


12

16

20

48

50

50

46

38 ِقس���م الش���ؤون الَخدمّية الخارجية يقّدم 
جهودا استثنائية 

لتكون العتبة الحسينية المقدسة بأبهى 
صورها

االسالم دين السماح..  كيف؟
ْقَوى )البقرة/237({ }َوَأن َتْعُفوْا َأْقَرُب ِللتَّ

العتبة الحسينية المقدسة 
أوفت بكل التزاماتها المالية لوزارة الكهرباء

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

العتبة الحسينية المقدسة 
أوفت بكل التزاماتها المالية لوزارة الكهرباء

اسماعيل  )هاشم  السعيِد  الشهيِد  روِح  الى 
راهي الصافي(

الرجِل الذي أصرَّ على  أن يناَل الجنة مخضبًا بدمِه

)الحجاب بين الموضة والتغيير(..
ندوٌة علميٌة أقامها ِقسم تطوير الموارد البشرية في 

جامعة وارث األنبياء »عليه السالم«

وفٌد زراعٌي اكاديمٌي يزوُر مزرعة فدك للنخيل 
ويشيد بدورها  الزراعي واالقتصادي

ما في الدنيا!
ْنَيا َعْيُشَها َقِصيٌر َوَخْيُرَها َيِسيٌر َوِإْقَباُلَها َخِديَعٌة َو  »ِإنَّ الدُّ

اُتَها َفاِنَيٌة َوَتِبَعاُتَها َباِقَيٌة« ِإْدَباُرَها َفِجيَعٌة َو َلذَّ
قول أمير المؤمنين )عليه السالم( المصدر: عيون الحكم و المواعظ: 146، لعلي بن 

محمد الليثي الواسطي



كان المرجع الكبير والعالم الرباني آية اهلل العظمى الشيخ 
عبد الكريم الحائري اليزدي )قّدس س������ره الشريف( يخرج 
ليلة عاش������وراء مع المواكب المعّزي������ة ويلطم على صدره 
ورأس������ه، فيقول له البعض: ش������يخنا هذا وضع ال يناسبك 

كمرجع دين؟
فيجيب: إّن كّل ما عندي إّنما هو ببركة اإلمام الحس������ين 

)عليه السالم(. 
هذه البركات التي تحّدث عنها شيخنا الحائري لم تقتصر 
على ش������خص دون آخر، إنما ش������ملتنا جميعًا، فنحن حّقًا 
نعيُش في ظلِّ بركاته ونهضته اإلصالحية التي واجه بها 
الظالمين الظالميين، ولوالء دمائه الطاهرة التي سقطت 

على عرصات كربالء لم يبَق لإلسالم شيء ُيذكر.
عندما ننظر اليوم إلى ما ع������مَّ عراَقنا من بركات المولى 
المقّدس، ينتابنا الفرح والس������رور، والتي كانت حاضرة 
وبق������ّوة في جميع ميادين الحياة، فهذه العتبة الحس������ينية 
المقّدس������ة وبرجالها المخلصين، اس������تطاعْت أن تحّقق ما 
عج������َز عنه اآلخ������رون، ففي كل مكان تجد اس������مها بارزًا 
وعملها يتحّدث عنها، وليس في كربالء وحدها، فهناك 
ف������ي البصرة أو الناصري������ة أو العمارة أو حتى في ش������مالنا 
الحبيب ستجد بصمة من بصماتها وأثرًا سيظلُّ دلياًل على 
م������ا ُأنجز في هذه الس������نوات المهمة م������ن عمرنا، وهي إن 
اس������تمّرت – إن شاء اهلل تعالى – س������تكون لألجيال الالحقة 
لتس������تفيَد منها، وهذا ل������م يأِت إال باإلخ������الص في العمل 
وبذل قصارى الجهود لنجاح المشاريع، وهي أّواًل وأخيرًا 
بركات وأنفاس أبي األحرار )عليه الس������الم( الذي قّدم لنا 

كلَّ شيء.. بل للبشرية جمعاء.

كل ما لدينا من احل�سني )عليه ال�سالم(
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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مدير التحرير  
علي الشاهر

سكرتير  التحرير  
قاسم عبد الهادي

 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

علي الشاهر

هيأة التحرير 
حيدر عاشور 

 ضياء االسدي
المراسلون 

حسنين الزكروطي

أحمد الوراق

فالح حسن

نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني  
علي صالح المشرفاوي 
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عباس الصباغ
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االرشيف
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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

ضياء أبو الهيل

نجالء عبد علي - تبارك الهاللي



)االرتقاء باملستوى العلمي للطالب العراقي( مفتاح ترصيح 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( خالل 
املؤسسات  احدى  الزهراء  جامعة  يف  القاها  لسامحته  كلمة 

العلمية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة.
للعتبة  العامة  واضاف سامحته »ان هدفنا وغرضنا يف االمانة 
استحداث  يف  املقدسة  العتبات  وبقية  املقدسة  احلسينية 
ان  العلمية، حيث  املؤسسات  اجلامعات وغري ذلك من هذه 
يتربُك  اماكن  اهنا  املقدسة عىل  العتبات  هذه  اىل  ينظر  البعض 
)عليهم  االطهار  االئمة  لزيارة  ويقصدوهنا  املسلمون  فيها 
العميقة  النظرة  عن  متحدثا  العبادات«،  ألداء  فقط  السالم( 
إلدارة العتبة املقدسة بقوله: »نظرتنا اىل العتبات املقدسة عىل 
واالئمة  االنبياء  رسالة  تديم  ان  منها  يراد  مقدسة  اماكن  اهنا 
االطهار يف االرض، ومن اجل ادامة هذه الرسالة هو صناعة 
الرجل املتعلم الصالح«، معربا ان »املهمة يف استحداث هذه 
اجلامعات واملدارس واملعاهد وغريها جاءت من ديمومة هذه 

الرسالة«.
املهمة،  هلذه  تفّهم  هناك  يكون  بان  االساتذة  سامحته  ووّجه 
احلسينية  العتبة  بان  التفاخر  هدفنا  »ليس  بالقول:  موضحا 
واملستشفيات  وامل���دارس  اجلامعات  من  ك��ذا  هلا  املقدسة 
مكانا  اجلامعات  ه��ذه  تكون  ان  هدفنا  وليس  واملعاهد، 
مع  ابدا  تتناسب  التي ال  االهداف  املايل وغريه من  للتكسب 

الرسالة التي ارادها االنبياء واالئمة )عليهم السالم(«.

اجلامعات  هذه  دعم  يف  الواقع  يتطلبه  ما  اىل  سامحته  واشار 
اىل  تسعى  ال  العتبات  بأن  ومؤكدا  االموال  من  كبرية  بمبالغ 
من  الكثري  ترصف  املقدسة  العتبة  »ان  بقوله:  ماديا  الربح 
)املليارات( عىل هذه اجلامعات من اجل حتقيق اهداف سامية 

ووصولنا اىل حتقيقها يعتمد عىل:
أوال: ان يكون هناك فهم من قبل االخوة رؤساء اجلامعات 
وعمداء الكليات واالساتذة هلذه املهمة العظيمة التي يراد ان 
نحققها وهي: )ان نصنع الطالب املتعلم املتألق املتفوق الذي 
وغريه  العراق  أن  رغم  االنسانية(،  واملبادئ  العلم  بني  جيمع 
العلمية  املجاالت  من  كثري  يف  العباقرة  توفر  مع  البلدان  من 

لكّننا مل نرتِق اىل صناعة االنسان الالئق يف هذه االرض.
هناك  تكون  ان  عميل،  واق��ع  اىل  الفهم  ه��ذا  حتويل  ثانيا: 
رئيس  مهمة  من  وهو  الواقع  ارض  عىل  الفهم  هلذا  ممارسة 
اجلامعة والعمداء واالساتذة يف وضع املنهج العميل والعلمي 
والطالبة،  الطالب  هذا  صنع  اىل  الوصول  لكيفية  والرتبوي 
يمكن  الذي  السامية  املبادئ  صاحب  املتعلم  الطالب  وان 
امامنا من  ليس  العظيمة،  املهمة  اىل هذه  ان نصل  من خالله 
سبيل مؤثر وعميل اال ان يكون رئيس اجلامعة وعميد اجلامعة 
واالساتذة هم القدوة للطلبة يف هذه املجاالت التي ذكرناها، 
ايضا  وقدوة  العلمي،  وتفوقه  ارتقائه  يف  للطالب  قدوة  فهو 
نحقق  ان  نستطيع  حينئٍذ  الرفيعة،  االنسانية  باملبادئ  للتحيل 

هذا اهلدف الذي نرجوه ونأمله«.

الشيخ عبد المهدي الكربالئي متحدثا عن اهداف انشاء الجامعات:
ديمومة رسالة االنبياء واالوصياء )عليهم السالم( اسمى تلك االهداف

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

4



العراقيني فرع مدينة كربالء  العام لألدباء والكتاب  ضمن أمايس االحتاد 
تنطفئ(  ال  حوزوية  )شموع  القصصية  املجموعة  توقيع  تم  املقدسة  
للكاتب حيدر عاشور العبيدي الصادرة عن وحدة التوثيق والتدوين يف 

شعبة النرش التابعة لقسم اإلعالم للعتبة احلسينية املقدسة. 
اقتناء  عىل  كربالء  ومثقفي  أدباء  »توافد  األحرار:  ملجلة  »العبيدي«  وقال 
املجموعة  بشكل مفرح،  واثنوا عليها لكوهنا حتتوي عىل رسد حكايات 
أبطال احلشد الشعبي املقدس الذين سجلوا بدمائهم الزكية انتصار احلق 
مشريا  اإلرهابية،  )داعش(  عصابات  ضد  مواجهة  أكرب  يف  الباطل  عىل 
اىل أن املجموعة كتبت عىل حمورين أساسيني األول يف االستجابة للنداء 
اجلهاد الكفائي، والثاين حلظة االستشهاد الذي ودع فيها املجاهد احلياة من 
أجل األرض والعرض واملقدسات. مبينًا ان املجموعة ضمت )29( قصة 
ألبطال احلشد الشعبي من طلبة العلوم الدينية يف حوزة النجف األرشف.

ويذكر ان جمموعة )شموع حوزوية ال تنطفئ( تضم الشهيد الشيخ مشتاق 
الزيدي والشهيد السّيد )عبد الرمحن نعمة غايل املوسوي والشهيد السيد 
عبد الرضا عيل مهدي الفياض والشهيد السيد عبد اهلل ابراهيم احلسيني 
أمري  الشيخ  والشهيد  اجلبوري  حميسن  حممد  )مقصد  الشيخ  والشهيد 
اخلزرجي والشهيد الشيخ حسن هادي العتبي والشهيد الشيخ رضا عبد 
الرزاق املياحي والشهيد الشيخ طعمة راهي فرج املرشدي والشهيد السيد 
جعفر اسامعيل تقي عباس املوسوي والشهيد السيد جاسم حممد سعيد آل 

شرب احلسيني والشهيد حسن اإلبراهيمي العيساوي الكربالئي«.

شموع حوزوية ال تنطفئ في رحاب اتحاد 
أدباء وكتاب مدينة كربالء المقدسة

االستاذ  يكلف  الشيعي  الوقف  دي��وان 
بمنصب  العباجيي  ج��واد  رشيد  حسن 
السبت  املقدسة  احلسينية  العتبة  عام  أمني 
االش��ارة  وجت��در   ،2022/1/8 املوافق 
يف  مناصب  عدة  شغل  العباجيي  ان  اىل  
سنوات  خالل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
خدمته، منها املستشار املايل للعتبة احلسينية 
لدورتني  ادارهت��ا  جملس  وعضو  املقدسة، 
للعتبة  ال��ع��ام  االم��ني  ون��ائ��ب  سابقتني، 

املقدسة خالل الدورة املاضية.

احلسينية  العتبة  م��ن  شخصيات  ع��رُش 
 )100( افضل  بشهادة  حيظون  املقدسة 
شخصية لعام 2021 وفقا ملبادرة اكاديمية 
العاملي  واالحتاد  والتدريب  للتنمية  مرص 
للفنانني التشكيليني العرب – فرع العراق، 
عباس  أفضل  الدكتور  طليعتهم  يف  كان 
الشامي والدكتور عالء الدين ضياء الدين 

واملهندس حيدر جلوخان.
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من اأر�سيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة باإمامة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف 2/�سفر اخلري/1440هـ املوافق 2018/10/12م :

اعداد:حيدر عدنان

)عليه  احلسني  االمام  أراد  التي  املهمة  االصالحات  من 
ثورته ومبادئه وسريته هي  ان حيققها من خالل  السالم( 

)االصالح االخالقي والرتبوي عند الفرد واملجتمع(.
ذلك  بعد  مقدمة  من  البد  واالخ��وات  االخ��وة  اهيا  هنا 
اراده  ال��ذي  االخالقي  االص��الح  مفردات  يف  نخوض 
االمام )عليه السالم( والذي علينا ان نسري عليه ونطبّقه..

الفرد  لدى  والرتبوية  االخالقية  العملية  أمهية  هي  ما 
واملجتمع؟

كفرد  لدينا  خلل  نقطة  هناك  واالخ���وات  االخ��وة  اهي��ا 
هو  ما  هو  املؤسسات..  من  الكثري  عند  وحتى  وجمتمع 

تقييمنا واهتاممنا وعنايتنا بالعملية الرتبوية واالخالقية؟ 
التعليم  عملية  االكاديمي  التعليم  عملية  لدينا  هناك 
والكثرية  املتعددة  االختصاصات  بمختلف  االختصايص 
دقّقوا  واالخالقية،  الرتبوية  العملية  لدينا  وهناك  جدًا 
اخواين فيام سأبينه يف حساسية وخطورة العملية االخالقية 

والرتبوية لدى املجتمع ونذكر هذه االمهية يف جنبتني:
طاقات  واالمكانات  الطاقات  من  الكثري  لديه  االنسان 
كثرية..هذه  اخ��رى  وام��ور  وث��روات  واقتصادية  علمية 

مل  ان  احلياة  يف  االنسان  وحركة  واالمكانات  الطاقات 
ال  فإننا  صحيحة  وتربوية  اخالقية  وجهة  وف��ق  توّجه 
يمكن ان نصل هلذه االمكانات والطاقات والقدرات اىل 
حتقيق اهلدف يف احلياة وهو السعادة واالستقرار و الراحة 

والتكامل لإلنسان واداء الوظيفة املهمة يف هذه احلياة.. 
املتعددة  الطاقات  هذه  لدينا  وكمجتمع  كفرد  االن  كلنا 
كيف نوجهها؟ كيف نوظفها؟ كيف نستعملها للوصول 
اىل البناء وحتقيق اخلري واالستقرار والسعادة يف املجتمع؟ 
هذا ال يأيت من العلوم الرصفة البحتة ال يأيت من الطاقات 
علوم  من  االن��س��ان  امتلك  مهام  واالمكانات  وحدها 
ضوابط  هناك  تكون  ان  دون  من  وق���درات  وثقافات 
اخالقية وتربوية ال يمكن ان ُتوّجه وُتوّظف هذه الطاقات 
ينشدها  التي  واملستقرة  السعيدة  احلياة  لبناء  والقدرات 
االنسان، لذلك نرى الكثري ممن يمتلك التقنيات والعلوم 
رش  مصدر  تراه  والثقافات  االفكار  من  والكثري  املتطورة 

ونقمة عىل املجتمع بدل ان يكون مصدر خري..
االنسان اجتامعي بطبعه بمعنى ال يمكن ان يعيش بمفرده 
االخرين  مع  واالختالط  والتعايش  االجتامع  اىل  حيتاج 

ر 
ّ

ريد لكل شعب ان يستقر ويتطو
ُ
الشيخ الكربالئي: اذا ا

 البد ان يكون هناك تزامن 
ً
ويكون هذا المجتمع انس���انيا

وتراف���ق بي���ن العملية التعليمي���ة االكاديمية التخصصية 
والعملية التربوية االخالقية

ّ
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املوافق 2018/10/18ماخلمي�س8/�سفر اخلري/1440هـ اخلطبة من�سورة يف جملة الأحرار العدد )668( / 

من اجل ان يتمكن من أداء وظيفته يف احلياة، هذا االجتامع 
اجتامعية  منه عالقات  ينشئ  واالخرين  الفرد  بني  والتعايش 
اقتصادية سياسية فكرية..هذه العالئق ان مل تنّظم وفق اسس 
العالئق  هذه  تكون  ان  يمكن  ال  صحيحة  وتربوية  اخالقية 
العالقات  هذه  طبيعة  تكون  ان  البد  ومستقرة..،  منتظمة 
التعاون كي   املودة واىل  اأُللفة واىل  اىل االنسجام واىل  تؤدي 
يمكن ان نحقق اهلدف وان نصل اىل االهداف التي نرجوها، 
من دون ذلك حينام تسود هذه العالقات العداوات واإلحن 
حياة  تتحول  حينئذ  ألسباب..  والرصاع  والنزاع  والبغضاء 
اجتامعية  عالئق  لدينا  ف��إذن  وتعاسة،  شقاء  اىل  االنسان 
اقتصادية سياسية فكرية البد ان يكون هلا حمددات وضوابط 
وقيود يمكن ان نصل من خالهلا اىل ان نوّظف هذه العالقات 

لبناء احلياة الصحيحة للفرد واملجتمع..

االن اخواين حينام نعيش عرصًا ينترش فيه التضليل والكذب 
االع��الم��ي  وال��ك��ذب  التضليل  أخ��ط��ره  )وم���ن  واخل���داع 
وانعدام  واالستغالل  والتدليس  الغش  وينترش  والسيايس( 
االمانة واالعتداء بالقتل والتهجري بني أبناء العشائر ألسباب 
يف  ويسود  باملال  االص��وات  ورشاء  املناصب  وبيع  تافهة 
واقامة  املنحرفة  االختالط  حاالت  وشاباتنا  شبابنا  طبقة 
وبعض  االختالط  فيها  يسود  عامة  أماكن  يف  االحتفاالت 
املامرسات غري املقبولة اخالقيًا وبالعلن حينام تنترش مثل هذه 
املامرسات  ثم يغيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بل ربام 
ينقلب املعروف منكرًا واملنكر معروفًا واحلق باطاًل والباطُل 
لتدارك هذه  حقًا حينئذ وحينام ال نجد حتركًا فاعاًل ورسيعًا 
اخالقي  باهنيار  تينذر  االمور  هذه  مثل  انتشار  فإن  املخاطر 

وموت للقيم واملبادئ السامية والضمري االنساين.. 

االجتماع والتعايش بين الفرد واالخرين ينش���ئ 
منه عالقات اجتماعية اقتصادية سياسية 

م وفق اسس 
ّ
فكرية..هذه العالئق ان لم تنظ

اخالقية وتربوية صحيحة ال يمكن ان تكون 
منتظمة ومستقرة..



