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39 العتبُة الحس���ينية تواص���ل عملها في إنجاز 
مستش���فى خات���م األنبي���اء        لألم���راض 

القلبية واألوعية الدموية

)االحرار( تنفردبنشر احصاءات  مبادرة  كوثر الزهراء             
لعالج مرضى السرطان بالمجان

هوّيُتنا الثقافيُة
 في مواجهِة الّطوفان

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

المدائن العلوية.. 
حاضرة الدين والعلوم وأرض تقّدست باألولياء

الى روِح الشهيِد )محمد علي رزاق محيسن حوار المرشدي(
أسد الحدباء: لماذا َتحزني يا أمي وأنا شهيد المقدسات..؟

العتبة الحسينية تشارك األخوة الكرد احتفاالتهم 
بالذكرى الفاطمية العظيمة

قسم رعايُة الطفولِة في العتبة الحسينية 
يطلق مسابقة حفظ الُخطبة )الفدكية(

جزاء من نّفَس كربة مؤمن
ْنَيا َو اْلآِخَرِة  ُه َعْنُه ُكَرَب الدُّ َج اللَّ َس ُكْرَبَة ُمْؤِمٍن َفرَّ »َمْن َنفَّ

ُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن« ُه ِإَلْيِه، َو اللَّ َو َمْن َأْحَسَن َأْحَسَن اللَّ
قول الحسين )عليه السالم( - المصدر:  نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 82



ما هي السبل والطرق التي نتبعها لنعتبر منتظرين ومهيأين لظهور 
اإلمام )عليه الس������ام( وااللتحاق به؟ فلما كان اهلل سبحانه وتعالى 
ال يمكن ان يدع الناس دون دليل يدلهم ويرش������دهم الى طريق الحق 
والخي������ر.. فقد بعث االنبياء والمرس������لين )عليهم الس������ام(، وجعل 
من بعدهم االوصياء )عليهم الس������ام( هم القادة الهداة الدالين على 
طريق������ه، اآلخذين بيد الناس إليصالهم اليه س������بحانه وتعالى، وفي 
زم������ن غيبة إمامنا )عجل اهلل تعالى فرجه الش������ريف( فإن الحجة ال 
يمك������ن أن تس������قط عن الن������اس، وال بد من وجود م������ن يقيم عليهم 
الحجة ويبين لهم التكاليف الش������رعية.. واإلمام )عليه السام( جعل 
العلم������اء الحجة الواج������ب اتباعها واالخذ بقولها، النهم س������يكونون 
حجة له على الناس، ويكون هو حجة اهلل كما ورد ذلك في التوقيع 
الشريف الصادر عنه )عليه السام(: »واما الحوادث الواقعة فارجعوا 

فيها الى رواة احاديثنا، فانهم حجتي عليكم، وانا حجة اهلل«.
وهن������ا ال بد من االلتفات ال������ى ضرورة التقيد بالموازين الش������رعية 
المق������ررة في الرجوع الى العلماء، ال أن تك������ون العاطفة واالعجاب 
والح������ب والبغض وه������وى النفس الميزان ال������ذي نتخذه في انتخاب 
مرجع التقليد، فالمسألة ليست اختيارية بحيث يكون لانسان الحق 
في انتخاب من يش������اء، بل ال بد من الرجوع إلى الموازين المقررة 
كاألعلمي������ة والعدالة والذكورة، وغيرها م������ن األمور المذكورة 
في شروط مرجع التقليد، وإاّل فيكون عمل االنسان حينئذ باطا، 
وحاله حال اليهود الذين كانوا يقبلون من األنبياء ما يوافق آراءهم 
وأهواءه������م، ومع ط������رح النبي )صل������ى اهلل عليه وآل������ه( لما يخالف 
أهواءه������م يكذبونه ويقتلونه أحيانًا، كم������ا حكى لنا القرآن الكريم 
ف������ي قوله س������بحانه وتعال������ى: )َأ َفُكلَّما جاَءُكْم َرُس������وٌل ِبما ال َتْهوى  

ْبُتْم َو َفريقًا َتْقُتُلوَن(. َأْنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفريقًا َكذَّ
فاإلنس������ان إذا ل������م يكن قادرًا على الس������لوك واالنس������جام مع مراجع 
الدي������ن، فانه س������يكون اكثر في عدم االنس������جام مع اإلم������ام )عليه 
الس������ام( الذي س������وف يطرح فكرًا جديدًا ويلغي اعرافًا باطلة كنا 
نعيش عليها سنين طويلة، كيف يمكن لهذا االنسان ان يتقبل منه 
)عليه الس������ام( عملية التغيير الكبرى التي تتضح فيه معالم الدين، 

ويزول فيها كل ما هو باطل في الدين؟.

االلتزام بخط املراجع العظام
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف املجلة  07435000170
وات �ساب      07435004404
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مدير التحرير  
علي الشاهر

سكرتير التحرير  
قاسم عبد الهادي                    

 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

حسين النعمة

هيأة التحرير 
حيدر عاشور  - حيدر السالمي

ضياء االسدي

المراسلون 
حسنين الزكروطي

أحمد الوراق

فالح حسن

نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  - ياس خضير الجبوري  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  صللالح   - الللعللوادي  رسلللول 

حسنين الشرشاحي - خضير فضالة

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

حسين فرحان - الشيخ حيدر الربيعاوي

د. بشرى مهدي بديرة



للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  افتتح 
أول منجز يف مرشوع توسعة  العام  املقدسة وأمينها  احلسينية 
زينب  العقيلة  صحن  مرشوع  ضمن  املقدسة  احلسينية  العتبة 

)عليها السالم(.
وعن هذا املنجز حتدث رئيس قسم املشاريع اهلندسية والفنية 
يف العتبة احلسينية املقدسة املهندس حسني رضا مهدي أن »تم 
افتتاح اول منفذ للنفق الكبري للتوسعة املحيطة بمرقد اإلمام 
البلديات  وزارة  عليه  صادقت  الذي  السالم(  )عليه  احلسني 
احلرضي  التجديد  مشاريع  ضمن   ،2014 عام  واالشغال 

ملدينة كربالء القديمة«.
االمام  مرقد  من  الغربية  اجلهة  يف  يقع  »املنفذ  أن  وأوض��ح 
حمطة  مع  الكيل  النفق  بني  والرابط  السالم(،  )عليه  احلسني 
واملختصة  وامليكانيك  الكهرباء  تضم  التي  الكهروميكانينك 
وامليكانيكية  الكهربائية  باخلدمات  الرشيف  الصحن  بتزويد 
كالتربيد واالطفاء وباقي اخلدمات االخرى، الفتا اىل انه انجز 

بالكامل بمواصفات عاملية وجهود كبرية للعاملني فيه«.

وعن أمهية هذا املنفذ لفت رئيس قسم املشاريع اهلندسية أنه 
»سيكون خمصص لنقل اخلدمات الكهربائية وامليكانيكية عرب 
االستغناء عن وضع االعمدة واالجهزة الكهربائية عىل مباين 
تكون  بل  االنابيب بشكل ظاهري،  او  الشوارع  او يف  العتبة 
حتت  من  واالطفاء  والتربيد  الكهرباء  وتغذي  النفق  داخل 

االرض«. 

احلسينية  للعتبة  التابعة  الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة  اعلنت 
املقدسة عن اإلحصائية الشاملة واخلدمات التي قدمتها كوادرها 
خالل ذكرى استشهاد اإلمام عيل اهلادي )عليه السالم( يف مدينة 

سامراء املقدسة.
بيان هلا حصلت جملة )االحرار( عىل نسخة  ورصحت اهليأة يف 
منه »بلغ العدد االمجايل للخدمات التي تم تقديمها )65182(، 
مراسيم  خالل  خدماتنا  تلقت  مرضية  حالة   )20214( وان 
الزيارة يف ذكرى استشهاد اإلمام اهلادي )عليه السالم( يف مدينة 

سامراء املقدسة بواقع )10345( رجال، و)9869( نساء«.
مسحة،   )3400( أجرت  »كوادرنا  أن  بياهنا  يف  اهليأة  وتابعت 
و)5150( رابيد تيست –)اختبارات كوفيد 19(، كام تم توزيع 
)4000( كاممة، و)3250( خدمة تثقيفية صحية، كام تم تقديم 
خدمات ل�)2514( من خالل طب احلشود، فيام قدمت وحدة 

الطوارئ امليدانية اخلدمات ل� )6430( مريضا«.

املقدسة، وبتوجيه  العتبة احلسينية  أن كوادر  اىل  وجتدر االشارة 
من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا، واملتويل الرشعي هلا الشيخ 
أكثر من  االسناد واخلدمات ويف  تقدم  الكربالئي،  املهدي  عبد 
املقدسة يف  املراقد  التي تشهدها  املليونية  الزيارات  قطاع خالل 

العراق عموما وال تقترص خدماهتا عىل مدينة كربالء فقط.

ممثل المرجعية واألمين العام يفتتحان أول منجز في مشروع التوسعة

بالمجان.. تقديم أكثر من )65( الف خدمة طبية 
في ذكرى شهادة اإلمام الهادي  
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للعتبة احلسينية  التابعة  الدولية لعالج االورام  استحدثت مؤسسة وارث 
كربالء  يف  هبا  اإلصابة  قبل  الرسطانية  األورام  الكتشاف  عيادة  املقدسة 

املقدسة.
هامش  عىل  الرسطانية  األورام  ملعاجلة  الدولية  وارث  مؤسسة  وأقامت 
قبل  من  الكلفة  مدفوعة  املجانية،  السالم(  )عليها  الزهراء  كوثر  مبادرة 

العتبة احلسينية ورشة عمل ملناقشة األورام الوراثية.
وتأيت الورشة كجزء من التحضريات للرشوع باستحداث عيادة األورام 
بغية  املرىض،  لعالج  املهم  اجلزء  هذا  متطلبات  استكامل  بعد  الوراثية، 

اكتشاف األورام وعالجها قبل اإلصابة هبا.
وكان من بني املحارضين املشاركني يف الورشة الربوفسور كيفان جميد زادة، 
الرسطان  لعالج  معتمد  مؤسسة  ومدير  الوراثية  األم��راض  اختصايص 
 Hereditary  بعنوان حمارضته  تكون  سوف  الذي  ايران،  يف   MCI

Cancers of Breast and Ovary األورام الوراثية للثدي واملبيض..

استحداث عيادة الكتشاف االورام 
السرطانية قبل االصابة بها

شبه  البنغالية  »ب��روث��وم��ال��و«  صحيفة 
ال��رس��م��ي��ة ت���درج أح���د م��ش��اه��د زي���ارة 
األربعني املليونية املباركة يف كربالء ضمن 
أبرز صورها للعام املايض، وِعرب موقعها 
قائمتها  ضمن  ال��رس��م��ي  اإلل��ك��روين 
الفوتوغرافية  الصور  وأهم  بأبرز  اخلاصة 
االشارة  وجتدر  2021م،  لعام  العامل  يف 
وكالة  قبل  من  امللتقطة  »الصورة  إن  اىل 
العاملية«،  اإلخبارية  بريس(  )ف��ران��س 
البيت  أتباع آل  الزائرين من  جتّسد مسرية 
مدينة  باجتاه  السالم(  )عليهم  األطهار 

كربالء املقدسة«.

بعد حتقيقه نسب انجاز عالية.. مستشفى 
ال��ذي  ال��رسط��ان��ي��ة  االم����راض  معاجلة 
البرصة  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  تنفذه 
يف  املتقدمة  املستشفيات  م��ن  سيكون 

العراق واملنطقة
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 22/جمادي االوىل/1439هـ املوافق 2018/2/9م :

اعداد:حيدر عدنان

اهيا االخوة واالخوات نتعّرض يف اخلطبة الثانية اىل منهج التغيري 
املجتمعي يف اإلسالم وسننه.. هذا املوضوع طويل يستغرق عدة 

خطب ولكن له امهية كبرية يف حياتنا كفرد وجمتمع..
بتعبري آخر مناهج  أو  املجتمعي يف االسالم وسننه  التغيري  منهج 

التغيري االجتامعي وغري ذلك من جماالت احلياة يف االسالم..
اود ان ابني مقدمة يف معنى التغيري املقصود وما هو رضورة هذا 

التغيري ثم نذكر حماور متعددة يف ذلك.. 
اهيا االخوة واالخوات كام تالحظون يف سريتنا مجيعًا كفرد وجمتمع 
ومؤسسات جمتمع ومن خالل قراءتنا لتاريخ االنسان ومن خالل 

ما نقرؤه يف اآليات القرآنية كفرد أوالً  ُأبني ثم ابنّي كمجتمع..
ان الفرد معّرض يف حياته ان يقع يف الكثري من االخطاء والزلل 
منهجًا  يتبنى  خاطئة  مواقف  يتبنى  ربام  او  واملعايص  والعثرات 
ثقافيًا وعقائد غري صحيحة او تكون لديه ممارسات وسلوكيات 
خاطئة.. دوام هذا املنحى يف حياة هذا الفرد يعّرضه اىل مشاكل 
واىل حمن وقد يعّرضه اىل التعاسة والشقاء الطويل وقد يؤدي به 

يف النتيجة اىل اهلالك يف الدنيا واالخرة..
املجتمع ايضًا.. احيانًا هذه املامرسات الفردية تتسع وتكون لدى 
واملامرسات  والعثرات  والزاّلت  االخطاء  من  كثري  املجتمع  هذا 
يعتقد  او  صحيحة  غري  مواقف  يتبنى  او  اخلاطئة  والسلوكيات 
امنه  هت��دد  وتقاليد  ع��ادات  لديه  او  خاطئة  وثقافات  بأفكار 
يف  االن  اقصد  خاطئة  مناهج  تتبنى  مؤسساته  او  االجتامعي 

ايضًا سواء  املجتمع كمجتمع بصورة عامة ومؤسسات املجتمع 
زراعية  اقتصادية  املؤسسات جمتمعية خدمية سياسية  كانت هذه 
عامة  بصورة  واملجتمع  العامة  املؤسسات  هذه  من  ذلك  وغري 
والتاريخ ميلء بذلك قد تكون هناك ممارسات خاطئة ومتبنيات 
تراكمها  بالنتيجة  تؤدي  قد  التي  االمور  من  ذلك  وغري  خاطئة 
واملشاكل  الفوىض  من  حاالت  يف  املجتمع  يقع  ان  اىل  يؤدي  قد 

ويؤدي اىل تعاسة وشقاء لدى افراد كثريينة من املجتمع ..
وجوهر  الكالم  حمور  اىل  التفتوا  اخ��واين  ؟!  هنا  املوقف  هو  ما 

الكالم أين يقع ..
الكثري من االفراد تارة كفرد وتارة كأفراد من املجتمع ينتظر من 
االخرين ان يقوموا بعملية التغيري ونقل الفرد واملجتمع من هذه 

احلالة السيئة اىل احلالة األحسن وهو ال يتحرك..
لدينا شيئان : ما هو املطلوب جتاه هذه احلالة ؟ 

املوقف  هو  ما  اخلاطئة،  االم��ور  ه��ذه  ل��دّي  احيانًا  كفرد  ان��ا 
املطلوب؟ تراكم هذه االخطاء يؤدي اىل تعاسة وشقاء ومشاكل 
املجتمع  وهالكه..  خسارته  اىل  يؤدي  وقد  هلا  يتعرض  االنسان 
او  االف��راد  من  البعض  هناك  احيانًا  هنا  املطلوب  املوقف  ايضًا 
السيئة اىل  التغيري من هذه احلالة  ينتظرون ان يكون  املجتمعات  

احلالة االفضل ان يقوم هبا االخرون..
او احيانًا اخواين الفرد واملجتمع يعيش حالة من الركود والرتابة 
والنمطية حالة ثابتة ال تتطور ال تتقدم.. املشكلة أين ؟! اآلخرون 

 الكربالئي : 
ُ

الشيخ
ابتدئ بنفسك.. إخلع الشر والفساد والرذيلة من عندك 

حينئٍذ سيتغير الجميع وسيتغير المجتمع..

ّ
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يتقدمون وهو يراوح يف مكانه فردًا وجمتمعًا فهو متأخر واآلخرون 
حاالت  يف  يعيش  وجمتمع  فرد  وهو  أفضل  حاالت  يف  يعيشون 

اسوأ من االخرين..
االسالم ما هو موقفه جتاه هذه احلالة يقول البد من التغيري..

ارادة اهلل تعاىل من الفرد واملجتمع ومؤسسات املجتمع انكم اذا 
مررتم هبذه احلالة التفتوا اىل النتائج الكارثية واملأساوية لو يستمر 
نحتاج  لكن  وجمتمعًا  فردًا  التغيري  عملية  جتروا  ان  البد  احلال.. 
هناك  تكون  ان  البد  وسنذكرها..  االم��ور  من  جمموعة  اىل  هنا 
القرآن  نقرأ  حينام  اخواين  الحظوا  التاريخ  حركة  للتغيري  ارادة 
عقال  اعطيتك  االنسان  اهيا  يقول  االهلي  واملنهج  االهلية  االرادة 
اليك  وانزلت  واالبداع  والتحليل  التفكري  عىل  قدرة  واعطيتك 
صالحك  لك  تبني  التي  الكتب  اليك  وانزلت  الساموية  الكتب 
فردًا وجمتمعًا انزلت اليك االنبياء وارسلت اليك القادة واعطيتك 
ان  عليك  احلال  هذا  يف  تبقى  ال  ان  فعليك  التغيري  عىل  القدرة 
تتحرك للتغري اما احلالة الراكدة تغرّيها نحو االفضل واما احلالة 

السيئة عليك ان تتحرك نحو االفضل..
وهنا نحتاج اىل نقطة مهمة اخواين كيف نتحرك نحو التغيري بحيث 
نحصل عىل النتائج ؟؟ هنا علينا ان نرجع اىل القرآن واالحاديث 
اىل  حتتاج  وكمؤسسات  وكمجتمع  كفرد  انت  اخواين  الرشيفة.. 
املنهج الصحيح للتغيري وحتتاج ان تعرف كيف تنطلق وتبدأ رحلة 

التغيري من احلالة السيئة اىل احلالة األفضل.. 
اخواين  نعم  املعنى؟  هذا  تبنّي  واحاديث  قرآنية  آيات  هناك  هل 
اىل  يلتفت  ان  املجاالت  هذه  يف  يعمل  من  اىل  انّبه  وخصوصًا 
واالحاديث  القرآنية  اآلي��ات  يف  وردت  التي  الثمينة  الكنوز 

كيف  كثرية  اخطاء  عندي  ربام  كفرد  فأنا  ترشدنا..  التي  الرشيفة 
كمؤسسات  او  كمجتمع  بّينت..  القرآنية  اآليات  حايل؟  اصلح 
بينت كيف نغرّي  القرآنية واالحاديث الرشيفة  جمتمع هل اآليات 
؟ نعم ولفتت نظرنا اىل خطورة البقاء عىل احلالة السيئة او احلالة 

الراكدة.. 
النظريات  من  جمموعة  يتضمن  الذي  احلديث  هذا  اىل  التفتوا 
الصحيحة التي تلفت نظر االنسان والفرد واملجتمع اىل احلاالت 
التي ذكرنا ورضورة التغيري يف حياة االنسان ونقسم هذا احلديث 
اىل مقاطع، ورد عن االمام الصادق )عليه السالم( والحظوا ورد 
يف احلديث الرشيف عن ايب عبداهلل )عليه السالم( : )من استوى 
يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه خريمها فهو مغبوط، ومن 
كان آخر يوميه رشمها فهو معلون، ومن مل ير الزيادة يف نفسه فهو 

اىل النقصان، ومن كان اىل النقصان فاملوت خري له من احلياة(.
واود هنا ان الفت النظر اىل ان اليوم املقصود به هنا يف احلديث هو 
الزمني  املقطع  هنا  املقصود  الواحد 24 ساعة، )ال(،  اليوم  ليس 
واالسبوع  املايض  االسبوع  تارة  احلايل  واليوم  السابق  اليوم  تارة 
املاضية  السنة  وتارة  احلايل  والشهر  املايض  الشهر  وتارة  احلايل 

والسنة احلالية.. فاملقصود هنا املقطع الزمني.. 
االسبوع  او  احلايل  واليوم  املايض  اليوم  كان  اذا  املؤمن  اهيا  انت 
املايض واالسبوع احلايل او الشهر املايض والشهر احلايل او السنة 
املاضية والسنة احلالية اذا كان حالك واحدا ومل يتطور ومل يتقدم 
ومل ترتقي فأنت مغبون، وهنا املقصود يف االمرين العالقة والعبادة 
مع اهلل تعاىل وكذلك احلالة املجتمعية التي نعيشها احلالة الصناعية 
هذه  كل  واالرسي��ة  واخلدمية  الطبية  واحلالة  الزراعية  واحلالة 



مقصودة يف هذا احلديث.. فرى املجتمعات تتقدم وتصبح افضل 
وترى املجتمع االخر يراوح يف مكانه.. 

