب ًا وقائدها تربى وخترج
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يف أحضان النبوة وهنل من نقاء سريهتا ،وكميزة لثورة اإلمام
احلسني (ع) ،نجد أن املؤرخني مل يسموها بالثورة االنقالبية
عىل الطاغوت فحسب ،وإنام أعطوها بعد ًا أكرب عندما سموها
بالثورة الفكرية واجلهادية واإلنسانية ،ألهنا اختذت من املعاناة
اإلنسانية واملوت فكر ًا وطريق ًا لآلخرين الذين مل يعوا حقيقة
اجلور من حاكم ظامل أو من حاكم آخر ال يعي حقيقة اإلنسان
وما يريده وما يستوجب عليه عمله ،وميزة أخرى جيب أن تذكر
يف هذا السياق يف كون هذه الثورة تعد نقطة حتول غريت طبيعة
العالقة بني احلاكم الظامل املستبد وبني املسلمني الذين يرفضون
اغتصاب احلكم ومبايعة احلكام الفاسدين.
وهلذا فثورة اإلمام الفكرية ليست ككل الثورات فهي ثورة
شاملة إلصالح جمتمع كامل ،وبناء نظام سيايس رائع ،واألهم
ما فيها إهنا مل تنته باستشهاد قائدها ومنظرها برغم التيارات
املعادية املتالحقة للثورة ،بل عىل العكس أخذت تتجدد حين ًا
بعد حني ملا حققته من إنجازات كربى عىل مستوى الفرد
واملجتمع وهذا ما نحتاجه يف توظيف الثورة من خالل رؤية
املتصدين يف يومنا هذا ملصري اجلبابرة والطواغيت».

قصة تربوية من حياة سيد الشهداء
روي انه جاء ثالثة إىل اإلمام احلسني عليه السالم واشتكى
األول له قلة املطر والغيث فقال له اكثر من (االستغفار).
واشتكى ال��ث��اين قلة اإلن��ج��اب والعقم فقال اكثر من
(االستغفار) .واشتكى إليه اآلخر جدب األرض فقال له
اكثر من (االستغفار) .فقال له جلساؤه يا بن رسول اهلل كل
الثالثة خمتلفو الشكاية وأنت وحدت بينهم باإلجابة.
قال اإلمام احلسني (عليه السالم) :أما قرأتم آيات قول اهلل
اس َتغْ ِف ُروا َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه َك َ
ارا
ان َغ َّف ً
تعاىل من سورة نوح ( َف ُق ْل ُت ْ

بعض من
اقواله المشهورة
• قال اإلم��ام احلسني (عليه السالم)
يب ا ْل ِف ْك ُر ِم ْن ُه
عن اهلل جل جاللهُ :ي ِص ُ
اإليَ��ام َن بِ ِه َم ْو ُجود ًا َو ُو ُج��و َد ْ ِ
ِْ
اإلي� َ�ام ِن َال
ات َال
الص َف ُ
ُو ُج��و َد ِص َف ٍة ،بِ ِه ُت َ
وص ُف ِّ
وص ُف َو بِ ِه ُت ْع َر ُف ْاملَ َعا ِر ُف َال ِ َهبا
ِ َهبا ُي َ
ُي ْع َر ُف.
• من كفل لنا يتيام قطعته عنا حمبتنا
باستتارنا ف��واس��اه م��ن علومنا التي
سقطت إليه حتى أرش��ده و ه��داه قال
اهلل ع��ز و ج��ل ي��ا أهي��ا العبد الكريم
املوايس أنا أوىل بالكرم منك اجعلوا له
يا مالئكتي يف اجلنان بعدد كل حرف
علمه ألف ألف قرص و ضموا إليها ما
يليق هبا من سائر النعم.
ّ
ف���إن
• إن ت����كن ال���دنيا ت��عدّ نفيسة
ث����واب اهلل أع����ىل وأن��ب�ل.
• قيل لإلمام احلسني(عليه السالم) :ما
أعظم خوفك من ر ّبك؟ فقال :ال يأمن
يوم القيامة إ ّ
ال من خاف اهلل يف الدنيا.

الس َامء َع َل ْي ُكم ِّمدْ َر ًارا * َو ُي ْم ِد ْد ُك ْم بِ َأ ْم َو ٍ
ال َو َبنِنيَ
* ُي ْر ِسلِ َّ
َو َجي َْعل َّل ُك ْم َج َّن ٍ
ارا ) .آية10و11و12من
ات َو َجي َْعل َّل ُك ْم َأ ْ َهن ً
سورة نوح.
عن اإلمام الصادق (عليه السالم ) عن آبائه (عليهم السالم
) قال :قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وأله )َ :من ظهرت
عليه النعمة فليكثر احلمد هلل و َمن كثر ّ
مهه فعليه باالستغفار
ألح عليه الفقر فليكثر من قول ال حول وال قوة إال باهلل
و َمن ّ
ينفي اهلل عنه الفقر.