وحينام نرى بلدنا تتقاذفه موجات الفساد املايل واالداري وسوء 
شبابه  بني  باالنتشار  االخالقي  الفساد  ظواهر  وتأخذ  االدارة 
وشاباته بسبب سوء االستغالل ملنظومات التواصل االجتامعي 
وغريها والذي يؤدي اىل ان تنترش هذه االمور من ظواهر الفساد 
االخالقي.. وال جيد املواطن يف الكثري من االحيان اال ان يدفع 
املال مضطرًا لينجز اموره ومعامالته يف الكثري من دوائر الدولة.. 
التعليم يف مدارسنا  – هذه املشكلة-   وعملية  التعليم  وعملية 
بالعملية  يتزامن معها عملية االهتامم  ترافقها وال  وجامعاتنا ال 
الرتبوية واالخالقية، االهتامم والعناية بتعليم العلوم االكاديمية 
التخصصية مطلوب من دوهنا ال يمكن ان نتطور وتزدهر حياتنا 
والعناية  االهتامم  هذا  مع  يرتافق  وال  يتزامن  ال  اخللل  ولكن 
اهتامم  معها  يتزامن  ال  التخصصية  االكاديمية  بالعلوم  الكبرية 
الرتبوية واالخالقية ألطفالنا وشبابنا وشاباتنا  بالعملية  وعناية 
واجلامعات  املدارس  ساحة  عن  والعناية  االهتامم  هذا  ويغيب 

واملؤسسات وغري ذلك من اجلهات املعنية هبذه االمور..
ويكون  ويتطّور  يستقر  ان  شعب  لكل  ُاريد  اذا  جدًا  املهم  من 
انسانيًا بكل ما لإلنسانية من معنى البد ان يكون  هذا املجتمع 
هناك تزامن وترافق بني العملية التعليمية االكاديمية التخصصية 
العلوم  الرتبوية االخالقية، كام هنتم بعملية تعّلم هذه  والعملية 

يكون  ان  البد  منها  اكثر  ربام  بل  بقدرها  واملعارف  والثقافات 
هناك اهتامم وعناية بالعملية الرتبوية االخالقية للفرد واملجتمع.. 
التي  األسباب  بتوفر  بّينا  التي  اخلطرية  االمور  هذه  فإن  حينئًذ 
قد تؤدي اىل اهنيار اخالقي وقيمي يف املجتمع فإن هذه االمور 
واسعًا  واعالميًا  وحكوميًا  جمتمعيًا  حتركًا  تستدعي  اخلطرية 
املجتمع  قيم  حلفظ  واالمكانات  الطاقات  كل  وحتشيد   ً وفاعال 
العراقي األصيلة وصيانته من االنحرافات االخالقية التي ُتنذر 

بعواقب حالية ومستقبلية خطرية..
ما هي األسباب يف غياب هذه القيم االخالقية وااللتزام املبدئي 

يف املجتمع ؟
ما  نذكر  ثم  عالجها  وكيفية  نذكرها  ان  الب��د  أسباب  هناك 
االصالح  عملية  يف  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  منهج  هو 
االخالقي.. هذا ان شاء اهلل نذكره يف اخلطب القادمة.. واحلمد 

هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين..
اخالقيًا  وجمتمعنا  أنفسنا  إلصالح  يوفقنا  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
وتربويًا واالقتداء بمنهج االمام احلسني )عليه السالم( انه سميع 
جميب واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني 

الطاهرين..



عالقة  لذلك  وهل  اجلنني؟  يف  الروح  ُتبعث  متى  السؤال: 
بحّلّية اإلجهاض وحرمته؟

اجلواب: تلج الروح يف اجلنني يف الشهر الرابع من احلمل إن 
مل يثبت ولوجها فيه قبل ذلك بفضل الوسائل احلديثة، ويف 
حاالت ترّضر األم عىل نفسها أو وقوعها يف احلرج الشديد 
من بقاء اجلنني جيوز هلا إسقاطه قبل ولوج الروح فيه، وال 
جيوز بعد الولوج حّتى يف احلالتني املذكورتني عىل األحوط 

وجوبًا.
أن  األطّباء  فيفّضل  خطري  بمرض  مصاب  جنني  السؤال: 
خلقّية  بعاهة  مصابًا  يكون  فسوف  ولد  لو  ألّنه  يسقطوه، 
للطبيب  حيّق  فهل  ال��والدة،  بعد  يموت  أو  مشّوهًا  فيعيش 

إسقاطه؟ وإذا أسقط فمن يتحّمل الدية؟
اجلواب: جمّرد كون اجلنني مشّوهًا أو أّنه سوف ال يبقى حّيًا 
جيوز  فال  إجهاضه،  ُيسّوغ  ال  قصرية  لفرتة  إاّل  والدته  بعد 
لألم أن تسمح للطبيب بإسقاطه كام ال جيوز ذلك للطبيب 

املبارش لإلسقاط، وإن فعل فيتحّمل الدية والكفارة.
نعم، إذا خافت األم الرضر عىل نفسها من استمرار وجوده 
أو كان موجبًا لوقوعها يف حرج شديٍد ال ُيتحّمل عادًة �� وإن 
واحلفاظ  رعايته  سبيل  يف  ال��والدة  بعد  تعانيه  ملا  ذلك  كان 
�� فإّنه جيوز هلا عندئٍذ إسقاطه ما مل تلجه الروح، وأّما  عليه 
بعد ولوج الروح فيه فال جيوز اإلسقاط مطلقًا حّتى يف مورد 

الرضر واحلرج عىل األحوط وجوبًا.
السؤال: هل حيّق لألم أن تسقط جنينها من دون خطر عىل 

حياهتا إذا كانت غري راغبة به ومل تلجه الروح؟
اجلواب: اّل يرّبر هلا ذلك إسقاط اجلنني، وإن فعلت فعليها 
احلرج  يف  وقوعها  احلمل  أوج��ب  إذا  إاّل  والكفارة  الدية 
الشديد الذي مل جتِر العادُة بتحّمل مثله فال حيرم حينئٍذ قبل 

ولوج الروح.
بأّن  الطبيب  الفتوى إلهيام  بتزوير  الزوجان  قام  لو  السؤال: 
إسقاط اجلنني حالل فقام الطبيب بإسقاطه، فعىل من تكون 

الدية؟ وملن تدفع؟
عىل  اعتامدًا  الفتوى  تلك  إىل  الطبيب  استند  إذا  اجل��واب: 
صّحتها وكان من املناسب رشعًا أن يستند إليها يف أعامله كام 
إذا كانت هي فتوى األعلم الذي يقّلده فالدية عىل األبوين 

للطبقة الثانية من طبقات اإلرث.
إنزال  تتعّمد  أن  املرضع  أو  السؤال: هل حيّل للمرأة احلامل 
محلها بمخالفة أمر الطبيب املختّص، وذلك لتكمل إرضاع 

الطفل األّول حّتى الفطام الطبيعي؟
اجلواب: ال جيوز، وإن فعلت فعليها الدية والكفارة.

السؤال: إذا كانت األّم حاماًل بتوأم، وكان يف أحدمها مرض 
قبل  املريض  إسقاط  جيوز  فهل  الثاين،  موَت  بقاؤه  يستلزم 

ولوج الروح فيه؟
اجلواب: ال جيوز، نعم إذا كانت حضانة املريض بعد الوالدة 
ل عادًة جيوز إجهاضه قبل  أمرًا حرجّيًا عىل األّم بحدٍّ ال ُيتحمَّ

ولوج الروح فيه.

ــني ــن اإ�ــــســــقــــاط اجل
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إقامة مراسيم تقليد األمين العام 
للعتبة الحسينية المقدسة

 ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الش���رعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ 
َ

س���لم
عبد المهدي الكربالئي )دام عزه( أمر تكليف االس���تاذ حس���ن رش���يد جواد العبايجي )دام توفيقه( 
منصب األمين العام للعتبة الحس���ينية خالل مراس���يم ش���هدتها دار الضيافة في العتبة الحس���ينية 
المقدس���ة يوم األحد الموافق 9/1/2022 حضرها رؤس���اء اقس���ام العتبة المقدس���ة وس���ط اجواء 

مفعمة بالوالء الحسيني.
وكان كتاب ديوان الوقف الشيعي بتكليف االستاذ حسن رشيد العبايجي بمنصب امين عام العتبة 

الحسينية قد صدر بموافقة المرجع الديني االعلى )دام ظله الوارف(.

تقرير: فالح حسن - تصوير: صالح السباح
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املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  الرشيدة  املرجعية  ممثل  أكد  فيام 
الكربالئي )دام عزه( خالل كلمة القاها يف هذه املراسيم عىل 
االخالص واالنسجام وحتمل املشاق بقوله: »جيب ان نعرب عن 
حبنا اىل االمام احلسني )عليه السالم( واملرجعية الدينية العليا 
املصاعب  لتحمل  ومستعدين  العمل  يف  خملصني  نكون  وأن 
واملشاق وان نستمر يف البناء وهذا النهج االصيل الذي يعود 
)عليه  احلسني  واإلمام  اسمه  تعاىل  اهلل  اىل  تأسيسه  يف  الفضل 
النهج  ان يستمر هذا  بد  العليا فال  الدينية  السالم( واملرجعية 

وان يكون له رجال يتصدون اىل هذه املهام«. 
من جهته رصح االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة االستاذ 
هذه  يف  ألقاها  له  كلمة  خالل  العباجيي  جواد  رشيد  حسن 
املناسبة قائاًل: »اتقدم بالشكر اجلزيل والثناء اجلميل اىل مقام 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  واىل  العليا  الدينية  املرجعية 
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي ) دام عزه( واىل 
إدارة ديوان الوقف الشيعي املوقرة التي منحتنا الثقة والتزكية 
هلذه املسؤولية واملهمة الكبرية, والتي نعدها وساما كبريا ورشفا 

عظيام نعتز ونفتخر به«.

وأضاف العباجيي: »نعاهد اهلل واالمام احلجة )عجل اهلل تعاىل 
خطى  عىل  باالستمرار  العظام  ومراجعنا  الرشيف(  فرجة 
واحلفاظ  وتوجيهاهتا  توصياهتا  وتنفيذ  العليا  الدينية  املرجعية 
املقدسة  العتبة  كيان  عىل  واحلفاظ  والبناء  املسرية  هذه  عىل 
مالكات  وباقي  عهده  عن  منوها  عنها«،  والدفاع  واستقالهلا 
إدارة العتبة املقدسة قبل 17 عاما انه باٍق وسيجتهد للحفاظ 
كان  العهد  ان  بالعهد  )واوفوا  العهد،  وهذا  االمانة  هذه  عىل 
اىل  والعرفان  بالشكر  »نتقدم  العباجيي:  وتابع  مسؤوال(.. 
)دامت  املوسوي  جعفر  السيد  العام  االم��ني  السيد  جناب 
يف  يمد  وان  والعافية  الصحة  له  ونتمنى  واخ،  كأب  بركاته( 
عمره وأيضا اتقدم بالشكر اىل مجيع االخوة الذين عربوا عن 
النبيلة ومباركتهم وثقتهم باإلدارة اجلديدة ألكون  مشاعرهم 

سندا ودعامة اساسية لسامحة املتويل الرشعي )دام عزه(«.
مجيع  من  »نطمح  قائال:  طموحاته  عن  العباجيي  وافصح 
وتظافر  والتعاون  التكافل  من  املزيد  والتشكيالت  االقسام 
يف  الرشيدة  املرجعية  ظل  حتت  املسرية  قيادة  لنواصل  اجلهود 

اداء هذه املسؤولية واملهام اجلديدة«.
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ِقسم الشؤون الَخدمّية الخارجية يقّدم جهودا استثنائية 

لتكون العتبة الحسينية المقدسة بأبهى صورها

 قسم الشؤون الخدمية الخارجية من اهم واقدم األقسام الموجودة في العتبة الحسينية 
ُّ
د

َ
ع

ُ
ي

س���ة، حي���ث يقع على عاتق���ه جزٌء كبير من  الخدمات الميدانية لخ���دم أبي عبد الله)عليه 
ّ
المقد

الس���الم( وزائري���ه الك���رام، وذل���ك من خالل تقدي���م جهوٍد مضاعفة واس���تثنائية م���ن أجل توفير 
سة ومنشآتها 

ّ
األجواء المناسبة ألداء مراسيم الزيارة إضافة إلى االهتمام بمشاريع العتبة المقد

ومؤسس���اتها تضاف إليها الخدمة الش���املة لمدينة كربالء بكونها من المدن التي تش���هد حركة 
سكانية كثيفة ألنها تشرفت بمرقد اإلمام الحسين واخيه  ابي الفضل العباس)عليهما السالم(.

األحرار/ نمير شاكر... تصوير / وحدة التصوير 
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ومهام  أع���ال  ع��ن  أك��ث��ر  تفاصيل  ومل��ع��رف��ة 
أنور حممد  السيد  »األحرار«  ملجلة  قال  القسم 
الشؤون  قسم  إن  القسم:  رئيس  امل��وس��وي 
اخلدمية اخلارجية من أوائل  األقسام يف العتبة 
ملا  وذلك  خدمة،  واوسعها  املقدسة   احلسينية 
له من أمهية كبرية يف تقديم اخلدمات لألخوة 
ان  موضحًا  املدينة.  وخارج  داخل  الزائرين 
الشعب  وكل  شعب  مخس  من  يتكون  القسم 
تعمل من اجل تقديم اخلدمات وتوفري وسائل 
)الشعبة  من  يتكون  حيث  للزائرين  الراحة 
– وشعبة  احلسيني  احلائر  وشعبة  اإلداري���ة 

الكشوانيات- وشعبة املنشآت الصحية الثابتة 
واملتنقلة(، مبينًا ان عدد منتسبي القسم يبلغ ما 

يقارب )490( من الرجال والنساء. 

اهم األعامل اليومية التي يقوم هبا القسم
اخلارجية  اخلدمية  اليومي يف  العمل  آلية  وعن 
القسم  ك��وادر  مهام  من  ان  امل��وس��وي:  أك��د 
)التناكر  خ��الل  من   )RO( امل��اء  توزيع  هو 
العتبة  مواقع  مجيع  عىل  يوميا  والستوتات( 
القديمة  املدينة  داخ���ل  املقدسة  احلسينية 
املقدسة,  للعتبة  اخلارجية  امل��واق��ع  واغ��ل��ب 
فصل  خ��الل  الثلج  م��ادة  توزيع  اىل   إضافة 
املقدسة  بالعتبة  املحيطة  النقاط  عىل  الصيف 
و-ال��ك��ش��وان��ي��ات- واألم��ان��ات واألب���واب 
املوسوي  وتابع  بالعتبة.  املرتبطة  وامل��واق��ع 
بجمع  ايضا  يقوم  القسم  منتسبي  ان  حديثه 
ونقلها  املخصصة  أماكنها  من  النفايات  ورفع 
كبريا من  هناك عددا  ان  منوها  املدينة،  خارج 

السيد أنور محمد الموسوي
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من  وذلك  اخلاصني  املنتسبني  مع  تتعاون  واملراكز  األقسام 
أجل  من  مقراهتم  اىل  –الكابسات-  سيارات  ارسال  خالل 

رفع النفايات وارساهلا إىل األماكن املخصصة لتجميعها.
اخلدمية اخلارجية تعمل عىل مدار السنة مجيع املناسبات

ان  املوسوي،  بني  املليونية  الزيارات  يف  القسم  عمل  وعن   
القسم بكل منتسبيه يشحذ اهلمم خاصة يف املناسبات الدينية 
حتوي  التي  املحافظات  وجلميع  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف 
مراقد مقدسة، وذلك من خالل ارسال وفد خدمي اليها من 
أجل املساعدة يف إنجاح الزيارات من خالل أرسال صحيات 

متنقلة وآليات ومواد غذائية ومفارز طبية وبطانيات وغريها 
خالل  من  الثقيلة  املياه  وسحب  االن��س��دادات  فتح  كذلك 

العجالت الصاروخية والساحبة. 
وأضاف املوسوي، ان القسم جلأ اىل انشاء فرق جوالة لغرض 
الزائرين  مبيت  واماكن  االقسام،  اىل  التابعة  املواقع  تعفري 
والكفوف  املعقامت  توزيع  اىل  اضافة  احلسيني،  احلائر  يف 
والكاممات عىل مجيع الكشوانيات والصحيات واحلائر ونقوم 
بصيانة مواقع الصحيات الثابتة واملتنقلة والكشوانيات بشكل 
دوري من قبل منتسبي وحدة الصيانة دون االحتياج اىل كوادر 
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هي  اليومية  املهام  النادرة.ومن  للحاالت  اال  القسم  خارج 
تعطري داخل احلرم واحلائر والكشوانيات بأجود أنواع العطور 
وتزويد بعض األقسام بالعطر من خالل وحدة التعطري اضافة 
اىل  توفري وسائل الراحة ملبيت الزائرين واحلمالت  والوفود 

القادمة ألداء الزيارة والصالة يف احلائر احلسيني.
وتوزيع  تبديل  يف  دؤوب��ان  القسم  منتسبي  ان  حديثه  وتابع 
بالعتبة  املحيطة  واألماكن  الرساديب  عىل  النفايات  أكياس 
واستخدامها  الصغرية  الشحن  عربات  وحتوير  املقدسة، 

االيام  بعض  يف  الزيارة  تشدد  وحني  النفايات.  رفع  لسهولة 
نستعني لسد نقص املنتسبي بكوادر املتطوعني الذين يعملون 
اىل  الكشوانيات حيتاج  العمل يف  القسم كون  منذ سنوات يف 
من  لنا  توجه  التي  األعامل  إنجاز  يف  املسامهة  كذلك  ممارسة 
اجلديدة  للمواقع  االفتتاحيات  مثل  املقدسة  العتبة  إدارة  قبل 
واملهرجانات وغريها وال يقترص عملنا يف داخل القسم فقط 
اخلدمية  الشؤون  قسم  منتسبي  جتد  العتبة  مواقع  مجيع  يف  بل 

يعملون بحسب ما هو مطلوب منا.
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 ل�)مزرعة فدك( قام بها وفد من العاصمة - بغداد وباختصاصات 
ٌ

 عملية
ٌ

زيارة
متنوعة، وذلك بهدف االستفادة من التجارب الزراعية الناجحة التي تعتمدها 
المزرع����ة، ونق����ل هذه التجربة إلى األخرين. هذا ومث����ل الوفد الذي تجاوز 
عدده ال� )150( شخصا )جمعية النخب والكفاءات العراقية العلمية(.. هي 
جمعية مسجلة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتسعى إلى 
زج الكفاءات العراقية في البرامج الحكومية ووضع خبراتها بصورة مجانية 

تحت تصرف الجهات الرسمية وغير الرسمية.

ويشيد بدورها  الزراعي واالقتصادي
تقرير/ حسنين الزكروطي � تصوير/ احمد القريشي

وفٌد زراعيٌ اكاديميٌ يزورُ مزرعة فدك للنخيل 

محمد عالء ابو المعالي
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إىل ذلك قال )حممد عالء ابو املعايل( مسؤول اعالم مزرعة فدك للنخيل: ان 
العتبة  تنفذها  التي  االسرتاتيجية   املشاريع  اهم  احدى  للنخيل  فدك  مزرعة 
احلسينية املقدسة يف القطاع الزراعي، حيث تم انشاؤها يف عام 2015م عىل 
مساحة )2000( دونم، و تستوعب حوايل) 70000 ( فسيلة او نخلة من 
خمتلف الدول واالصناف، حيث متثلت املرحلة االوىل من املزرعة باستغالل 
مساحة )1000( دونم، بزراعة )25000( فسيلة قابلة للزيادة، وتعد مزرعة 

فدك للنخيل بنكا وراثيا جلمع اندر االصناف العراقية والعربية.
محل رضا الوافدين

خمتلف  من  االكاديمية  الوفود  كافة  فدك  مزرعة  تستقبل  املعايل:  أبو  وتابع 
الزراعي   االختصاص  ذات  اجلامعات  طلبة  اىل  اضافة  واملحافظات  املناطق 
التي  الرتفيهية  السفرات  عن  ناهيك  الطبية(  النباتات  من  )االستفادة  الطبي 
تستقبلها املزرعة لطلبة املدارس والدوائر احلكومية االخرى، والتشجيع عىل 
اقامة املشاريع الزراعية يف البيوت واملناطق الصحراوية، نسعى ان  زرع ثقافة 
فالزراعة  للنخيل  فدك  مزرعة  تقدمه  بام  واالحتذاء  املواطنني،  بني  الزراعة 

ليست احتكارا جلهة معينة.