)ومن كان آخر يوميه خريمها فهو مغبوط(
هذه هي احلالة االفضل فرى هذا املجتمع او الفرد يف هذه السنة 
الشهر  من  افضل  الشهر  هذا  او يف  املاضية  السنة  من  افضل  مثاًل 
املايض ويف مجيع االمور.. فرى حال هذا الفرد او املجتمع اصبح 
افضل عبادة وسلوكًا وعمالً  ومتبنيات، هذه املؤسسات املجتمعية 
الفرة  من  االن  حاهلا  افضل  والسياسية  والزراعية  والصناعية 

املاضية فهذا الفرد وهذا املجتمع مغبوط وهو احلالة االفضل..
فهو  يوميه رشمها  آخر  كان  )ومن   : الرشيف  احلديث  ورد يف  ثم 

معلون(
احلالة اخلطرية والتي اآلن عىل كل واحد ان يراجع نفسه واملجتمع 
هذا  وفق  عناوينها  بكل  نفسها  تراجع  واملؤسسات  نفسه  يراجع 
التقييم الثالث )ومن كان آخر يوميه رشمها فهو ملعون( يعني هذا 
او  وخدمته  وعمله  وسلوكه  واخالقه  عبادته  يف  يراجع  االنسان 
هذه املؤسسة بأي عنوان كانت هي يف حالة تراجع.. يف احلديث 
يبني بأن من كانت حالته يف تراجع يف ملعون ومنبوذ ومطرود من 

رمحة اهلل تعاىل وال يرى اخلري..
)ومن مل ير الزيادة يف نفسه فهو اىل النقصان، ومن كان اىل النقصان 

فاملوت خري له من احلياة(
راكد  االنسان  ان  حالة  وهي  الراكدة  احلالة  هي  االخرى  احلالة 
يراوح يف مكانه واملجتمع يراوح يف مكانه او املؤسسات تراوح يف 
مكاهنا ومل تتقدم.. واآلخرون يتقدمون ويتطورون.. فهو اىل تأخر 

والتأخر اذا استمر فاملوت خري له من احلياة..
ان  املجتمع  او  املؤسسة  نفسه وعىل  ان يعرض  االن  االنسان  عىل 

يعرض نفسه عىل هذا التقييم الذي ورد يف احلديث الرشيف.. 
فمثالً  اذا كان املجتمع يف حالة النقصان.. فمن أين يبدأ ؟

النقطة اجلوهرية اخواين خطأنا الكبري كفرد وكمجتمع اننا نطلب 
يقوموا  ان  عليهم  هم  االخرين  وان  االخرين  من  يأيت  التغيري  ان 

بالتغيري للفرد واملجتمع..
من اين ننطلق بالتغيري كفرد وكمجتمع ومؤسسات يف كل جماالت 
نحو  التغيري  وهو  اهل��دف  اىل  نصل  كي  استثناء  دون  من  احلياة 
ُ َما بَِقْوٍم  َ ال ُيَغريرِّ االفضل.. الحظوا اآلية القرآنية الكريمة : )إِنهَّ اهللهَّ

وا َما بَِأنُفِسِهْم(.. ُ َحتهَّى ُيَغريرِّ

سيتغري..  فاملجتمع  تغرّي  ثم  بنفسك   ً اوال  ابتدئ  الفرد  اهيا  انت 
املهندس  اهيا  الطبيب  اهيا  بنفسك  ابتدئي  الفالنية  املؤسسة  اهيا 
فردًا  العناوين  هبذه  املجتمع  افراد  من  واحد  وكل  السيايس  اهيا 
وهو  املجتمع  خلية  هو  الفرد  ألن  بنفسك  ابتدأ  ومؤسسات 
العنرص االسايس اذا تغرّي تغرّي املجتمع، هذه املؤسسة واحدة من 
ابتدأت  اذا  املؤسسات  هذه  من  واحدة  وكل  املجتمع  مؤسسات 
ذلك سينعكس عىل كل مؤسسات  فإن  وادائها  بتغيري وسياستها 
املجتمع ألن كل واحدة اذا قالت واحدة من هذه املؤسسات هذه 
االخرين  من  انتظر  وال  بالتغيري  ابتدئ  ان  عيلهَّ  وانا  مسؤوليتي 
املؤسسة  وتلك  تبتدئ  حينام  املؤسسة  فهذه   .. ويغريوا  يأتوا  ان 
كله  املجتمع  ان  فاملحصلة  والرابعة  والثالثة  والثانية  تبتدئ  حينام 
والسيايس  واملعلم  واملهندس  الطبيب  حال  وهكذا  وتطور  تغرّي 
واالجتامعي وغري ذلك من هذه العناوين اذا كل واحد من هؤالء 
شّخص وقال انا عندي خطأ وعيلهَّ ان ُاغرّي فإنه حينئذ سينعكس 
عىل بقية افراد املجتمع.. البعض ينتظر ان التغيري يأيت من اهلل تعاىل 
وهذا خطأ كبري.. يف أي مكان اخواين عىل مستوى الفرد واملجتمع 
ينتظر التغيري من اهلل تعاىل.. اهلل تعاىل يقول انا حينام اعطيك الثواب 
واريدك ان تتغري نحو االفضل وتعالج االخطاء والسلبيات التي 
لديك .. انت ابتدئ بنفسك كي تكون مستحقًا للثواب واالجر..
املجتمع  واهيا  الفرد  اهيا  فيك  اغرّي  ان  استطيع  انا  يقول  تعاىل  اهلل 
اوصلكم  وكيف  الثواب  اعطيكم  كيف  لكن  املؤسسات  وايتها 
اىل التطور واالزدهار وحتقيق النتائج املطلوبة كيف ؟! البد انكم 
بالتغيري  يبدأ  مؤسسة  او  جمتمع  او  فرد  وكل  بالتغيري..  تبتدئوا  ان 
الصعوبات  لكم  واسهل  االسباب  لكم  سأهيئ  يقول  تعاىل  اهلل 

وستنالون املطلوب يف الدنيا واالخرة.. 
وورد يف حديث ألمري املؤمنني )عليه السالم( : )احُصِد الرشهَّ من 

َصدِر َغرِيَك بقلعِه من َصدِرَك(.
املجتمع به رش وبه رذيلة .. انت ابتدئ بنفسك اخلع الرش والفساد 

والرذيلة من عندك حينئذ سيتغري اجلميع وسيتغري املجتمع.
املتطلبات  فهذه  التغيري  متطلبات  مقدمات  هي  ما  ذلك  بعد  ثم 

سنذكرها يف اخلطب القادمة ان شاء اهلل تعاىل..
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا لذلك وان يعيننا عىل تغيري أنفسنا فيام فيه 
صالح امرنا وجمتمعنا واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد 

وآله الطيبني الطاهرين..



السؤال: ما هو رأيكم بأصل االستخارة؟
اجلواب: املتيّقن من مرشوعّية االستخارة هو مورد التحرّي بعد 

االستشارة.
السؤال: ما رأي سامحتكم يف االستخارة بالقرآن الكريم؟

اجلواب: جيوز االعتامد عىل االستخارة ولكن بعد عدم التمكن 
األهل  ومشاورة  اخلربة  أهل  ومراجعة  بالتدّبر  احلرية  رفع  من 
واألصدقاء، فإن بقيت احلرية ومل يمكن ترجيح أحد األمرين 
شأن  هلا  وليس  األطراف،  أحد  ترّجح  فاالستخارة  األمور  أو 

آخر كالكشف عن الغيب.
السؤال: ما أفضل األوقات يف عمل اخلرية؟

وأفضلها  املستحبة،  أو  الواجبة  بالصالة  اإلتيان  بعد  اجلواب: 
قبل طلوع الشمس من يوم اجلمعة.

السؤال: ما هي كيفية االستخارة بالسبحة؟
اجلواب: ذكروا بأّنه يكفي أن تذكر الصلوات )اّللهم صّل عىل 
حمّمد وآل حمّمد( ثالثًا ثّم تقبض السبحة فتحسب اثنني اثنني، 

فإن خرج اثنان فهي غري جّيدة وإن بقيت واحدة فهي جّيدة.
السؤال: هل تنصحون باالعتامد عىل االستخارة يف أمر الزواج؟
التدبرّر واملشاورة وعدم ارتفاع التحريرّ  اجلواب: ال بأس به بعد 

هبام.
السؤال: هل اخلرية عند احلرية أم هي جائزة يف كلرّ األحوال؟

تعّذر  مع  التحرّي  حصول  هو  مرشوعّيتها  من  املتيّقن  اجلواب: 
االستشارة وعدم انتهائها إىل نتيجة.

ام  وكلرّ  )٢٥-٢٧-٢٩( العمر  من  نبلغ  فتيات  نحن  السؤال: 
م شخص إىل خطبتنا يلجأ والدنا إىل االستخارة، ويف أغلب  يتقدرّ
الت  معطرّ نحن  السبب  سيرّئة، وهلذا  االستخارة  تكون  األحيان 

عن الزواج، فهل تصح اخلرية من عدمها يف هذا املوضوع؟
اجلواب: ينبغي لألب أن ال يستخري يف أمر زواج البنت إذا تقّدم 
هلا َمن هو كفؤ هلا رشعًا وعرفًا إاّل بموافقة البنت نفسها، فإّنام 
يستخار لألمر حيث يكون اإلنسان خمرّيًا رشعًا، ووالية األب 
عىل البنت تسقط رشعًا باالمتناع عن املوافقة عىل زواجها من 

كفئها.
السؤال: إذا كانت االستخارة جيرّدة فهل جيوز عدم االلتزام هبا 

وكرتك املوضوع مثاًل؟
اجلواب: نعم، جيوز.

السؤال: كيف تكون صالة االستخارة؟
الوسائل ج5  اجلواب: توجد عدة صلوات لالستخارة راجع 
الطبعة االسالمية ويف هامش مفاتيح اجلنان صالة االستخارة 
رقاع  ست  فخذ  أم��رًا  اردت  اذا  انك  وصفتها  الرقاع،  ذات 
اهلل  من  خرية  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  منها  ثالثة  عىل  واكتب 
العزيز احلكيم لفالن ا بن فالنة افعل وعىل ثالثة اخرى التفعل 
عوض افعل ثم ضعها حتت مصالك ثم صل ركعتني فاذا فرغت 
خرية  برمحته  اهلل  )استخري  مرة  مائة  فيها  وقل  سجدة  فاسجد 
مجيع  يف  واخريل  خريل  اللهم  وقل  جالسًا  استو  ثم  عافية(  يف 
اموري يف يرس منك وعافية ثم ارضب بيدك اىل الرقاع فشوشها 
ثم اخرج واحدة فان خرج ثالث متواليات افعل فافعل االمر 
الذي تريده وان خرج ثالث متواليات التفعل فال تفعله وان 
خرجت واحدة افعل واالخرى التفعل فاخرج من الرقاع اىل 
مخس فانظر اكثرها فان كانت ثالث منها افعل واثنتان التفعل 

فافعل االمر الذي تريده وان كانت بالعكس فال تفعله.
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 وسواعد كوادر العتبة الحسينية 
ُ

 همم
ُ

ال تتوقف

المقدسة من مهندس���ين وفنيين وأكاديميين 

ف���ي بناء صروح إنس���انية لها بصمتها وحضورها 

الفع���ال ف���ي الش���ارع العراق���ي وب���ات يعرفها 

جمي���ع العراقيين وغيرهم من الب���اد المجاورة، 

ويس���عون إليه���ا لثقته���م بالم���كان واألي���ادي 

الرحيم���ة ويش���يدون به���ا. وبع���د مجموعة من 

اإلنجازات أهمها )مستش���فى ال���وارث لمعالجة 

األمراض السرطانية في مدينة كرباء( ، تتواصل 

ذات الجهود في تش���ييد مش���روع مستشفى 

خات���م األنبي���اء )صل���ى الل���ه عليه واله وس���لم( 

لألمراض القلبية واألوعية الدموية، ليكون في 

. عن آخر تطورات مشروع 
ً
خدمة اإلنسانية قريبا

المستش���فى، ق���ال المهندس )ميثم ش���اكر 

القريشي( المشرف على المشروع:

إنش��اء  ف��ي  حققته��ا  الت��ي  الكبي��رة  اإلنج��ازاِت  بع��َد 
مستشفيات إنسانية ضخمة...

العتبُة الحسينية تواصل عملها في إنجاز مستشفى 
خاتم األنبياء        لألمراض القلبية واألوعية الدموية

 تقرير/ قاسم عبد الهادي- تصوير/ صاح السباح  

المهندس ميثم شاكر القريشي
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اان م��رشوع مستش��فى خات��م األنبي��اء )ص��ىل اهلل علي��ه واله 
وس��لم( لألمراض القلبية واألوعية الدموية، يعد من املشاريع 
الضخم��ة التي س��تنجزها العتبة املقدس��ة ب��إرشاف مبارش من 
لدن س��امحة )الش��يخ عبد املهدي الكربالئي(، وينفذ املرشوع 
حالي��ًا من قبل رشكة ارض القدس األردنية عىل مس��احة تقدر 
بأكثر من عرشة آالف مر مربع، وتم تقس��م املساحات البنائية 
هندس��يًا، فاملس��احة البنائية للمرشوع اكثر من مخس��ة وثالثني 
الفا وستامئة مر مربع، تنقسم إىل بنايتني رئيسيتني، )املستشفى 
والك��راج( حي��ث وصلت نس��بة اإلنجاز احلالية للمستش��فى 
م��ا يقارب اكث��ر م��ن) 42%(. وأوضح القري��ي، ان مرشوع 
مستش��فى خات��م األنبياء يتكون م��ن)11( طابقا م��ن ضمنها 
الرسداب والطابق األريض، بمس��احة بنائية) 3000م2( لكل 
طاب��ق، وحيتوي كل طابق من املطبخ املرك��زي و-اللوندري- 
وغ��رف خ��زن ومكات��ب وجماميع صحي��ة وغ��رف الدافعات 
اخلاصة بمنظومة التربيد وغرف منظومة غاز األوكسجني، من 
ضمنها الرسداب اخلاص بالبناية. إضافة إىل مدخل املستش��فى 
واالس��تقبال اخلاص باملراجعني واملرىض والصيدلية املركزية، 
واملجموع��ة الصحية العامة واخلاصة بقس��م الط��وارئ الذي 
يض��م ثامني��ة  أرسة أربعة منه��ا للرجال وأربعة أخرى للنس��اء 
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م��ع الغرف الس��اندة لقس��م الط��وارئ، ويض��م الطابق 
األريض أيض��ا قس��م األش��عة وحيتوي عىل جه��از )االم 
ار اي( وجهاز )الس��يتي( س��كان وجهاز )االكس راي( 
عدد اثنني وجهاز الس��ونار وجهاز فحص كثافة العظم، 
كذلك حيتوي الطابق عىل س��لم كهربائي لصعود املرىض 
واملراجع��ني إىل قس��م االستش��ارية يف الطاب��ق األول.. 
ويضي��ف القري��ي ان الطاب��ق األول بمس��احة بنائية ) 
3000( م��ر مرب��ع ويتكون من قس��م املخت��رب املركزي 
ويتكون من خمتربين: املخت��رب اآليل واملخترب االعتيادي، 
إضافة إىل غرف س��حب الدم والغرف الس��اندة اخلاصة 
باملخت��رب، أما قس��م االستش��ارية وحيتوي ع��ىل اكثر من 
عرش غ��رف لفحص امل��رىض. اىل جان��ب غرف فحص 
متع��ددة منه��ا فح��ص )اإلجه��اد( وفح��ص )اإليكو( 
و)الربانكوس��كويب( وغريها م��ن الفحوصات األخرى 
اخلاص��ة بمري��ض القل��ب كذل��ك حيت��وي الطاب��ق عىل 
عيادتني لفحص ومعاجلة األس��نان. أما الطابق الثاين تم 
بنفس املساحة البنائية للطابق األول حيث ضم الكافيريا 
املركزي��ة اخلاص��ة باملستش��فى، وغرف إدارة املستش��فى 
واحلس��ابات، وقاعات متنوع��ة منها للدراس��ة واخرى 
لالجتامع��ات اضافة اىل قس��م التعقيم املركزي والقس��م 
اللوجس��تي، فيام ض��م الطاب��ق الثالث قس��م العمليات 
الذي يتكون من س��بع صاالت عملي��ات بضمنها صالة 
عملي��ات )اهلاي��ربد اهلجين��ة( ومجيعه��ا مهي��أة إلج��راء 
عملي��ات القلب املفت��وح مع مجيع الغ��رف والفضاءات 
الساندة للقسم، اىل جانب قسم )القسطرة( الذي حيتوي 
عىل اربع صاالت قس��طرة مع مجيع الغرف والفضاءات 
الساندة للقسم, يف الطابق ايضا عيادات استشارية خاصة 
بامل��رىض املهيئني إلجراء العمليات اجلراحية. أما الطابق 
الرابع كان بمس��احة بنائية) 2500م2( حيتوي عىل قسم 
)االي يس ي��و( العناية املركزة ويتكون من ثامن وعرشين 
غرفة منفردة الس��تقبال املرىض من ضمنها ثالث غرف 
للعزل، اىل جانب قس��م )االن اي يس يو( العناية املركزة 
حلديث��ي ال��والدة حي��ث يض��م) 12 ( حاضن��ة حلديثي 
ال��والدة باإلضاف��ة إىل غرفة عزل وغرف��ة )ايكمو(. فيام 
ضم الطابق اخلامس الذي صمم بمساحة بنائية) 2500 
م2( عىل قسم )االي يس يو( العناية املركزة وقسم العناية 
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القلبي��ة ويتكون من) 32( غرفة منف��ردة باإلضافة إىل أربع 
غرف عزل والغرف األخرى الس��اندة للقسم. غرف رقود 
عىل ش��كل )س��ويتات( بمواصفات عالية اجلودة وأحتوى 
الطاب��ق الس��ادس وه��و بنف��س املس��احة البنائي��ة للطاب��ق 
اخلامس عىل)32( غرفة رقود للمرىض بواقع غرفة واحدة 
لكل مري��ض مع املجموع��ة الصحية اخلاصة ل��كل غرفة، 
إضاف��ة اىل حمط��ات املمرضني. أم��ا الطابق الس��ابع ضم ) 
32 ( غرف��ة لرقود املرىض وبنفس مواصفات غرف الطابق 
الس��ادس، اال أن الطاب��ق الثامن كان قد ض��م )17 ( غرفة 
رقود خمصص��ة للراقدين)vip(، وقد صممت عىل ش��كل 
)س��ويتات( تضم غرفة املريض وصالة خمصصة الس��تقبال 
ذوي املري��ض إىل جان��ب املجموعة الصحية ل��كل صالة. 
فيام احتوى الطابق التاس��ع الذي تم بناؤه بمساحة )1500 
م2(. ع��ىل كافتريي��ا ومص��ىل للرج��ال والنس��اء إضافة إىل 
جمموعة صحية وورش صيان��ة وخمازن متعددة األغراض. 
أما البناية الثانية أو بناية الكراج جزء منها خمصص الحتواء 
الكث��ري من اخلدمات امليكانيكية الس��اندة ملبنى املستش��فى. 
إضاف��ة اىل اس��تغالل اجلزء االك��رب منها كراج للس��يارات. 

ام��ا ما يتعلق باألع��امل احلالية يف املرشوع ف��ان العمل جار 
يف معظ��م الفقرات الرئيس��ية كأعامل الواجه��ات اخلارجية 
واهنائه��ا بال��واح االملني��وم )الكوتة( كذلك احلال بالنس��بة 
لألع��امل الداخلية فحاليا العمل مس��تمر يف اعامل اجلدران 
الداخلي��ة التقطيعات الداخلية حي��ث وصلت االعامل اىل 
مراح��ل متقدمة ج��دا، كذلك احلال فان العمل مس��تمر يف 
االعامل امليكانيكية اعامل متديدات )الدكة( ومتديدات املياه 
واملج��اري وأنابيب التربيد ومنظومة إطفاء احلريق. وهناك 
أيضا أنابي��ب منظومة الغازات الطبية وأعامل التأسيس��ات 
الكهربائية األخرى. وحاليا ت��م التعاقد عىل جتهيز منظومة 
املطب��خ واللون��دري وغ��از الطب��خ واملصاع��د الكهربائية 
وباألي��ام القليل��ة املاضي��ة تم وص��ول الوجب��ة االوىل من 
مع��دات املطبخ وغاز الطبخ والعم��ل حاليا جار عىل اكامل 
التعاقد عىل معظم املنظومات االخرى املكملة للمستش��فى 
وان الرشك��ة املنف��ذة حالي��ا مس��تمرة وبوت��رية جي��دة جدا 
بالعمل وس��يتم االنتهاء ب��إذن اهلل من انجاز املرشوع ضمن 

الفرة املحددة إلنجازه.
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تحَت شعار الزهراء         قدوة وأسوة ... 

قسم رعايُة الطفولِة في العتبة الحسينية 
يطلق مسابقة حفظ الُخطبة )الفدكية(

تقرير/ فاح حسن – تصوير/ محمد الخفاجي 

 ش���عاِر الزهراء )عليها الس���ام ( قدوة وأس���وة نقرأ ونحفظ ونتعلم .. أطلق قس���م تنمية 
َ

تحت
ورعاية الطفولة في العتبة الحس���ينية المقدس���ة المسابقة السنوية )حفظ الخطبة الفدكية( 
داخل الصحن الحس���يني الشريف بمش���اركة كبيرة وواسعة من قبل الحافظين والحافظات لها 
م���ن عم���وم محافظ���ات العراق.. ولمزيد م���ن التفاصيل التق���ت مجلة “األح���رار” معاون رئيس 
القسم )كرار الخفاجي( ليحدثها عن آلية المسابقة حيث قال: ينظم القسم كل سنة بمناسبة 
والدة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء )عليها السام( المسابقة من أجل صناعة القدوة، 
 نتيجة األعداد الكبيرة التي سجلت لخوض المسابقة والتي تراوحت 

ً
وكان هذا العام مميزا جدا

ما بين من )500 ( الى )700( طفل مما جعل كوادر القسم واللجنة المشرفة مضطرة  إلى 
تقسيمهم لفئتين مختلفتين، وحسب الفئة العمرية.. 
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كرار الخفاجي

والفئة  سنوات   )10 اىل   6  ( عمر  من  تبدأ  األوىل  فالفئة 
الثانية تبدأ من عمر )11 اىل 15( سنة. 