أقوال صفوة من العلماء والمفكرين
في االمام الحسين
قال السيد عيل اخلامنئي (دام ظله)  :اإلم��ام احلسني

(عليه السالم) ثار من أجل إنقاذ اإلس��الم ،من دون
أن يلقى مساعدة من أي شخص ،حتى أن حمبي هذا
العظيم أيض ًا الذين اجتمعوا عىل وجوب قتال يزيد،

كل منهم وحتت عناوين خمتلفة انسحب من الساحة
وفر .عىل الشعوب أن تأخذ درس ًا من اإلمام احلسني
ّ

(عليه السالم)  ،وهذا يعني أن ال خياف من العدو ..أن

يعتمد عىل نفسه ،أن يعتمد عىل اهلل.

قال السيد عبد اهلل الغريفي (حفظه اهلل) :ثورة اإلمام

احلسني (عليه السالم) علمتنا أن نعطي املال والدم
واألرواح من أجل أن يبقى اإلسالم وأن تبقى قيم

اإلسالمّ .
إن أمة صنعتها دماء احلسني (عليه السالم)
ال تسقط ،ال تنهزم ،ال متوت ،سوف نبقى نعطي الدم

الواعي اهل��ادف لتبقى كربالء ،وليبقى خط الوالء،
سوف نبقى أوفياء لدم احلسني وجلهاد احلسني ،ولصرب
احلسني ولعطش احلسني ،ولتخسأ كل القوى يف اخلارج

والداخل حينام تظن ّأهنا قادرة أن تنال من والئنا ،حبنا،

عشقنا ،لإلمام احلسني (عليه السالم).
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�اح����ة االحرار

يف االنتظار

ما اأولهني اإليك!

حيدر ال�سالمي

كفراشة أح��وم ح��ول ن��ورك ال��زاه��ر ،ون��ار شوقك
املقدسة ،أطوف بك ،أتوسد حلم عودتك عىل مدار
الوقت ،ال أرى سواك يف آمال احلائرين.
برايتك يستظل شتايت ،باسمك أستهل حيايت ،وبه
استقبل هنايايت ،بحبك ال أعرف املستحيل وأتوضأ
بصرك اجلميل.
صمتك الالمتناهي يلهمني احلكمة والنقاء ،صوتك
يمنحني القدرة عىل البقاء وعدم االنحناء.
اشتياقي إليك ظل مم��دود ،ال يعرف احل��دود ،وال
تستوعبه لغة أرضية ،وال تفيه حقه أي��ة أبجدية،
ال ترتمجه أي ح��روف ..ال تعزفه الطبيعة بأهنارها
وشالالهتا وعيوهنا اهلادرة.
املحيا ،عليك رداء اهليبة
ألقاك يف األسحار أبيض
ّ
والبهاء ،يلقي السناء عىل منظرك صفاءه ،وخيلع الندى
عىل يديك براءته ،ويستمطر منك الوفاء سحابته.
تباشري فجرك تطرق أبوابنا ،تفرق عىل وجوهنا
البسامت ،تسقي أرواحنا رفض ًا لليأس ،تروي قلوبنا
بالرجاء.
فارعة شجرة عطفك ملحبيك ،وارفة حمبتك ملنتظريك،
يانعة مودتك لعارفيك ،مورقة عطاياك لنارصيك.
تلك أياديك بيضاء لكل الوجود ،وإرشاقة وجهك
تغمر باللطف كل املستضعفني يف األرض ،فجد
ع ّ
يل -سيدي -بنظرة رحيمة خترجني من ُأتون الذنب
إىل برد العفو.
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الءَ ،و َب ِر َح ْ َ
جاء،
الر ُ
فاءَ ،وان َْك َش َف ا ْل ِغ ُ
اخل ُ
اِل�هي َع ُظ َم ا ْل َب ُ
طاءَ ،وا ْن َق َط َع َّ
َوضا َق ِت َ
اال ْر ُ
امء ،و َان َْت ْ ُامل ْستَعانُ َ ،وا ِ َل ْي َك ْ ُاملشْ تَكى،
الس ُ
ضَ ،و ُمنِ َع ِت َّ
َو َع َل ْي َك ْ ُامل َع َّو ُل ِيف ِ
والر ِ
خاء..
الشدَّ ِة َّ

مدرسة السيدة رقية (عليها السالم) انموذج من الرتبية العقائدية الفذة وهي
تريب جيال متسلحا باملعرفة مواليا ألهل بيت العصمة والدوحة املحمدية،

ومطلعا عىل سريهم ومعارفهم (عليهم السالم) وهذه الصورة ملجلس عزاء يف

املدرسة حترضه التلميذات يف ذكرى شهادة الزهراء (عليها السالم)..