سر نجاح المزرعة
مزرعة  حققتها  التي  املبهرة  النجاحات  رس  وعن 
أبو  ق��ال  األخ��رى  ب��امل��زارع  مقارنًة  للنخيل  ف��دك 
الزراعية  الطرائق  تتبع  ف��دك  مزرعة  ان  املعايل: 
اضافة  النسيجية  الفسائل  استرياد  بدءا من  احلديثة 
النادرة،  العراقية  االمهات  من  االصناف  مجع  اىل 
للري  متكاملة  منظومة  عىل  فدك  مزرعة  وتعتمد 
بالتنقيط والتحكم هبا الكرتونيا لرتشيد االستهالك 
للمياه،  برك   )5( عىل  املزرعة  حتتوي  كام  باملياه، 
تستمد مياهها من هنر الرشدية وهو احد افرع هنر 
آبار  اىل عرشة  باإلضافة  للزراعة،  الصالح  الفرات 
الري  انابيب  ارتوازية متدفقة ذاتيا، ويصاحبها مد 

لتصل املياه اىل املزرعة بحجم 16 عقدة.
كربالء وبفضل العتبتين المقدس����تين أصبحت 

مركزا اقتصاديا كبيرا  في العراق
فيام قال الدكتور )حسني الواسطي( دكتوراه علوم 
وبفضل  املقدسة  كربالء  مدينة  أصبحت  زراعية: 
مركزا  املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني 
اقتصاديا كبريا يف العراق ليس من خالل السياحة 
الدينية والرتفيهية فقط بل حتى يف اجلانب الزراعي 
يف  العمل  ف��رص  من  الكثري  توفري  جانب  اىل    ،
وجود   ورغم  املحافظات،   من  وغريها  املحافظة 
النجاح  لكن  املؤسسة،  هذه  فشل  حول  مزايدات 
تتوجه  األنظار  جعلت  املشاريع  هذه  حققته  الذي 
النخب  )مجعية  يمثل  الوفد  ان  إىل،  مشريا  إليها. 
اجلمعيات  من  وهي  العلمية(  العراقية  والكفاءات 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف  املسجلة 
الربامج  يف  العراقية  الكفاءات  زج  اىل  وتسعى 
حتت  جمانية  بصورة  خرباهتا  ووض��ع  احلكومية 

ترصف اجلهات الرسمية وغري الرسمية.
ادارة  هي  العتبات  إدارة  ان  الواسطي:  وتابع 
وبدوره  الشيعي  الوقف  ديوان  اىل  تابعة  حكومية 
تابع اىل جملس رئاسة الوزراء، لكنها اثبتت بجدارة 
اهنا متلك الرؤية واخلطة للنهوض بكل االجتاهات 

سواء كان خدميًا او زراعيا او صناعيا.
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مزرعة فدك انموذج للمشاريع الزراعية في العراق
عىل  اطلعت  كربالء  إىل  زياريت  خالل  الواسطي:  واردف 
الزراعية  املقدسة  احلسينية  العتبة  مشاريع  من  مرشوعني 
وهو مرشوع زارعة اخلرض ومرشوع زراعة النخيل، وهذان 
املرشوعان يعدان من املستوى العايل والعاملي، ومزرعة فدك 
ال تقل امهية عن املشاريع يف الدول العربية القريبة التي سبقت 
العراق يف زراعة النخيل، وقد وجدنا ان ادارة املزرعة لدهيا 
طرائق حديثة تستخدمها يف زراعة النخيل اضافة اىل اختيار 
العراق،  يف  واقتصاديا  جتاريا   املرغوبة  التمور  من  اصناف 
ومعرفة كيفية استخدام املياه يف سقي الفسائل عرب استخدام 
عملية ترشيد املياه، لدينا امل كبري يف ان تسوق هذه التمور 

بطريقة تتمكن من تغطية كربالء واملحافظات األخرى.
ويرى الواسطي: ان التغيري الذي حصل بعد سقوط النظام 
الشعب  القوى الكربى عىل  الذي فرضته  السابق واحلصار 
الزراعي، صاحبه ترسب  العراقي ولد انخفاضا يف االنتاج 
االخرى  القطاعات  اىل  الزراعي  القطاع  من  العاملة  اليد 

بدأنا  االخ��رية  اآلون��ة  يف  ولكن  التوظيف،  نحو  والتوجه 
وهذا  الزراعية،  واملشاريع  املزارعني  لعودة  االمل  نتلمس 
بعد  الزراعية  للمحاصيل  بلدا ُمصدرا  العراق  سيجعل من 

ان كان  مستوردا«.
ارشادات زراعية

يف  الزراعي  باجلناب  االعتناء  امهية  اىل  الواسطي  واش��ارة 
املستوى  رفع  عملية  يف  االه��م  احلقل  يمثل  لكونه  البالد 
االقتصادي:« نحتاج اىل توعية  الفالحني يف كيفية استخدام 
الرش  قنوات  استخدام  ورضورة  صحيحة،  بصورة  املياه 
احلديثة سواء بالرش املحوري او باخلطي او طريقة التنقيط، 
العراق هي  الزراعية يف  املشاريع  تواجه  اكرب مشكلة  لكون 
الكثري  ي��زال  ال  ذلك  ورغ��م  واالخ��ر،  احلني  بني  املياه  قلة 
القديمة يف عملية سقي  الطراق  من الفالحني  يستخدمون 
قناة  اىل  الطرائق والتوجه  لذا جيب مغادرة هذه  املحاصيل، 

الري احلديثة.

الدكتور حسين الواسطي
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زيارة مزرعة فدك للنخيل
وبنَنينَ الواسطي ان الوفد يمثل ثلة من الشخصيات املتخصصة 
فدك  مزرعة  اىل  وزيارهتم  واالقتصادي  الزراعي  اجلانب  يف 
العتبة  مشاريع  عىل  االط��الع  يف  امللحة   لرغبتهم  ج��اءت 
الزراعية ورس تطورها امللفت يف السنوات االخرية من خالل  
واجلوانب  الزراعة  جانب  يف  املختصني  من  ثلة  نحن  قوله:« 
بمشاريع  املعجبني  االشخاص  من  انفسنا  ونعد  االخ��رى، 
العتبة احلسينية املقدسة، واليوم كان برفقتنا )150( شخصية 
تم اطالعهم عىل  الدولة احلكومية، وقد   دوائر  معظمهم يف 
اىل  الناجحة  التجربة  هذه  ننقل  لكي  للنخيل،  فدك   مرشوع 
بوجه  وللبالد  هلم  االستفادة  ولتقديم  احلكومية  املشاريع 

العموم«.
بداية النتشال الواقع الزراعي

املهندسني  رئيس  الكاظم(  عبد  سعد  )امحد  عرب  جانبه  من 
الزراعيني االقدم مديرية الزراعة يف حمافظة  بغداد – الكرخ: 

املهمة  الزراعية  املشاريع  احد  عىل  االطالع  يف  سعادته  عن 
ليس يف حمافظة كربالء فحسب بل يف كافة حمافظات العراق 
التابع  النخيل  فدك  مرشوع  بزيارة  اليوم  ترشفنا  قال:  حيث 
جيدة  بداية  يمثل  مرشوع  وهو  املقدسة  احلسينية  العتبة  اىل 
بالواقع  والنهوض  والزراعي  االقتصادي  الوضع  النتشال 
العراق  ان  البالد، فال خيفى عىل اجلميع  للتمور يف  االنتاجي 
املعروف انه »بلد املليون نخلة«، ولكن مع شديد االسف قلة 
االنتاج  تراجع  اىل  ادت  الزراعية  واخلطط  احلكومي  الوعي 

الزراعي ومنها إنتاج التمور.
القروض  من  املؤسسات  تستفيد  ان  اجليد  من  وت��اب��ع:« 
عىل  والعمل  املستثمرين  اىل  العراقية   احلكومة  قدمتها  التي 
دليل  وخري  البالد  يف  والصناعي  االقتصادي  املستوى  رفع 
من  االستفادة  استطاع  مرشوع  يف  االن  نقف  اننا  ذلك  عىل 
كبري  خدمة  وق��دم  صحيحة،  بصورة  احلكومية  القروض 

للمجتمع والبالد. 

احمد سعد عبد الكاظم
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) الحجاب بين الموضة والتغيير (..
ندوٌة علميٌة أقامها ِقسم تطوير الموارد البشرية في 

جامعة وارث األنبياء »عليه السالم«
تقرير/ احمد الوراق – تصوير/ مرتضى األسدي

 تطويِر الموارد البش���رية في العتبة الحس���ينية المقدس���ة بش���كل دائم الى  
ُ

يس���عى قس���م

استحداث واختيار مواضيع مهمة ورصينة من وسط المجتمع العراقي بشكل عام والمجتمع 

الكربالئي بشكل خاص، وذلك حول إدخال الفهم الصحيح لموضوع الموضة والتغيير.. على 

أث���ر ذل���ك المفهوم، أقام القس���م بالتع���اون مع كلية العلوم اإلس���المية ف���ي جامعة وارث 

لألنبياء ندوته العلمية الموسومة تحت عنوان )الحجاب بين الموضة والتغيير( ...
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يف  ومدرب  وحمارض  أستاذ  مرتىض(  )محزة  قال  املجال  هذا  ويف 
الرشعي  احلجاب  امهية  عىل  الضوء  لتسليط   : اللبنانية  اجلامعة 
وعىل القيم والضوابط للحجاب الرشعي االسالمي وااللتفات 
اىل املوضة والتغيري هي امر سلبي ومقصود وهادف من اجل تفريغ 
وبالتايل  له،  الرشعية  واحلقائق  االصالة  هذه  من  احلجاب  قيمة 
سلطنا الضوء عىل بعض االفكار االساسية يف املحارضة انه عىل 
املبارش  يلتفتن اىل ان هناك اسرتاتيجيات غربية هدفها  فتياتنا ان 
يتأثرن تدرجييًا بعارضات  الفتيات والناشئة وبالتايل  برجمة افكار 
يؤدي  ما  وهذا  الرشعي  لباسهن  من  وخيففن  واملغنيات  االزياء 
هي  املوضة  ان  مضيفًا،  الزينبية.  العباءة  عن  التخيل  اىل  تدرجييا 
ليست سلبية عىل االطالق والتغيري كذلك فهو اجيايب واسالمنا 
اسالم تغيريي والكون كله يتغري من كل حدب وصوب ولدينا 
التغيري  نأخذ  فنحن  تغيريية عىل وسائل االجتامعي  حتديات هي 
االوالد  مع  الزوج  مع  البيت  املناسبة يف  وااللوان  االجيايب  املرن 
البيت  داخل  والعفة  االحتشام  قيم  اىل  االلتفات  مع  االهل  مع 
وااللوان االساسية خارج البيت التي هلا عالقة باللباس املحتشم 
احلجاب  وان  احلياء  اىل مسألة  يلتفتن  ان  الفتيات  وباحلياء، عىل 

اشبه بدعوة صامتة إىل اإلسالم دون أن تتكلم.

حمزة مرتضى

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

21



معاون  الساعدي(  )نور  الدكتورة  قالت  أخرى  جهة  ومن 
الندوة  ان  العلمية:  للشؤون  اإلسالمية  العلوم  كلية  عميد 
العلمية التي تضمنت عنوان )احلجاب بني املوضة والتغيري(، 
اإلجيايب  التغيري  هو  ب�)التغيري(  وبحوثها  قراءهتا  يف  قصدت 
نحو السلوكيات التي دعا هلا االسالم احلنيف، هذا املوضوع 
هو من املوضوعات االجتامعية املهمة التي نواجهها اليوم يف 
حياتنا اليومية وهناك جمموعة من االشكاليات يف هذا املوضوع 
الثوابت  من  ثابت  هو  الذي  احلجاب  قيمة  خرجنا  ونحن 

االسالمية ودخلنا بفعل الغزو الفكري والثقافات الوافدة اىل 
مسألة تفريق احلجاب من مضموهنا وحمتواها، لذلك استضفنا 
قسم   مع  وبالتعاون  الشقيقة  لبنان  دولة  من  االساتذة  احد 
وأضافت  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  البرشية  املوارد  تنمية 
التسليط الضوء عىل  الندوة من اجل  أقيمت هذه  الساعدي، 
اهم االشكاليات من خالل عرض تاريخ واهداف احلجاب، 
العميل  الواقع  جهة  من  باحلجاب  تتعلق  التي  االمور  وايضا 

وكيفية اهتامم الطالبات هبذا اجلانب.

د. نور الساعدي
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الفئة المستهدفة في هذه الندوة العلمية

الندوة  هذه  يف  املستهدفة  الفئة  ان  اىل  الساعدي،  وأش��ارت 
السالم(  )عليه  االنبياء  وارث  جامعة  طالبات  هي  العلمية 
وحرصا كلية العلوم االسالمية بكوهنن  الدعاة اىل تثبيت هذا 
اجلامعة  داخل  االخرى  الكليات  يف  الطالبات  بقية  بني  املبدأ 
ندوة  يف  كانت  التي  املحاور  اهم  هذه  اجلامعة  خارج  وحتى 
هذا اليوم، وان اهلدف االسايس من الندوة هو تقريب الفكرة 
للطالبات  بمسألة ان هناك موضة فعاًل لكن عىل هذه املوضة 
ان ال ختالف احلدود الرشعية للحجاب وان تكون حتت هذا 

السقف والبد من مواكبة العرص ولكن وفق احلدود الرشعية 
التواصل  مواقع  وسائل  ان  مؤكدة،  عنها.   اخل��روج  وعدم 
االجتامعي هلا اثر كبري جدًا وهي الغزو الفكري واحد عوامل 
هذا الغزو هو السيطرة عىل هذا املوضوع لكيفية الدخول اىل 
واستخدامها  االجيابية  بالطريقة  االجتامعي  التواصل  مواقع 
بالصورة الصحيحة، لتوعية وتنوير االخوات الفاضالت نحو 
هذه القيم االسالمية العليا وكيفية استخدامها والتعامل معهن 
االستغناء  يمكن  ال  حياتنا  من  جزًءا  اصبحت  اهنا  خصوصا 

عنها ومن يقول خالف ذلك هو بعيد عن املوضوعية.

الساعدي: الهدف االساسي من الندوة هو تقريب الفكرة 

 لكن على هذه 
ً
للطالبات  بمسألة ان هناك موضة فعال

الموضة ان ال تخالف الحدود الشرعية للحجاب وان تكون 

تحت هذا السقف والبد من مواكبة العصر ولكن وفق 

الحدود الشرعية..
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يستمر لـ)50( يوماً ..
انطالق اعمال المؤتمر العلمي الدولي االول 

»االنسان وفق معايير نهج البالغة« 

 لبن���اء جيل واٍع ومثقف وتحت شعار:)االنس���ان وفق معايير نهج البالغة( ،ش���هدت 
ً
س���عيا

قاعة سيد األوصياء في الحائر الحسيني الشريف انطالق )اعمال المؤتمر العلمي الدولي 
األول( الذي تنظمه مؤسسة علوم نهج البالغة في العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون 
م���ع جامع���ة ازاد االس���المية ف���ي مدينة اصفه���ان االيرانية وفق خمس���ة مح���اور تناقش 
 ، بحس���ب ما 

ً
تصنيف���ات االنس���ان على ضوء معايير نهج البالغة ويس���تمر لمدة )50( يوما

ص���رح به رئيس مؤسس���ة علوم نهج البالغة الس���يد نبيل الحس���ني ف���ي تصريح خص به 
“مجلة األحرار”.

تقرير: نمير شاكر - تصوير: صالح السباح
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املقدس  املكان  ه��ذا  من  انطلق  املؤمتر  إن«  احلسني:  وق��ال 
بناًء  وسوف يستمر ملدة )50( يومًا وسيقام وفق مخسة حماور 
عىل العنوان منها حماور )االنسان السيايس املثايل( و)االنسان 
اخرى  وحماور  املثايل(  املدين  و)االنسان  املثايل(  االقتصادي 
واخرى  ايران  يف  بعضها  علمية  ورش  اقامة  وسيشهد  مهمة 
يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  والدة  اىل  تستمر  العراق  يف 
الثالث عرش من شهر رجب اضافة اىل اقامة ندوات ودعوات 
من  جمموعة  عرب  باحثون  يقدمها  املحاور  بحسب  للباحثني 
العراقية  الروابط االلكرتونية كي يتمكن الطلبة يف اجلامعات 
من  واالنتفاع  املحارضات  هذه  يف  االش��رتاك  من  وااليرانية 

االبحاث«.

نقدم  ان  املؤمتر  انطالق  احلسني: »حرصنا يف جلسة  واضاف 
بحثًا يكون بمثابة افتتاح للبحوث التي ستشارك باملؤمتر محل 
هذه  وفق  اختياره  وتم  والسياسية(  املدنية  :)احلقوق  عنوان 
هناك  ان  مالحظ  هو  ملا  الثقايف  التنوع  بلحاظ  املهمة  اجلزئية 
اهل  معارف  عن  االس��اس  بالدرجة  الشباب  إلبعاد  هجمة 
املدنية والتحرض، ومن خالله  بدعوة  السالم(  البيت )عليهم 
املؤمنني  امري  عند  واصوهلا  املدنية  جذور  عىل  الضوء  سلطنا 
االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( وكان عبارة عن دراسة 
مقارنة بني العهد الدويل للجمعية العامة لألمم املتحدة الذي 

صدر سنة )1966م( وبني العهد الرشيف«.

الحسني:

هناك هجمة إلبعاد الشباب بالدرجة االساس 

عن معارف اهل البيت )عليهم السالم( بدعوة 

المدنية والتحضر
السيد نبيل الحسني
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ونوه بالقول : »من خالل لقاء موسع مع رئيس جامعة وارث 
الزهراء  جامعة  ورئيس  ابراهيم  الدكتور  األستاذ  األنبياء 
عىل  بالسعي  التباحث  تم  السلطاين  زينب  الدكتور  االستاذ 
مواد  ختصيص  او  تدريس  ليتم  البالغة(  )هنج  كتاب  إضافة 
ان  فيه   شك  ال  ومما  تدريسية؛  كامدة  اجلامعات  يف  الكتاب 
العرشات من  الكتاب الرشيف وهناك  اجلامعات مهتمة هبذا 

االطاريح والرسائل اجلامعية التي كتبت يف هنج البالغة«.
اصفهان  جامعة  يف  التدريسية  اهليأة  عضو  حتدث  جهته  من 
املؤمتر  »يمثل  قائاًل:  نرصاهلل شاميل  الدكتور  االستاذ  االيرانية 
اضافة اىل امهيته تقوية العالقات بني مؤسسات هنج البالغة يف 
احلسينية  العتبة  االيرانية ومؤسسات  مدن طهران واصفهان  

من  التخصصية   املهمة  املؤسسات  هذه  تقدمه  ملا  املقدسة؛ 
اجلامعات  يف  العلمي  البحث  اسلوب  عىل  تقوم  علمية  مواد 
االسالمية  الثورة  قبل  يكن  مل  انه  مبينًا  العلمية،  واحل��وزات 
ازدهرت  وبعدها  البالغة(  )هنج  يف  علمي  نشاط  اي��ران  يف 
يف  املهمة  واملطبوعات  املحكمة  )املجلة  مثل  مهمة  نشاطات 
هنج البالغة واملحارضات التخصصية وغريها الكثري( ، وهذا 

ما جعل بحثنا يكون حول االثار العلمية يف هنج البالغة«.
واكد نرصاهلل شاميل: أن »مؤسسة هنج البالغة مؤسسة مهمة 
ألهنا تبحث يف العناوين املختلفة ومثال عىل ذلك )اللسانيات 
وغريها(  والثقافة  والسياسة  واالقتصاد  واألخالق  واآلداب 
اجلامعية  الدراسية  الوحدات  يف  منها  نستفيد  ان  جدًا  ومهم 
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ان هناك وجوبا  العلمية, ونحن كمؤسسة وجدنا  واحلوزات 
البكالوريوس  ملرحلة  الدراسية  الكتب  لتأليف  لالشرتاك 
االئمة  وص��اي��ا  م��ن  لالستفادة  وال��دك��ت��وراه  واملاجستري 

الطاهرين«.
كلية  يف  الدكتور  املساعد  االستاذ  اوضح  اخرى  جهة  من   

االمام الكاظم )عليه السالم( عيل شاكر املحنا حيث قال: ال 
البالغة  وهنج  السالم(  )عليه  عليا  االمام  ان  احد  عىل  خيفى 
االصعدة  مجيع  عىل  متكاملة  قيمية  مؤسسة  عن  عبارة  هو 
هذا  استثامر  من  والبد  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
املجتمع وخصوصا  اهلائل يف سبيل تطبيقه عىل  املعريف  الكم 
حتاول  مغايرة  فكرية  تيارات  ظروف  من  املجتمع  به  يمر  بام 

اسقاط هذه املؤسسة القيمية، لذا من دواعي رسورنا وفخرنا 
املقدسة عىل  احلسينية  العتبة  به  تقوم  بام  ان نشرتك  واعتزازنا 
اجلامعات  خمتلف  مع  والتعاون  الفكرية  املستويات  مجيع 
واملؤسسات الفكرية إلحياء هذا الرتاث العظيم ومتثيله  متثياًل 
واقعيًا إلنشاء جيل ضمن القيم االسالمية العتيدة وبعيد عن 

التطرف والتعصب«.
واشاد املحنا: أن« االستفادة احلقيقية هي بث الوعي الفكري 
األجيال  اذهان  يف  املحمدي  والتعليم  االسالم  عىل  القائم 
التيارات  ملواجهة  املوجودة  الفكرية  القيم  من  واالستفادة 

الفكرية املنحرفة«.
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فيٌض من فيوضات المرجعية الدينية العليا..