القسم  مع  تواصلت  األعداد  هذه  ان  اخلفاجي،  وأضاف 
عرب مواقع التواصل االجتامعي إضافة إىل ان كوادر رعاية 
الطفولة قامت بجوالت ميدانية ملختلف املدارس يف حمافظة 

كربالء املقدسة وغريها من املحافظات.
املسابقة  يف  العمل  آليه  خيص  فيام  اخلفاجي:  وواض��ح 

وتوزيعها كان قيام الفئة األوىل بمسابقة كتابة الدعاء وهو 
الدين  عن  يتحدث  الذي  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إىل  التقرب 
الثانية  الفئة  البيت )عليهم السالم( واإلسالم، وأما  واهل 
الزهراء  فاطمة  السيدة  مظلومية  كتابة  بمسابقة  قامت 
)عليها السالم(، فكانت هذه الفئة هي األصعب. منوها اىل 
املقدسة  احلسينية  العتبة  هيأهتا  قد  التي  املسابقة   جوائز  ان 
جلميع  هدايا  تتخللها  للطفل  جائزة   )100( جتاوزت  قد 
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املشاركني.
نساء  بسيدة  يتأسني  ق��دوات  تصنع  الفدكية  املسابقة 

العاملني
يف  مدرسة  عاشور(  عيل  )اقبال  قالت  أخرى  جهة  من 
ثانوية عمورية للبنات يف كربالء: ان املسابقة التي يقيمها 
قسم تنمية ورعاية الطفولة يف العتبة احلسينية املقدسة هلا 
تأثري كبري يف إعادة ذهنية الطالب وتأهيله أن يكون قدوة 
الزهراء عليها السالم، خاصة يف معرفة  بالسيدة  يتأسى 
مظلوميتها، وما حققته من صربها الذي يعد اآلن مدرسة 

يف إصالح الذات والسري عىل هنج اإلسالم القيم. مبينة 
السالم يف  البيت عليهم  املسابقات حتيي ذكرى أهل  ان 
نفوس األطفال فيكربون عىل هذا املنهج احلقيقي بذلك 

نحقق حفظ اإلنسان والدين عىل سواء.
وأوضحت عاشور: ان أمهية اخلطبة الفدكية عىل سلوك 
هلم  مستقبلية  وشخصية  ق��دوة  صناعة  هي  األطفال 
ان  مؤكدة  والظاملني،  الظلم  يصارعون  قادة  ليكونوا 
احدى بنايت قد شاركت يف املسابقة وعندما شاهدهتا تقرأ 
اخلطبة بصوهتا شعرت ان املالئكة حتف بالبيت وان وجه 
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لتكون  نفسها  تتحدى  اليانعة وهي  كالزهرة  اصبح  ابنتي 
عليها  الزهراء  السيدة  للخطبة  احلافظني  او  الفائزين  من 
السالم فزادين فخرا ان ابنتي تتأسى بسيدة نساء العاملني. 

يف سياق متصل قال )عدنان السوداين( املرشف عىل طلبة 
مدرسة سام للبنني  القادمني من حمافظة النجف األرشف: 
َوامْلُْؤِمُنوَن(  َعَمَلُكْم  َوَرُسوُلُه  اهلُل  ى  َفَسرَيَ اْعَمُلوا  )َوُقِل 
سورة التوبة اآلية 105 . اليوم حرضنا من حمافظة النجف 
األرشف اىل حمافظة كربالء املقدسة إىل هذا املكان الطاهر 
ومعنا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  رضي��ح  املقدس 

جمموعة من تالميذ الصف اخلامس والسادس االبتدائي، 
العتبة  تقيمها  التي  الفدكية  اخلطبة  مسابقة  يف  للمشاركة 
واملميزة  املهمة  املسابقات  من  وهي  املقدسة,  احلسينية 
الروحي  اجلانب  وتعزيز  والقراءة  واحلفظ  املوهبة  لتنمية 
هذا  يف  التلميذ  ل��دى  وال��رب��وي  والتهذيبي  والفكري 
منتسبي  استقبال  ان  السوداين:  وأض��اف  املبكر.  العمر 
النجف  لوفد  رائعا  استقباال  كان  املقدسة  احلسينية  العتبة 
من التالميذ واملعلامت، واالحتفاء البهي من للمشاركني 

الذي زاد من معنوياهتم فاطلقوا ملواهبهم العنان.

عدنان السوداني
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أجواٌء من الفرح والسرور شهدتها مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، األسبوع 
دة نس���اء العالمي���ن فاطمة الزهراء 

ّ
 الحجج وس���ي

ّ
الماضي، بمناس���بة ذكرى والدة أم

)عليها الس���ام(، والتي بادر إلقامتها قس���م الش���ؤون الدينية في العتبة الحسينية 
 عن الحضور 

ً
 لعدد كبير من أبناء المحافظة فضا

ً
 الفتا

ً
المقدس���ة، وش���هدت حضورا

الديني والرسمي واالجتماعي.
المب���ادرة إلحياء الذكرى الفاطمية العظيم���ة، رّبما هي األولى من نوعها، من حيث 
إقامة هذا الحفل الحاش���د الذي عاش فيه الحاضرون أجواء إيمانية كربائية جميلة، 

الستذكار الوالدة العبقة.

العتبة الحسينية تشارك األخوة الكرد 
احتفاالتهم بالذكرى الفاطمية العظيمة

األحرار/ قاسم عبد الهادي – تصوير/ محمد الخفاجي

نورُ سّيدة  النساء وأريُج كربالء يزهران في شمال الوطن..
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)األحرار(  جملة  ر  ومصورّ مراسل  حرضه  الذي  املبارك  احلفُل 
احلكيم  الذكر  من  بينات  آياٍت  بتالوة  ُأستهلَّ  حلظاته،  لتوثيق 
بعدها  الشريخاين، جاءت  العتبة احلسينية صالح  تالها قارئ 
رئيس  ألقاها  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  كلمة 
الوفد ومعاون رئيس قسم الشؤون الدينية فضيلة الشيخ عيل 
القرعاوي، ومن ثم كلمة وزارة االوقاف والشؤون الدينية يف 
إقليم كوردستان وأيضا كلمة حمافظ اربيل ألقاها باإلنابة املدير 
السيد  كلمة  ثم  زرار،  طيب  الدينية  والشؤون  لألوقاف  العام 
بارايت، وكلمة كلية اجلامعة للدراسات االسالمية يف  شريوان 
احلفل  ختلل  كام  شواين،  فرهاد  الدكتور  االستاذ  القاها  اربيل 

إلقاء أناشيد دينية هبذه املناسبة العطرة.
الكريم  القرآن  دار  قسم  رئيس  ومعاون  الوفد  رئيس  ث  وحتدرّ
فضيلة الشيخ عيل القرعاوي يف كلمته القيمة، التي رّحب فيها 
وحتيات  سالم  هلم  نقل  كام  املبارك،  للحفل  باحلارضين  بدءًا 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 

سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وإدارة العتبة املقدسة.

املسلمة،  األرسة  بناء  أمهية  إىل  كلمته  يف  القرعاوي  وأش��ار 
األنبياء  خاتم  من  تكّونت  التي  األرسة  تلك  وخصوصًا 
وابنته  املؤمنني  أمري  ووصيه  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  والرسل 
الزهراء )عليهام السالم(، مبينًا أن »تلك األرسة العظيمة كان 

هلا الدور األكرب يف بناء املنظومة األرسية للمجتمع«.
وأضاف أن »الباحثني واملفكرين يف خمتلف الديانات الساموية 
بأن  ودراساهتم  ابحاثهم  يف  يؤكدون  االصالحية  واحلركات 
هناك دورًا إصالحيًا لألنبياء والرسل واالوصياء وان بيوهتم 
به  والذي  اإلنسان وصالحه  بناء  اساس يف  دور  هلا  وُارسهم 

تصلح احلياة يف عموم األرض«.
اوجدها  التي  االهلية  العالقة  تلك  إىل  أعّرج  أن  »أريد  وتابع، 
اهلل تعاىل بني منشئي تلك االرسة ومها الزوج والزوجة، حيث 
والرمحة  امل��ودة  ومها  اساسيني  مرتكزين  عىل  االرسة  ترتكز 
بينكم مودة ورمحة(  العزيز )وجعل  كتابه  تعاىل يف  قال  حيث 

هكذا أراد اهلل ان ُتبنى هذه االرسة«.

فضيلة الشيخ علي القرعاوي
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انموذجا حّيًا هلذه االرسة أال وهي فاطمة  وأضاف، »لنأخذ 
الزهراء  فاطمة  عند  االرسة  مفهوم  هو  وما  وارسهتا  الزهراء 
ملنهج  واساس  االنساين  للتكامل  حاضنة  فهي  السالم  عليها 
منها  سنتعلم  السالم  عليها  فاطمة  بيت  اىل  جئنا  فلو  احلياة 
ان كان زوجها  كيف تؤدي دورها يف احلياة وكيف تترّصف 

مهمومًا، ماذا تصنع إذا كان زوجها معسورًا أي فقريًا«.
الصديقة  والدة  ذكرى  نعيش  »ونحن  القرعاوي،  وأوضح 
نبينا االكرم )صىل اهلل عليه واله وسلم( نسأل  بنت  الطاهرة 
اهلل بحق النبي االكرم )صىل اهلل عليه وآله( وبحق ابنته فاطمة 
واهل بيته االطهار )عليهم السالم( ان يعم االمن واالمان عىل 
واالستقرار  واالمان  االمن  يعم  وكذلك  ارضنا  وعىل  بالدنا 

عىل هذه املدينة الطيبة«.
الشيخ  »سامحة  إن  قائاًل:  كلمته  القرعاوي  الشيخ  وختم 
خدمات  بأن  يؤّكد  فإنه  لكم  السالم  مّحلني  مثلام  الكربالئي 
التعليمية  اجلوانب  يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة 
والصحية هي يف خدمة أهلنا بمحافظة أربيل مثلام هي لكل 

العراقيني عىل حد سواء«.

من جهته، أّكد اخلطيب وإمام اجلامعة يف  حمافظة أربيل، الشيخ 
أبناء  بني  األخوة  أوارص  وتعزيز  التواصل  أمهية  عىل  دشتي، 
البلد الواحد، مضيفًا بأن »إقامة هذه االحتفاالت تعزز هذه 
األخوة ومتد جسور التواصل بيننا مجيعًا«، مباركًا للحارضين 
ولكل املسلمني يف العامل والدة بضعة النبي األكرم )صىل اهلل 

عليه وآله(.
فيام قال األستاذ الدكتور فرهاد شواين يف كلمته التي ألقاها 
»السيدة  إن  اإلسالمية:  للدراسات  اجلامعة  القلعة  كلية  عن 
مل  ما  والرشف  الرفعة  من  هلا  كان  السالم(  )عليها  الزهراء 
وطلعتها  بطّلتها  الزهراء  فهي  العاملني  نساء  من  لغريها  يكن 
واألنيسة  وأرجيها،  ونفحتها  بعطرها  الرحيانة  وهي  وحلتها، 
بلطافتها وسامحتها ورّقتها، وهي أواًل أخريًا بنت نبينا األكرم 

)صىل اهلل عليه وآله(«.
النبي  الزهراء )عليها السالم( بنت  السيدة  وأضاف، »كانت 
األكرم )صىل اهلل عليه وآله( األقرب إىل عقله وقلبه ووجدانه، 
الثناء  طيبة  السمعة  محيدة  املخلصة،  والزوجة  البارة  البنت 

مجيلة املآثر«.

الدكتور فرهاد شواني

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

20



العاملني  نساء  سيدة  بمولد  »االحتفال  أن  إىل  شواين  ولفَت 
اهتاممًا  نوليِه  أن  بل البد  اعتياديًا،  أمرًا  ليس  السالم(  )عليها 
امرأة  لذكرى  إحياء  جمرد  ليس  فاألمر  كبرية،  وجّدية  أوسع 
لروحها  إحياء  وهو  األم��م،  مجيع  تصدرت  أمة  لتاريخ  بل 
)عليها  الزهراء  »السيدة  أن  مبينًا  وشعورها«،  ووجداهنا 
من  تبدأ  نبوية  نورانية  سلسلة  يف  أساس  حلقة  متثل  السالم( 
يوم  إىل  وتستمر  السالم(  )عليهام  احلسنني  اإلمامني   والدة 
القيامة والذين بددوا الظلم والظلامت املعنوية بنرشهم أنوار 
القرآن الكريم واإليامن وأثبتوا أهنم حقًا وارثو جّدهم األجمد 

)عليه أفضل الصالة والسالم(«.
األكراد  لشؤون  اإلقليم  رئاسة  مستشار  أعرب  جهته،  من 
وتبني  االحتفال  هذا  بإقامة  سعادته  عن  الفييل،  عيل  الفيلية، 
العتبة احلسينية املقدسة إلحياء ذكرى الوالدة العطرة يف مدينة 

أربيل.
العتبة احلسينية عىل إقامة وإحياء ذكرى  الفييل: »نشكر  وقال 
أن  موضحًا  بيننا«،  السالم(  )عليها  الزهراء  السيدة  ميالد 

الشعب  مكونات  مجيع  إىل  وحمبة  سالم  رسالة  »االحتفال 
العراقي، ولتؤكد بأننا شعب واحد«.

وأضاف بأن »الشعب الكردي شعب حمّب للنبي وآله )عليه 
مسامل  شعب  أيضًا  وهو  والسالم(  الصالة  أفضل  وعليهم 
وغري متطرف، بل إن التطرف دخيل وغريب عىل أخالقياتنا 

وسلوكياتنا«.
أما ختام احلفل فكان مع كلمة لوزير األوقاف والشؤون الدينية 
لألوقاف  العام  املدير  عنه  باإلنابة  ألقاها  أربيل،  حمافظة  يف 
العتبة  بوفد  فيها  ب  رحرّ زرار،  طيرّب  السيد  الدينية  والشؤون 
م التهاين والتربيكات جلميع املشاركني  احلسينية املقدسة، وقدرّ
دية الزهراء  باحلفل الفاطمي بذكرى والدة سيدة األقامر املحمرّ

البتول )عليها السالم(.
مدينة  أربيل  مدينة  يف  الذكرى  هذه  »إحياء  إّن  زرار:  وقال 
للسيدة  السالم والتآخي والتعايش ما هو إال تعبري عن حبنا 
اهلل  رسول  روح  محلت  التي  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة 

)صىل اهلل عليه وآله( وأخالقه العظيمة«.

علي الفيلي

ب زرار
ّ
السيد طي
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)االحرار( تنفردبنشر احصاءات  مبادرة  كوثر الزهراء             
لعالج مرضى السرطان بالمجان 

تقرير/ فاح حسن - تصوير/ احمد القريشي

حصلت )االحرار( على اخر االحصاءات الخاصة بمبادرة كوثر الزهراء التي قدمتها العتبة الحسينية 
المقدس���ة وبتوجيه مباش���ر من متوليها الشرعي  الش���يخ عبد المهدي الكربائي)دام عزه( 
لع���اج كاف���ة المرضى والمصابين بمرض الس���رطان على الخصوص وتقدي���م كافة الخدمات 
الطبي���ة واجراء عمليات جراحية جميعها)مجان���ا( لجميع طبقات المجتمع العراقي، وذلك تيمنا 
بحلول ذكرى والدة س���يدة نس���اء العالمين فاطمة الزهراء )عليها الس���ام(. ولتفاصيل أعمق 
وم���ن ارض العمل الطبي مجلة “األحرار” التقت الدكتور )حس���ن كامل خليفة( رئيس قس���م 
أورام األطفال في مستش���فى وارث الدولية لمعالجة االوارم ليحدثها عن آليات العمل في 
هك���ذا مب���ادرة طبية كبي���رة فقال: إن المبادرة الت���ي اطلقتها األمانة العامة للعتبة الحس���ينية 
المقدس���ة القت الترحيب من قب���ل كافة المرضى وذويهم الوافدي���ن من محافظات العراق 

خاصة وانها تحمل اسم سيدة نساء العالمين )عليها السام(..

مبادرات إنسانية كبيرة و أموال طائلة
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واضاف خليفة »كان االستعداد هلا وافيا، حسب توجيهات 
الذي  ع��زه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
2020م  لسنة  آب  يف  افتتاحها  منذ  وكبرية  صغرية  كل  يتابع 
عىل  عالجهم  يتم  ان  جيب  األطفال  ان  سامحته  يؤكد  كان 
يتكلفون  ال  الطفل  أهل  وان  املقدسة،   احلسينية  العتبة  نفقة 
يف  طفال   )  130  ( تقريبا  اآلن  ولدينا  العالجية   التكاليف 
قسم األورام يتلقون العالج بشكل دوري ومنظم. مؤكدا ان 
مؤسسة الوارث الدولية لعالج األورام الرسطانية مل تقف عند 
املطلوب  اجلراحي  العالج  تقدم  بل  الكيميائي  العالج  توفري 
والعالج الشعاعي والكيميائي وكل انواع العالجات متوافرة 
ال يضطر املصاب لرشاء العالج من خارج املستشفى إضافة 

اىل األدوية التي يأخذها املريض من املستشفى جمانا«.
العيادة االستشارية واإلحصاءات

وتابع خلفية حديثه: ان العيادة االستشارية هي البوابة األوىل 
التي تستقبل األطفال من حني وصوهلم اىل املستشفى اىل بدء 
خيص  بام  الالزمة،  العالجات  وصول  حني  اىل  التشخيص 
املجاين.  العالج  يتلقون  والكبار  األطفال  من  كل  املبادرة  
اليوم  يف  امل��رىض   دخول  إحصاءات  االستشارية  فسجلت 
الواحد ما يعادل ) 1500(  واحلقيقة هو عدد كبري جدا وليس 
املؤسسة  اىل  يأتون  االطفال  من  الكثري  ان  حيث  بالقليل، 
مراحل  هي  التشخيص  مراحل  إىل  إضافة  العالج،  لتلقي 

املراحل  من  وهي  املختربية  التشخيصات  وهي  جدا  مهمة 
التشخيص نعمل العالج، واحب  املهمة جدا وبناء عىل هذا 
ان انوه بخصوص العالج فهو يعطى اىل املرىض عىل اساس 
نسبة  نأخذ  ان  بروتوكوالت عاملية وبشكل نظامي ونستطيع 
اللوكيميا  امراض  يف  جدا  عالية  وهي  االطفال  عند  الشفاء 

نسبة) 85%( حسب الربوتوكول املتبع يف املؤسسة.
األقسام المشمولة بالمبادرة المجانية

»تقريبا  خليفة:  قال  املجانية  باملبادرة  املشمولة  األقسام  وعن 
كل األقسام مشمولة هبذه املبادرة ومنها العيادات االستشارية 
وقسم التشخيص الشعاعي والذي يتضمن )الرنني واملفراس 
اإلشعاعية  التشخيصية  اإلج���راءات  وك��ل  والبونسكان( 
وهذا  الشعاعي  العالج  قسم  إىل  إضافة  متطورة،  العالجية 
الشعاعي  العالج  تعطي  جدا  حديثة  أجهزة  يتضمن  القسم 
يف مكان الورم دون حدوث مضاعفات يف االنسجة يف مكان 
هذه  واحلقيقة  جدا  نظامي  فهو  جدا  مهم  اليء  هذا  الورم 
االنتظار  وهي  اال  العراق  يواجهها  التي  املشاكل  من  واحدة 
ويكون  التشخيص  بعد  وقت  له  اإلشعاعي  العالج  ان  علام 
يف وقت معني وهنا يف املؤسسة يعطى العالج اإلشعاعي يف 
املؤسسة اىل ) 140( شخصا يف اليوم تقريبا، وهذا العدد كبري 
جدا حيث نوفر للمرىض العراقيني فرة االنتظار التي  كانت 
الوارث  مؤسسة  تفتح  ان  قبل  أي  السابق  يف  طويال  حتدث 
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يكون  ان  بمجرد  واالن  الرسطانية  األورام  لعالج  الدولية 
يتم  الشعاعي  بالعالج  ويبدأ  التشخيص  بمرحلة  املريض 

استالم العالج الشعاعي فورا«.
قسم الجراحي

وهذا القسم متميز كثريا بالعمليات اجلراحية ملرىض االورام 
من الكبار والصغار عمرا واحب ان اشري اىل ان هناك بعض 
ولكن  املؤسسة  هذه  خارج  االجراء  صعبة  كانت  العمليات 
الشدود والطبيب  نوفل  الطبيب  املؤسسة بوجود  هنا يف هذه 
عيل شكر وكل واحد منهم لديه االختصاص بورم معني . اما 
اجلراحي  العمل  يكون  األطفال  لدى  الكبد  رسطان  مرىض 
أطفال  خلمسة  أجريت  وقد  العالجية  املرحلة  يف  جدا  مهام 
اجريت  جدا  دقيقة  العمليات  وهذه  الكبد  لورم  استئصال 
العظم  واورام  الكىل  اورام  اىل  باإلضافة  الوارث  مؤسسة  يف 
واورام االنسجة الرخوة باإلضافة اىل اجراء عمليات جراحية 
يف وقتها واحلمد هلل لغاية األن النتائج جيدة جدا، وما زالت 
 )  35 او   30 عن)  تقل  ال  لألطفال  أجريت  التي  العمليات 
الذين هم بحاجتها  أنواعه إىل  عملية استئصال األورام بكل 
وعمليات  هبا  يصابون  التي  االورام  ألنواع  سابقا  ارشنا  كام 

الدماغ وهي من العمليات املهمة جدا يف املؤسسة.