ال�ســالم عليك يــا �سيــد الو�سيني
واإمــام املتقــني ووالــد االئمــة
امليامــني زوج البتــول و�سهــر
الر�سول (�سلى اهلل عليه واآله)..
�ســورة ُتراث ّيــة نــادرة للعتبــة
العلويــة املُقدّ �ســة ،تعــود اإىل
خم�سين ّيات القرن املا�سي.

تاأليه الهوى
ان إتباع اهلوى وجعله اهلا هو باب اذا ُفتح عىل مرصاعيه
اندفع منه الويل والثبور سواء ملن اختذ اهلوى اهلا او الذين
يطاهلم منه الرش والبالء ولذلك نجد ان اإلسالم يؤصد هذا
}و َال َت َّتبِ ِع ْ َ
اهل َوى َف ُي ِض َّل َك َعن
الباب بإحكام ،قال -تعاىل َ
ِ
ِ
َّ
َسبِيلِ َّ
َ
ين َي ِض ُّل َ
اب َشديدٌ
اهللِ إِ َّن ا َّل ِذ َ
ون َعن َسبِيلِ اهلل َ ُهل ْم َعذ ٌ
بِ َام َن ُسوا َي ْو َم ْ ِ
احل َس ِ
اب (ص ،{)26/ان هذا الداء الوبيل
ممتد طوال التاريخ البرشي يف خمتلف االصقاع وشتى
املجتمعات التي اختارت لنفسها العيش وفق مناهج
وضعية اخرتعتها لتكون بديال عن منهج اهلل -سبحانه،-
فاذا انطلقت النفس غري مكرتثة باملوازين املنطقية واملقاييس
الثابتة واملعايري املقبولة وتنقاد لشهواهتا وترضخ هلواها فال
تنزل عىل حكم موزون وال حيجزها حد وال يزجرها منطق
عندما يطغى هواها الذي اختذت منه اهلا يطاع ويعبد.
وان العقول البرشية مهام اوتيت من احلنكة وعمق النظر
واخلربة يف االفق النفيس لالنسان ال تستطيع ان تصل اىل
تشخيص مثل الذي حدده القرآن الكريم يف اآلية َ}أ َر َأ ْي َت
َم ِن َّ َ
نت َت ُك ُ
ون َع َل ْي ِه َو ِك ًيال (الفرقان،{)43/
اخت َذ إِ َ َهل ُه َه َوا ُه َأ َف َأ َ
الن اهلل -تقدس اسمه  -خالق النفس وهو العليم بحقيقة
اوضاعها وال خيفى عليه الصدق والكذب يف مواقفها
وهو اقرب لعبده من حبل الوريد..

قيــد االنتظار
علــى ِ
رأيت االشتياق كابوس ًا جيرب احلزن عىل أن يرضخ لقلبي
يا أبتي أين ُ
و معه االنتظار و الفراق ُم ِ
تيامن يبُ ،يطارد االيام لِ ُيمزق ثوب
األمان ،جتره عرشات الليايل حتى أصبحت مسبح ًة من السنوات،
أصوات األنام و ُيغرقني بِوعد ُه الكاذبة،
حيتفل يب عشي ًة حينام هتدأ
ُ
ُيقول انك غد ًا عند الفجر تطرق األبواب حام ً
ال عىص األحالم
و يف ُجعبتك خبايا األت��راح ،لكن حتى اآلن دون جدوى ،لقد
ِ
الكهف لو أطلعوا عليها الناس لولوا
أصبحت أيامي مثل أهل
�ب عىل أفئدهتم الرعب ،لك ّني سوف أت� ُ
�رك كل هذه
وج� َ
ف��رار ًا ُ
األفكار و أرحتل إىل وساديت بشعو ٍر أنك معي و ستأيت ،سوف
ُ
تصطف فيه طبقات الغيوم حولك مثل
اذهب اىل ذلك العامل الذي
اصطفاف اجليش حول قائدهم ،حتى الغيوم التي ُتفرقها الشمس
تتسابق لِ ُتظلك ُجندي ًا جرحيا ..ورغم وهنه البد أن ُيلقي التحية
لِ ِ
َ
ثوبك منسوج ًا من رشانق الفراشات لكن ُيمزق
سيده ،أختيل
سهم الرضيع؛ ألراك واهن ًا ممزق اجلسد يف ثوبك ٍ
آالف
تفكريي ُ
ِ
بإنجاب أمهر
تفنن الظاملون
من مشاهد رصخات الصغار؛ لقد َ
ا ُملخرجني ،وأعدُ أقوى سيناريو عرب األزمان ،مل يتغري فيهم يشء
ِسوى أن الذين رحلوا أنجبوا جبابر ًة أعظم منهم ،سوف أخرب
نذهب
نفيس إىل هنا كفى أمل ًا ،أن ُه حت ًام سيأيت كام تتمني و سوف
ُ
مجيع ًا نحو الطف فهنالك نبتت زهر ٌة محراء ُسقيت عندما بكت
السام ُء من نحر الرضيع؛ أسمها الثأر...
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