مؤسسة العين للرعاية االجتماعية مالُذ آمن 
لـ)128.831( يتيما وموطُن أحالمهم

دد
����

ع
����

ف ال
����

��ل
م��

ة من يشغل ذهنه ويضاعف جهده ويستنفر 
َّ

لد االيتام وأبناء الشهداء واالسر المتعففة ان ثم
ُ

لم يكن في خ
طاقاته في سبيل ان يصنع االبتسامة على شفاههم وتقر أعينهم، لذا  كان عام 2006 يحمل في طياته 
بشرى سارة بوالدة مؤسسة خيرية سميت ب�)العين( ليكون اليتامى في نصب عين المؤسسين ، ولدوافع 
 في إغاثة وإسكان العوائل المتعففة ورعاية اليتامى صحيا وتربويا وسعيا في تنشئة االيتام 

ُ
انسانية تتسم

وتربيتهم وفق تعاليم الش����ريعة الس����محاء كانت قد كس����بت ثقة المجتمع بمبادئه����ا وقيمها ومهامها التي 
جعلته����ا تحق����ق التميز والريادة في اوس����اط منظمات المجتمع المدني عل����ى الصعيدين المحلي والدولي، 

وباتت تجسيدا للمقولة الشهيرة: )أشهر من نار على علم(.

تحقيق: قاسم عبد الهادي - تصوير: صالح السباح
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مؤسسة العني للرعاية االجتامعية التي تعدُّ مؤسسة انسانية 
مستقلة ذات نفع عام تعنى بشؤون يتامى املتطوعني الذين 
لبوا نداء املرجعية العليا يف الدفاع عن العراق ويتامى شهداء 
العمليات االرهابية وكذلك يتامى املتوفني ممن هم بحاجة 
للرعاية هتدف اىل ايصال املعونات املالية والعينية املتنوعة اىل 
اليتامى املحتضنني مع توفري الرعاية الصحية الكاملة إضافة 
كام  السليمة،  نشأهتم  لضامن  وارشادهم  اليتامى  تأهيل  اىل 
تركز عىل اجلوانب الرتبوية وُتويل العناية التامة بتوفري السكن 
املترضرة من  العوائل  اىل  الرعاية  للمستفيدين منها، وتقدم 

العمليات العسكرية والعوائل املتعففة بمجاالت خمتلفة.
واملتحدث  العامة  العالقات  موظف  مع  كان  لقاآتنا  أول 

الرسمي للمؤسسة سيف الدين حممد حيث قال: 
هذه  ُاسست  مستقلة  انسانية  مؤسسة  هي  العني  مؤسسة 
العليا  الدينية  املرجعية  من  بتوجيه   2006 سنة  املؤسسة 
ظله(  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  بسامحة  املتمثلة 
بشهادة تسجيل من املنظامت غري احلكومية لرئاسة الوزراء 
وهناك موافقات رسمية واصولية ويف عام 2016 بعد تطور 
عمل املؤسسة حصلنا عىل الصفة االستشارية بمنظمة االمم 
املتحدة كون املؤسسة موثوقة وعرضنا كل تفاصيلنا عليها 
فيام  منظمتهم،  يف  عضوا  املؤسسة  تكون  ان  عىل  ووافقوا 
الكاظمية  مدينة  يف  بغداد  يف  للمؤسسة  الرئييس  املقر  يقع 
املقدسة ومن هذا املقرر تتفرع كل فروعنا ومكاتبنا املوجودة 
يف العراق وخارجه، حيث ان عدد الفروع يزيد عىل )23( 

فرعا وعدد املكاتب )85( مكتبا وعدد املواقع املنترشة والتي 
تكون يف املوالت واملساجد واماكن اخرى هذه املواقع تزيد  
 )25( العراق  خارج  مكاتبنا  عدد  أما  موقعا،   )125( عىل 
موقعا، لدينا فروع يف حمافظات عراقية كثرية ومنها صالح 
الدين واملوصل وكركوك وبقية حمافظات الوسط وجنوب 
أكثر  فلدينا  العراق  خارج  يف  واملكاتب  الفروع  أما  العراق 
وامريكا  اسرتاليا  منها  دول��ة   )25( يف  مكتبا   )25( من 
وأوروبا ودول اخرى، فيام تعمل املؤسسة بأولويات حتفظ 
توجد  حيث  احتياجاهتم  كل  وتوفري  واليتيم  العائلة  كرامة 
ميدانية  متابعة  وهناك  العوائل  مع  للتعامل  نسائية  كوادر 
املقر  يف  تسجيلها  يتم  املعلومات  وتدقيق  التسجيل  وبعد 
ويتم تسليمهم الرواتب عن طريق جهاز خاص، ايضًا هناك 

اخصائيون نفسيون وتربويون.
من هم االيتام الذين تشملهم برامج رعاية وعناية املؤسسة؟

من حق كل )يتيم فقري( التسجيل يف املؤسسة الستالم راتب 
تدقيق  قسم  املؤسسة  يف  يوجد  حيث  برباجمها،  وشموله 
للرعاية االجتامعية من خالل املتابعة امليدانية والتحري عن 
اما  عنها..  الكافية  املعلومات  ومجع  املادية  وحالتها  العائلة 
اليتيم الذي تويف والده وفاة طبيعية يستلم راتبا قدره )75 
االحتياجات  ذوي  من  اليتيم  يستلم  حني  يف  دينار،  الف( 
دراسيًا  املتفوق  اليتيم  ويستلم  دينار  الف(   100( اخلاصة 
)120 الف( دينار اما ايتام الشهداء الذين ذادوا عن رشف 
البلد وارضه وعرضه )100 الف( دينار، عندما يصل اليتيم 

سيف الدين محمد

العين مؤسسة انسانية مستقلة 

ذات نفع عام تعنى بشؤون يتامى 

المتطوعين الذين لبوا نداء المرجعية 

العليا في الدفاع عن العراق ويتامى 

شهداء العمليات االرهابية
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اىل عمر )15( عاما يتوقف الراتب عنه اما اذا كان مستمرا  
بالدراسة فيستمر اعطاؤه الراتب اىل ان يصل عمره )18( 
مراكز  لدينا  الدراسة  ترك  الذي  لليتيم  وبالنسبة  عاما، 
وورش يتم ادخاله دورة حسب الضوابط واعطاؤه اجور 
متابعته  املؤسسة  عىل  ويبقى  الدورة  إلكامله  لتحفيزه  نقل 
مرشوعه  بفتح  نفسه  عىل  ويعتمد  عمل  فرصة  جيد  حتى 
احلالة  لتشخيص  تأهيل نفيس  مراكز  لدينا  به، كام  اخلاص 
النفسية لأليتام كأن يعاين من مشكلة نفسية او حالة اخرى، 
ايضًا يوجد مركز للتدريب املهني يعمل عىل تدريب االيتام 
يف ورش من ضمنها احلالقة واخلياطة والدوشمة والطباعة 
عن  مرشوع  افتتاح  يتم  وبعدها  االخرى  الورش  وباقي 
طريق املؤسسة تقسط تكلفته عىل دفعات تسدد للمؤسسة 
عن هذا املرشوع، ايضًا هناك املركز الصحي لرعاية اجلانب 

الصحي لليتيم ولألرامل كذلك.
التأسيس واطالق اخلدمات

تشكلت  جلنة  بصفة  االمر  بادئ  يف  املؤمنني  بعض  عمل 
العظمى  آية  اهلل  الديني االعىل  املرجع  بتوجيه من سامحة 
عىل  له  الوارف(  ظله  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد 
العراقية  العوائل  عىل  وتبعاهتا  االرهابية  اجلرائم  توثيق 
اعامال  تشهد  التي  املناطق  يف  اليتيم  الطفل  يف  واثارها 
اهلبت  التي  االوىل  ال��رشارة  هم  فكانوا  متوالية  ارهابية 
مؤسسة  بإنشاء  الوارف(  ظله  )دام  سامحته  فامر  املشاعر، 
يد  طالتها  التي  املتعففة  والعوائل  خدمتهم  عىل  تعمل 
يف  مرة  ألول  النور  )العني(  رأت  وقد  واالره��اب  الظلم 

 )1161( حينذاك  لدهيا  االيتام  عدد  وبلغ  2006م  عام 
برحت  وما  طيبة  ارض  يف  صغرية  بذرة  فغرست   ، يتيام 
باذن  حني  كل  أكلها  تؤتى  مباركة  شجرة  اصبحت  حتى 
عرش  بعد  برعايتهم  تقوم  التي  اليتامى  عدد  وبلغ  اهلل، 
سنوات من تأسيسها أكثر من مخسني ألف يتيام، وحظيت 
بمأذونية سامحته وبختمه الرشيف يف سنة 2007م عىل ان 
تكون املؤسسة بارشاف فضيلة العالمة الشيخ اجمد رياض 
وجيري جتديد هذه املأذونية املرشوطة بصورة دورية وكان 

اخرها يف عام 2017م.
حلم السكن.. حتققه يف انشاء جممعات سكنية ومساعدات 

لبناء دور الفقراء
فقرًا  االشد  العوائل  تأوي  سكنية  جممعات  وافتتاح  بناء 
حيث تقوم املؤسسة بإسكان العائلة يف هذا املجمع وحني 
توفر سكنا آخر للعائلة او حصوهلا عىل قطعة ارض تقوم 
العائلة  هذه  وتنتقل  منزهلا،  بناء  عىل  بمساعدهتا  املؤسسة 
وتأيت عائلة اخرى بدالً  منها وهكذا، وهلل احلمد هناك ردود 
افعال اجيابية كام نالحظ تزايدا  يف عدد املتربعني والكفالء 
والوافدين والزائرين للمؤسسة وهناك ردود افعال اجيابية 
خالل  من  واملتربعني  االيتام  كفالء  مع  الثقة  نعزز  ونحن 
التواصل مع الكفالء واملتربعني وندعوهم لزيارة املؤسسة 
تعاون  هناك  معه،  ويتعاون  عائلته  ويزور  باليتيم  ويلتقي 
املقدسة  العباسية  والعتبة  املقدسة  احلسينية  العتبة  مع  كبري 
وتنسيق  ومساعدة  اجلانبني  بني  مستمرة  زي��ارات  وهناك 

دائم معهم.
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بادر  فقد  العزيز  بلدنا  هبا  يمر  التي  العصيبة  للظروف  ونظرا 
احلسيني  عيل  السيد  االع��ىل  الديني  املرجع  سامحة  مكتب 
اقامة جممع سكني الحتواء  اىل  الوارف(  السيستاين )دام ظله 
السكني  املجمع  ادارة هذا  املهجرة والنازحة واولت  العوائل 
للرعاية االجتامعية ويقع املجمع عىل يمني  العني  اىل مؤسسة 
املقدسة  كربالء  طريق  من  االرشف  النجف  مدينة  الداخل 
سكنية  وحدة   )300( بإنشاء  االوىل  املرحلة  انجاز  تم  وقد 
وهي وحدات عازلة للحرارة بمساحة )40( مرتا  مربعا  لكل 
وحدة، وتقوم املؤسسة ببناء وترميم منازل للعوائل املحتضنة 
القسم  يقوم  حيث  هلا  مالئام  سكنا  متلك  ال  التي  من  لدهيا 
االنتهاء  ومتابعة  والتنفيذ  التصميم  بمهام  باملؤسسة  اهلنديس 
ببناء جممع  املؤسسة  قامت  العائلة، وكذلك  اىل  املنزل  بتسليم 
يف  املعامل  منطقة  يف  السكني  السالم(  )عليه  الرضا  االم��ام 
وافتتحته  سكنية  وحدات   )8( يضم  والذي  بغداد  العاصمة 
يف منتصف عام 2016م وتقوم االن ببناء جممع االمام اجلواد 
بغداد  يف  قصور(  )سبع  منطقة  يف  السكني  السالم(  )عليه 
الباقر  االمام  جممع  كذلك  سكنية  وحدة   )28( يضم  والذي 
)عليه السالم( السكني يف النجف االرشف الذي يضم )66( 
العوائل  وحدة سكنية، اضافة اىل اسهامات املؤسسة يف دعم 
فأهنا تدفع مبالغ اجيار مساكن العوائل املحتضنة لدهيا بصورة 

شهرية علام ان املبالغ يتكفل بدفعها متربعون.

الرعاية الرتبوية والصحية والفكرية
الرتبوية  بالرعاية  املتعلقة  املؤسسة  نشاطات  ضمن  من 
عددا  املؤسسة  تقيم  واالرش���اد  التاهيل  مركز  ونشاطات 
لليتامى  املتنوعة  والثقافية  والعلمية  الرتفيهية  السفرات  من 
اليتامى  لتكريم  مهرجانات  عدة  تقيم  كان  لدهيا  املحتضنني 

املتفوقني دراسيا لتشجيعهم عىل مواصلة جمهودهم املعريف.
وان وصول اليتيم اىل مرحلة توقف الكفالة يف سن )18( عاما 
برنامج  املؤسسة  اوجدت  لذا  عنه  املساعدات  انقطاع  يعني 
االكتفاء الذايت الذي يتضمن توفري مبلغ القامة مشاريع صغرية 
للعائلة تكون مصدرا  للعيش هلا مثل انشاء حمال صغرية لبيع 
املواد الغذائية تلتزمها االرملة او اليتيم البالغ او ورش نجارة 
او حدادة او توفري ماكنة خياطة لالرملة وغريها من املشاريع.

العينية،  )املالية،  واملعنوية  املادية  مساعداهتا  املؤسسة  وتوفر 
الصحية( لعدد كبري من العوائل النازحة املسجلة يف املؤسسة 
مضافا  اىل ما ذكر تقوم املؤسسة بارسال املساعدات الغذائية 
بشكل مستمر اىل العوائل النازحة من مناطق القتال يف املوصل 

بعد توجيهات املرجعية الدينية العليا بذلك.
احصاءات املؤسسة

الرعاية االجتامعية: عدد اليتامى املسجلني هو 70549 يتيام، 
وعدد االيتام املكفولني كفالة خاصة هو 50395 يتيام، وعدد 
هو  املنتظرين  االيتام  عدد   ،20154 هو  املؤسسة  اعانة  ايتام 

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

31



ايتام  جمموع  أما   ،69495 هو  املتوفني  ايتام  جمموع   ،1115
الشهداء  ايتام  عدد  يبلغ  حني  يف   ،681 هو  االرهاب  شهداء 
)متوفني مسجلني(  الكيل  اليتامى  املتطوعني هو 373، وعدد 

هو )128831( يتيام.
مرشوعا،   )136( هو  الكلية  املشاريع  عدد  اجلارية:  الصدقة 
عدد املشاريع املنجزة 64 مرشوعا، عدد املشاريع قيد االنجاز 
30 مرشوعا، املشاريع السكنية الكلية بعدد 35 مرشوعا منها 
ريعية وخدمية، أما املشاريع الريعية فهي 24 مرشوعا، يف حني 

املشاريع املرشوطة هي 20 مرشوعا.
� قسم الكفالة: عدد الكفالء الكيل هو )44700( كفيال، وعدد 
الكفالء املتوقفني هو 16448 كفيال، عدد الكفالء املستمرين 

هو 28252 كفيال.
امل���ؤس���س���ة: هي  امل��ت��ب��ن��اة م���ن ق��ب��ل  امل��ب��ال��غ  � جم���م���وع 

)6.901.005.571( دينار.
هو  املسجلة  النفسية  احلالت  عدد  النفيس:  التأهيل  مركز   �
1899 حالة، عدد احلاالت النفسية التي متت متابعتها كجلسة 
اولية هو 1036 حالة، عدد احلاالت التي متاثلت للشفاء هي 

551 حالة.
احصاءات خاصة بأفرع املؤسسة

ومكاتب  فروع  عن  عبارة  مكانا   )233( يف  املؤسسة  انتشار   �
ومواقع: عدد الفروع هو )23(، عدد املكاتب هو )85( مكتبا، 

عدد املواقع )125( موقعا خمتلفا.

� التنسيق الدويل: عدد مكاتب خارج العراق هو )25(.
� عوائل جلنة الشهداء: )13646( عائلة.

ضوابط تكفل اليتيم
مقر  مراجعة  اكثر  او  يتيم  بتكفل  يرغب  شخص  اي  بإمكان 
االتصال  او  واملحافظات  بغداد  يف  فروعها  احد  او  املؤسسة 
اهلاتفي او زيارة موقعها عىل شبكة االنرتنت، ودفع مبلغ شهري 
لينفق عىل اليتيم من دون استقطاع، وان يطلب الكفيل استامرة 
للمؤسسة دور  املؤسسة، ويكون  لدى  املعتمدة  التكفل  طلب 
املؤسسة  وتقوم  عديدة  جوانب  من  اليتامى  كفالة  يف  الوسيط 
الكفالة،  اىل  بحاجة  هم  الذين  اليتامى  عن  املعلومات  بتهيئة 
وحتدد املؤسسة املعدل الذي يصلح ان يسد احتياجات اليتيم، 
مبلغ  رصف  كيفية  يف  الويص  متابعة  لليتيم،  املبلغ  وتوصيل 
والنفسية  الصحية  اليتيم  شؤون  متابعة  اليتيم،  عىل  الكفالة 
مؤنة  الكفيل  عن  رفعت  قد  املؤسسة  تكون  وهبذا  والرتبوية، 
ايصال الكفالة مجيعها اال اجلانب املايل الذي يتعهد هو بأدائه، 

علام ان املؤسسة ال تستقطع من مبلغ الكفالة شيئا.
الرشعية  احلقوق  ايصال  املوقفني  بإمكان  الرشعية:  احلقوق 
السادة  وسهم  فرجه(  اهلل  )عجل  االمام  )سهم  السهمني  من 

)رشفهم اهلل( للمحتضنني لدى املؤسسة.
مثل  العينية  باملواد  التربع  املوقفني  باستطاعة  العينية:  املواد 
االجهزة  املنزلية،  االحتياجات  الغذائية،  امل��واد  )االلبسة، 

الكهربائية، مواد البناء(.