قسم الرعاية النفسية واالجتماعية

للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  من  بتوجيه  القسم  هذا  فتح 
عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
ومشقة  األمراض  عن  الناتج  النفيس  العبء  ختفيف  ومهمته 
الكادر  األطفال  قسم  يف  لدينا  وكذلك  لألطفال،  العالج  
الطبي والتمرييض املتخصص باألورام، ونحن نتابع املريض 
ملراحل  تنظيم  هناك  ويصبح  املستشفى  إىل  دخوله  حلظة  من 
العالج القادمة وهذا اليء ايضا مهم ونحن بدورنا نتواصل 
الدخول كي ال يكون هناك اي خلل  معه ونؤكد عىل موعد 
اخلدمات  مجيع  يأخذ  املريض  املتبعة،  ال��ربوت��وك��والت  يف 
الطبية حلني انتهاء العالج. اما بالنسبة للمرىض القادمني من 
املحافظات هم من البرصة ودياىل وكردستان والعامرة وبابل 
والنجف بغداد ومن باقي املحافظات االخرى اطفال يتلقون 

العالج من املؤسسة.
حجم التكاليف

احلسينية  العتبة  تقدمها  التي  التكاليف  حجم  »خليفة«  وبني 
املقدسة، بقوله:  بالنسبة لألمور املالية نحن االطباء غري معنيني 
هبا ولكن احب ان اقول لك من خالل خربتنا هذه العالجات 
جدا  مكلفة  هي  والبالغني  االطفال  عند  االورام  ألم��راض 
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بكل جوانبها الطبية والعالجية والشعاعية والتشخيصية هي 
مكلفة جدا، للحقيقة ان العتبة احلسينية املقدسة تقوم بجهد 
جدا  الكبرية  االرقام  لتغطية  ذلك  عىل  مشكورة  وهي   كبري 
واحب  اشري اىل ان االخوة العراقيني الذين جاءوا  اىل لبنان 
وبوجود  العالج  عىل  التكاليف  من  الكثري  يتكبدون  كانوا 
تفكري  كان عندهم  الذين  املرىض  ان  مؤسسة وارث الحظنا 
التكاليف  الن  الوارث  مؤسسة  اىل  يأتوا  بأن  العراق  خارج 
للكبار هي من ضمن الكلفة العالجية اما صغار العمر فهي 
جمانية واحب ان اشري اىل ان االشخاص يف حال خروجهم اىل 
لبنان وتركيا واهلند واالردن بنسبة عالية جدا يأتون ليأخذوا 

خدماهتم الطبية من املؤسسة وتقليل التكاليف الطبية.
العابدي: أن مجيع املبادرات املجانية هي ليست جمانيًا بل هي 

مدفوعة الكلفة
الدولية  وارث  مؤسسة  مدير  قال  املوضوع  هذا  صلب  يف 
بلغت  العابدي(:  مح��زه  )حيدر  الدكتور  األورام  لعالج 
دينار  مليون   )657( بقيمة  املجانية  للمبادرة  الكلية  الكلفة 
تكفلت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة املتمثلة بسامحة 
استقبلت  حيث  ع��زه(,  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
)1745( مراجعا, بينهم )180( طفال خالل املبادرة, وأجرت 

)4677(فحصا خمتربيًا تضمن فحوصات جينية وبايولوجية  
وهرمونية فيام أجرت )473( تصويرًا لألشعة والرنني وكاما 
كامريا«، وأضاف فيام بلغ العالج اإلشعاعي )1665( جلسة 
وأجرت عملية جراحية نوعية عددها )13( وكورس عالجي 
كيمياوي )270( فيام بلغت قيمة الكورسات بحدود )200( 
مبادرة  خالل  املستشفى  ان  العابدي:  وتابع  دينار،  مليون 
كوثر الزهراء)عليها السالم(  استقبلت )16( حمافظة عراقية 
حيث شغلت كل الشقق الفندقية والغرف البالغة )98( شقة 
و)82( غرفة بالكامل بنسبة )100%( خالل املبادرة. ونوهه 
»العابدي« أن مجيع املبادرات املجانية  هي ليست جمانيًا بل هي 
مدفوعة الكلفة من قبل األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة.

قسم الطب النووي

من جهته حتدث رئيس قسم الطب النووي الدكتور) عيسى 
يف  طاقاهتا  كافة  كوادرنا  استنفرت  قائاًل:«  خلف(  الناجح 
واجلنوبية  الشاملية  املحافظات  كافة  من  امل��رىض  استقبال 
والغربية والوسط، بعد ذلك  يتم حتويلهم اىل الطبيب املعالج 
العيادات  يف  فحصه  ليتم  املريض,  احتياج  حسب  املختص 
والتشخيصية  العالجية  اخلدمات  كافة  وتقديم  االستشارية 

للمرىض يف كافة اقسام املؤسسة«.
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باملبادرة )قسم اجلراحة واالشعاع  املعنية  واضاف: »االقسام 
التشخيصية,  واالشعة  العالجية  واالشعة  النووي  والطب 
املستشفى  اقسام  وبقية  املرىض  ودخول  الردهات  وكذلك 
املتعددة«، وتابع: »يتم ارسال املريض اىل قسم الطب النووي 
لتحديد نوع الفحص او املرىض واما الذين يأتون من داخل 
ودراسته  الطلب  استالم  يتم  املحافظة   او من خارج  كربالء 
تقرير  وكتابة  وتنفيذها  املطلوبة  التشخيصية  اخلطوة  ومعرفة 
املعالج  الطبيب  اىل  ارجاعها  ليتم  خمتصة  ك��وادر  قبل  من 
العالج  خطة  »حتديد  عن  ونوه  العالجية«،  باخلطة  ليستمر 
بالنسبة  اما  املبادرة  انتهاء  ووضعها واالستمرار هبا حتى بعد 
للمريض الذي يأيت يف وقت املبادرة وحيتاج اىل عالج ما بعد 
انتهاء املبادرة يتم اكامل هذا االجراء حتى بعد انتهاء املبادرة«. 
واشار خلف:« عادة مرىض االورام تكون التكلفة العالجية 
هي  بل  جمانية  ليست  هي  املبادرات  هذه  وان  باهظة،  هلم  

مدفوعة التكاليف واهنا تعطي امواال طائلة خلدمة املرىض«.
مواطنون من مبادرة كوثر الزهراء )عليها السالم( 

من  مسلم(  عبد  )حممد  املواطن  حت��دث  متصل  سياق  ويف 

كربالء املقدسة« شكري وتقديري اىل العتبة احلسينية املقدسة 
وعىل رأسها سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه(  
)دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  االعىل  املرجع  وسامحة 
ظله الوارف( عىل هذه املبادرة الكريمة بمناسبة والدة السيدة 
فاطمة الزهراء )عليها السالم(،  ان كمية االهتامم التي وجدهتا 
هي منقطعة النظري يف هذا املركز من الكوادر الطبية واالدارية 
املستشفى هو  مراجعتي هلذه  املؤسسة«، واضاف: »سبب  يف 
ان زوجتي مصابة بمرض الرسطان واحوايل املادية ال تسمح 
املستشفى  ان  العالجية ولذلك وجدت  التكاليف  بتحمل  يل 
تتحمل كافة التكاليف العالجية وقد وصلنا اىل مراحل جيدة 

لعالج املرض«.
عباس(:  فرج  )خالدة  االنبار  حمافظة  من  املواطنة  قالت  فيام 
»اتيت لتلقي العالج االشعاعي يف هذه املستشفى، اما بالنسبة 
لإلجراءات فهي غري معقدة باملرة من كافة النواحي ومل نواجه 
اي صعوبات«، واضافت: »ان االمانة العامة للعتبة احلسينية 
املقدسة مل تقرص معي يف اي يشء علام انني من حمافظة االنبار 
هبذه  مستشفيات  تشيد  ان  الصغري  وحلمنا  حيفظهم،  واهلل 
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ان  اهلل  العراق ونسال  الباهرة يف مجيع حمافظات  املواصفات 
يشفي مجيع املرىض بحق سيدنا وموالنا أيب عبد اهلل احلسني 

)عليه السالم(«.
مستشفى االمام زين العابدين )عليه السام(

الكبرية  املجانية  املبادرات  من  ختلو  ال  السنة  أشهر  أغلب 
تقوم  التي  العراق  حمافظات  خمتلف  يف  نوعها  من  والفريدة 
باملتويل  املتمثلة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  هبا 
الرشعي للعتبة املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
التي تصب يف خدمة املواطن العادي وتزيل عنه محل وكاهل 
املبالغ الطائلة للسفر خارج العراق الجراء عمليات معينة له 

او ألهله«.
االم��ام  مستشفى  مدير  ق��ال  امل��وض��وع  ه��ذا  وبخصوص 
الرشع  نوري  ميثم  الدكتور  السالم(  )عليه  العابدين  زين 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  توجيهات  اىل  »استنادا  قائاًل: 
عزه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
الدكتور  والتعليم  الصحة  هيأة  رئيس  من  مبارش  وبإرشاف 

)عليها  ال��زه��راء  كوثر  مبادرة  انطلقت  الساعدي،  ستار 
اىل 2022/1/29م(    2022/1/22 ( املدة  من  السالم( 
)عليها  الزهراء  فاطمة  للسيدة  امليمونة  ال��والدة  بمناسبة 
السالم(  حيث شملت عدة اختصاصات ومن امهها النسائية 
تشمل  وكذلك  والطبيعية(  القيرصية  )العمليات  وتشمل 
السكري وجراحة كسور  السكري  والقدم  امراض  )عالج 

وتشوهات االطفال («.
واضاف:  »هذه املبادرة حقيقة هي مدفوعة الكلفة من قبل 
العتبة احلسينية املقدسة وكل اخلدمات هي جمانية من العالج 
من  الساندة  واالقسام  العمليات  واجراء  اخلدمات  وتقديم 
نتمنى  املبادرة  هلذه  االج��راءات  وكافة  واملختربات  االشعة 
الشفاء العاجل لكل املرىض االعزاء«، وتابع الرشع: »توافد 
ووصل  استثناء  بدون  العراق  حمافظات  خمتلف  من  الناس 
 )3552( املستشفى   يف  االستشارية  للعيادات  املرىض  عدد 
مريضا اما التكلفة فقد بلغت )91700500( دينار أما عدد 
املراجعني يف املخترب )التحاليل( فكان عدد املرىض )7113( 
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املراجعني  عدد  أما  دينارا،   )69375300( تكلفتها  وكان 
والتكلفة  مراجعا   )385( الصور(  )ع��دد  االشعة  قسم  يف 
)11.630.000( دينارا وبلغ عدد الذين اجروا العمليات 
 )144.090.318( تكلفتها   بلغت  حيث  مريضا   )72(
دينارا أما العمليات قيرصية فكان عدد املرىض الذين اجروها 
وكانت  دينارا،   )68.250.000( وتكلفتها  عملية،   )91(
الطبيعية  )55( والدة، وبلغة تكلفتها  الوالدة  عدد عمليات 
عدد  فكان  القلبية  القسطرة  أما  دينارا،   )27.500.000(
بلغت  فيام   ،)76.000.000( والتكلفة   )  77  ( املرىض 
الكلفة  من   %10( خمتلفة  ومصاريف  واجور  رواتب  تكلفة 
النهائي  واملجموع   ،)51.554.612( قدرها  االمجالية( 

لكافة املبالغ )567.100.730( دينار.
من جهته قال املعاون االداري ملستشفى االمام زين العابدين 
»املراجعات  قائاًل:  حسني  الرزاق  عبد  سمري  السالم(  )عليه 

العتبة  سامهت  اذ  عادية  جدا  تكون  املستشفى  يف  العادية 
احلسينة املقدسة بتوسعة هذه املراجعات لشمول اعداد كثرية 
اخرى وخصوصا العوائل املتعففة والعوائل غري املتمكنة من 
دفع تكاليف العالج والتي بإمكاهنا ان تستفيد من هذه املبادرة 

الكريمة«.
جراحون  اطباء  هناك  الطبي  للكادر  »بالنسبة  واض��اف: 
خمتصون باجراء العمليات وتقديم كل ما حيتاجه املريض من 

اخلدمات التي حيصل عليها«.
وكافة  واالدوية  العمليات  لتكاليف  »بالنسبة  حسني:  وتابع 
اخلدمات التي تقدمها املستشفى فأهنا مدفوعة الكلفة  من قبل 

االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة«.
يف سياق متصل حتدث املريض عيل حسني رشهان قائاًل: »تم 
التواصل  مواقع  عىل  التكاليف  مدفوعة  املجانية  املبادرة  نرش 
املستشفى  صوب  اتينا  علمنا  وعند  )الفيسبوك(  االجتامعي 
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بحيث تم استقبالنا والرحيب بنا بكل سعة صدر  حيث متت 
املوافقة عىل اجراء العملية التجميلية  هي الشفة االرنبية«. 

واضاف: »بالنسبة لإلجراءات االدارية والطبية كانت سلسة 
واملسحة  التحاليل  من  ذلك  يف  صعوبة  اي  نواجه  ومل  جدا 
الرقود,  غرفة  اىل  باإلضافة  والطبلة  واالشعة  والتخطيط 

وأشكرهم عىل املبادرة التي يعجز اللسان عن وصفها«. 
الكثري  الن  العراق  يف  مبادرات  هكذا  ملثل  »نحتاج  وتابع: 
العمليات  إلجراء  املادية  االمكانية  لدهيم  ليست  الناس  من 

والفحوصات بسبب عدم توفر السيولة املالية«.
من  حسني  محيد  حممد  املبادرة   من  املستفيد  رصح  جهته  من 
حمافظة بابل قائاًل: »يف بداية الكالم نشكر االمانة العامة للعتبة 
من  الكثري  ساعدت  ألهنا  املبادرة  هذه  عىل  املقدسة  احلسينية 
العراق«.  انحاء  كافة  املبادرة يف  تنترش هذه  ان  وامتنى  الناس 
واضاف: »اتينا اىل هذه املستشفى إلجراء عملية )خلع الورك 

الوالدي( البني وبسبب الظروف املادية الصعبة مل استطع ان 
الرشيدة  املرجعية  وبجهود  اهلل  شاء  وان  قبل   من  له  اعملها 
الكثري  هناك  يكون  ان  »نأمل  وتابع:  العملية«.  يعمل  سوف 
مبادرات  هكذا  بمثل  تبادر  ان  احلكومة  وعىل  املبادرات  من 

خريية التي تكون عونا للمواطن العراقي«.
ومن جهة اخرى حتدث املواطن من حمافظة املثنى كريم عبيد 
قائاًل: »سمعت هبذا اخلرب من االشخاص الذين لدهيم ارتباط 
احلسينية  العتبة  يف  واالشخاص  الوكالء  وهم  باملرجعية 
املقدسة«، واضاف: »ابني لديه ثقب يف الفم واجراء العملية 
يكلف مخسة ماليني دينار عراقي وعمره االن اربع سنني ومل 
جتر له  بسبب ان كلفتها عالية يف املستشفيات االهلية حيث 
اتيت اىل املستشفى وان شاء اهلل سوف تعمل عملية وهلل احلمد 

بفضل املرجعية الرشيدة«.

عدد العملياتاالختصاصالطبيب

د. سامر حجازي

د. مهدي صندوق

د. مياس يوسف

د. نجم الدين علي

كسور 
)تشوهات خلقية عند األطفال(
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جامعة الزهراء      للبنات تقيم ندوة توعوية حول 
مخاطر االبتزاز االلكتروني
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 للحد من مخاطر الش���بكة العنكبوتية على الشباب والتغلب 
ً
س���عيا

عليه���ا ووضع الحلول المناس���بة له���ا، اقامت وح���دة تمكين المرأة 
التابع���ة لجامع���ة الزه���راء )عليها الس���ام( بالتعاون م���ع دار القرآن 
الكري���م ف���ي العتب���ة الحس���ينية المقدس���ة ن���دوة توعوي���ة حملت 
عن���وان )مخاطر االبت���زاز االلكتروني( ، قدمه���ا نخبة من المختصين 
وتضمنت مناقش���ة )المحور القانوني و الثقافة األمنية(، و)المحور 
الديني(، )المحور التقني والثقافة الحاس���وبية( و)المحور النفسي 

واالجتماعي( واقيمت على قاعة ام ابيها.       

بهدف تمكين المرأة اجتماعياً ومعرفياً ونفسياً وسلوكياً..
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الدكتور عاء الغزالي

)عليها  الزهراء  جامعة  رئيس  حتدثت  املوضوع  هذا  حول 
السلطاين  املال  احلسني  عبد  زينب  الدكتورة  للبنات  السالم( 
قائلة: »انبثقت تسمية ندوة )خماطر االبتزاز االلكروين( من 
املجتمع وما نواجهه من حتديات كبرية وازمات ختص  واقع 
او للشباب، وألمهية  للفتيات  االبتزاز االلكروين سواء كان 
الندوة حماور  يناقش يف هذه  ان  املوضوع حرصنا  وحساسية 
واملحور  الديني  واملحور  والثقايف  االمني  املحور  منها  عدة 
التقني واملحور االجتامعي والنفيس، وهذه املحاور تضمنت 
حمارضات خمتلفة يلقيها اساتذة من خارج اجلامعة وداخلها، 
جمتمعنا  يواجهه  ملا  احلوارية  الندوة  هذه  من  اهل��دف  وي��أيت 
االجتامعي  التواصل  وسائل  عرب  لفتياتنا  كبرية  حتديات  من 
وهذه احلاالت اخلطرية التي كانت عىل شكل منظم ومؤدلج 
القيم  وهدم  اهناء  اىل  هتدف  خارجية  ايدلوجية  منظامت  من 
اخلصوص  وج��ه  عىل  االرسة  ل��دى  االسالمية  والتعاليم 

واملجتمع االسالمي عمومًا«.
التي  املسؤولية  حتمل  مبدأ  من  :«انطالقًا  بالقول  واضافت 
جيب ان يشرك اجلميع فيها للحد من هذه الظاهرة ومعاجلتها 

واجلامعات  والثانويات  باملدارس  مرورًا  باألرسة  تبدأ  والتي 
فئتي  عىل  خطرية  كوهنا  واحلكومية  الدينية  واملؤسسات 
من  خايل  املجتمع  ما جيعل  اليهم  واالناث( وتيسء  )الذكور 
يف  انحراف  هناك  ويكون  والسلوكيات  واالخ��الق  القيم 
السلوكيات لدى شبابنا وبدورنا نجد ان العالج هلذه الظاهرة 
وثقافيًا  وسلوكيًا  ونفسيًا  ومعرفيًا  اجتامعيًا  املرأة  متكني  هو 
هذه  خطورة  حتدد  ان  تستطيع  وعرفت  تثقفت  اذا  املرأة  الن 
الظاهرة عليها وبالتايل ستتجنب كل هذه الوسائل والظواهر 
االجتامعي  التواصل  وسائل  مع  تتعاطى  كيف  وتعرف 

بالشكل االجيايب ال السلبي«.
حمافظة  يف  املجتمعية  الرشطة  شعبة  مدير  حتدث  جهته  من 
كربالء املقدسة املقدم الدكتور عالء عزيز كريم الغزايل قائاًل: 
للبنات،  السالم(  )عليها  الزهراء  جامعة  من  كريمة  »بدعوة 
كربالء  ملحافظة  املجتمعية  الرشطة  شعبة  عن  ممثلني  حرضنا 
عن  عبارة  كانت  والتي  حمارضة  والقاء  للمشاركة  املقدسة 
حمورين، االول تعريف ماهي الرشطة املجتمعية وماهي اليه 
والطرائق  االلكروين  االبتزاز  عن  باحلديث  واخرى  عملها 
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التي يستخدمها املبتزون واملحارضة قدمناها وفق جتربة عملية 
مما نجده ونلتمسه من خالل عملنا ومما يرد يف هذا املوضوع 
اهم  ووضحنا  املجتمعية  الشعبة  اىل  ت��رد  التي  واحل��االت 
هذه  من  والوقاية  واحلامية  املبتزون  يستخدمها  التي  الطرائق 
الذي  النافذ  القانون  وضحنا  ثم  احلسابات،  وتأمني  اجلريمة 

يوضح طريقة االبتزاز االلكروين«.
وتابع عزيز: »ترد الينا العديد من حاالت اجلرائم منها حيمل 
التقنيات االلكرونية  التنمر وانتحال الصفة عن طريق  صفة 
لعدة  مهمة  وهي  اجلريمة  هذه  بكثرة  متداولة  اصبحت  التي 
اسباب ألهنا عابرة للحدود لكون املبتز آمنا ويستطيع بكبسة 
اصعب  تكون  مالحقته  وبالتايل  اجلريمة  هذه  يفعل  ان  زر 
باإلضافة اىل املضار النفسية عىل الضحايا، وهو ما جيعلنا ان 
االبتزاز االلكروين  بتوضيح طريقة احلامية من  دائام  نحرص 
وكيفية التعامل مع املبتزين واهم القوانني النافذة ملحاسبتهم«.

ومنها  كثرية  قوانني  املبتز  عىل  ترتب  بالقول:  عالء  واضاف 
وهو  1969م(  لسنة   111( رقم  العراقي  العقوبات  قانون 
قانون نافذ وفاعل ملثل هذه اجلريمة حياسب املبتز وفق املادة 
)430، 431، 9432  الن املبتز هيدد بنرش صور او مقاطع 

فلمية او معلومات خاصة بالضحايا وبالتايل يطبق عليه قانون 
حوايل  اىل  يصل  وقد  سنة  من  واحلكم  العراقي  العقوبات 
عرش  سنوات يف حالة االبتزاز املصحوب بالعنف وفق املادة 

)452( من نفس القانون«.
هذه  مثل  املجتمعية  الرشطة  يف  كمختصني  نحن   « واش��ار: 
منظومة  ولدينا  الوطني  االمن  جهاز  عليها  حياسب  اجلريمة 
خيص  فيام  اما  ايضًا،  الرشطة  مراكز  يف  واملعلومات  التقنيات 
املجتمعية حيث كانت تردين ثامن حاالت يف  بالرشطة  عميل 
الشهر الواحد اما حاليا حالة او حالتني ومن املمكن ان نسيطر 
الطرائق  معرفة  خالل  من  والتثقيف  بالتوعية  االمر  هذا  عىل 
استطيع  وبالتايل  احلسابات،  تأمني  وكيفية  هبا  يدخلون  التي 
محاية نفيس حيث ان املبتزين يستغلون جهل الناس بالقوانني 
الشباب وهم  فريق من  لدينا  ايضا، فضاًل عن ذلك  والتقنيًة 
املاجستري  شهادة  محلة  من  واكثرهم  احلاسبات  خرجيي  من 
اىل  وبالوصول  املجتمع  اىل  خدماهتم  ويقدمون  والدكتوراه 

املبتزين بأرسع الطرائق«.
احلسينية  للعتبة  النسوي  القرآين  النشاط  مسؤول  حتدثت  فيام 
الكريم يف  القرآن  دار  دور  ان  املطوري:  امل  السيدة  املقدسة 

السيدة امل المطوري
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السالم(  )عليها  الزهراء  جامعة  بني  التنسيق  هو  الندوة  هذه 
حيث  االسالمي،  املحارض  باختيار  املقدسة  كربالء  وجامعة 
املحارضة  هذه  اللقاء  عبود(  جاسم  محيد  )أ.م.د  اختيار  تم 
الطرح ألنه جيب ان تكون  القرآن يف هذا  والركيز عىل امهية 
امام  هبا  لالستدالل  نبوية  واحاديث  قرآنية  استبيانات  هناك 
االجيال  مربية  ألهنا  مهم  دورة  هلا  املرأة  كون  النساء،  رشحية 

وصانعة الرجال«.
ابتزاز  حتاول  التي  املنحرفة   لألطراف  بالنسبة  اما  وتابعت:« 
الركيز  نحاول  ونحن  املجتمع  يسقط  بسقوطها  ألنه  املرأة  
القرآنية  و  الدينية  الثقافة  لنرش  اجلامعات  مجيع  بني  والتعاون 
كبري  تعاون  لدينا  نحن  وخاصة  املجتمع،  هذا  صفوف  بني 
الكثري  وهناك  السالم(  )عليها  الزهراء  جامعة  مع  ومستقبيل 
وتدبر  وتفسري  حتفيظ  منها  املستقبلية   اخلطط  من  والعديد 

القرآن واقامة مسابقات هلذه اجلامعة والرصح العظيم«.
من جهة اخرى حتدث مدير مركز احلاسبة يف جامعة الزهراء 
)عليها السالم( للبنات الدكتور حممد فائز ابو املعايل قائاًل: كان  
دورنا يف هذه الندوة املحور التقني وهو كيفية توعية الشباب 
القاء  والشابات من خطورة االبتزاز االلكروين، وركزت يف 

املحارضة عىل مبدأ الوقاية خري من العالج وبالتايل كل الطرق 
التقنية تقلل من عملية االبتزاز االلكروين ، وهناك الكثري من 
االمور والتوصيات التي نستطيع اتباعها من هواتفنا املحمولة 
وكذلك االجهزة الكمبيوترية احاول ان اذكرها بشكل نقاط، 
باإلضافة اىل بعض اإلحصاءات العراقية والعاملية بخصوص 
واهلواتف  االنرنت  مستخدمي  وعدد  االلكروين  االبتزاز 
ونحن نعرف ان زيادة حاالت االبتزاز االلكروين بزيادة عدد 
االجهزة االلكرونية املتاحة اىل اجلميع ووصول االنرنت اىل 
كافة الشعب العراقي، وعليه كام اسلفت سأذكر مجيع النقاط 
االبتزاز  عمليات  ردع  حماولة  يف  وتثقف  تقلل  او  حتد  التي 

االلكروين«.
االلكروين  االبتزاز  عملية  من  الوقاية  »تتم  املعايل:  ابو  ونوه 
الصور  مشاركة  وع��دم  قوية  م��رور  كلمة  استخدام  مثل 
والفيديوهات مع االخرين وتفعيل املصادقة الثنائية لألجهزة 
االشخاص  من  االل��ك��روين  الربيد  فتح  وع��دم  املحمولة 
التوعية  من  للحد  ذكرت  النقاط  من  والكثري  املعروفني  غري 

والتثقيف من االبتزاز االلكروين«.

الدكتور محمد ابو المعالي
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المرجع  السام(، جثمان  )عليهم  البيت  والموالين ألهل  المحبين  اآلالف من  ع 
ّ
والدموع، شي بالحزن 

الديني آية الله العظمى الشيخ لطف الله صافي الكلبايكاني إلى مثواه األخير في مقبرة العلماء 

بالصحن الحسيني الشريف، بعد تشييع مهيب أقيم له في مدينتي قم المقدسة والنجف األشرف، 

فيما نعته الحوزات العلمية الشريفة بأسى بالغ.

المرجع األعلى اإلمام السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( قال في بيان التعزية: تلقيت 

ببالغ األسى واألسف نبأ رحيل العالم الرباني المرجع الديني آية الله الحاج الشيخ لطف الله الصافي 

الحوزة  أركان   من 
ُّ
د

َ
ع

ُ
ي الذي كان  ان “فقدان سماحته   

ً
تعالى عليه(، مبينا الله  الكلبايكاني )رضوان 

لهو  والمذهب  الدين  زين في خدمة 
ِّ
المتمي ومن  الزمان  هذا  المقدسة في قم وحسنات  العلمية 

خسارة فادحة”.

“ركن الحوزة العلمية ومن حسنات هذا الزمان”

المرجع الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني 

اعداد / علي الشاهر
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وتويّف املرجع الفقيد إثر نوبة قلبية املّت به منتصف ليلة االثنني 
الثالثاء املايض، بعد فرة من املرض عن عمر ناهز 103 أعوام 
شيعة  عن  بدفاعه  ُعرف  كام  والعلم،  الدين  خدمة  يف  قضاها 

أهل البيت )عليهم السالم( وإحياء الشعائر احلسينية.
املرجع اجلليل سامحة آية اهلل العالمة الشيخ لطف اهلل الصايف 
حياض  عن  للذّب  حياهتم  كرسوا  الذين  األع��الم  أحد  هو 
وكتاباهتم  بأقالمهم  جوانبها  عن  والدفاع  والرشيعة،  العقيدة 

ومواقفهم.
وأخذ  ه    1337 عام  من  األوىل  مجادى   19 يف  سامحته  ولد 
القاسم  أيب  الشيخ  البارع  األدي��ب  من  والعلوم  املقدمات 
واملنطق  والنحو  الرصف  عليه  قرأ  حيث  بالقطب،  املشتهر 
واملعاين والبيان والبديع، كام أنه قرأ عند والده العالمة الشيخ 
والكفاية،  واملكاسب  والفرائد،  القوانني  الصايف  جواد  حممد 
حتصيل  كان  عرص  يف  جرفادقان،  يف  رأسه  مسقط  يف  وذلك 

صعبًا  الدين  رجال  سلك  يف  واالنخراط  اإلسالمية  العلوم 
للغاية، نظرًا للمضايقات التي كانت متارسها حكومة )هبلوي( 
العلوم  لطالب  مالحقة  من  زبانيته  به  يقوم  كان  وما  املقبور، 

اإلسالمية، واملتزيني بزهيم بشتى األعذار واحلجج الواهية.
السبيل بطوع رغبته، ومىض  الراحل اختار هذا  إال أن فقيدنا 
حتصيل  يف  واستمر  واملشكالت،  باملتاعب  يعبأ  أن  دون  فيه 
العلوم اإلسالمية املباركة، كام أنه تزّيا بزّي أهل العلم يف تلك 

الظروف غري عابئ بالصعوبات.
إىل  اإلسالمية  دراساته  لتكميل  انتقل  ه    1360 عام  إنه  ثم 
األمة  فقيد  املقدسة  قم  مدينة  يف  أسسها  التي  العلمية  احلوزة 
املرجع الراحل الشيخ عبد الكريم احلائري )قدس رسه( عام 

1340 ه .
فحرض أبحاث أصحاب السامحة )السيد حممد تقي اخلوانساري 
املتوىف عام 1371 ه ، والسيد حممد احلجة الكوهكمري املتوىف 
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عام 1372 ه ، والسيد صدر الدين العاميل املتوىف عام 1373 
املتوىف  ال��ربوج��ردي  حسني  آقا  احل��اج  الراحل  واملرجع  ه ، 
عام 1380 ه ( )تقّدست أرسارهم الرشيفة(، وقد كان أكثر 
دراسته عىل األخري حيث استفاد من أبحاثه ما مل يستفده من 

سواه.
تعاىل  اهلل  رض��وان  ال��ربوج��ردي  اهلل  آي��ة  أبحاث  حرض  فقد 
جمايل  يف  قيمة،  بحوثًا  منه  وتلقى  عامًا،  عرش  سبعة  مدة  عليه 
الفقه واألصول عىل مستوى اخلارج، وقد كان سامحته  علم 
أنه كان  بمكانة خاصة، حتى  الربوجردي  حيظى لدى اإلمام 
يشرك يف جمالس استفتاءاته، وربام أناط )رمحه اهلل( إليه مهمة 
الوافدة من خمتلف  الفقهية والعقيدية  الكثري من املسائل  حل 

األنحاء واألصقاع.

ومن هنا تبلورت مواهبه وقابلياته حتت رعاية اإلمام املحقق 
الربوجردي قدس اهلل روحه الرشيفة.

عام  األرشف  النجف  – إىل  قم  يف  دراسته  – أثناء  هاجر  ثم 
1364 وحرض يف حوزهتا اإلسالمية العريقة، أبحاث: )اإلمام 
الشيخ حممد كاظم الشريازي املتوىف عام 1367 ه ، والعالمة 
والعالمة  ه ،   1377 عام  املتوىف  الكلبايكاين  مجال  السيد 
املتوىف عام 1364 ه ، كام حصل  الكاظمي  الشيخ حممد عيل 
املعارصين،  املجيزين  من خامتة  واحلديث  الرواية  إجازة  عىل 
الشيخ  والعالمة  الطهراين،  بزرك  آغا  الشيخ  املتتبع،  العالمة 

حممد صالح السمناين، ومن والده اجلليل رمحهم اهلل(.
ثم إن الفقيد الراحل غادر النجف األرشف عائدًا إىل بالده، 
وقد كان العالمة الراحل الشيخ حممد كاظم الشريازي، مرّصًا 
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ينوي  بأنه  شعر  عندما  النجف  حوزة  يف  سامحته  يقيم  أن  عىل 
إىل  به  والعلل دفعت  أن بعض األسباب  إال  إيران،  إىل  الرحيل 
مواصاًل  املرشفة،  قم  حوزة  وسكن  إيران  إىل  النجف  يغادر  أن 

جهوده العلمية، ومتابعًا حركته الفكرية بجد كبري.
ولسامحة املرجع الكلبايكاين مؤلفات جليلة، بالغة األمهية، نذكر 

منها:
– )منتخب األثر يف أحوال اإلمام الثاين عرش( وهو الكتاب   1
آقا  الشيخ  العالمة املحقق  الذي طبع عدة مرات، وقد قال عنه 

بزرك الطهراين يف رسالة إىل املؤلف بأنه مل ير كتابًا يف نظريه.
كتابه  يف  العاميل  املهاجر  حبيب  الشيخ  الراحل  العامل  عنه  وقال 
اإلسالم يف علومه وفنونه: )وال ينبغي ملؤمن إال أن تكون عنده 
املؤلف اجلليل  الكتاب(، والرس يف كل ذلك أن  نسخة من هذا 
اإلمام  حول  وال��رواي��ات  األحاديث  من  ورد  ما  كل  فيه  مجع 
أحسن  ونسقه  تبويب،  أحسن  وبّوبه  السالم(،  )عليه  املهدي 
تنسيق، وأشار يف هناية كل باب ما يمكن أن يكون شاهدًا هلذا 

الباب مما جاء يف األبواب األخرى.
الناصبي  – )مع اخلطيب يف خطوطه العريضة( وهو رد عىل   2
العريضة(  )اخلطوط  كتابه  الذي حاول يف  اخلطيب  الدين  حمب 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  فضائل  حول  ورد  ما  كل  تفنيد 

الطيبني يف كتب أهل السنة، وإنكاره ورده.
ومل يقترص عىل هذا بل أظهر بغضه الدفني، وحقده املشؤوم عىل 
أهل البيت النبوي يف سعيه احلثيث إلحياء ونرش ما ألفه بعض 
البيت  التابعني ألهل  القدامى يف اإليقاع بالشيعة  النواصب من 
النبوي، وقادهتم من آل الرسول )صىل اهلل عليه وآله(، ومن ذلك 

تعليقه عىل كتاب )العواصم من القواصم(!!
– )صوت احلق ودعوة الصدق( وقصة هذا الكتاب هي أنه   3
بعد أن انترش كتابه )مع اخلطيب يف خطوطه العريضة( أوعزت 
اللهي  )إحسان  باسم  الالهوريني  أحد  إىل  التكفريية  السلطات 
ظهري( بأن يكتب ردًا قاسيًا عىل ما كتبه مؤلفنا اجلليل، وينترص 
والسنة(  )الشيعة  كتابه  سمى  وقد  افراءاته،  ويؤيد  للخطيب 
وأعلن فيه بقوة بأن الشيعة والسنة ال يمكن ان يكونا يف طريق 
)صوت  باسم  آخر  كتاب  بتأليف  اجلليل  مؤلفنا  فقام  واح��د، 
احلق ودعوة الصدق( استعرَض فيه ما ارتكبه املؤلف الثاين من 

أخطاء.
وبعد حياة حافلة باألنوار املحّمدية، رحل املرجع الكلبايكاين، 
تاركًا يف نفوس املحبني لوعة كبرية، إال أّنه الشوق الكبري الذي 
كان يمأل قلبه طوال حياته باللقاء األعظم بمن كان خري خادم هلم 
حممد النبي وآله الكرام )عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم(.
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ويقول املؤلف )االستاذ املساعد الدكتور طالب حسني فارس( 
االمام  عهد  يف  االقتصادي  املذهب  )مالمح  كتابه  مقدمة  يف 
الصادر عن مؤسسة علوم  االشرت(  ملالك  السالم-  عيل -عليه 
هنج البالغة التابعة للعتبة احلسينية املقدسة يف العام )٢01٧م(  
املذهب  صورة  ميزات  اهم  من  )٩٩صفحة(،ان  مادي  بوصف 
بني  الرتابط  حالة  هي  العهد  تضمنها  التي  االسالمي  االقتصادي 
العهد عينة مثالية  النظري والعميل يف صورة واحدة مما جيعل  البعد 
للنصوص التي تصلح ان تكون مادة متكاملة الستخالص املفردات 
االسالمي،  االقتصادي  املذهب  عنارص  منها  تبنى  التي  النظرية 
مما  االخ��رى  االبعاد  مع  االقتصادي  البعد  بني  الرتابطي  والسياق 
النظرية  الصورة  استخالص  ممارسة  العلمي  البحث  لعملية  يسمح 
ذات  ويف  باملوضوع  املرتبطة  باجلذور  غنية  نظري  جتريد  عملية  يف 
الوقت تعطي مرونة التعامل حلقات الرتابط الرضورية بحكم طبيعة 

املوضوع والغايات واالهداف ..

تتزايد الحاجة في كل يوم الى معرفة ادق واعمق واصدق للصورة النظرية الكاملة للمذهب االقتصادي 
نة( ثم النصوص 

ُ
االسامي ومنابعه االصيلة واالساسية المتمثلة بالنصوص االسامية االم )الكتاب والس

الصادرة في ضوئهما كالنصوص الواردة عن االمام علي )عليه الس���ام( في نهج الباغة، ومن اش���مل 
النصوص للصورة االسامية عن المذهب االقتصادي االسامي هي التي وردت في نهج الباغة عهد 

االمام علي )عليه السام( الى مالك بن الحارث االشتر )رضوان الله عليه( واليه على مصر..
 فقد احتوى العهد على مامح لصورة متكاملة للمذهبية االسامية في ابعادها االقتصادية والسياسية 
واالجتماعي���ة واالخاقي���ة والعقائدية وقد صبت في قالب واحد متكامل يعبّر عن المخطط االس���امي 
العام لبناء المجتمع على اسس الرؤية الكونية االسامية والغايات العليا التي تعّبر عنها ونظرية العدالة 

المتولدة منها ..

قراءة: ضياء األسدي ،عيسى الخفاجي 
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في عهد االمام علي       لمالك االشتر



نظري  توصيف  استخالص  اىل  هيدف  الكتاب  ان  ويضيف 
ملالمح املذهب االقتصادي كام يقدمها عهد االمام عيل )عليه 
السالم(اىل مالك بن االشرت )رضوان اهلل عليه( واليه عىل مرص 
للوصول  الصورة،  هذه  بمالمح  غنيًا  اسالميًا  نصًا  بوصفه 
يف  البحث  قيد  النص  توظيف  يف  علمية  صياغة  افضل  اىل 
االقتصادي  املذهب  جمال  يف  املتنامي  العلمي  الرصيد  اغناء 
الذي  التكاميل  املنهج  عىل  باالعتامد  ذلك  وتم  االسالمي، 
جيمع بني االستنباط واالستقراء عرب حتليل موضوعي للنص 
يف  وتوحيدها  املستهدفة  النظرية  املفردات  استقراء  سياق  يف 
دائرة املوضوع، ثم نظم املفردات املستخلصة يف قالب نظري 
االقتصادي  للمذهب  املستهدفة  النظرية  الصورة  يمثل  واحد 

االسالمي..
ويوضح تم تقسيم الكتاب اىل ثالثة مباحث اضافة اىل مقدمة 
بحث،  ومصادر  وتوصيات  استنتاجات  تضمنت  وخامتة 
النصوص  لتوظيف  املنهجي  باالطار  االول  املبحث  اختص 
يف البحث العلمي يف الفكر االقتصادي االسالمي، فيام انتظم 
املبحث الثاين عىل متضمنات العهد من املفردات البنائية لنظرية 
اما  العامة للمذهب االقتصادي االسالمي،  العدالة والفلسفة 
املبحث الثالث واالخري فقد احتوى عىل متضمنات العهد من 

مفردات اهليكل النظري للمذهب االقتصادي االسالمي ..
وقد أظهر الكتاب ابعادا مهمة ملضامني العهد وبشكل واضح 
االقتصادي  املذهب  يصوغه  كام  االقتصادي  الدولة  دور  عن 

االسالمي ويمكن استنتاجه عرب فقرات منها:- 
* املفاهيم االساسية التي تدخل يف بناء نظرية دور الدولة يف 
العهد  تضمنها  التي  املفاهيم  هذه  ومن  االقتصادي  املذهب 

التايل :
احلياة  يف  وم��ربرات��ه  التجاري  وال��رب��ح  التجارة  مفهوم   .1

االقتصادية. 
٢. االحتكار.

3. موارد الدولة املالية وملكيتها للموارد الطبيعية ودورها يف 
حتقيق غايات املذهب االقتصادي.

4. مسؤولية الدولة يف رعاية القطاع العام.
٥. مسؤولية الدولة يف احلفاظ عىل القيم التبادلية.

6. دور الدولة يف بناء القدرات االنسانية.
٧. املناهج التي حيددها االقتصاد االسالمي للدولة.
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ً
صدر حديثا

الفكر الرجالي 
د رضا 

ّ
د محم

ّ
في منظور السي

السيستاني
حازت دراسة ب�)الفكر الرجايّل يف منظور السّيد حمّمد رضا 
الكوفة،  الفقه بجامعة  السيستايّن( عىل اهتامم وعناية كلية 
قّدمتها الباحثة )هدى رشيد سلامن( لنيل درجة الدكتوراه 
)األستاذ  ارشاف  حتت  االسالمية،  والعلوم  الرشيعة  يف 

الدكتور حمّمد حسني عيل الصغري(. 
الدراسة تناولت مالمح الفكر الرجايل ونظرياته يف املدرسة 
الفقهية كعلم الرجال اضافة اىل نظريات الفكر ومرتكزات 
املقارنة الفكرية الرجالية، وحجية اراء علم الرجال يف فكر 
السيد حممد رضا السيستاين وتوثيقات قدماء علم الرجال 

وتوثيقات وتضعيفات العلامء املتأخرين.
وحازت الدراسة عىل درجة االمتياز؛ كام اهنا تم طباعتها 
بقية  اىل  يضاف  مصدرًا  لتكون  مؤخرًا  مستقل  كتاب  يف 
ومرجعًا  واحلوزوية  العلمية  املكتبات  يف  املهمة  املصادر 

ينهل منه الباحثون.  
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ْـــــحـــــا ـــــــْيـــــــكمَ ملمَ ـــــنـــــا عـــــــْيـــــــنمَ اأِعــــــــــــــــــرين ِمــــــــــن �ـــــشمَ

ــــــوِق ُمــــ�ــــشــــنــــًى ــــــشمَّ ــــــ� ــــــال ــــــًا ب ــــــق ــــــُن خــــــاِف ُيــــــ�ــــــشــــــِكّ

ـــــحـــــًا �ـــــشْ ـــــِق رمَ ـــــي ـــــوف ـــــّت ــــــــــنمَ ال ــــــــسْ ِم ــــــــ� ــــــــيمَّ اأِف ــــــــلمَ عمَ

ـــــــــــٌي وْح ــــــُر  ــــــع ــــــشِّ ــــــ� ــــــال ف ــــــنــــــي  األــــــهــــــمــــــتمَ اإذا 

ـــــــُب يـــهـــفـــو ـــــــل ــــــــــكمَ الـــــــقمَ ــــــــــْي اأبـــــــــــــا الـــــــــهـــــــــادي اإل

ــــــــــــــلمَّ مــــعــــنــــًى ــــــــكمَ جمَ ــــــــُف �ــــــــشْ ــــــــــــــتمَ ومَ ـــــٌم اأن عـــــظـــــي

ــــــــــوٍد ـــــــــــــــلمَّ ُج ــــــــــــــــــــوُدكمَ ُك ــــــــاغمَ ُج ــــــــــــــــــواٌد �ــــــــش جمَ

ـــــــــهـــــــــدًا عمَ ــــــــــــــيــــــــــــــتمَ  فمَ ومَ ِلــــــــــــــالإلــــــــــــــِه  يٌفّ  ومَ

ِلــــــُظــــــلــــــٍم ــــــــــــْن  ــــــــــــركمَ تمَ مل  ــــــــــــــــــتمَ  اأن ـــــــــــــــــــــٌيّ  اأب

ْت الذمَ ــــــــــــــــــــالُق  االأخ ـــــــــــــكمَ  ِب ِمــــــــــثــــــــــًا  دمَ يــــــــا  و 

ـــــــا اي ـــــــ�مَ ــــــلــــــطــــــاِن ال ــــــــكمَ يــــــــاْبــــــــنمَ �ــــــشُ حــــــــُت ــــــــدمَ ممَ