المهندس مصطفى صباح محمد
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االستحقاقات  بتوزيع  املؤسسة  تتكفل  والكفارات:  الزكاة 
املالية املرتتبة عىل املكلفني والواقعة يف ذمتهم عىل مستحقيها 
باذن احلاكم الرشعي سامحة املرجع اية اهلل العظمى السيد عيل 
االستحقاقات  هذه  مجلة  ومن  ظله  دام  السيستاين  احلسيني 
الزكاة والكفارات وردود املظامل وجمهول املالك وثلث الفقراء 

يف اضاحي احلجاج.
االنجاز  قيد  هي  والتي  املنجزة  املؤسسة  مشاريع  هي  ما 

واملشاريع الريعية؟ 
العني  مؤسسة  يف  اجلارية  الصدقة  قسم  مسؤول  عنها  حتدث 

املهندس مصطفى صباح حممد حسن قائال: 
عدد العقارات الكلية هو )136( عقارا، عدد املشاريع املنجزة 
 )30( هي  االنجاز  قيد  املشاريع  وعدد  مرشوعا،   )46( هي 
مرشوعا، واملشاريع السكنية الكلية بعدد )35( مرشوع منها 
ريعية وخدمية، واملشاريع الريعية الكلية بعدد )24( مرشوعا، 

واملشاريع املرشوطة بعدد )20( مرشوعا.
بواقع )44(  )بغداد  املشاريع يف حمافظات خمتلفة وهي  وتفع 
وكربالء  عقارا،   )23( بواقع  االرشف  والنجف  عقارا، 
عقارات،   )6( بواقع  واملثنى  عقارا،   )15( بواقع  املقدسة 
عقارا،   )13( بواقع  وبابل  عقارات،   )9( بواقع  والبرصة 
وواسط بواقع )6( عقارات، والديوانية بواقع )8( عقارات، 
 )5( بواقع  الدين  وصالح  عقارات،   )3( بواقع  والنارصية 
عقارات، وميسان بواقع عقارين، وكذلك حمافظة دياىل بواقع 

عقارين(.
صناديق الصدقات

ذكَر  العني  مؤسسة  بأيتام  اخلاصة  الصدقات  صناديق  عن 
مسؤول قسم صناديق الصدقات يف املؤسسة )يوسف حمسن 
الرشعي  احلاكم  ذن  ب��إّ مقبوضة  صدقة  تعد  باهنا  اساعيل( 
املرجع االعىل سامحة السيد عيل السيستاين )دام ظله الوارف(،  
واضاف »ال حيقق ألي مؤسسة ان تقّلد هذه الصناديق كي  ال 
املركزي  اجلهاز  ان  منوها  ذلك،  غري  او  صفة  انتحال  حيصل 
شهادة  منح  التخطيط  وزارة  يف  النوعية  والسيطرة  للتقييس 
تسجيل نموذج صناعي خاصة بالصناديق اخلاصة باملؤسسة 
باركود  فيها  الصناديق  وهذه  الصناعية،  امللكية  يف  مسّجل 
يف  داخلة  هي  الرتميز  اساس  وعىل  خاصة  رموز  أي  خاص 
الربنامج العام للمؤسسة وُتسّلم اىل املتصدقني وكل صندوق 
سحب  عندي  رضوري  رشٌطُ  وث��مَّ  لسحبه  حم��ددة  م��ّدة  له 
الكرتونيا  اوليا  وصال  يستلم  حيث  املتصدق  من  الصندوق 
اىل  املتصّدق ودخل  ذّمة  الصندوق خرج من  ان هذا  يوضح 
االويل  وصله  وحترير  الصندوق  استالم  وعند  املؤسسة،  ذّمة 
يدخل عدة اجراءات يف الربنامج ويتم ترحيله اىل اللجنة التي 
أمام  الصندوق  بفتح  تبدأ  واللجنة  اعضاء  ثالثة  عن  تقل  ال 
الكامريا الفيديوية وباإلضافة اىل ذلك هناك الكامريا اخلاصة 

باملؤسسة.

يوسف محسن اسماعيل
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 مع أخوته وأبنائه المجاهدين في ثورة العشرين الخالدة، 
ً
 قويا

ً
 مناضال

ّ
 كالجبل األشم

َ
وقف

أعطى  وشاعٌر   
ٌ

فقيه العراق،  في  االحتالل  أشكال  لكل  المعارضة  بمواقفه   
ً
أيضا رف 

ُ
وع

للدين ما أعطى وبذَل قصارى جهده في خدمة أبناء مجتمعه، وال تزال قصائده الخالدة 
س 

ّ
الله الشيخ عبد الكريم الجزائري األسدي )قد ه الفقيه الكبير آية 

ّ
إن م بها األجيال، 

ّ
تترن

التي اشتهرت بأسماء أعالمها من  العائلة األصيلة  البار وسليل  النجِف  ابن  سره الشريف( 
رجال الدين األعالم.

ِميِم”
َ
ِن الذ

َ
م

َ
ِر ِفي الز

ْ
 الِذك

ُ
ميد

َ
“ح

س سره(
ّ
الشيخ عبد الكريم الجزائري )قد

علي الشاهر
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يعوُد الشيخ )عبد الكريم بن عيل بن كاظم بن جعفر بن حسني 
اجلزائري( بنسبه الكريم إىل قبيلة بني أسد األصيلة، أما لقب 
)اجلزائر( فهو نسبة لبيوهتم املعروفة يف بساتينهم املطلة عىل هنر 
الفرات، ُولِد يف النجف بتاريخ ال� )12 مجادى اآلخرة 1289 
القراءة  فتعّلم  طيبة،  نشأة  أرسته  بني  ونشأ  م(،   1872  - ه� 
والكتابة، ودرس العلوم األولية عىل أفاضل أرسته وغريهم، 
الشيخ حممد  العظمى  آية اهلل  الديني  املرجع  ثم حرض دروس 
اإلمام  الديني  املرجع  ودروس  ه�(   1323  - )ت  نجف  طه 
ه�(   1339  � )ت  الرشيعة  شيخ  األصفهاين  اهلل  فتح  الشيخ 
واملرجع الديني اإلمام السيد حممد كاظم اليزدي )ت - 1337 
ه�(، وُأجيز منهم، وصار من زعامء احلوزة العلمية يف النجف 

األرشف ألكثر من ثالثني عامًا.
البارزين  العراق  رجاالت  من  اجلزائري  الشيخ  أصبح  لقد 

حافلة  كانت  وحياته  املعروفة  اإلسالمية  والشخصيات 
ووطنه  وأمته  ربه  سبيل  يف  واجلهاد  والكفاح  واملآثر  باملفاخر 
وكان يف طليعة العلامء الذين اشرتكوا يف الصف األول ملحاربة 
قائاًل:  الشبيبي  الشيخ حممد رضا  عنه  الربيطانيني، كام حتّدث 
»كان من األقطاب الذين دارت عليهم رحى سنة 1920 م، 
وكان عضدًا اعتضد به الثّوار، كام كان عونًا لكبار العلامء الذين 
صدرت عنهم األحكام املعروفة يف وجوب الدفاع عن حوزة 
البالد وكرامتها وحتقيق حريتها وسيادهتا وحقوقها املرشوعة«.

هيدأ  ومل  للمحتلني،  املزعج  بالكابوس  اهلامم  شيخنا  ووِصف 
ذكائه  من  ذلك  وتأّتى  العراق،  من  هنائيًا  بطردهم  إال  بال  له 
الوّقاد وروحه الثورية، وحنكته وحكمته، وقدرته عىل التعبري 
ناهز  الذي  الرشيف  عمره  فقىض  املظلوم،  الشعب  أماين  عن 
املائة وهو شعلة ملتهبة من غرية إسالمية وجهاد متواصل، فلم 
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يرتك فرصة منه يف غري خدمة العلم والدين والبالد فجاهد 
املستعمرين والطامعني يف أدق ظروف البالد العراقية.

من  باإلعدام  عليه  ُحكم  قد  اجلزائري  العالمة  بأن  ويذكر 
قبل اإلنكليز عام )1918( باعتباره العنرص البارز يف مجعية 
ضد  النجف  ثورة  رجال  من  وواحد  اإلسالمية،  النهضة 
مدينة  إىل  واإلبعاد  بالسجن  احلكم  عنه  وُخّفف  املحتلني، 
املحّمرة )األهواز(، بعد تدخل زعيم الثورة اإلمام الشيخ 
حممد تقي الشريازي احلائري، كام يذكر أنه له مكانة كبرية 
لدى امللك فيصل األول، وكان حيرتم رأيه ويبادله املشورة 

وحيتفي بشخصه بحفاوة بالغة.
لقد كان الشيخ اجلزائري املستشار األول لإلمام السيد أيب 
وكان  لزعامته،  والعامد  رسه(  )قّدس  األصفهاين  احلسن 
فال  دينه،  ومبادئ  اتفقت  إذا  األمور  يقتحم  الذي  الزعيم 
يردعه عنها رادع مهام كان لونه وخطورته، وممن يلوذ هبم 

يف املهاّمت االجتامعية والدينية والسياسية.

ومن مواقفه السياسية والنضالية أيضًا، يذكر رجاء حسني 
نقاًل عن سجالت وزارة الداخلية، أنه يف أوائل شهر آب 
من عام )1922( ُعقد اجتامع موسع يف النجف األرشف، 
جواد  حممد  والشيخ  اجلزائري  الكريم  عبد  الشيخ  حرضه 
عىل  واتفقوا  العلوم،  بحر  عيل  حممد  والسيد  اجلواهري 
أقلقت  وقد  بذلك،  مضبطة  وحترير  االنتخابات  مقاطعة 
وزارة الداخلية من اجتامع النجف، وطلبت من حمافظ أو 
مترّصف املدينة توضيح فيام إذا كان االجتامع رسيًا أو علنيًا، 
عىل  التشديد  وطلبت  املضبطة  نظمت  التي  اجلهة  ومعرفة 
العالمة اجلزائري بصورة قطعية، ومنعه من التدخل يف هذه 

املجاالت، حيث كانت الدالئل ُتشري إليه.
توفيق  الكاتب  يقول  اجل��زائ��ري،  الشيخ  اإلم��ام  وع��ن 
التميمي: إن »بوادر االصالح يف مرشوع الشيخ عبدالكريم 
بدت واضحة منذ بواكري القرن العرشين او ربام قبله بفرتة، 
عندما كان صوته مندجما بأصوات طلبة اإلصالح والتنوير 
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وتطّلعاهتم  أعامرهم  يف  املتقاربني 
هبة  كالسيد  تفكريهم  وطريقة 
عيل  والشيخ  الشهرستاين  الدين 
ال��رشق��ي وال��ش��ي��خ حم��م��د رض��ا 
الشبيبي واالخوين جعفر  وعباس 
اخللييل وغريهم«، مبينًا أن »الشيخ 
واضحًا  شبابه  منذ  كان  اجلزائري 
ال��درس  م��واد  لتجديد  دعوته  يف 
احلديثة  العلوم  وادخال  احلوزوية 
لطالب احلوزة الرشيفة، كام دعا يف 
وقت مبّكر لتعليم املرأة وتثقيفها«.

ومن املحّطات املهّمة أيضًا يف سرية 
الذي  جملسه  هو  الراحل،  شيخنا 
يشار  التي  املجالس  من  يعّد  كان 
النجف  بالبنان تقصده فئات  اليها 
رمزية  ملجلسه  كانت  كام  املثقفة، 
تارخيية وثورية فهو حيمل نفحات 
ال���ث���ورات وح��ك��اي��ات اب��ط��اهل��ا 
هذا  كان   حيث  شهدائها،  وسرية 
قياداهتا  الجتامعات  مقرًا  املجلس 
العسكرية،  لعملياهتا  والتخطيط 

للنجف  زيارهتم  عند  العراقيون  الساسة  يقصدها  وقبلة 
او  االمور  من  برأي  التداول  أو  لالستشارة  طلبًا  االرشف 
قضية من القضايا التي يكون للشيخ الكالم الفصل  فيها ملا 
متتع به من حكمة السنوات وحنكة التجارب وعمق الثقافة 

املرتاكمة.
الشيخ  قرض  فقد  األملعّي،  الرجل  هذا  لشاعرية  بالنسبة  أما 
اجلزائري الشعر يف صباه، وتضّمن شعره املدح والرثاء وحتى 
حّسه،  يف  دقيق  شعره،  يف  رقيق  رأيه  يف  صلب  فهو  الغزل، 
يرصد النكتة ويوّجه الناس مهام غلظت إىل حيث هيوى ويشاء 
من احلديث، وهييمن عىل أحاسيس جاّلسه كإنسان تعّمق يف 

نفس كل منهم فتجاوب معها حسب معيارها وقابليتها، كام 
دراسته  يف  املحّنك  هاشم  الربوفيسور  الباحث  ذلك  خّلص 
االطالع  يمكن  ما  وهو  اجلزائري،  الشيخ  شعر  عن  اخلاصة 
عليه والوقوف عنده يف ديوانه احلافل بقصائده العظيمة، وقد 
اخرتنا من شعره ما كتبه من بيتني عىل كفنه قبل وفاته بتاريخ 

)5 صفر 1382 ه� – 1962 م(:

اإلمام السيد ابو الحسن االصفهاني

ٍم 
َّ
��ت��ي م��ن جهن

ّ
��ن

ُ
 ج

ً
��ا

ّ
والئ���ي ع��ل��ي

 ب���والِئ���ِه 
ً
 م��خ��ل��ص��ا

ً
وال����ي����ِه ص���دق���ا

ُ
أ

ل��ي��وِم م��ع��ادي  زادي 
ُ

ل���ه ��ّب��ي 
ُ

 وح

ع�������ادي
ُ
 م����ن أع�����داِئ�����ِه وأ

ُ
 وأب��������رأ
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وتقول املؤلفة )م . م .دعاء رهيف الزيادي( يف كتاهبا ) كالم االمام 
ضوء  يف  دراسة   - الكليني  الكايف  كتاب  يف  السالم«  »عليه  عيل 
نظرية احلقول الداللية( الصادر عن مؤسسة علوم هنج البالغة يف 
العتبة احلسينية املقدسة يف العام )2018م( بوصف مادي )265 
صفحة( اهنا رشعت يف استقراء ما احتواه الكتاب من النصوص 
السالم(  )عليه  عيل  االم��ام  الفاظ  الستخراج  الرشيفة  العلوية 
للمخاطب  املعنى  ايصال  يف  اثرها  متلمسة  اخلصوص  وجه  عىل 
)عيل  عليه  وعلق  صحّحه  الذي  )الكايف(  نسخة  عىل  واعتمدت 
اكرب الغفاري( و) الشيخ حممد االخوندي( باعتباره النسخة االم 

واالقدم واالشهر..
بعد احصائها  التحلييل  الوصفي  املنهج  املؤلفة عىل  اعتمدت  وقد 
عامة  حقول  اىل  وتقسيمها  السالم(  عليه   - عيل  االم��ام  )اق��وال 
منهج  وثمة  موضوعاهتا  بحسب  داللية  جمموعات  عىل  تفرعت 
دالالهتا  واستخراج  اللفظة  دراس��ة  وهو  عنه  حتيد  اال  حاولت 
اللغوية )املعجمية( يف املعجامت القديمة واحلديثة وذكر اشتقاقها 
وتتبع دالالهتا االستعاملية )اللغوية، اجلاهلية ،القرآنية( طاحمًة ان 

 من كتب الحديث االربعة 
ً
يعد كتاب الكافي لمؤلفه الشيخ الكليني )اعلى الله مقامه( واحدا

عند الشيعة االمامية ويمثل ابرز معالمهم، لما له من منزلة عظيمة ومكانة مرموقة واهمية 

 عما يحتاجه المس���لم في 
ً
كبي���رة فه���و جامع لكل ماله صل���ة بتعاليم الدين االس���المي فضال

 للعلماء يستقون منه. 
ً
حياته من علوم ومعارف واحكام وسنن وآداب حتى صار منهال

قراءة: ضياء األسدي- عيسى الخفاجي 
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في كتاب الكافي للكليني..
      “دراسة في ضوء نظرية الحقول الداللية”



جتد تطورًا دالليًا طرأ عليها او فارقا دالليًا ..
توزيع  تم  فصول  وثالثة  ومتهيد  مقدمة  عىل  الكتاب  انتظم 
،العبادات  )العقائد  نفسه  ال��ك��ايف  ترتيب  ع��ىل  مباحثها 
واملعامالت( ال هنا متثل االبواب الرئيسة للرشيعة االسالمية 
و تفاصيل حياة املسلم ،محل الفصل االول من الكتاب عنوان 
مباحث  اربعة   عىل  وانتظم  العقائد(  عىل  الدالة  )االلفاظ 
تّطرق املبحث االول اىل )الصفات الدالة عىل الذات  االهلية 
وما يلحق هبا( فيام اختص املبحث الثاين ب� )االلفاظ الدالة عىل 
درس  فقد  الثالث  املبحث  اما  هبا(  يلحق  وما  النبوة  صفات 
)األلفاظ الدالة عىل االمامة وما يلحق هبا( ورابع هذه املباحث  
فقد عنينَ بدراسة )االلفاظ الدالة عىل املوت وما يلحق هبا(.. 
)االلفاظ   : عنوان  محل  الذي  الكتاب  من  الثاين  الفصل  اما 
مباحث  اربعة  عىل  انتظم  اآلخر  هو  العبادات(  عىل  الدالة 
درس األول )االلفاظ الدالة عىل العبادة والطهارة وما يلحق 
وما  الزكاة  عىل  الدالة  )االلفاظ  بدراسة  الثاين  عنينَ  فيام  هبا( 
الدالة  ب� )االلفاظ  املباحث فقد اختص   اما ثالث  يلحق هبا( 
من  واألخري  الرابع  املبحث  اما  هبا(  يلحق  وما  الصيام  عىل 
وما  احلج  عىل  الدالة  )األلفاظ  اىل  تطرق  فقد  الثاين  الفصل 
هو  والذي  للكتاب  الفصول  ثالث  انتظم  فيام   ، هبا(  يلحق 
اآلخر انتظم عىل اربعة مباحث ومحل عنوان )االلفاظ الدالة 
عىل املعامالت( جاء املبحث األول له بعنوان )االلفاظ الدالة 
عىل  منه   والثاين  هبا(  يلحق  وما  االجتامعية  العالقات  عىل 
املبحث  اما  هبا(  يلحق  وما  االحكام  عىل  الدالة  )االلفاظ 
الثالث فقد درس )االلفاظ الدالة عىل الطعام والرشاب وما 
يلحق هبا(، وآخر مباحث الفصل الثالث وهو الرابع فقد عني 
يلحق هبا(  الزينة والتجمل وما  الدالة عىل  بدراسة )األلفاظ 
التي  النتائج  ابرز  فيها  ُذكر  خامتة  اىل  الكتاب  افىض  ثم  ومن 

توصل اليها املؤلفة مع ذكر قائمة بأسامء املصادر واملراجع. 
اعتمدت  متنوعة  ومراجع  مصادر  ثمة  ان  االش��ارة  وجتدر 
للخليل(  )العني  ومنها  املعجامت  عن  فضاًل  املؤلفة  عليها 
للجوهري  العربية(  وصحاح  اللغة  ت��اج   – و)الصحاح 
ومنها  الكايف  رشوح  وكتب  فارس(  البن  اللغة  و)مقاييس 
رشح  يف  العقول  )مرآة  و  للامزندراين(  الكايف  اصول  )رشح 
اكاديمية  دراسات  اىل  اضافة  للمجليس(   الرسول  آل  اخبار 

وبحوث علمية ومقاالت تم نرشها عىل مواقع االنرتنيت.
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ً
صدر حديثا

صدور عدد جديد من مجلة 
السبط العلمية المحكمة 

صدر حديثًا عن مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع 
الثامن  املجلد  من  األول  العدد  املقدسة   احلسينية  للعتبة 
االرث  بنرش  تعنى  التي  املحكمة  العلمية  السبط  ملجلة 

احلضاري والثقايف والعلمي ملدينة كربالء املقدسة.
)عليهم  البيت  اهل  ائمة  آراء  موضوعات  العدد  وتضمن 
السالم( وعلامء االمامية وأحكامهم يف ظاهرة قطع الطريق 
الثابتة  االيامنية  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  ومواقف 
موضوعات  عن  فضاًل  كربالء  يف  عامل  جبل  علامء  وأثر 
اضافة  وداللية؛  وتعليمية  وعمرانية  وجغرافية  اقتصادية 
اىل انه احتوى ايضًا عىل عدد من البحوث اجلديرة بالقراءة 
الدرس  الباحثون جهودًا كبرية يف  فيها  بذل  اذ  واالهتامم، 
والتحليل لتشكيل إضافة جديدة لرصيد البحث العلمي، 

ومرجعًا معرفيًا يتزود منه طلبة العلم.
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اأبا املهدّي 

يوَم غربَت قالْت

لنا ال�سم�ُس املجاُز: 

دٌم ُيقاُل!

ويوَم ت�سّظِت 

اجل�سَد املقفى

ق�سيدُة نرثِه انت�سَر 

اخلياُل

على الآفاِق 

اأيامًا ونا�سًا واأحالمًا 

تكاُد ول ُتناُل

وداعًا هذِه.. 