ـــــدحـــــي ــــــــدُتّ ممَ ــــــــشمَ ــــــــ� �ـــــــشـــــــا اأن عـــــلـــــى بـــــــــــاِب الـــــــِرّ

ـــــطـــــايـــــا ـــــالـــــعمَ ـــــــٍن فـــــــــــــاأْجـــــــــــــِزْل ِب ـــــــ�ـــــــشمَ اأبـــــــــــــا حمَ

بــــــــنــــــــي ِبــــــُلــــــطــــــٍف ــــــــِرّ ــــــــقمَ ــــــــي فمَ ــــــــائ ــــــــنمَّ اأنـــــــــــــا ال

ـــــًا ـــــّي حـــــِي ــــــــِذرًا  ــــــــت ــــــــع ُم ُعـــــــــــــــــدُتّ  و  ـــــــــــْقـــــــــــُت  اأِب

راٍج رمَجــــــــــــــــــــاءمَ  ــــــــــــــــــــــُردمَّ  تمَ اأْن  وحـــــــا�ـــــــشـــــــا 

ـــــــــِر ُجــــرحــــا ه ـــــــــدمَّ ــــــــروِف ال ــــــــــْن �ــــــــشُ ــــــــــــــداوي ِم ُي

ـــــدحـــــا ــــــُدّ قمَ ــــــتمَ ــــــش ــــــ� ــــــــــوى ي ــــــــــنمَّ ـــــــــــــــُد ال ن ِبـــــــــــــِه زمَ

ــــْفــــحــــا ـــــا االإلـــــــــــهـــــــــــاِم نمَ ـــــم ـــــشمَ ــــــــــــْن � ــــــبــــــنــــــي ِم وهمَ

ــــا ــــح ــــْب ُق ـــــــُن  ـــــــشْ ـــــــ� احُل ـــــــُه  ـــــــن ِم ارتــــــــــــــــدمَّ  واإاّل 

ـــــنـــــحـــــا ــــــــــــًة وجمَ فمَ ــــــــــِر رفــــــــــــرمَ ــــــــِو الــــــــــطمَّ ــــــــْف ــــــــهمَ كمَ

ـــــبـــــحـــــا ــــــــــــــابمَ كمَ ــــــــــــــب ــــــــُح االأل ــــــــنــــــــيــــــــٌع يــــــــكــــــــبمَ ممَ

ـــــى اجُلــــــــــــــــــــوِد ُيـــــحـــــى ـــــن ـــــع ـــــــــــــــــتمَ م ــــــــــــــوال اأن ول

ــــــى ــــــحمَّ ــــــشمَ و� ــــــــــــــــــى  فمَّ ومَ ــــــم  ــــــُك ــــــُل ــــــث ِم ذا  ـــــــــــــــْن  وممَ

ـــــا ـــــح ــــــــلــــــــممَ تـــــ�ـــــشـــــريـــــحـــــًا وملْ فــــــــ�ــــــــشــــــــتمَّ الــــــــُظّ رمَ

ــــحــــا ـــــْيـــــكمَ ر�ــــشْ ـــــتمَ ـــــفمَ ا �ـــــشمَ ـــــــــــْن نـــــــــــدمَ ِلـــــُتـــــحـــــبـــــى ِم

ــــدحــــا ـــــــــــــدحمَ �ــــشمَ ــــــــو امل ـــــــــوممَ اأتــــــــُل وِجــــــــئــــــــُت الـــــــــيمَ

ــــفــــحــــا اِت �ــــشمَ ـــــــــــــ�مَ ـــــــــــــعمَ ـــــ�ـــــشـــــفـــــُح ال وعـــــيـــــنـــــي تمَ

ِربــــــحــــــا الـــــــــــُقـــــــــــرِب  ِبـــــــــغـــــــــِر  اأرُجــــــــــــــــــــو  وال 

ـــا ـــح ـــم ـــشمَ ـــــــدي يــــــــــرُجــــــــــوكمَ � ـــــــُدكمَ �ـــــــشـــــــِيّ ـــــــي ـــــــب ُع

ـــفـــحـــا ـــــــِق �ـــشمَ ـــــــل ــــــــــِر اخلمَ ـــــــنمَ خمَ ـــــــاْب ــــفــــحــــًا ي ــــ�ــــشمَ فمَ

ــــــــــــــــا مَّ هــــــــــــرا اأحلمَ ــــــــــــزمَّ ـــــــــــــــكمَ ال عــــــلــــــيــــــكمَ ِبـــــــــــــــاأُِمّ

شعر: الشيخ أمحد العاميل
َ
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ليايل  من  ليلة  كل  يف  رضحيك  يف  اهلائمة  روحي  تتناثُر  سَيدي، 
رجب الرمحة.. مؤمن أن من يف السامء يسمعني كلام رفعت يدي 
االكوان  ملك  اىل  دمك  حمراب  يف  بصمت  أحتدث  قبتك.  حتت 
وعي  دون  حيايت  من  ايام  وخرسان  واخطائي  ضياعي  لغز  عن 
لوجوده العظيم.. حلظات غّضة قبل أن أتذكر أو أتعلق بوهم – 
اسمه الرضا واالطمئنان – وهو يتناسل يف روحي ونفيس وينمو 
واجلامل  احلب  وينثر  العيون،  كل  يف  حيا  ويدفعني  جسدي  يف 

بصدق الرسيرة ونقائها يف عمق رضحيك..  
سَيدي، تتجمع شتات روحي حتت قناديل ضيائك، ويالزمني 
الصمت وانا ابحث يف بقع النور عّن نفيس بني القائمني بأعامل 
ليايل رجب، وحتت مصابيح األرض الباكية خوفا من اهلل، أتوسد 
بينهم  ال اعرف نفيس أكثر وأغوص يف بحر املنجيات أمال أن أرى 
القاسية..  الدنيوية  الوجوه  فأحترر من عبودية  فأتبعه،  مصباحي 

فأفيق عىل  صوت بكائي األول الذي أضعته من ال يشء...
بني  االهل��ي)ك��رب��الء(..  النور  بقعة  يف  هنا  أرى  م��اذا  سَيدي، 
احلرمني بني العتبتني ويف الرضحيني..؟ هل ظهرت اجلنة بمعنى 

آخر..؟ هل حتول املؤمنون اىل مالئكة..؟ يطوفون حول أبواب 
أصال  هم  أم  عباداهتم.  حال  أحسن  يف  اهلل  لرياهم  اهلل،  رمحة 
مالئكة السامء التي  قال عنها األولون ينزلون يف كل رجب حيفون 
بزائريك ويطهروهنم من الرجس العظيم، ليخرجوا من رضحيك 

طاهرين، وبوجوه املالئكة.  
سَيدي، عفوا منك فقد غلبني النعاس أول الليل وبلحظة التوسل 
آخر  الصمت، وأصبحت يف  الكلامت، وشاع  توقفت  والترضع 
احللم أو العمر، اجتول بني النجوم، اتصاعد كامال يف السامء، كل 
زاخر  بحر  يف  وأهيم  أرضك  أفياض  عىل  مكان  يف  اسقط  حلظة 
من الزائرين، وأشري قائال: ها هم زائروك احلزانى يبكون بجزع 
واجلزع  الفرح،  آخره  احلزن  ان  متيقنني  اخلالق،  مع  ويتناجون 
هناية السعادة األبدية.. اصحو وعيناي ثابتتان أمام نافذة رضيح 
املخضب بالدماء الزاكيات، وانظر زوار أيام ليايل رجب هائمني 
يف فضاء الرمحة تيضء ادعيتهم حروفا عىل شفاههم.. حيث اقف 

اقىص احللم اشعر انك فعال تراين وال أراك.    

 شتات روحي تحت قناديل ضيائك
ُ

تتجمع
بقلم: حيدر عاشور



 الرحيل
ُ

فاتحة
شعر: عودة ضاحي التميمي

سأرحُل يومُا  
وترحتُل معي سالالٌت من الذكرياِت 

وسالٌل من الرطب الكربالئيرّ متائم عشٍق
قها بني عيني الغافيتني.. اعلرّ

اًل سأرحُل حممرّ
بانكسارايت ونجاحايت والليايل احلاملات

ى عىل دكة املغتسل وحني اتعررّ
تتربعم عىل جسدي وجوه األحبة

وعطر األصدقاء. واجلراح التي ما زالت 
تستوطن جسدي الطيني..

 والعصافري التي نسجت أعشاشها اجلميلة
بني زوايا القلب 

تشيع زقزقتها نشيج العواطف واحلنني
واصطفاق اجنحتها تظلل املكان باحلناء والبخور...

لت  سأغمض عيني عىل شجريات تشكرّ
من بقايا وجعي املزمن..
ونوايا النزيف الواثقة..
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سأرحل يومًا وأترك خلفي واحًة
حتمل بقايا مسرييت املسكونة بالفواجع واجلنون..

سأترك وردة.. جرحًا. وسنبلة وحكايا ملتهبة
وبعضًا من الرباعم التي تتنفسها املحبرّة

سأرحل وجهًا ناصَع البياض
مل تدنسه النوافُذ السود.. وال تعرفه الكفوف املانحة

وأترك قصيدًة مشاكسًة تدلرّت من صوت منشد عفيف..
وشعرًا دخل معارك دامية

حسمت لصالح املنافقني واملزابل املتحزبة
لكنها بقيت ساريًة يضوع عبقها رغم العواصف النتنة

سأرحل.. وتبقى مالحمكم معي 
كجزء من توهج مسامايت وحمطات حيايت...
سأذكركم اكتب أسامءكم عىل خارطة كفني
واشكل وجوهكم فوق تراب حلدي.. لوحة

 أتسىلرّ بتفاصيلها يف وحديت املوحشة...
سأرحل واترك بينكم ضحكايت الصافية 

وأحزاين الشفيفة وحمبتي الفاقعة...
كبح  اردت  ان  ختنقني  التي  قصائدي  بينكم  سأترك 

مجاحها..
سأرحل بذكرياتكم وال أنسى شيئًا

سأمحل معي تبارحيي وهتجدايت وألتربة االزقة العابقة
والشباب املضيع ومعاناة احلروب التي ترسبلها العمر

وجلسات الصحبة ومشاكسات اللقاءات احلميمة 
ونقاشات الشعر الصاخبة...

سأمحلها يف )رام( داخل قلبي املغروم بالوفاء 
سأرحل وأترُك عيوين تبحث عنكم

تسأل.. تتحرى تشارككم األفراح واألتراح
سألتحق بحضن أمي التي اشتقت إليِه كثريًا

أحبكم.. أحبكم.. أحبكم
اذكروين. اذكروين

                بعد الرحيل....!

أملح يف شوقي طيَف هبائِك
فأطفئ عتمة الغسق.. 

ألرسَج لك شمعة أمنية!
و أشتعل.. 

أمهس لك بحلمي 
حلم اللقاء 

يا شوقي الساجد يف حماريب الغياب 
يا رغبتي يف أمنيات الرغائب 

ستأيت يقينًا..
فيلوح نورك يف سامئي!

ويف انعكاس اللهيب
كأنه كوكب درًي

سأعرفك.. 
ألست َمن تفتََّحت سنابل عشق 

يف أرواح عاشقيه؟
يف كل سنبلة مائة حبة..
ون  وألف وحي مما يعدرّ

ألست من غزل رؤًى للتائهني 
بدرب املسري؟

وألقى عليهم حمبة منه..
فأصبَحت قلوهبم مشكاة نور

اصنعني سيدي..
امنح قلبي جواز عبور 

قبل أن خيبو الوميض
فقد تاه يف أروقة االنتظار

دع ذاك الغياب يمطرنا بالعطر واحلضور 

“صالة”
د. بشرى مهدي بديرة
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الى روِح الشهيِد )محمد علي رزاق محيسن حوار المرشدي(

حزني يا أمي وأنا 
َ
أسد الحدباء: لماذا ت

شهيد المقدسات..؟
 يا ابني الشهيد، واترك سراجك يضيء البيوت التي اطفأ سراجها غربان التكفير الداعشي، فنورك كالشمس 

ْ
نم

 يا صغيري الوف���ي للعقيدة، 
ْ

 الذئاب ويخم���د عواءها، ويكتم أنفاس���ها أينما توجد. ن���م
ّ

الس���اطعة بق���ي يه���ش

فالمقدس���ات التي أراد أن يطالها - داعش- طالتهم وس���حقتهم أقدام حش���دك المقدس، واصبحوا أضحوكة 

 يا فلذة كب���دي نوما هادئا، 
ْ

العال���م، وغيب���ة أم���ل من صنعه���م لمحاربة ارض يحبه���ا الله فمألها بالصالحي���ن.. نم

فذك���راك ق���د جعل���ت منك روحا تتجول في اآلفاق وفي كل مكان كنت تعش���قه، واس���مك مرتبط بالش���جاعة 

والبس���الة، فقد ثبتت تس���ميتك أيها العريس بأسد الحدباء، والمائكة تزفك في علياء السماء الى حيث غرفتك 

 البيت اس���تعدادا لعرس���ك، وأعلو 
ُ

ني أعن قلبي، وأس���دل عليك الحزن أنين ال يتوقف، ربما أهندس
ْ

بالجنة. فدع

 لي 
ُ

 على ذكراك كالصاة، ربما يشفع
ً

بهامتي بين اصدقائك واالقرباء واشمخ في ربوع الوطن، وابقى عاكفة

دمك. 
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كيف  الشمس  عينيك  بأم  لرى  ترجع  لو  عيني  نور  يا  اود  كم 
ترشق عىل ارض خالية من االرهاب بعد ان شبعت دمًا.. ما علينا 
أن نحب اال العراق واملذهب ذا العقيدة الثابتة وجبهاته املتعددة، 
خطوة  ولو  تتقدم  ان  دون  احلكم  بزمام  متسك  التي  واالي��دي 
)داعش(  قفل  فتح  بعد  االقفال  علينا  فتكاثرت  املستقبل،  باجتاه 
اللعني..  فلْم حّتمر وجوه الساسة خجال بعد اآلن!، وال يشعرون 
بقلوهبم لغلظتها، فقد رشبوا مثل االرض دماء الشهداء الزكية، 
لن يظلوا بعد اآلن!.. ومل يكن هلم ظل ابدا فقواقع حرب الطائفية 
مرشقة  تزال  ما  التي  الشعبي  احلشد  شمس  حطمتها  املصطنعة 
يف  وجتهضها  مؤامراهتم  وجتفف  يظهرون،  أينام  وجودهم  تبخر 

رحم وجودهم.. 
وقد  الشهيد،  وابنها  الوطن  عىل  مرير  وجزع  بوجع  ذلك  قالت 
بروح  فشعرت  وآه��ات،  ودموعا  ح��رسات  اشتياقها  اشبعت 
االمومة تالمس شغاف قلبها، وبدأت تذرف الدموع، وارتعش 
أهتم بيء ما دمت سجلت  أنا ال  نفسها:  تندب  جسدها وهي 
عند اهلل واإلمام احلسني شهيدا. فالشهادة تطهر وتعظم حقا كل 
واملقدسات..  واالرض  العرض  عن  الدفاع  برشف  يناهلا  من 

وقد  يكتمل،  مل  والعرشون  الثاين  ربيعك  القلب  نور  يا  ولكن 
احببت ان ازوجك واشم ريح أطفالك، فأنت وحيدي وأسدي  
آالمها كانت  تتجدد كل يوم يف روحها وقلبها ونفسها املشتاقة 
اليه .. ويكرب هذا الشوق كلام وقفت امام صورته او رأت احد 
أهنا  لو  كام  الالهناية،  من  بشعور  روحها  هلا  توحي  اصدقائه 
والة  طاعة  سبيل  يف  اوقفه  الذي  شبابه  اليه  وتفيض  اهلل،  تناجي 
أمره، فالتحق بصفوف املجاهدين يف احلشد الشعبي تاركا وراءه 
مستقبله واحالمه وأمنياته، فعقيدته وايامنه واخالصه للمذهب 
هي املحركات االساسية التي ال يمكن مقاومتها اذا جاء نداؤها. 
التقليد ألصحاب األمر  دائام هو  به  يقنعني  ان  يريد  هذا ما كان 
اإلهلي واتباع أوامرهم ففتوى اجلهاد الكفائي التي أفتاها أعظم 
اخللص  املؤمنون  ويقلدُه  يأمُه  احلديث  بالعرص  العامل  يف  رجل 
أهل  لطريق  فاملوايل  القائم،  املنتظر  لإلمام  احلقة  الوالية  ملذهب 
بكل  ومقلده  مرجعه  أمر  ينفذ  ان  البد  السالم  عليهم  البيت 
إطالقية، وبدون تفكري. فالغرية العراقية عىل ارض الوطن، هي 
او  تردد  بال  وطنه  عن  االنسان  به  يدافع  ان  اسايس  دافع  ايضا 

خوف.   

امام  وقفت  كلما 
احد  رأت  او  صورته 
اص���دق���ائ���ه ت��وح��ي 
بشعور  روحها  لها 
م����ن ال���الن���ه���اي���ة، 
كما لو أنها تناجي 
ال�����ل�����ه، وت���ف���ض���ي 
ال��ذي  شبابه  اليه 
اوقفه في سبيل 

طاعة والة أمره..
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أغمضت عينيها يف حماولة السرجاع صورته احلية لتتذكر حلظة 
بمالبس  تأنق  وكيف  الكفائي،  اجلهاد  نداء  سامع  عند  انتفاضة 
وكيف  املجاهدين؟..  مع  الراس  مرفوع  وسار  الشعبي،  احلشد 
كان يقص عليها بطوالته عىل سواتر القتال حلظة بلحظة؟ وأنه 
ال هياب املوت وال ينظر اليه بل ينتظره بشوق، فاملوت حق ولكن 

الشهادة يف سبيل الدين واالنسان عز ما بعده عز. 
وكأنه  املوت  وُيلقى  مشيته  يف  يتبخر  كاألسد  صوالته  يف  كان   
حجاب ال جدوى منه، مل خيش الرصاص أبدا، ال يعرف سوى 
وكل  سؤال،  كل  يف  حسني-  يا  لبيك   – لالستشهاد  نعم  كلمة 
الثعابني  مع  اهلل  رجال  فيها  يصطدم  التي  املعارك  ويف  جواب، 
جتده غاضبًا يف اهلل، ابر من النار حتى خيرج منترصا باعثا اليأس 
عند اقدام اعداء اهلل وقد اطلق عليه )أسد( ال يضاهيه وال يشبهه 

أحد. 
جسدها  حنايا  بني  جسده  حرض  الروحي  اهليام  هذا  حلظة  ويف 
تقبيلها  من  فلت  حني  ال��دم��وع  بصمت  فضحكت  احل��ن��ون، 
االن  أنا  أمي  يا  عليك  خائف  انني  هلا:  هيمس  وهو  وعناقها، 
يف  وانا  حتزين  ان  اريد  ال  حزينة..  واراك  شهيدا،  اهلل  رحاب  يف 
قمة السعادة. ملاذا حتزين يا أمي وأنا شهيد سعيد اطوف حولك 
وحول اصدقائي املجاهدين؟.. أمي أمل اقص عليك معركة لوائنا 
فقد  الشعبي  احلشد  الوية  بني  االهبى  لوائي  هو  عرش  اخلامس 
حررنا كام وعدتك -جرف الصخر، وتلعفر من أوباش )داعش( 

اإلرهايب.. 
وما زلت اقاتل يف جانبي املوصل – االيمن وااليرس- وسأكون يف 
ذمة اهلل شهيدا يف ايرس املوصل، فقد خرجت توا أحصد ما يمكن 
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حصده من جرذان اخلطيئة الداعشية، ونحرر أهايل نينوى منهم.. قد 
شعبي  حشد  عرش  اخلامس  ولوائي  فأنا  معك  االخري  اتصايل  يكون 
ولكن  النرص،  او  االستشهاد  اما  احلتمية  املواجهة  ميدان  سندخل 
ابرشك بالنرص املبني جلميع القطعات املقاتلة بدون متييز الكل يقاتل 
بضمري العراق واملرجعية الدينية العليا. مل تبق اال املرحلة االخرية يف 
بعد  املوصل زقاقا  ازقة  بتطهري  انا ورفاقي  بدأت  فقد  املوصل  عمق 
عصابات  اعتادت  فخ  وهو  أطفال،  أمامه  بيت  عند  وتوقفنا  زقاق، 
فتوقفنا  برشية،  ك��دروع  االمنة  الناس  ضحايا  تضع  ان  )داع��ش( 
عسى ان ننقذ ما يمكننا انقاذه من األطفال فالبيت ممتلئ بالدواعش 
املفخخني، وكل ركن فيه وضعوا املوت لينفجر فينا عىل حني غفلة، 
ولكن نحن هلا. غاب الصوت والتحمت املعركة وصعدت األرواح 
مع الراب واحلديد مل يعرف االنفجار صغريا وال كبريا أخذنا مجيعنا 
يا أمي اىل ملكوت اهلل..  ادعوا يل يا أمي فاليوم يوم اخلميس والدعاء 
ازحف  أنا  ها  مستجاب..  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  قبة  حتت 
اخلميس  يوم  اجلديد  ميالد  تاريخ  واحفظي  أمي  يا  اكتبي  نحوهم. 
1438ه���(..  احلجة  ذي   9 املوافق  )2017/8/31م  املصادف 
واحتفيل به كل عام واوقدي الشموع عىل جدثي وانريي هبا روحي، 
حتى  روحك  تقبل  روحي  ستجدين  عيناك  تشاهده  نور  كل  ففي 
نلتقي يف رحاب جنان اهلل العظيم. وال تقبيل يا أمي باي مكان ارقد، 
اجعيل رقودي يف دار السالم عند -االمام عيل عليه السالم- بعد ان 

تزيف جدثي واطوف يف ازقة مدينتي احللة الفيحاء..  
يف الدقائق التي هامت عيناها امام صورته، عرفت اهنا غرقت يف جلة 
اليها  الروحي مع - حممد عيل- ورجع  بعامل االتصال  الغور  عميقة 
وعيها وهي تردد: اآلن هو ليس عىل قيد احلياة. وعىل الرغم من اهنا 
كالمها،  يسمع  حوهلا  انه  حقيقة  احلقيقة.  قبول  عىل  نفسها  تروض 
بوصيته  تلتزم  ان  اال  عليها  وما  يرزقون.  عند رهبم  احياء  فالشهداء 
دفن  قد  النه  بالسعادة  شعرت  حنته..  ليلة  يف  كالعريس  يزف  ان 
قرب إمامه يف النجف االرشف بعد ان عال نعشه عىل أكف اصدقائه 
وحمبيه يف مدينة االمام احلسن )عليه السالم( فيحاء احللة.. فكانت 
الزفة ليس هلا مثيل مجوع غفرية ورايات متنوعة تتخللها رايتا العراق 
شاب   ، الفقيد  عىل  اجلزوع  رنة  الراس  يف  ترن  وأهازيج  واحلسني، 
حيمل صفات أسد يف الشجاعة ومجال يوسف يف احلسن واجلامل... 
فتحت عينيها  ها  املالئكة..  تزفه  كأنه عريس  اجلنة  نحو  نعشه  يسري 
وقد  نفسها،  عن  بالرضا  واحست  حوهلا   ما  وتأملت  وسعهام  عىل 
سكنت روحها بفعل دفء رؤيتها البنها الشهيد وهو يف امجل حلة 
وهو يستجيب هلا بابتسامة ارتسمت آثارها يف عينيها احلزينتني وهي 
يتوسط  الذي  قربه  قرب  الستشهاده  الرابعة  الذكرى  شموع  توقد 

قبور الشهداء السعداء يف علياء اهلل.  
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وهو  النصرِّ  هذا  يف  جاَء  الذي  الدقيَق  التعبرَي  ذلك  أيًضا  ُيالِحَظ  أْن  وللُمتابِع 
عبارة: »تزاُيد احلمالت« ليفهَم من ذلك حالَة االستمراِر مُلحاوالِت طمِس اهلوّيِة 
وليَس احلديث عن أمٍر جديد، فتاريُخ هذا االستهداِف واألساليُب التي ُاسُتخِدمْت 
فيه كثريٌة وطرُق التصّدي له كانْت قد اختلفْت كذلك من جُمتمٍع آلخر بحسِب ِشّدِة 
ُأخرى،  ِجهٍة  من  هبوّيتِها  ِكها  ومتسُّ امُلجتمعاِت  إيامِن  قوِة  ومدى  جهٍة  من  اهلجمِة 
لذلك نجُد يف عبارة: »تزاُيد احلمالت« ما يدفُعنا لقراءٍة تارخييٍة ُيمِكُن أْن ُنالِحَظ من 
دٍة- مدى خطورِة مثِل هذه احلمالِت وتأثرِيها عىل جُمتمعاتِنا  ِخالهِلا -ولو بأمثلٍة حُمدرِّ

بُكلرِّ فئاهِتا وبصورٍة عامٍة ولنعرف ما ينبغي علينا فعله.
فمن الشواهِد التارخييِة -مثاًل- قياُم لويس التاسع امللك الفرنيس– بعد فشِل محلتِه 
دستوًرا  البعُض  ها  يعدُّ التي  وصيتِه  بكتابِة  هجري-   684 سنة  السابعِة  الصليبيِة 
فقد  خاص،  نحٍو  عىل  اإلسالميِة  الشعوِب  الحتالِل  ُمثىل  وطريقًة  ُمقّدًسا  وميثاًقا 
ُأعلَن فيها رصاحًة أنهَّ املعنيهَّ هبا هو هذا الديُن وهذه الشعوب، ووردْت هبذا الشكل:

مياديِن  يف  امُلسلمني-  بذلك  –يقصُد  )الُكّفار(  ُيقاتلوا  أاّل  قومي  بني  »أويص 
القتاِل املفتوحة، فنرياهُنم حاميٌة وال يستطيُع أحٌد أْن يقوَم هلم، والرِسُّ وراَء قوهِتم 
ِكهم بعقيدهِتم ودينِهم، وأّنكم لْن تنترصوا عليهم إال إذا  وصموِدهم يرجُع إىل متسُّ

قطعُتم العالئَق بيَنهم وبنَي مصدِر قّوهِتم، ورصفتموهم عن عقيدهِتم ودينِهم«..
هذا ما كتَبه لويس الفرنيس يف وصّيته..

بنوَد  أنهَّ  العسكريِة يف كثرٍي من غزواهِتم إال  القّوِة  اعتامِد األعداِء عىل  لذلك ورغَم 
فيها  وجدوا  أخرى  وأزمنٍة  ُأخرى  م��وارَد  يف  ثقافَتهم  تفارْق  مل  امللك  هذا  وصّيِة 
وربام  ثامَرها  تؤيت  لويس  طريقِة  عىل  فاحلرُب  العسكرية،  املواجهِة  جدوى  عدَم 
ِم  والتقدُّ احلضارِة  مظهَر  تتخُذ  ناعمٍة  أدواٍت  استخداِم  مع  خاّصًة  أفضل  بشكٍل 
والتكنولوجيا، وتتزّيُن بامُلصطلحاِت الغربيِة التي حيلو للبعِض تكراُرها استعراًضا 

للمهاراِت الببغاوية يف ترديِد ما ُيقاُل دوَن إدراٍك ملا ُيراُد من إشباِع األدمغِة هبا..

حسين فرحان

الثقافيُة هوّيُتنا 

الّطوفان مواجهِة  في   

 في هذه األياِم 
ُ
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ّ
“إن

 الحماِت على شباِبنا 
َ
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ُ
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ّ
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َ
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ُ
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َ
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في مضاميِنها على شريحِة 

الشباب، لما لهذه الشريحِة 

من قيمٍة عظيمٍة في 

مِكُن أْن يكوَن 
ُ
جتمِع وما ي

ُ
الم

 
ْ

الحاُل عليه فيما لو انهارت

 بمفاصِلها 
ُ

ة
ّ
فيه هذه الهوي

الثقافيِة والوطنيِة والدينية..
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ولعلهَّ واحدًة من هذه األساليِب أْن حتتضَن البالَد اإلسالميَة هي املدارُس التبشرييُة أو فروع اجلامعاِت الغربيِة بال قيوٍد؛ ليقيَض 
فيها الطلبُة سنواٍت من الدراسِة مشوبًة بطباٍع ال متتُّ هلوّيتهم وخصوصيتهم بصلة.. ففي مرَص وأثناِء االحتالِل الربيطاين هلا كاَن 
ُد عىل فتِح مدارَس تغريبيٍة بُكلرِّ ما حتمُله من قَيٍم دخيلٍة تتغلغُل إىل املجتمِع عرَب الشباِب بدعوى  احلاكُم العسكري )كرومر( يؤكرِّ

تلّقي العلوِم احلديثِة ومواكبِة الغرب..
ُكُتًبا وجملداٍت وبحوًثا حوَل الرشِق وعاداتِه وتقاليِده وُمعتقداتِه، مل يكِن اهلدُف  حتى ظاهرة االسترشاِق التي أخرجْت للعاملِ 
منها التعريَف هبذه الثقافِة بطريقٍة ُتراعي األمانَة العلميَة امُلجّردَة بل كانْت –ومثلام يعتقُد البعُض من امُلثّقفني- وسيلًة من وسائِل 
التحصنِي الفكري للعقِل الغريب جتاَه الِفكِر اإلسالمي وتزويِده بُكلرِّ أسلحِة املواجهِة الفكريِة ومحايتِه من أْن يتأّثَر بأّي شكٍل من 

األشكاِل هبذا الِفكِر فيام لو دخَل غازًيا أو حتى سائحًا يف هذه البالد..
اجليوِش اإلسالَم  بعُض  فيها  اعتنقْت  الغرِب وذلك لوجود حاالٍت  جُمتمعاِت  قّدَمها االسترشاُق حلاميِة  فتلك حصانٌة فكريٌة 
ِر املغلوِب بالغالِب  وعادْت به إىل ديارها، مثلام حدَث يف بعِض احلروِب الصليبيِة أو حروِب التتار واملغول التي كرسْت قاعدَة تأثُّ

ًرا بثقافِة املغلوب. لتجعَل من الغالِب ُمتأثرِّ
من الشواهِد التارخييِة اأُلخرى عىل ِشّدِة احلذِر الغريب واخلوِف من احتفاِظ الشعوِب اإلسالميِة هبوّيتِها الثقافيِة ما جاَء يف وثيقٍة 
لوزيِر امُلستعمراِت الربيطانيِة )أورمس غو( الصادرِة سنَة 1938م، واملحفوظِة باملركِز العام للوثائِق يف لندن: »إنهَّ احلرَب عّلَمْتنا 
أّن الوحدَة اإلسالميَة هي اخلطُر األعظُم الذي ينبغي عىل اإلمرباطوريِة أْن حتذره وحُتارَبه، وليسْت انكلرا وحدها هي التي 

تلتزُم بذلك بل فرنسا أيًضا...«.
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إىل  بارزة تشري  تارخيية  باك« كلها أسامء  أو سلامن  تيسفون  أو  »قسطيفون 
مدينة »املدائن« العراقية الشاخمة بحضارهتا وتارخيها اإلنساين واإلسالمي 
العاصمة  رشق  جنوب  كيلومرتات  بضعة  بعد  عىل  تقع  والتي  العريق، 
مرقد  عن  احلديث  سابقًا  تناولنا  بعدما  ثانية  حمطرّة  فيها  هلا  وكانت  بغداد، 
أغوار  لنسرب  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  دي  املحمرّ سلامن  اجلليل  الصحايب 

تارخيها واالماكن املهمة األخرى هذه املرة.
جملة )األحرار( تواصل نرش اجلزء الثاين من احلوار الصحفي الذي أجرته 
مع األمني اخلاص ملزار الصحايب اجلليل سلامن املحمدي واملزارات امللحقة 
ملقامات  أخرى  تفاصيل  عىل  أطلعنا  والذي  اجلبوري،  هادي  حسن  به، 

ومزارات هذه املدينة العريقة.

األحرار/ قاسم عبد اهلادي – تصوير/ حممد اخلفاجي

حاضرة الدين والعلوم وأرض تقّدست باألولياء
المدائن العلوية.. 

حسن هادي الجبوري
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مزار عبد الله بن جابر االنصاري )رض(
ال خيتلف اثنان عىل مقام ومكانة الصحايب 
والتابعي اجلليل عبد اهلل بن جابر األنصاري 
)رضوان اهلل تعاىل عليه( واملحطات املهمة 
يف  املذكور  ذاته  فهو  الرشيفة،  حياته  من 
زيارة األربعني املباركة وزيارته لقرب اإلمام 
نقل  الذي  وهو  السالم(،  )عليه  احلسني 
سالم النبي )صىل اهلل عليه وآله( إىل حفيده 
اهلل  ولعبد  السالم(،  )عليه  الباقر  اإلمام 
مرقد مبارك يزوره الناس من خمتلف أنحاء 
عن  بداية  وقفنا  أننا  إال  وخارجه،  العراق 

سبب وجود قربه يف مدينة املدائن العريقة.
يف  شارك  األنصاري  اهلل  عبد  أن  يروى 
إحدى املعارك واستشهد فيها، فهل شارك 
دخل  عندما  مثال؟  النهروان  معركة  يف 
االمام عيل )عليه السالم( اىل مدينة املدائن 
هو  وربام  رشهم؟  ودفع  اخلوارج  وحارب 
جرح يف هذه املعركة ونقل اىل مدينة املدائن 
وًدفن يف هذه االرض الطيبة، أو أن له قصة 

اخرى ال تعرف لغاية اآلن؟!
مع  االنصاري  جابر  بن  اهلل  عبد  يشرك 
اجلثامنني  نقل  قضية  يف  اليامن  بن  حذيفة 

اث��ن��ان  ي��خ��ت��ل��ف  ال 
على مقام ومكانة 
الصحابي والتابعي 
ال��ج��ل��ي��ل ع��ب��د ال��ل��ه 
األنصاري  جابر  بن 
)رضوان الله تعالى 
والمحطات  عليه( 
المهمة من حياته 

الشريفة..
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مرقد  إىل  األول(  دفنهام  )مكان  دجلة  هنر  من  الطاهرين 
ذلك  وكان  1931م،  عام  املحمدي  سلامن  اجلليل  الصحايب 
االعىل  )املرجع  االصفهاين  احلسن  أيب  السيد  من  بتوجيه 
مجيع  من  رسميًا  احلضور  وكان  الوقت(  ذلك  يف  للشيعة 
املسؤولني ومنهم الوزير جعفر ابو التمن والوزير حممد رضا 
الصدر،  حممد  العراق  اعيان  جملس  رئيس  وكذلك  الشبيبي 
مقدمة  يف  وكان  املنتفجي،  املهدي  عبد  السيد  املعارف  وزير 
احلضور امللك غازي، ويذكر بعض العلامء وخصوصا السيد 
ان  وأسوة(  قدوة  )العلامء  كتابه  يف  الشريازي  احلسيني  حممد 
األنصاري  جابر  بن  اهلل  لعبد  كرامة  فيها  كانت  احلادثة  هذه 
ضفاف  عىل  بجواره  مدفونًا  كان  الذي  اليامن  بن  وحلذيفة 
اخراج  تم  وعندما  نفسها،  احلادثة  يف  نقله  وتم  دجلة  هنر 
مل  وكأهنا  طرية  خرجت  فقد  الطاهرة  واالجساد  القبور  هذه 
يمِض عليها اال يوم او يومني عىل دفنها، مع العلم قد مر عىل 

اليامن وعبد اهلل بن  بن  الطاهرة )حذيفة  موت هذه االجساد 
من  كرامة  وهذه  عام،   1400 من  حوايل   االنصاري(  جابر 
الكرامات التي خيصها اهلل ألوليائه الذين صدقوا ما عاهدوا 

اهلل عليه.
الطاهر ابن االمام الباقر )عليه السام(

اال  السالم(  مل نحصل عىل معلومات كافية عن حياته )عليه 
مدفونًا  كان  الطاهر  السيد  أن  تثبت  وثيقة  عىل  حصلنا  اننا 
متثال  مقابل  االن  وهو  طه  إمام  جامع  بقرب  بغداد  مدينة  يف 
الرصايف، وقد تم نقله حسب ما تنقله الوثيقة التي عثرنا عليها 
من االمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة اىل جوار الصحايب 
ما  حسب  1946م  عام  يف  وذلك  املحمدي  سلامن  اجلليل 
تذكره الوثيقة، وليست  لدينا معلومات كاملة عن نسبه هل هو 
االبن املبارش لإلمام حممد الباقر )عليه السالم( ام انه حفيده 
ام انه يتصل به من خالل جمموعة من اآلباء واألجداد، وهي 
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فرصة كبرية للباحثني من اجل البحث عن هذه الشخصيات 
العظيمة وخصوصًا الطاهر ابن االمام الباقر )عليه السالم(، 
خالل  من  الشخصيات  تلك  عن  البحث  نواصل  وبدورنا 
املؤمتر السنوي الذي نقيمه يف مرقد سلامن املحمدي املوسوم 
هبذا االسم )سلامن ملتقى االديان( الذي يعنى بدراسة هذه 
الشخصيات املباركة وكذلك دراسة مدينة املدائن من الناحية 
مراقد  من  هبا  موجود  وما  واالجتامعية  والسياسية  التارخيية 
الصحابة األجالء والعلامء االفاضل من الذين دفنوا يف مدينة 
كتاب  خالل  من  املدينة  يف  املدفونة  والشخصيات  املدائن 

بعنوان )املدفونون يف املدائن(.
مسجد االمام الحسن العسكري )عليه السام(

وهو املسجد اجلامع الكبري ملدينة املدائن، حيث ذكره الشيخ 
اىل  ويوجد  قائاًل:  اجلنان(  )مفاتيح  كتابه  يف  القمي  عباس 
اهلل  )رضوان  املحمدي  سلامن  اجلليل  الصحايب  مرقد  جوار 

اىل  وينسب  املدائن  ملدينة  اجلامع  الكبري  املسجد  عليه(  تعاىل 
االمام احلسن العسكري )عليه السالم(، ويعرّب الشيخ عباس 
القمي )رمحه اهلل(: وال يعرف سبب النسبة اليه، هل انه )عليه 
نفسك  جتعل  »فال  وقال:  فيه،  صىل  ام  ببنائه  امر  السالم( 
عباس  الشيخ  كالم  انتهى  ركعتني«،  فيه  الصالة  من  حمرومًا 

القمي يف ذلك.
مغتسل »سلمان المحمدي«

واملهمة  املباركة  املقامات  من  مقام  املدائن  مدينة  يف  يوجد 
املحمدي  سلامن  اجلليل  الصحايب  مرقد  بجوار  يقع  والذي 
املحمدي  سلامن  مغتسل  وهو  أال  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان 
إىل  إشارة  يف  ُبني  الذي  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  ومقام 
املدائن  مدينة  اىل  املنور  املدينة  من  السالم(  )عليه  حضوره 
وتغسيله  املحمدي  سلامن  جتهيز  لغرض  علمه  باستخدام 
الطاهر وأجساد  تقدست بجسده  التي  املدينة  ودفنه يف هذه 
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الوقت  يف  العمل  جمال  يف  عليها  اصطلح  اخلدمة  هذه  مثل  إن 
احلارض بالعاملة يف معناها العام، كام اصطلحوا عىل من يعمل يف 
القدرات  فيها  تستخدم  أعامل  ويف  باملوظف،  واملكاتب  الدوائر 
ويف  باخلادم.  واإلعانة  باخلدمات  يقوم  ومن  بالعامل،  اجلسمية 
التصنيف االجتامعي يعد األول أرشف األعامل، كام يعد الثاين من 
الثالث من أحط األعامل، فعىل سبيل  بينام يعد  متوسط األعامل، 
خادم،  واملنظرِّف  عامل،  والبنّاء  إداري  موظف  املهندس  املثال 
ويقال ألرباب العمل، كالتاجر وصاحب الرشكة واملصنع وما إىل 
ذلك رجال أعامل، فهؤالء يعملون أيضًا ولكنهم ليسوا بعاّمل يف 
مصطلح أهل الفن، ونحن يف هذا الكتيب نبحث بالدرجة األوىل 
عن الطبقة العاملة من النوع الثالث بالدرجة األوىل، وربام تطرقنا 
ولكننا  استطرادًا،  واألول  الثاين  النوعني  من  العاملة  الطبقة  إىل 

بحثنا أحكام أرباب هذين النوعني يف رشيعة العمل، وال خيفى أن 
كاًل من العامل واملوظف له درجات خمتلفة تتفاوت حسب عمله 

ومهنته سنبحثه يف حمله.
وعىل أي حال فإن اخلدمة املتمثلة باخلادم أو اخلادمة والتي عادة 
البيت  إدارة األطفال، ترتيب  الطبخ،  التنظيف،  تتلخص بام ييل: 
واملكتب، تلبية حاجات أرباب البيوت واملكاتب، السياقة، رشاء 
حاجيات البيت واملكتب، إىل ما هنالك من أعامل ترتبط بالبيوت 

واملكاتب.
ومن اجلدير ذكره أن لكل هذه األصناف حقوقًا وعليها واجبات 
البد من مراعاهتا كي  يتحقق احلق وال يسبب خصاما وال جداال، 
العابدين  زين  اإلمام  بنّي  وقد  األفضل،  بشكلها  احلياة  وتدور 
يف  معهم  نتعامل  الذين  األصناف  مجيع  حقوق  السالم(  )عليه 

)2  –  2( ال��خ��دم��ة  ش��ري��ع��ة 
م���ن ف��ك��ر ال���ع���الم���ة آي����ة ال���ل���ه ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ص�����ادق ال��ك��رب��اس��ي
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العمل، ألن  هذه احلياة وحّدد ما جيب عليهم وعىل أصحاب 
املسألة هلا طرفان، األجري وصاحب العمل، فالبد من مراعاة 

هذه احلقوق.
وباألخص  هؤالء  أن  إىل  اإلشارة  من  البد  أخرى  جهة  ومن 
بالعائلة واألطفال سوف يصبحون  ارتباط  هلا  التي  املجموعة 
بأعضاء  وثيق  ارتباط  وهلم  املكتب  أو  البيت  حلقة  من  جزءًا 
البيت واملكتب، ومن الطبيعي أن يركوا أثرًا إن سلبًا وإن إجيابًا 
االختيار  يكون  أن  فالبد  واألصدقاء،  واألوالد  العائلة  عىل 
واالجتامعية  والرشعية  النفسية  املسائل  فيه  تراعى  دقيقًا  هلم 
الشخصيات  من  الكثري  أن  التجارب  أفادتنا  فلقد  والثقافية. 
عن  إال  اليه  وصلت  ما  إىل  وصلت  ما  املرموقة  املكانة  ذات 
هناك  فإن  ذلك  قبال  ويف  املرافق،  أو  املريّب  أو  اخلادم  طريق 

آخرين وقعوا فريسة هؤالء اخلدم واملرّبني واملرافقني.
إن سلوك أمثال هؤالء له تأثري مبارش يف النزاعات العائلية بني 
العقائد  اختيار  ويف  وأوليائهم  األوالد  وبني  وزوجته  الزوج 
الثقافات يف شتى  بالكثري من  التثقيف  الفاسدة، ويف  واملناهج 
أصبحوا  الشخصيات  من  عددًا  أن  الحظنا  وقد  املجاالت، 
أرباب  أصبحوا  من  وهناك  املريّب،  خالل  من  وملوكًا  علامء 

مذاهب وأصحاب ثقافات بواسطة هؤالء.
من هنا فإن اختيار املريّب واخلادم واملعلم له ألَمٌر خطري قد يقود 
فاحلذر كل  السعادة واهلناء،  إىل  أو  والشقاء  اهلالك  إىل  العائلة 