�سنتاِن اأحلى م�سيِلهما 

كان يدري

باأنُه دون راأ�ٍس �سوَف مي�سي

و بني كتفيِه كفُّ

كاَن يدري

اأن العراَق وحيٌد و�سيبقى

اإذ ما توّلُه حتُف

كان يدري باأن بغداَد نهٌر

وبال دمعِه الغزيِر جتفُّ

َم العيوَن طريقًا ولذا قدَّ

لهدى ال�سائعني حني ا�ستخّفوا

كان يدري 

باأنُه �سوف يبقى

بقلوب ال�سغاِر كاحلّب يطفو

وقلوب اجلياِع خبزًا اأخريًا

حني مات ال�سمرُي 

واحتاَر و�سُف

كان يدري باأنُه حني يرنو

نحو وجه العراق 

يلقاه �سعُف

َل العراق مطارًا فلذا ف�سّ

واإىل اهلِل

كالطيور يرفُّ

كان يدري 

باأن مثواه طفُّ

وغذاُء الطفوِف لليوِم 

نزُف

شعر:  مرتىض التميميشعر:  مهدي النهريي
قاُل

ُ
 ي

ٌ
ك��ان ي��دريدم

القدا�سُة واجلالُل

عليَك الآَن 

اأْن تبدْو كثريًا

مالمَح يف الوجوِه 

بها �سوؤاُل:

اأحقًا �سامتوَن؟ 

وكيَف جتري 

بغرِي جداوِل القيِم الرجاُل

عليك.. 

ول عليَك فاأنَت ذكرى

لآل البيِت فينا

يا جماُل!

�ة
����

����
ي����

����
����

�����
دب

اال
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بِه  ماتت  عرٍص  يف  اآلخريننَ  حب  علمْتني  زيارُتك  سَيدي، 
الرمحة. عرفتني أن امتسك بحبل هلل املتني، وأميش بطريقِه صابرًا، 
حمتسبًا، صامتًا يف عرٍص يطرد أمثايل، أتوسل بك خائفًا ان حتيطني 

بضوئك، واتبعُد عني مكرنَ املاكرين بعفوك. 
اخلري،  بساتني  يملك  انسانًا  أكون  أن  علمني  رضحيك  سَيدي، 
يصاحلون  زمن  يف  دريب  تيضء  شموعًا  واألشجار  النخيل  يوقد 
فيه الشيطان عىل أنه مالك.. ويسألونك: ملاذا ختتبئ من الشيطان 
بني املالئكة. وبالترضعات حتت نور قبتك، وجهتني بنورك ملن 
أعطي عقيل؟. ملن أكشف وجهي؟. ملن افتح صدري؟. مْن منهم 
اجل  فمن  الباطل.  بحر  يف  الغارقني  وسط  صدقا  ويعمل  ينطق 

هذا، سنظل نقرُع بابك.
سَيدي، أوقفت أحالمي عند حدود رضاك. أختبئ من حمرمات 
احلياة حتت ظلك.. أسري نحو ضيائك صامتًا.. جردين نورك من 
الطيبني،  الناس  يف  نفيس  أرى  خمتلفًا،  خملوقا  أصبحُت  اخلوف، 
بفكرك،  مسنود  فخٍر  بكل  وأنا  مضٍض،  عىل  احلقودين  أجامل 

قادران عىل  باسمني كالمها  إىل جزئني  مفصٌل  آخذ،  أعطي وال 
رشاء اآلمال املؤجلة، وال يفرتقان عن عشق طريقك عن معرفتك 

عن التوسل باب رمحتك. 
سَيدي، روحي املشرتكة جمنونة بك, أنا جمنون باسمك، بمرقدك، 
بأرضك بمعرفتك، جنونا أبديا. أكتب برضاك عيّل، كلامت تشبه 
يتعاطفون  قد  أحد.  معناها  يعرف  أو  تقرأ،  ال  لكنها  أشعارًا، 
معي حلالوة املفردة، ويستكربون عىل فهِمها. يكفيني ان روحي 
مطمئنة أنك تبرص آالمي املكتوبة باألحزان.. يكفي نفيس تتنفس 

ترابك.
بتلميع  احلياة  عن  أنشغل  كي  وترضعي  زياريت  تقّبل  سَيدي، 
بيتي األزيل، كل يوم ازداد آثاما؛ كي ال أكون من العاصني أحتاج 
إىل ضيائك، فاأليام بدون ضيائك غبار، والعمر بئر اظلم يعمي 
سيجيء   واملوت  قلبي،  نسيج  يرتصدون  والكذابون  أوهامي. 

حتام بال موعد، وأنا تائه يلعب يب الرساب وأنا بجوارك. 

 باألحزاِن
َ

 المكتوبة
َ
 تبصُر اآلمي

َ
كفيني أنك

َ
ي
بقلم: حيدر عاشور



عاٌم وعاْم
قديٌم وجديْد.. 

ونحُن يف كل حني نرقُب من بعيْد
أحالمًا.. ورسابًا.. وجحودًا.. وارتضاْء

وأيادي ُمّدت يف فراغ..
من بعيْد 

آهاٌت ووعيْد.. ودروٌع من حديْد
ُصِلبُت كاجلليْد.

ما بعده.. خميٌف من بعيٍد وبعيْد
عيوٌن حتكي وقلوٌب تدّقق يف أضلِع حيايت
وتروي قصص األحزاِن.. وغصَص األياْم
وشفاه انطبقت لرتوي يف نفيس أحىل األياْم

دون كالْم
من بعيٍد وبعيْد

هل أنا أقف دون كالْم....؟!
أم هل الدمُع حكى ألَف كالْم

أم هل السكون قّيد أرجيل وجعلني مقعدًة.. بال حراْك
أم هل الناس نفسها.. بال كالْم

ألقيُت نفيس يف الوجوِم.. وخلفي ظالْم
عاٌم وعاْم.. أخرُج مرسورًة من سجني

أللقاين يف الُزحاْم
هكذا هو اإلنسان..

كلا عصفت به احلياُة ردعْت فيه األحالْم
أَو ينسى مرارَة أّياِمِه

إذا ما سارْت به األعواْم؟

ُيروى أنَّ أعرابيًا كان يسكن بجوار اإلمام احلسن املجتبى 
)عليه السالم(، وقد أصابه الفقر والعوز الشديد، فقالت 
السالم(؛ فهو كريم  اذهب إىل احلسن )عليه  له زوجتُه: 
ذلك،  من  أخجل  هلا:  فقال  سائاًل،  يرُد  وال  البيت  آل 
فقالت: إن مل تذهب أنت ذهبت أنا، فأجاهبا بأْن سيكتب 

إليه، وكان شاعرًا، فكتب:

 وأرسلها إىل اإلمام احلسن )عليه السالم(، فقرأها وبكى، 
ومجع ما عنده من مال وأرسله إليه، وكتب له: 

نص: نجالء عبد علي

كريم آل البيت 

 ٌ
ْع����������ام

وع���������������ام

ع������ن������اق������ي������د 
م�����ن ذه������ب..

مل يبَق عندي ما يباع وُي�سرتى

�سنتُه  ــه  وج ــاء  م بقية  اإل 

بّرنا  عاجُل  فاأتاَك  عاجلتنا 

فُخِذ القليَل وُكْن كاأنَك مل تبْع 

 يكفيَك روؤيَة مظهري عن خمربي

عن اأن يباَع وقد وجدتَك ُم�سرتي

نق�سِر مل  ــنــا  ــَت ــْل اأمــه ـــو  ول ـــالًّ  ط

ن�سرِت مل  كــاأّنــنــا  و  �ــســنــتــُه  مـــا 
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تعّد شخصية احلسني بن عيل بن أيب طالب )عليهم السالم(؛ 
أكثر  النبّيلة، ومن  والدعوات  الثورات  أبرز شخصيات  من 
شخصيات املوروث التارخيي شيوعًا يف الشعر املعارص، فقد 
والنبل  للفضيلة  الفذ  املمثل  املعارصون  الشعراء  فيه  رأى 
قوى  مع  معركته  أن  سلفًا  يعرف  ال��ذي  الكبري  واملصلح 
الباطل خارسة عسكريًا ولكن ذلك مل يمنعه من أن يبذل دمه 
الطاهر موقنًا أن هذا الدم هو الذي سيحقق لقضيته االنتصار 

واخللود، وأّن يف استشهاده انتصارًا له ولقضّيته.
وإىل جانب هذا املدلول العام لشخصية سّيد الشهداء )عليه 
وهي  حياته،  يف  أخرى  قضية  عن  الشعراء  عرّب  السالم(، 
تفّرد أصحاب الدعوات الكربى ووحدهتم وسلبية اجلامهري 
عىل  يقوى  ال  اجلليلة  القضايا  ألّن  دعوهتم،  وإزاء  إزاءه��م 

محلها إال املجاهدون الكبار.
اخلصائص  هذه  أدونيس  السوري  الشاعر  استحرض  وقد 
والبطل  )الرمز(  احلسني  فقّدم  احلسني  اإلمام  شخصية  يف 
والعظيم والشجاع بدالالت القيم النفسية واحلسية، فاإلمام 
بطل  جمرد  وليس  الرتاجيديا  بطل  أدونيس  شعر  يف  احلسني 
الشعراء  التارخيية عند  احلقيقة  احلقيقي وقد حتّولت  التاريخ 
رؤيته  ومن  األسطورة  من  أدونيس  فخلق  أسطورة...  إىل 
الوجداين،  احليّس  احلضور  حالة  وهي  للبطل  جديدة  حالة 
متّر  بذكراه  املشّبع  واجلمهور  احلسني  بني  التالحم  وأصبح 
من خالل قصيدة بعد أن كان يمّر من خالل التاريخ والسرية 

الشعبية.
كتف  عند  زهرة  كل  وتنام  حجر،  كل  عليه  حينو  فاحلسني 

احلسني، كقول الشاعر يف قصيدته )مرآة الشاهد(:
ِت الّرماُح يف حشاشِة احلسني )وحينا استقرَّ

واّزينِت بجسِد احلسنِي

وداسِت اخليوُل كلَّ نقطٍة يف جسِد احلسني
مْت مالبَس احلسني واستلبْت وقسَّ

رأيُت كلَّ حجٍر حينو عىل احلسني
رأيُت كلَّ زهرٍة تناُم عند كتِف احلسني
رأيُت كلَّ هنٍر يسرُي يف جنازِة احلسني(

يعرّب الشاعر أدونيس يف هذا املقطع عن أّن استشهاد احلسني 
)عليه السالم( قد أحدث أثره يف كّل مظاهر الوجود، وكام 
أّن نص أدونيس الشعري يتناّص مع احلادثة التي تروي مقتل 
احلسني، فقد نقل لنا أجواء املأساة، حيث راحت كل األشياء 
تشارك يف هذا املوقف � احلجر، الزهرة، النهر � الذي جيّسد 
اخليانة  عن  القطعة  هذه  يف  عرب  كام  معه،  التعاطف  موقف 
التي جتسدت بأبشع صورها يف قتلة احلسني وانعدام املروءة 
والفضيلة، فاستشهاد احلسني يف سبيل احلق هو رمز لنضال 
اإلنسان ووقوفه بوجه الباطل، ومن خالل هذه الوقفة التي 
وقفها احلسني يدعو أدونيس اإلنسان إىل أن يفيق من جهله 
الباطل ليستعيد مكانته وقيمه األخالقية الرفيعة  ويثور عىل 

يف املجتمع.

 الشهداء 
ُ
د

ّ
سي

في شعِر أدونيس
بقلم: فاطمة فائزي
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الى روِح الشهيِد السعيِد )هاشم اسماعيل راهي الصافي(

 بدمِه
ً
الرجِل الذي أصرَّ على  أن يناَل الجنة مخضبا

: آتي إليِك.. وعيناه برجان من الضياء في مس���توى الغيرة. 
ً
، قائ���ال

َ
بص���وٍت عاٍل نهض

، وتمحور في نداء الدفاع الكفائي، وال يريد 
ّ

توقفت االفكار عنده والغيت الكلمات الصم
، فمن كان ينتظرها اصبحت بين عقله 

ً
ان يس���مع غيره. فلم تعد الحياة تعني له ش���يئا

، ستلبسه 
ً
وقلبه. ما من خطأ أبدا في التقديرات االلهية هي بذاتها تسعى اليه سعيا

الث���وب المخل���د، ويا له من ث���وٍب من ثياب الجنة.. أغلق عينيه ك���ي ال يرى غيرها.. انها 
.. وأنها حية والتخليد 

ً
على - سواتر الصد- وساحات القتال وبين كل انواع الجهاد دائما

تحت رحمتها. وهو رجٌل ال يعرف الخوف او التردد، ابن الناصرية وس���احة الحبوبي. كان 
يتصور نفسه كمثل أعلى للملبين في تأدية الواجب الوطني والعقائدي المقدسين 

 عن كل ما هو ش���يعي إمامي. 
ً
، وثانيا

ً
في الدفاع عن كل ما هو عراقي اوال
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شعوٌر يصعب تعريفه، ويفرض نفسه عىل عقل االنسان وقلبه. 
لكن قلبه املفعم باإليامن كان مغتبطا يتلذذ بشعور السعادة التي 
تنتظره، واملنبثقة من ثقته بنفسه التي ال حد هلا يف طبيعته وتربيته 
احلسينية النهمة التي نام وكرب عليها، ورّبى ستة رجال من السادة 
الصواف االشداء ملواجهة احلياة والتواصل عىل مسريته يف اخلدمة 
احلسينية. يقينه وعقيدته يف نيل ما يترضع هلل به قد أزف يف كل ما 
يف احلياة اآلن لديه من املرتوكات ال قيمة هلا أمام اسم )الشهيد(، 
فهو مل حيصد من احلياة الدنيا سوى نافذة ضيقة، برص من خالهلا 
كان  بالتضحية.  اليها  الوصول  من  البد  التي  احلقيقة  احلياة  اىل 
املراتب هبا حني  اعىل  نالوا  قد  االنبياء واالوصياء  ان كل  يعتقد 
االمام  وك��ان  الدائم،  اخللود  هلذا  قربانا  الطاهر  دمهم  قّدموا 
والسامء  االرض  مصائب  كل  له  يّمثل  السالم-  -عليه  احلسني 
ليس  هو  ما  كل  من  نفسه  فجّرد  قسوة،  واصعبها  ظلام  واكثرها 
رضوريا وأهلكها حتى متّكن من البدء يف طريق اخلدمة، فأسس 
موكبا حسينيا خلدمة كل ما هو حسيني وعبايس وفاطمي وزينبي، 

هيز  الناعي  صوت  وصدح  احلق  رايات  ورفع  باملوكب،  وبحر 
قائد  العزاء يف عرص مهجية  اعداء  اركان منطقته، وقاوم رضاوة 
بيته  التي ال تفارق  الفقر  امام عواصف رياح  الرضورة، وصمد 
عناء  بعد  جاءوا  اطفال  وستة  رؤوم  زوجة  من  املتكونة  وعائلته 
فالفقر  ورصاع وخسارات روحية ونفسية واقتصادية متكررة.. 
عن  يبحث  قنوع  رجل  عىل  تضافرت  ما  اذا  ساما  مذاقا  يكون 
الطغاة  افعال  تنجسه  الفساد وال  افضل ال تشوهبا شوائب  حياة 
التي تؤدي اىل تلويث معتقده  الرتاكامت  ومضاعفاهتم ويتجنب 
طوال  لسنوات  نفسه  عزل  السالم-..  –عليه  احلسني  باإلمام 
خدمة موكب بسيط اسسه ليكون قريبا من اهلل بشفاعة باب رمحته 
عىل االرض، ليضمن خط اجلنة الثابت باملواالة حسب امكاناته 
وطاقاته بال ضجيج وال غضب، ويبقى عىل حلمه املوعود يف نيل 

رشف االستشهاد بفتوى مقدسة.
الوحيدة  الوسيلة  انه   ، احللم  جرب  حتلم،  ان  عليك  احلم،   
ادرك  ان  بعد  كثريا  احللم  يطل  مل  نفسه..  احللم  من  للخالص 

ص������م������د ام���������ام 
ع�����واص�����ف ري�����اح 
ال���ف���ق���ر ال���ت���ي ال 
ت�������ف�������ارق ب���ي���ت���ه 
وعائلته المتكونة 
م��ن زوج���ة رؤوم 
وس����ت����ة اط���ف���ال 
عناء  بعد  ج���اءوا 
وخسارات  وص��راع 

روحية ونفسية 
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مراحل عديدة من تلك االماين الراسخة يف القلب والعقل.. 
كل  قانون  فعنده  الدائمة،  وجلاجته  بعنادِه  مصريه  حيفران 
بدأ  اذا  فكيف  حياسب..  ان  عليه  احلسني  االمام  يعادي  من 
فيا  دارهم..  عقر  يف  اإلمام  ملواليي  بالعداء  اجلدد  اليزيديون 
البدريني  ما بعدك روح. فهّب وتقّلد سالحه حتت ظل  روح 
وتؤدة، حيال  الكفائي بصرب  اجلهاد  منطق  التحاقه  وجتاوز يف 
لنزعاته  واالنسياق  االبدي،  حلمه  لتحقيق  احلقيقية  املسرية 
النفسية لسرب كل ما فكر به نحو االجتاه بثبات اليقني خلط اجلنة 

واحلياة اخلالدة.
بدمه، حلم  اجلنة خمّضبا  لنيل  والنفيس  الروحي  لكن ارصاره 
لتلوث  نفسها  تطّور  اليزيدية  اجلرثومة  ان  سمع  كلام  يراوده 
املجرى العام لدواخل االنسان الشيعي، ينتفض بقوة ويدعو 
اىل مدامهة مكمنها واستئصاهلا قبل ان تلد وتتكاثر، فام جيري 
من  كل  ان  معتقدا  بعض..  اىل  بعضها  دواخله  يربط  حوله 
احلسني-عليه  االم��ام  زوار  اغتيال  او  تفجري  او  منع  حياول 
لقتلها،  مقاوم  اجياد  من  البد  يزيدية  جرثومة  هو  السالم- 

خطاه  تسّمر  دواخله،  يف  جائحة  عميقة  اشياء-  ثمة–  ولكن 
متزيق  حماوال  وفعله  ارادته  ينّفذ  فكان  الداخل..  من  وتكّبله 
حلمه  حيّقق  ما  جيد  ان  عسى  طوقه  من  واالف��الت  غضبه 
كاألنبياء  بدمه  خمّضبا  احلقيقة  احلياة  اىل  الوصول  يف  االبدي 
يشار  اجلهاد،  مواضع  كل  يف  حقيقيا  فارسا  كان  واالوصياء. 
اليه بالبنان والصرب والشجاعة، من خالل مكتسباته الروحية 
وجتربته املحضة يف احلياة توصل اىل سرب أغوار نفسه، فتحقق 
عيل يديه القوتني وقلبه الشجاع حترير وتطهري جرف الصخر 
وشارك يف معارك ال تعد وال حتىص بنفس الروح وذات الثبات 
فإحساسه املطلق بشجاعته يف مواجهات مميتة مع جرذان املوت 
الداعيش. مل حيفل معها كيف تكون النهاية. ولو أنه يف حلظات 
القتال احلاسم كان يبالغ فيام يقوله لنفسه عن عدم خوفه من 
االنسان  وان  شهادة..  يسّمى  املوت  ان  طاملا  امل��وت،  خطر 
ملته  من  اخاه  حيب  وان  ه��ب،  ونَ قد  هو  كام  ُيوهب  ان  جيب 
يظللها  السلمية عىل ارض  للمعايشة  وغريها كهدف ومصري 
علم الوطن املشرتك، وراية عقائدية البد من ان حتقق هدفها 
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االنساين السامي.. وعليه ان يتجرد من كل البغضاء لريى احلقيقة، 
ليتخذ موقفا وطنيًا، ويتجرد من هوى نفسه  ويتجرد من طائفيته 
ليفعل الصحيح ثم يتجرد من احلب االناين ليعشق االرض الذي 
منحته وطنا وليحبها واهلها بجنون.. ويكيفه ان يكون مع العدل 

وصوت العدل القادم من املرجعية الدينية العليا. 
مل يرتك معركة اال وشارك فيها، ومل يتأخر عن هجوم او خطة اال 
الشعبي..  ابطل احلشد  كان يف مقدمتها بكل جهوزيته كبطل من 
وبعد  الغروب  وعند  الفجر  يف  يصول  كان  الرمادي  حترير  وعند 
كل صالة ليقف وحيّجم قوات البغي والعدوان االسود)داعش( 
ففي صباح يوم اخلميس 28 شوال 1436ه� املوافق  13 - 8 - 
2015م، قامت عصابات االرهاب الداعيش هبجوم كاسح شمل 
املنطقة برمتها فكانت السيارات املفخخة بكل انواعها تتجه نحو 
العرب  بسالح  مسلح  الرببري  االسود  وجيش  واملدينة  السواتر 
وامريكا وارسائيل، اعداد هائلة من الدواعش بدأ احلشد والقوات 
)هاشم  السيد  البطل  جمموعة  وكان  باجلملة.  جتندهلم  املساندة 
اسامعيل راهي الصايف( تقاتل ببسالة لكوهنا يف السواتر املواجهة 
وعليهم  تعتمد خلفيات القطعات املقاتلة..  والن السيد الصايف 
كان حيلم ان تزوره اليوم الشهادة، وعنده اليقني الكايف ان اسمها 
شهيد  اليهم  قادم  انه  يبرشهم  عائلته  بكل  اتصل  اسمه  سيسبق 
فلتكن جنازيت يف بيتي ب�)الرستمية(  تتنفس عبق البيت وخترج منه، 
وان ابقى بدمي الن حلمي ان اذهب اىل اهلل بدم شهيد.. وكانت 
املنازلة شديدة ودعاء وزيارة عاشوراء كانا اخر من هلج هبا لسانه 
فهو قد ادمن قراءهتام قبيل كل هجوم وخيتمها بلبيك- يا حسني- 
ويصول.. وهذا اليوم صال كبطل من ابطال احلشد الشعبي. هب 
كعاصف مميتة قلع كل من رآه امامه من متوحيش )داعش(، وابعد 
شبح املوت عن جمموعته وما خلفها لكنه مل يرجع وهدأت املعركة 
جثامنه  انقذت  الغروب  وعند  يسمع.  يعد  مل  احلسيني  وصوته 
فقد اشرتك  املدى  القريبة وبعيدة  الشظايا والطلقات  الذي مزقته 
العاملي..  االجرام  وقناصو  احلي  الداعيش  املفخخ  استشهاده  يف 
فذهب الرجل الذي أرّص عىل  أن ينال اجلنة خمضبًا بدمِه.. وناهلا 
ناهلا وهو   .. بزهد خادم حسيني معطاء  الوطن  وغفا عىل وسادة 
مثخن بكل احلنني لرؤية من خيدم.. وطاملا استغاث يف رضحيه من 
أمل احلياة وسأله ان يلتقي به خمضبا بدمه من أجل عقيدته.. فعقيدة 

اإلمام هي االقرب اىل اهلل تعاىل بل هي بوابة اجلنة بال منازع.
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تأسس االسالم منذ انبثاقه يف غار حراء أحد جبال مكة املكرمة 
عىل ثيمة السامح  التي اكدها اهلل يف كتابه يف سورة البقرة آية 256 
يِن( وكانت هذه الثيمة الال اكراهية اساسا اىل  اهنَ يِف الدِّ )النَ إِْكرنَ
االنطالق يف عدم االكراه يف كل يشء مرورا ب�)لكم دينكم ويل 
حادثا  املدّون  التاريخ  يسجل  ومل  عليكم(  تثريب  و)ال  ديني( 
مرويا واحدا عن النبي حممد )صىل اهلل عليه وآله( اجرب فيه  اي  
العكس  او معتقده  بل حدث  دينه  تغيري  الناس عىل  احد من 
والنحل  امللل  اصحاب  من  الكثريون  دخل  اذ  متاما  ذلك  من 
وااليديولوجيات سواء من الساموية او من غريها اىل االسالم 
بدين  واقتناعا  طوعا  السابقة  معتقداهتم  تاركني  طواعية  
عن  بل  ذلك  يف  اكراه  او  ضغط  اي  ُيامرس  أن  دونام  االسالم 
احلنيف   التسامح  ثيمة  عىل  تأسس  الذي  باإلسالم  تامة  قناعة 

وما وجدوه عند املسلمني من قيم تساحمية فعالة.
ولكن..! بقي العامل الغريب ينظر اىل االسالم واملسلمني عكس 

هذه النظرة  ويتصور االسالم غري هذا التصور.
الغرب  رسمها  التي  واملقلوبة  اخلاطئة  املفاهيم  هي  كثرية 
وادبيات  اوال  السيايس  االسالم  ادبيات  بفعل  االسالم  عن 
بمداد  كتبت  ادبيات  وهي  ثانيا  واملقلوب  املعاكس  اإلسالم 
وعاظ السالطني واملرتزقة املتسكعني عىل ابوب امللوك فانتج 
تلك  وحّرفت  االس��الم  عن  ومغلوطة  عائمة  تصورات  لنا 
املفاهيم اىل درجة ان االسالم هو دين يعتمد عىل الذبح  وقطع 
االعراض  وهتك  واالغتصاب  والسبي  واالي��دي  ال��رؤوس 
واحلرق  فضال عن التمدد  بحدود الدولة  اىل آفاق غري متناهية 
والربابرة  الغزاة  باملحتلني  املتسلطني  احلكام  شهية  يشبه  وبام 

املتوحشني )وليس الشعوب املغلوب عىل امرها( فنتجت عندنا 
أيدولوجيتان متناقضتان احدامها ختالف األخرى، االوىل متثل 
والثانية  السلطة(  )اعالم  اهلائلة  احلكومية  االعالمية  املاكنة 
اعالم الشعوب االسالمية  املغلوب عىل امرها  والتي مل تّوفق يف 
تقديم وجهة نظر اخرى  مغايرة لإلعالم احلكومي فرتسخت 
الصورة املنقولة عن االعالم احلكومي املكتوب بمداد وعاظ 
السالطني واملنافقني لتكون املصدر الوحيد والرئيس ليستقي 
منه الغرب تصوراته اخلاطئة عن االسالم كدين ساموي حنيف 
تاركا  املشّوه هو املصدر لذلك  السلطوي   فكان هذا االعالم 
االعالم االسالمي االصيل املكتوب بمداد االسالم املحمدي 
االصيل القريب من التشيع املنبع الوحيد لرسم صورة حقيقية 
عن االسالم االصيل  كصورة عقالنية عن االسالم  ومقنعة 
الغريب  كي يستوعب اإلسالم كام هو اي كدين خاتم  للعقل 
دون  العامل  يف  والقوميات  االثنيات  كل  استوعبت  وحضارة 

فرق.
وحفل القرآن الكريم الكثري من الثيامت التي تدل عىل التسامح  
باملفهوم  فالتقوى  للتقوى(  اق��رب  تعفوا  )وإن  من  ابتداء 
االسالمي هي اقرب لإليامن وهي جوهر االيامن باهلل )اكرمكم 
عند اهلل اتقاكم ( فاألتقى هو االفضل واالكثر ايامنا وتساحما اذ 
ربط ذلك اجلوهر االساس  بالعفو الذي هو التسامح  كرشط 
التقارب   ثيامت  تأسيس   نحو  منه  لينتقل  وكرشط  منه   البد 
احلقوق  عن   التنازل  يعني  ال  وهذا  اختلفوا  مهام  البرش   بني 
واملبادئ بل يكون متأسيا  بالسرية العطرة للنبي حممد واالئمة 
احلقيقي  الوجه  يمثلون  إماما  عرش  اثنا  وهم  خلفوه   الذين 

ْقَوى )البقرة/237({  }َوَأن َتْعُفوْا َأْقَرُب ِللتَّ
بقلم: عباس الصباغ 

االسالم دين السماح.. 
ك���������ي���������ف؟
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بالقصص  مليئة  كانت  وسريهتم  االصيل  املحمدي  لإلسالم 
واإلشارات واالمثلة التي تؤكد ان االسالم  هو دين التسامح  
حتى مع االعداء واملخالفني وما قصة النبي حممد وعفوه عن 
اعدائه من اهل مكة يوم الفتح وفتحه للكعبة املرشفة بعد ان 
طّهرها من االوثان واالستيالء عىل مقاليد االمور فيها منترصا 
وتركه عقوبة اعدائه الذين قال هلم: )اذهبوا انتم الطلقاء( ومل 
يرتكب اي عقوبة ضد اي احد وهم الذين اخرجوه ومجاعته 
شعب  اىل  ونفوهم  وامواهلم  حقوقهم  وصادروا  ديارهم  من 
ايب طالب حيث عانوا املجاعة واحلرمان واملذلة اىل ان ماتت 
زوجه خدجية وعمه ابو طالب ومن ثم النفي اىل خارج الوطن 
حيث احلبشة وملكها النجايش العادل الرحيم وبعد كل هذه 
املعاناة واراقة الدماء والتعسف والظلم يقول هلم حممد اذهبوا 

يشاء،  ما  هبم  يفعل  ان  ويستطيع  املنترص  وهو  الطلقاء  انتم 
اسوق هذا املثل لتوضيح احلقيقة الغائبة عن اعني الكثري من 
الذي  االصيل  املحمدي  اإلسالم  ان  عىل  وللتأكيد  الغربيني 
اقرب  تعفوا  )وان  ثيمة  عىل  املبني  التشييع  هوية  لواءه  محل 
خاصة  مجيعهم  للناس  ينبغي  التي  الصورة  وهي  للتقوى( 
التي محلت  الصورة  تلك  كانوا عكس  الغرب تصّفحها مهام 
الكثري من التزييف والتزويق والتحريف  والفربكة  والتحامل 
واملليئة باإلشارات  السلبية  عىل االسالم ونبيه حممد وتارخيه 
الناصع البعيد عن تلك الصورة املقلوبة التي محلت سيامئيات 
الذبح والدماء وقطع الرؤوس وهتك االعراض والتمدد اىل 
خارج احلدود باحتالل وقضم ما يمكن قضمه من ارض اهلل 

الواسعة.   
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العتبة الحسينية المقدسة 
أوفت بكل التزاماتها المالية لوزارة الكهرباء

العكسية  والهجرة  بالغاز  التوليد  محطات  تجهيز  نقص 
لمحافظة كربالء واسباب كبيرة اخرى تكشف عنها )االحرار( 

لم تشفع لزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية

باتت العتبة احلسينية املقدسة هي املؤسسة الدينية األكرب يف كربالء املقدسة ومركز اشعاع فكري وثقايف، وتشكل 
االقتصاد  لتغيري شكل  واقتصادية ساعية  تقدمه من مشاريع عمرانية  ملا  العراق  اقتصاديا كبريا عىل مستوى  ثقال 
واستثارية  كبرية  مشاريع  بأنشاء  املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة  رشعت  املنطلق  هذا  من  منتج،  اىل  مستهلك  من 
املجاالت,  خمتلف  يف  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مدينة  وحتسني  تطوير  يف  تسهم  وصناعية  جتارية  ومؤسسات 
لذا فللعتبة املقدسة تعاون وتنسيق  كبري مع احلكومة واإلدارة املحلية والدوائر اخلدمية للوزارات العراقية، وعن 
هذا كان لنا لقاء مع مدير قسم متابعة الدوائر املحلية يف كربالء )املهندس امحد ياس( الذي أشار اىل العديد من 
العتبة احلسينية  الكهرباء يف املحافظة، وحمطات  التابعة لوزارة  الكهربائية والدوائر  الطاقة  االضاءات حول ملف 

املقدسة واملتعلقات املالية هبذا اخلصوص.  

تقرير: ضياء ابو اهليل
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العمل مستمر يف متابعة الدوائر غري منقولة الصالحيات 
للوزارات الساندة 

اىل  التابعة  احلكومية  الدوائر  مع  املستوى  عايل  التنسيق 
الوزارات من اجل تقديم افضل اخلدمات اىل مدينة كربالء 
املقدسة يف مجيع القطاعات واملجاالت من بني تلك الدوائر 
الساندة  الوزارات  وبقية  املائية  واملوارد  االتصاالت  دائرة 
واملشاكل  املعوقات  كافة  تذليل  يف  املحلية  احلكومة  لدور 
والتعارضات التي تواجه الدوائر والعمل عىل حّلها وتذليها 
مشرتكة  جلان  وتشكيل  رسمية  وكتب  خماطبات  خالل  من 
للمواطن  اخلدمات  وتقديم  املنفذة  املشاريع  للمتابعة 
الكربالئي وارشاف ومتابعة مبارشة من قبل السيد املحافظ 
واملعاونني ومدراء الدوائر القطاعية إلنجاز املشاريع اخلدمية 

يف وقتها املحدد.

جهود كبرية للحكومة املحلية مع وزارة الكهرباء والدوائر 
التابعة هلا الستقرار الطاقة الكهربائية يف املحافظة 

الكهربائية  الطاقة  ملف  هو  العراق  لكل  الشاغل  شغل  ان 
التيار  انقطاع  مشكلة  تكون  حيث  صيف  موسم  كل  يف 
الكهربائي يف عموم العراق لقلة جتهيز الطاقة الكهربائية من 
وزارة الكهرباء بسبب نقص جتهيز حمطات التوليد بالغاز مما 
حمافظات  عموم  يف  الكهربائية  الطاقة  جتهيز  يف  نقصا  سبب 
السيد حمافظ كربالء  قبل  احلثيثة من  اجلهود  العراق، ورغم 
سعيا يف زيادة حصة مدينة كربالء املقدسة بالطاقة الكهربائية 
اليها  مستمرة  هجرة  من  تلقاه  وملا  السياحية  خلصوصيتها 
وخلصوصيتها الدينية واالستثامرية واحتضاهنا ملاليني السواح 
السيام خالل الزيارات املليونية اضافة اىل التضخم السكاين 
الطاقة بني  نقل  ابراج  تفجري  اعامل ختريبية من  لقته من  وما 
من  املجهزة  الطاقة  وصول  يف  ارباك  سبب  مما  واخرى  فرتة 

المهندس احمد ياس
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حمطات انتاج الطاقة الكهربائية، لكن التزال حصة كربالء من 
أما احلاجة  املقدسة  الكهربائية ال تكفي مدينة كربالء  الطاقة 
امللحة لزيادة احلصة يف اوقات الذروة فبحدود 1400 ميكا 
واط، بدال من احلايل املذي ال يتجاوز 400 ميكا واط وهي 

حصة ال تسد االحتياج الفعيل للمواطن الكربالئي.
بالتوسعة  خاصة  حمطات  هلا  املقدسة  احلسينية  العتبة 

العمرانية فيها 
حمطات  املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني  من  كل  أنشأ 
الكهربائية  الطاقة  لتوفري  ذلك  التوسعة  بمشاريع  خاصة 
بشكل مستمر للعتبات املقدسة وللزائرين الوافدين اليها كام 
واالعامل  الرشيف  احلسيني  الصحن  يف  التوسعة  أعامل  أن 

ستخلق  توسعة  مشاريع  وكل  العقلية  وصحن  هلا  التابعة 
من  وكبرية  متميزة  جهود  وهي  للزائرين  كبرية  مساحات 
فالتعاون  معها  التنسيق  صعيد  وعىل  احلسينية،  العتبة  إدارة 
تقديم  اجل  اخلدمية من  والدوائر  املحلية  اإلدارة  مستمر مع 
افضل اخلدمات للزائرين الوافدين اىل مدينة كربالء املقدسة 
الدوائر  العتبة احلسينية اىل  باإلضافة اىل ذلك هناك دعم من 
عملها  تطوير  شأهنا  من  التي  املجاالت  من  كثري  يف  اخلدمية 
كام  الكربالئي  املواطن  اىل  اخلدمات  حتسني  عىل  ينعكس  مما 
للقائمني عىل إدارة العتبة احلسينية دور هام يف حتسني وتطوير 
جمال  يف  والفنية  اإلدارية  اخلربات  وكسب  البرشية  الكوادر 

التنمية البرشية.
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املالية  التزاماهتا  بكل  اوفت  املقدسة  احلسينية  العتبة 
لوزارة الكهرباء 

إدارة  مع  املستوى  عايل  تنسيق  حملية  كحكومة  لدينا 
ملف  يف  اخلصوص  وجه  وعىل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
اللجان  مع  واالجتامعات  املخاطبات  الكهربائية  الطاقة 
املشرتكة الفنية املستمرة من اجل تذليل كافة املشاكل التي 
الطاقة  جمال  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  مشاريع  تعرتض 
للعتبة  فأن  اخر  جانب  من  جانب  من  هذا  الكهربائية 
القطاعات  خمتلف  يف  كبرية  استثامرية  مشاريع  احلسينية 
حاهلا  للطاقة  مستهلكة  والصناعية  والتجارية  الصحية 
حال أي مستثمر او دائرة حيث ان العتبة احلسينية اوفت 

بكل التزاماهتا املالية املرتتبة عليها اىل دائرة توزيع كهرباء 
ملا  دعام  مستمر  معها  والتعاون  والتنسيق  والعمل  كربالء 
تقدمه من خدمات وطنية ومشاريع تسهم يف انتقالة حقيقة 
باالقتصاد من مستهلك اىل منتج، وتوزيع كهرباء كربالء 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ومؤسسات  مشاريع  كافة  جيهز 
تطوير  يف  مسامهة  املشاريع  هذه  كون  الكهربائي  بالتيار 
املجاالت  السالم( يف خمتلف  )عليه  احلسني  االمام  مدينة 
للوزرات  قطاعية  ودوائر  حملية  كحكومة  بدورنا  ونحن 
تنفيذ  يف  احلسينية  العتبة  إدارة  اىل  التسهيالت  كل  نقدم 
مشاريعها االسرتاتيجية واالستثامرية اخلدمية الكبرية التي 
ختدم مدينة االمام احلسني )عليه السالم( وزائريه الكرام.
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شريعة االجتماع )1 – 2(

من فكر المحّقق العالمة الشيخ 

محمد صادق محمد الكرباسي
جملة االحرار اال�سبوعية
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                                           يف اللغة مصدر الفعل اجتمع بمعنى 
حض��ور مجاع��ة من الناس يف م��كان ما، وأم��ا املجتمع فهو 
ن يتجمعون يف مكان  اس��م مكان واس��م زمان، واملراد به منَ
واحد هلم قي��م واحدة أو متقاربة، وق��د اصطلح عند ذوي 
االختصاص بأن االجتامع علم مس��تقل يبحث عن املجتمع 
ن مجعهم امل��كان الواحد بظروفه وخصوصيته  والذي هو منَ
عىل خصوصية واحدة أو متقاربة وهلم نظام واحد وعادات 
وتقاليد وأعراف واحدة ورب��ام لغة واحدة، مما يميزهم عن 

غريهم هبذه اخلصوصيات ولكن بشكل آخر.
املثال  سبيل  عىل  فُيقال  ما،  بصفٍة  املجتمع  يوصف  وقد 
املجتمع  أو  الديمقراطي  املجتمع  أو  اإلسالمي  املجتمع 
إن  وهكذا.  الدويل  املجتمع  أو  الغريب  املجتمع  أو  العريب 
أو  قلَّت  الناس  من  الرشحية  هذه  أن  تعني  النسب  هذه 
تنتهج  الصفات ألهنا  باحدى هذه  تتصف  أعدادها  كثرت 
اإلسالمي  املجتمع  قيل  فإذا  إليها،  امُلشار  الصفة  منهجية 
تعني أن الذي حيكم هذه الرشحية هو االعراف اإلسالمية 
وأجواؤها بل ومعتقداهتا تكون إسالمية ومفاهيمها كذلك 

وهكذا دواليك.
والشك أن أي جمتمع ال يمكن حتققه إال من خالل مقومات 
أساسية هلا دخل يف تشكيله ضمن كتلة واحدة هلا مفاهيمها 
اخلاصة يف كل من االمور التالية: النظام، االرسة، الزواج، 
العدالة،  احليوية،  التكامل،  التحرض،  التامسك،  التعاون، 

الردع، اخللق.
متعددة  ونسب  خمتلفة  ألوان  االمور  هذه  من  ولكل 
فإن  غريه،  عن  اإلنسان  يميز  ما  وهذا  خاص،  وأسلوب 
مع  احلاصل  التجمع  فيها  يتحقق  ال  األخرى  املخلوقات 
اإلنسان، وال أدري ولعل للجن باعتباره رديف االنس يف 
يعيش يف ظل جتمعات  ربام كان  العقل  وامتالكه  التكليف 
نستبعده  ال  والذي  كذلك  كان  وإذ  اإلنسان،  يعيشها  كام 
ألن مسألة املجتمع هي من خصوصيات العقل الذي أهلمه 
اهلل اإلنس واجلن حيث إن التكليف ورد عليهام كام ورد يف 
كتاب اهلل العزيز: »وما خلقت اجلن واإلنس اال ليعبدون« 

]الذاريات: 56[.
املجتمع  عن  احلديث  هو  االجتامع  علم  عن  فاحلديث  إذًا 
من  املدين  املجتمع  هذا  بشؤون  يبحث  إنام  والعلم  املدين، 
الذي  وتنظيمه  وأعرافه  ومفاهيمه  وتقاليده  عاداته  حيث 

كان  كلام  املجتمع  أن  والشك  نفسه،  إدارة  يف  يعتمده 
متحرضًا كان إىل الرقي أقرب، وقد تنتظم بعض املجتمعات 
ينتظمون  وقد  نظامها،  فيحكمهم  عشرية  أو  قبيلة  ضمن 
بذلك  خاص  نظام  إىل  فيقودهم  مغلق  حزيب  تكتل  ضمن 
كذلك،  يكون  ال  وقد  كبريًا  التجمع  يكون  وقد  التكّتل، 
واملهم أن تلك املقومات التي أرشنا إليها هي التي ختتلف 
من جتمع إىل آخر وبسببه يقّسم إىل جمتمع متحرض أو راٍق 
فيام إذا كانت املقومات تعتني بأسس أخالقية عادلة ونظام 
حيكم بالعقل دون األهواء، وكلام ازدادت نسبة حتكم العقل 

والعدالة ازدادت نسبة التحرض والرقي فيهم.
برشية  جتمعات  هناك  كانت  به  برّش  حينام  اإلسالم  إن 
خيتلف  بالطبع  كان  الوثني  احلجازي  فاملجتمع  خمتلفة، 
الفاريس  اليهودي، إىل جانب املجتمع  اليثريب  التجمع  عن 
هلا  التجمعات  هذه  وكانت  املسيحي،  والرومي  املجويس 
وأصبحت  الزمن  بمرور  الفساد  نخرها  قديمة  حضارات 
بؤرًا فاسدة، وجاء اإلسالم إلصالحها بإقرار ما صلح من 
منها  فسد  ما  ونبذ  وتقاليدها  وأعراقها  وعاداهتا  مفاهيمها 
كرشب اخلمر ووأد البنات والزنى والربا والظلم والتحكم 
والسبي  الثأر  وأخذ  الغارات  عىل  والعيش  الناس  برقاب 
أتباع  خماطبًا  وتعاىل  تبارك  اهلل  قال  هنا  ومن  ذلك،  إىل  وما 
النبي حممد)ص(: »كنتم خري أمة ُأخرجت للناس تأمرون 
فان   ،]110 عمران:  ]آل  املنكر«  عن  وتنهون  باملعروف 
ومتارس  وتنبذه  الفساد  حتارب  ألهنا  باخلري  األمة  وصف 
املعروف واألخالق وترص عىل إقامتهام والعمل هبام، وهذه 
األمة هي األمة الوسط، والوسطية إنام جاءت ألهنا منضبطة 
متشددة  تكن  مل  بحيث  وأعراف  ومفاهيم  وأنظمة  بقوانني 
إىل حد العرس واحلرج وال فوضوية إىل حد اإلباحية وعدم 
االلتزام، بل هناك حرية يف إطار منظَّم يكفل احلرية للجميع 

بشكل عادل.
إنَّ هذه اآليات بمضامينها هي التي حتدد لنا املجتمع السليم 
الذي يمكن للبرشية أن تعتمده بعيدًا عن األنانية واالستبداد 
وبعيدًا عن اخلرافة والضالل وبعيدًا عن االباحية والفوىض 
وبعيدًا عن التعسف والظلم، ومتى وصلنا إىل هذا املصاف 
امتلكنا السعادة وحتققت العدالة االجتامعية التي تنادي هبا 

كل الشعوب وتتمناها كل األمم.

االجتماع:
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)صىل  اهلل  رسول  شبيه  السالم(  احلسني)عليه  اإلم��ام  أن   -1
اهلل عليه واله(. أخرج البخاري والرتمذي وغريمها، عن أنس 
وغريه، قال: ُأيت عبيد اهلل بن زياد برأس احلسني بن عيل) عليهام 
عل ينكت، وقال يف ُحسنه شيئًا،  السالم(، فُجعل يف طست، فجنَ

فقال أنس: كان أشبههم برسول اهلل، وكان خمضوبًا بالوسمة.
2- أن رسول اهلل كان حيب اإلمام احلسني)عليه السالم( أخرج 
حسنًا  أبرص  النبي  أن  ال��رباء:  عن  وغريمها،  وأمح��د  الرتمذي 

وحسينًا، فقال: اللهم إين أحّبهام فأحبَّهام.
)صىل  اهلل  رسول  رأيت  قال:  هريرة،  أيب  عن  احلاكم  وأخرج 
اهلل عليه واله(وهو حامل احلسني بن عيل وهو يقول: اللهم إيّن 

أحبه فأحبَّه.
اإلمام  فم  يلثم  كان  وال��ه(  عليه  اهلل  اهلل)ص��ىل  رسول  أن   -3
احلسني)عليه السالم(. أخرج احلاكم عن أيب هريرة، قال:... إن 
رسول اهلل خرج يومًا... فجلس يف املسجد... فأتى حسني يشتد 
حتى وقع يف حجره، ثم أدخل يده يف حلية رسول اهلل، فجعل 
رسول اهلل يفتح فم احلسني، فيدخل فاه يف فيه، ويقول: اللهم 
إين أحّبه، فأحبَّه. وأخرج الطرباين يف معجمه الكبري بسنده عن 
أنس، قال: ملا ُأيت برأس احلسني بن عيل إىل عبيد اهلل بن زياد، 
الثغر،  حلسن  كان  إنه  ويقول:  يده،  يف  بقضيب  ينكت  جعل 
موضع  يقبِّل  اهلل  رسول  رأيت  لقد  ألسوأنَّك،  واهلل  فقلت: 

قضيبك من فيه.
ورسول  اهلل،  رسول  من  السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  أن   -4
حنبل  بن  وأمحد  واحلاكم  ماجة  وابن  الرتمذي  أخرج  منه  اهلل 

ة، قال: قال رسول اهلل، حسني مني،  وغريهم، عن يعىل ابن مرَّ
اهلل من أحبَّ حسينًا، حسني سبط من  أحبَّ  وأنا من حسني، 

األسباط.
وبكى  السالم(،  احلسني)عليه  اإلمام  بقتل  أخرب  النبي  أن   -5
عليه أخرج أمحد بن حنبل يف مسنده وغريه عن عبد اهلل بن نجي 
حاذى  فلام  مطهرته،  صاحب  وكان  عيل  مع  سار  أنه  أبيه  عن 
اهلل،  عبد  أبا  اصرْب  عيل:  فنادى  صفني،  إىل  منطلق  وهو  نينوى 
اصرب أبا عبد اهلل بشط الفرات. قلت: وما ذا؟ قال: دخلت عىل 
النبي ذات يوم وعيناه تفيضان. قلت: يا نبي اهلل، أغضبك أحد؟ 
ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جربيل قبل، 
ثني أن احلسني ُيقتل بشط الفرات. قال: فقال: هل لك إىل  فحدَّ
أن أشّمك من تربته؟ قال: قلت: نعم. فمّد يده، فقبض قبضة 

من الرتاب، فأعطانيها، فلم أملك عينيَّ أن فاضتا.
وعن أم سلمة، قالت: كان رسول اهلل جالسًا ذات يوم يف بيتي، 
فقال: ال يدخل عيلَّ أحد. فانتظرت، فدخل احلسني، فسمعت 
نشيج رسول اهلل يبكي، فاطلعت فإذا حسني يف حجره والنبي 
دخل!  حني  علمت  ما  واهلل  فقلت:  يبكي،  وهو  جبينه  يمسح 
فقال: إن جربيل كان معنا يف البيت، فقال: حتّبه؟ قلت: أما من 
الدنيا فنعم. قال: إن أّمتك ستقتل هذا بأرض يقال هلا كربالء. 
فتناول جربيل من تربتها فأراها النبي، فلام أحيط بحسني حني 
ُقتل قال: ما اسم هذه األرض؟ قالوا: كربالء. فقال: صدق اهلل 

ورسوله، أرض كرب وبالء.

فضائُل أخر لم تُ�ذكر عن 
اإلمام الحسين
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ل�سنة 2020 م Ahrar  Weekly

لقد كانت العالقة بني خاتم األنبياء وولده احلسني كالعالقة 
عظمته  عىل  فإنه  نوعها،  من  فريدة  فهي  احلسن،  وبني  بينه 
ويقول:  ظهره  عىل  فريكبان  للحسنني  جيثو  كان  وشموخه 
سيد  فعل  فهذا  أنتام(،  العدالن  ونعم  مجلكام  اجلمل  )نعم 
الكائنات مع احلسني، إنه يريد ان يدل عىل عظمة هذا الوليد 

وأمهية موقعه يف املستقبل.
بيت  من  وآل��ه(  عليه  اهلل  اهلل)ص��ىل  رس��ول  خرج  يوم  ويف 
عائشة فمر عىل بيت فاطمة فسمع حسينا يبكي فمس بكاؤه 
شغاف قلب النبي)صىل اهلل عليه وآله( وآمله فهرع إىل فاطمة 

وقال هلا: )أمل تعلمي أن بكاءه يؤذيني؟(.
فكانت العالقة روحية، ألن اهلل تعاىل قد اختزل يف احلسني 
الصادق)عليه  اإلم��ام  يقول  وقيمه،  ومبادئه  جده  شامئل 
وال  السالم(  فاطمة)عليها  من  احلسني  يرضع  مل  السالم(: 
فيضع  وآله(  عليه  اهلل  النبي)صىل  به  يؤتى  كان  أنثى،  من 
إهبامه يف فيه فيمص منها ما يكفيه اليومني وثالثة فنبت حلم 

احلسني من حلم رسول اهلل ودمه.
وبذلك صدق قول النبي)حسني مني وأنا من حسني( ليعرب 

أنه منه ماديا ومعنويا.

• قال السيد موسى الصدر)قدس رسه(:
وكلام  مؤمن  كل  شهيد  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام   
به. عندما  اختصاص احلسني  يزداد  إيامنا  اإلنسان  ازداد 
قمنا بتطبيق أهداف اإلمام احلسني )عليه السالم(، نفذنا 
اكثر ألنه  وجعلنا اإلمام احلسني )عليه السالم( منترصا 
قتل من أجل الدين، فكلام زاد الدين ينترص احلسني أكثر.

• قال السيد عباس املوسوي )قدس رسه(:
اإلمام احلسني )عليه السالم( أراد ان يرد معامل دين اهلل 
إىل املجتمع، إىل األمة  اإلسالمية والدولة اإلسالمية أراد 
ان يقيم ما تعطل من حدود اهلل عىل يد  يزيد بن معاوية، 

ثم كان هدفه األهم ان يامن املظلومون .
• قال السيد حممد تقي املدريس ) دام ظله(:

يعرفوا  أن  تعاىل  اهلل  حفظهم  احلسيني  املنرب  خطباء  عىل 
عظيم مسؤوليتهم يف  حتدي سبات األمة واإلهناض هبا 
عىل وقع خطى السبط الشهيد. عليهم أن جيعلوا  الناس 
واقعهم  يف  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  هنضة  يعيشون 
ظلامت  إلن��ارة  مصباحه  بنور  ويستضيئون   اليومي, 
النبيلة  العاطفية   الطاقة  من  ويستفيدوا  الراهنة,  حياهتم 
التي يطلقها هذا احلدث العظيم يف إصالح ما فسد من 

أمورهم يوما بيوم  وساعة بساعة.

قال اإلمام احلسني )عليه السالم( خماطبًا جيش 
من  الكوفة:  البيضة عىل طريق  منزل  احلّر يف 
ناكثًا  اهلل،  حلرام  مستحاًل  جائرًا  سلطانًا  رأى 
عباد  يف  يعمل  اهلل،  رسول  لسّنة  خمالفًا  عهده 
اهلل باإلثم والعدوان فلم ُيغرّي عليه بفعل وال 
مدخله..  يدخله  أن  اهلل  عىل  حقًا  كان  قول, 
اإلمام  كلامت  موسوعة  الطف:172،  )وقعة 

احلسني:361(.
ذي  منزل  يف  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  قال 
عبيد  الّناس  كربالء:  إىل  مسريه  أثناء  حسم 
حيوطونه  ألسنتهم  عىل  لعق  والّدين  الّدنيا 
قل  بالبالء  حُمّصوا  ف��إذا  معايشهم,  دّرت  ما 

الّديانون.. )حتف العقول:245(.
خماطبا  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  ق��ال 
يوم  صبيحة  يف  للبذل،  املستعّدين  أصحابه 
صربًا  منهم:  عدد  استشهد  أن  بعد  عاشوراء 
بني الكرام، فام املوت إال قنطرة تعرب بكم عن 
والّنعيم  الواسعة  اجلنان  اىل  والرّضاء  البؤس 

الّدائم.. )معاين األخبار:288(.

أقوال صفوة من العلماء والمفكرين 

في االمام الحسين

قصة تربوية من حياة سيد الشهداء

بعض من 
اقواله المشهورة

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

57



يف النتظار

متوحدًا متيض صوب ختوم اآلهاِت، 
وضفاف اجلرح..

بنزيف الصرب.
يستدعيك،  نداء  لرجع  مستوحشًا 

وتبتل صالٍة للغائب..
رحم  م��ن  يناجيك..  عهِد  ب��دع��اء 
الغيبوبة، كي تسرب غور خرائط حٍب 

رسيَّة..
عفاف  وب��ك��ل  ال��وج��د،  بمتاهات 

الشوق، وطهر حنني القلب..
إليهم،  تسعى  ال��ع��ذري،  بالعشق 

وتتفقدهم واحدًا..
واحدًا... فواحدًا.

تطرق بيد أناتك العلويَّة، عىل صدئ 
أبواهبم املوصدة..

الضاربني عليها من ألٍف ونيف..
بشمع الرغبات، وختم املسكنة!

عجبًا..
تعرفهم بالوجه، وباألساء،

وجي��ه��ل��ون��ك ب��امل��ع��ن��ى، وال��ن��س��ب، 
والتاريخ!

وتغفر هلم يف خضم املحنْة..
سهو األمنيات.

تبتالت ال�سوق

ول����س�������������������وف ت�����������������������ْأيت ف�������������������ي ال���������ق����ي����ام����ة ف���اط���م
وت�����ع�����وُل ال����س�������������������اء  رب  إل�����������������������ى  ت���ش�������������������������������ك���و 
ول���ت�����������������������رف���ع���نَّ ج��������������������ن�����������������ي�����������ن��ه��ا وح��ن�����������ي�����ن��ه��ا
ب���ش�������������������������������ك���اي���ة م���ن���ه���ا ال�����س�����ا ت�����������������������ت�����������������������زل���زل
��ه رّب�������������������������������اه! م���ي���������������������������راث���ي وب���������������������������ع���يل ح�����������قَّ
غ�������������������������������ص���ب���وا، وأب���ن�����������������������ائ���ي ج���������������م���ي���ع���ًا ُق����ّت����ل����وا

العلم��اء..  هم  أولئ���ك 
للش��رائط..  اجلامع��ون 
ق��در  احده��م  يع��رف 
بعضهم  حيقد  ال  بعض.. 

عىل بعض..
اآلخر،  احدهم  حيس��د  ال 
عىل  بعضهم  يتك��رب  ال 
بعض.. ال ينتقص بعضهم 
م��ن ب��ع��ض.. اول��ئ��ك هم 
اجلامعون  العدول  علاؤنا 
يف  {يظهر  ل���ل���رائ���ط، 
الصورة ساحة السيد عيل 

احلسيني امليالين منحنيًا عىل كف ساحة الشيخ 
حسني وحيد اخلراساين ليشبعها لثا وتقبيال} .
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ر�سالة اإىل والدي املهدي
متييز  يف  الب�سرية  اهمية 

احلق من الباطل
البصرية هي الفطنة والبصرية حيتاجها االنسان دائاًم أنه 
باملقدار  احتدث  طبعًا  االمور..  وبواطن  االمور  يعرف 
الُعريف املسألة ليست يف عامل الغيب ال يف املقدار العريف 
هناك انسان فطن ودائاًم يتحرك عىل بصرية من امره ال 
يعرف  ُصلب..  موطن  يف  يضعها  وان  اال  قدمًا  يرفع 

كيف يترصف..
طبعًا االمثلة عىل اهل البصائر كثرية واالمثلة عىل عدم 
وبعضها  قديمة  امثال  وبعضها  كثرية  ايضًا  البصرية 
امثال معارصة.. ان االنسان اذا فقد بصريته يبدأ يتخبط 
فقدنَ  ألنه  اطالقًا  تعبه  من  شيئًا  يرى  ال  ليل  كحاطب 
حالة البصرية وحالة التأمل وحالة الدّقة وحالة الفطنة 

والذكاء كل هذه االشياء فقدها..
بُِّكْم  رنَ ِمْن  ائُِر  بنَصنَ ُكْم  اءنَ جنَ ْد  )قنَ يقول:  الكريم  والقرآن 
تكون  قد  تستغلوها..  ان  فعليكم  ْفِسِه(  ِلننَ فنَ نَ  أنَْبرصنَ ْن  منَ فنَ
البصائر عالمات انبياء علامء اشارات بالنتيجة البد ان 

نستغل هذه البصائر..

السالم عىل من خصه اهلل بالسالم.. 
والدي، أن األحزان جعلت من فؤادي خيوطًا نسجتها يف ليايل 
االنتظار، و صربي أصبح واهنًا مثل بيت العنكبوت، اشتياقي 
أقتات عليه  بقايا من احلرسات بعد أن  تعدى احلدود؛ أصبح 
سنواٍت  مداِر  عىل  الفالح  جناُه  ما  ألتقمت  أرضٍة  مثل  ذنويب 
لنافسُتها  تفقه  أرواٌح  هلا  كانت  األهنار   ليت  أيب؛  التعب،  من 
لْمت الشالالِت كيف أن مياهها  بام حيملُه جويف من دموع ،لنَعنَ

املنهمرة ترصخ لِفقدان املحب و ليس النجذاب األرض. 
االشتياُق يضعني كل يوم عىل كريس اإلعدام لكن ُينجيني منه 

عفو من كلامِت الندبة يف آخِر اللحظات..
ذبُح.. و اهلجُر بسيوفِه يطعُنني، و  دعني ُأخربك بأين ال ُزلُت ُأُ

االنتظار ُيسدد ِسهامًا أثكلت اجلسد..
أطالٍل  عىل  استيقظ  كخليٍل  عني  ُبعدك  يف  ُمعذبة  روحي  أن 
مهديي  معانيها،  الزمن  ُغبار  ألتهم  أن  بعد  خليله  صورِة  من 
خيطُتها  خ��رزاٍت  دموعي  جعلُت  و  ثوًبا  الزمان  البسُت  أين 
و  تأيت  لعلك  الروح  باب  خلف  أركنتُه  الفراق؛   جدائِل  من 
ترميِه بنورك عىل فؤادي كي يعود بصريا، سأنتظرك ُكل يوم يف 

ورقتي حتى تأيت و ينرصك قلمي.. 
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ال�ســالم عليك يــا �سيــد الو�سيني 

الئمــة  ووالــد  املتقــني  واإمــام 

و�سهــر  البتــول  زوج  امليامــني 

الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله(..

الدخــوِل  لبــاب  نــادرة  �ســورة 

العلويــِة  للرو�ســِة  الرئي�ســي 

احلكــم  فــرتة  اإبــّان  املقّد�ســة 
العثمايّن.