احلذر من أناس ال خري فيهم.
إن االنسان بطبيعته يتأثر ببيئته ورفقته، فالبد أن يكون االختيار 
يتحدثون  مثقفني  والسائق  واخلادم  املريّب  كان  فلو  لألفضل، 
املناسبات  باحلكمة واملوعظة احلسنة ويرددون عىل لساهنم يف 
املختلفة بيتًا من الشعر أو آية من القرآن أو حديثًا رشيفًا، فإن 
األطفال بل صاحب العمل أيضًا يتأثر بذلك، وسوف يسلك 
واألحاديث  واآليات  واحلكم  األشعار  تلك  ويردد  طريقه 
رضب  إىل  حاجة  وال  اختيار،  دون  معها  ويتعامل  واألمثال، 

األمثال يف مثل هذه املوارد ألهنا كثرية وواضحة.
ويف احلقيقة إن هناك جهات تعمل لتوجيه بعض الدول للتوجه 
يف  لغاية  البيوت  يف  للعمل  حمددة  رشحية  أو  معينة  طائفة  نحو 
املفاهيم  يف  التغيريات  من  الكثري  أحدث  ما  يعقوب،  نفس 
وأصبح  اللغة،  يف  حتى  هبم  تأثروا  إهنم  بل  الشعوب،  بني 
األوالد يركون لغتهم األصلية بسبب اخلدم واملربيات، بل إن 
عقائدهم أصبحت يف مهب الريح، وتذكر عدد من الدراسات 

أنجعها  بل  وسلوكيا  عقائديا  املجتمعات  تغيري  سبل  من  بأن 
أن  نجد  هنا  ومن  البيتية،  اخلدمة  خالل  من  تقع  التي  هي 
بعض املجتمعات تأثرت هبذه الوسيلة التي ُخطط هلا من وراء 

الكواليس، فالبد من االنتباه إىل ذلك.
االجتامعية  املوازين  حسب  كانت  ما  إذا  اخلدمة  هذه  مثل  إن 
واألخالقية والتي الحظها الرشع االسالمي وقنّنها وفق تلك 
تارخييا  تكن  مل  املهنة  وهذه  رشيفة،  مهنة  ُتعد  فإهنا  املوازين 
وقد  وحاجاته،  ورغباته  االنسان  مع  وجدت  بل  مستحدثة 
أشارت اآلية الكريمة حتت عنوان األجري يف قصة النبي موسى 
)عليه السالم( حينام هرب من فرعون والتجأ إىل ديار شعيب، 
احلصول  يف  شعيب  بنات  ساعد  حيث  إنسانية  بخدمة  وقام 
عىل املاء، وطلبت إحدى بنات شعيب إىل أبيها أن يكافئه لقاء 
خدمته هذه، وتقرر أن يتزوج احدى بناته ثم جعل مهر زواجها 
أن يعمل أجريًا لشعيب، يرعى أغنامه، فقال جل وعال حكاية 
السالم( وبناته والنبي موسى  النبي شعيب )عليه  عاّم دار بني 
َمِن  َخرْيَ  إِنهَّ  اْسَتْأِجْرُه  َأَبِت  َيا  ا  إِْحَدامُهَ {َقاَلْت  السالم(:  )عليه 
إِْحَدى  ُأنِكَحَك  َأْن  ُأِريُد  إيِنرِّ  َقاَل   * األَِمنُي  اْلَقِويُّ  اْسَتْأَجْرَت 
ا  َعرْشً َأمْتَْمَت  َفإِْن  ِحَجٍج  َثاَميِنَ  َتْأُجَريِن  َأن  َعىَل  َهاَتنْيِ  اْبنََتيهَّ 
ِمَن  اهللهَُّ  َشاء  إِن  َسَتِجُديِن  َعَلْيَك  َأُشقهَّ  َأْن  ُأِريُد  َوَما  ِعنِدَك  َفِمْن 
ما  إن  املالحظ  ومن   .]27  ¬-  26 ]القصص:  نَي}  احِلِ الصهَّ
الكلمة  تعني  بام  القوة  امتالك  اخلدمة  ملثل هذه  طرح كمفهوم 
فكرية  ومقدرة  خربة  من  اليه  املوكل  العمل  ألداء  معنى  من 
وجسدية، وامتالك األمانة والتي هي تدل عىل القوة، والكلمة 
هي  التي  املرافق  مجيع  تشمل  واسعة  وأبعادها  تعني،  ما  تعني 

عىل متاس هبا.
للقيام  نفسه  االنسان  أجرة  يف  تندرج  البيتية  اخلدمة  فإن  إذا 
العمل  ساعات  عىل  االتفاق  من  البد  مما  أجر،  مقابل  بأعامل 
ونوعيته ومقدار األجرة، من خالل »املؤمنون عند رشوطهم« 
رشيعة  »العقد  بأن  املجتمعات  خمتلف  لدى  عنها  يعرب  والتي 
تتشعب  متعددة  جوانب  هلا  اخلدمة  هذه  أن  وبام  املتعاقدين«. 
التعليم  موضوع  ويف  اإلجارة  موضوع  يف  خمتلفة  اجتاهات  يف 
وموضوع الرضاعة وإىل ما هنالك من موضوعات، فالذي نريد 
بيانه هنا هو يف الواقع اخلدمة البيتية واملكتبية رغم تشعبها أيضًا 
ألن فيها عامل التنظيف، والرضاعة، والسياقة، واحلراسة، وما 
إىل ذلك، إال أنا سنذكر األحكام ذات العالقة بمثل هذه اخلدمة 

والتي فوائدها تعم كل خدمة.
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آية كريمة تنص  النحل ( وردت يف هذه السورة  يف سورة) 
عىل إيتاء اإلمام احلسني)عليه السالم(حقه يف اخلالفة احلقة، 
{إِنهَّ  تعاىل:  قال  وقتلته.  حقه  وغاصبي  لظامليه  ذم  وفيها 
َعِن  َوَيْنَهى  اْلُقْرَبى  ِذي  َوإِيَتاِء  َواأْلِْحَساِن  بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر   َ اهللهَّ
ُروَن}. فعن أيب  ُكْم َتَذكهَّ اْلَفْحَشاِء َوامْلُْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلهَّ
جعفر )عليه السالم(يف تأويل هذه اآلية الكريمة قال: العدل 
شهادة اإلخالص وأنهَّ حمّمدًا رسول اهلل، واإلحسان: والية 
ذي  وإيتاء  بطاعتهام،  السالم(واإلتيان  )عليه  املؤمنني  أمري 
القربى: احلسن واحلسني واألئمة من ولده )عليهم السالم(، 
وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي: هو َمن ظلمهم وقتلهم 

ومنع حقوقهم.
تأوياًل  خترب  السورة  هذه  يف  آية  جاءت  )اإلرساء(  سورة  يف 
بشهادة سيد الشهداء اإلمام احلسني)عليه السالم(، ونرصة 
قاتليه من ظاملي آل حممد مجيعًا.قال  له من  الثأر  دمه وأخذ 
يِف  َلُتْفِسُدنهَّ  اْلِكَتاِب  يِف  إرِْسائيَل  َبنِي  إىَِل  {َوَقَضْيَنا  تعاىل: 
ُأوليهام  َوْعُد  َجاَء  َفإَِذا  َكبرِيًا  ُعُلّوًا  َوَلَتْعُلنهَّ  َتنْيِ  َمرهَّ ْرِض  اأْلَ
َياِر  َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَبادًا َلَنا ُأويِل َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدرِّ
روى  َعَلْيِهْم}.  َة  اْلَكرهَّ َلُكُم  َرَدْدَن��ا  ُثمهَّ  َمْفُعواًل  َوْعدًا  َوَكاَن 

السالم(يف  )عليه  عبد  أيب  عن  البطل،  القاسم  بن  اهلل  عبد 
بن  قتل عيّل  } قال:  َتنْيِ َمرهَّ ْرِض  اأْلَ يِف  {َلُتْفِسُدنهَّ  تعاىل:  قوله 
قتل  قال:  َكبرِيًا}  ُعُلّوًا  احلسن.{َوَلَتْعُلنهَّ  وطعن  طالب  أيب 
جاء  ُأوليهام} فاذا  َوْعُد  َجاَء  و{َفإَِذا  السالم(.  احلسني)عليه 
ُأويِل  َلَنا  ِعَبادًا  َعَلْيُكْم  السالم({َبَعْثَنا  احلسني)عليه  دم  نرص 
َياِر} هم قوٌم يبعثهم اهلل قبل  َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدرِّ
إاّل  حممٍد  آلل  وترًا  يدعون  السالم(فال  القائم)عليه  خروج 
السالم(. القائم)عليه  َمْفُعواًل}خروج  َوْعدًا  قتلوه.{َوَكاَن 
َة َعَلْيِهْم} خروج احلسني )عليه السالم( {ُثمهَّ َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرهَّ

يف سبعني من أصحابه عليهم. 
تعرضتا  آيتان رشيفتان  السورة  )التكوير( يف هذه  يف سورة 
ملظلومّية سيد الشهداء )عليه السالم(، وأنه قتل مظلومًا عىل 
يدي بني امية بال ذنب ظلاًم وعدوانًا، وقد مىض )سالم اهلل 
امْلَْوُؤوَدُة  {َوإَِذا  عليه( يف سبيل اهلل صابرًا حمتسبًا.قال تعاىل: 
ُسئَِلْت بَِأيرِّ َذْنٍب ُقتَِلْت}) (.عن ايب بصري، عن بعض رجاله، 
عن أيب عبد اهلل يف قول اهلل عّز وجل: {َوإَِذا امْلَْوُؤوَدُة ُسئَِلْت 

بَِأيرِّ َذْنٍب ُقتَِلْت}.قال: نزلت يف احلسني بن عيل .

مكانة اإلمام الحسين 
في القرآن الكريم 

هناك تتمة إن شاء اهلل
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والبطولة  بالشجاعة  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  عرف 
والبسالة كأبيه أمري املؤمنني )عليه السالم( الذي كان مرضب 
املثل يف الشجاعة والفروسية واإلقدام والبطولة. وقد حرّي 
األلباب،  عاشوراء  يوم  يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
من  أظهر  وقد  وثباته،  وصالبته  بشجاعته  العقول  وأذهل 

الشجاعة واإلقدام ما يعجز عنه الفرسان واألبطال.
، َقد ُقتَِل  ِ ما َرَأيُت َمكثورًا  َقطُّ يقول محيد بن مسلم: َفَو اهللهَّ
ُولُدُه، وأهُل َبيتِِه وأصحاُبُه، أرَبَط َجأشًا وال أمىض َجنانًا ِمنُه 
َعَليها  َفَيُشدُّ  َعَليِه  َلَتُشدُّ  ّجاَلُة  الرهَّ كاَنِت  إن  السالم(،  )عليه 
بَِسيِفِه، َفَتنَكِشُف َعن َيمينِِه وِشاملِِه انِكشاَف املِعزى إذا َشدهَّ 

ئُب. فيَها الذرِّ

لوا َثالثنَي  واِة: َلَقد كاَن حَيِمُل فيِهم وَقد َتَكمهَّ وقاَل َبعُض الرُّ
إىل  َيرِجُع  ُثمهَّ   ، امُلنَترِشُ اجَلراُد  ُم  ُ َكَأهنهَّ َيَديِه  َبنَي  َفُيهَزموَن  ألفًا، 

ِ الَعيِلرِّ الَعظيِم. َة إاّل بِاهللهَّ َمرَكِزِه وُهَو َيقوُل: ال َحوَل وال ُقوهَّ
)عليه  احُل��َس��نِي  اإلم��ام  ِمثُل  وَم��ن  احلديد:  أيب  اب��ن  وق��ال 
ِمن  افِرَد  َقد  َمكثورًا  َرَأينا  ما   : فرِّ الطهَّ َيوَم  قالوا  السالم(، 
ِب،  امُلَحرهَّ يِث  َكاللهَّ كاَن  ِمنُه،  أشَجَع  وأنصاِرِه  وأهِلِه  إخَوتِِه 
َة وأن  نِيهَّ َك بَِرُجٍل أَبت َنفُسُه الدهَّ حَيِطُم الُفرساَن َحطاًم، وما َظنُّ
ِه َبعَد  ُيعِطَي بَِيِدِه، َفقاَتَل َحّتى ُقتَِل ُهَو وَبنوُه وإخَوُتُه وَبنو َعمرِّ
الهَّذي َسنهَّ  َظِة، وُهَو  امُلَغلهَّ بِاأَليامِن  َوالتهَّوثَِقِة  هَلُم،  َبذِل اأَلماِن 

لِلَعَرِب اإِلباَء.

قال املؤرخ )هاشم معروف احلسيني( يف كتابه )من وحي 
السالم  عليه  احلسني  اإلم��ام  ثورة  إن   : احلسينية(  الثورة 
كانت الوهج الساطع الذي أضاء املسالك ملن أراد املسرية 
باإلسالم يف طريقها الصحيح واملرآة الصافية للتخلص من 
احلارض الذي كانت تعيشه األمة ومن واقعها الذي كانت 
السالم  عليه  احلسني  اإلم��ام  كان  لقد  أغالله.  يف  ترسف 
الرسول  جده  فجرها  التي  الثورة  لتلك  الوحيد  ال��وارث 
إلنقاذ  والوثنية  والعنرصية  الرعناء  اجلاهلية  عىل  األعظم 
واالستعباد.   والتسلط  الظلم  من  األرض  يف  املستضعفني 
التي  العظيمة  لقد وقف اإلمام احلسني عليه السالم وقفته 
البطوالت والتضحيات  بام فيها من معاين  العقول  صريت 
التي مل حيدث التاريخ بمثلها يف سبيل العقيدة واملبدأ وحرية 

اإلنسان وكرامته.
عىل  البكاء  دستغيب:   احلسني  عبد  السيد  اهلل  آية  وق��ال 
احلسني )عليه السالم( يوجب قبول التوبة وهو سبب طهارة 
القلب من األوساخ، وبالطبع فإن مجيع اخللق حمتاجون إىل 
أن  كام  السالم(  )عليه  احلسني  عّزة  يظهر  اهلل  إن  الشفاعة. 
إن  ع��اش��وراء.   يف  اهلل  ة  ع��زّ أظهر  السالم(  )عليه  احلسني 
)عليه  احلسني  مصيبة  يتذكر  ملن  اهلل  يعطيه  ال��ذي  األج��ر 
التي  املصائب  تلك  األوق��ات،  من  وقت  أي  يف  السالم( 
حترق القلب، وتنهمر منها الدموع، هو أجر مصيبة احلسني 

)عليه السالم(.

احلسني  اإلمام  يل  قال  عباس،  بن  اهلل  عبد  •روى 
عليه السالم: يا بَن عباس، ال تتكّلمّن بام ال ُيْعنيَك 
ُيعنيك  بام  تتكّلمّن  وال  الِوزَر،  عليَك  أخاف  فإنني 
بحقٍّ  تكّلَم  قد  متكّلم  َفُربهَّ  موضعًا،  له  َترى  حتى 
احلليَم  فإّن  سفيهًا،  وال  حلياًم  متارَيّن  وال  َفعيَب، 
أحٍد  َخلَف  تقوَلّن  وال  ُيرديك،  والّسفيه  يقليَك، 
عنَك  يقوَل  أن  حُتبُّ  ما  مثَل  إال  عنَك،  توارى  إذا 
إذا تواَرْيَت عنه، واعمل َعمَل عبٍد َيعَلُم أّنه مأخوٌذ 

باإلجرام جُمزٌي باإلحسان، والّسالم.
رجل  جاَءه  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  أّن  •ُروي 
املعصية،  عن  أص��رب  وال  ع��اص  رج��ل  أن��ا  وق��ال: 
مخسَة  »افَعل  السالم:  عليه  فقال  بموعظٍة  فِعظني 
رزَق  تأُكل  ال  ذلك:  فأّوُل  ِشئَت،  ما  واْذنِب  أشياء 
اهلل  واليِة  من  أْخُرج  والثاين:  شْئَت،  ما  واذنِب  اهلل 
َيراَك  أطُلب موِضعًا ال  والثالث:  ِشئَت،  ما  َواْذنِْب 
املوِت  ملُك  إذا جاَء  والرابع:  ما شئَت،  واذنِب  اهلل 
لَِيقبَض ُروحَك فادَفعُه عن َنْفِسَك واذنِب ما شئَت، 
النار فال تدُخل يف  أْدَخَلَك مالَك يف  إذا  واخلامس: 

النار واذنِب ما شئت.

أقوال صفوة من العلماء والمفكرين 

في االمام الحسين

قصة من كرم وشجاعة اإلمام الحسين 

بعض من 
أقواله المشهورة
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يف االنتظار

لعودتك،  نفيس  أع��درّ  جميئك،  أنتظر  زل��ت  ما 
أزرع الياسمني عىل جانبي الطريق، أمحل غصن 
أوقد  بيرساي،  البيضاء  والراية  بيمناي  الزيتون 
الياس  وريقات  مع  وأرسلها  والبخور  الشموع 
يف ماء النهر، أنثر احلروف معطرة باسمك يف كل 
امللونة لكل من أعرفهم  البطاقات  مكان، أرسل 
التواصل بأمجل  ومن ال أعرفهم، أمأل صفحات 
بالوجوه  أزينها  العبارات،  وأرق  اللوحات 
املتاميلة  وال��زه��ور  النابضة  والقلوب  الباسمة 
واألضواء املرتاقصة، ال أدُع مجياًل َيرسُّ الناظرين 
وأصنعه  رسورًا  أضعه  إال  احل��ارضي��ن  وُيبهُر 

حبورًا.
سأخلع معطف الصرب عن جسد العمر وأهرول 
وزحام  األحالم  وضجيح  األيام  نظر  عن  بعيدًا 
اآلالم، سأعرب من كدر الوهم إىل صفو احلقيقة، 
لقول وال فرصة  أترك لشاعر فسحة موزونة  لن 
الوفاء  من  درع��اً  منها  وأنشئ  إال  جلائزة  اة  مقفرّ

إكرامًا ليومك واحرتامًا لظلك. 
محدًا  ويسبح  شكرًا  يسجد  إال  يشٍء  من  وإْن 
لسالمة عودتك، وهناية وحدتك وانقضاء غيبتك 
وزوال وحشتك وانفراج كربتك. يا معز االولياء 
ومذل االعداء ومبري الظلمة ومنري العتمة. فمتى 
البشارة  انتظر  سأظل  منك؟  كائن  هو  ما  يكون 

وارتقب األمارة.

الب�شارة 

َمْسَأَلٍة  لُِكلِّ  اِمتنَِي  الصَّ َوَيْعَلُم َضِمرَي  ائِِلنَي  السَّ َيْمِلُك َحوائَِج  َمْن  يا 
اِدَقُة  الصَّ َوَمواِعيُدَك  ُهمَّ  اللرّ َعتِيٌد،  َوَج��واٌب  ح��ارِضٌ  َسْمٌع  ِمْنَك 
ٍد  مَّ حُمَ َعىل   َ ُتَصيلِّ َأْن  َفَأْسَأُلَك  الواِسَعُة،  ُتَك  َوَرمْحَ الفاِضَلُة  َوَأياِديَك 
إِنََّك َعىل ُكلِّ يَشٍء  لِْلُدْنيا َواآلخرِة  َتْقِضَ َحوائِِجي  َوَأْن  ٍد  مَّ حُمَ َوآِل 

َقِديٌر..
َرَج��ْب  شهر  ة  ُغ��ررّ يف  السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلم��ام  دع��اء 

ويستحُب قراءته يف كل يوم .

خطوة باالجتاه الصحيح
قسم  ويرددون  يتعهدون  العراقية  اجلامعات  خرجيو 
رضيح  أمام  العراق  خلدمة  والسعي  األمانة  حفظ 

اإلمام احلسني )عليه السالم(.

يامن يلك حوائج ال�شائلني
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ــتــيــاقــك  غــــمــــرات ا�ــش
اآخر ر�شالة من اهلل �شبحانه

السيد عيل  الديني االعىل سامحة  املرجع  من  وصايا 
للشباب،  ال��وارف(  ظله  )دام  السيستاين  احلسيني 

قوله:
آخر  فهو  الكريم  بالقرآن  يأنس  أن  للمرء  »وينبغي 
إليهم  أرسلها  وقد  خلقه  إىل  سبحانه  اهلل  من  رسالة 
ليثري دفائن العقول ويفّجر من خالهلا ينابيع احلكمة، 
احلوادث  فيها  بنّي  وقد  القلوب،  قساوة  هبا  ويلنّي 
هذا  ت��الوة  ي��رك  ال  أن  امل��رء  فعىل  لألمثال،  رضب��ًا 
إىل خطاب  يستمع  أّنه  نفسه، وُيشعرها  الكتاب عىل 
إىل  ِمنه  رسالة  كتابه  أنزل  تعاىل  فإّنه  له،  سبحانه  اهلل 

مجيع العاملني..«.

ارضك؟  قدماي  تطأ  عندما  ما هو شعوري  يا سيدي  اتعلم 
شعور ال يمكن وصفه.. تتسارع خطوايت ألصل اىل حرمك 
معدودة  ثوان  اال  هي  وما  احلزن  برماد  خمتنقة  وانا  الطاهر 
فيهام  ويبث  رئتي  ينعش  امل��ق��دس  رضحي��ك  واوكسجني 

النفس..
جسمي كأنُه صحراء قاحلة ما ان المس رضحيك اال ونبت 
الورد فيِه وازهر.. فأنا ال اجد االمان اال وانا عند قربك.. يا 
زامحتني  كلام  اليه  التجئ  الذي  الصغري  وطني  وكأنه  موالي 

دواهي الزمن..
بدين وجيري  السكينة ترسي يف  الذهبية جتعل  لقبتك  رؤيتي 
اهلدوء يف اركان قلبي املضطربة دقاته.. سيدي انا ال اقوى ان 
احادثك فكلام مهمت بأن ارسد لك نوائبي يتحرشج الكالم 
يف فمي وتبدأ الدموع تتناثر عىل خّدي ويرتل لساين ب�)يا إهلي 
باحُلسني الوجيه(.. فأنا عىل يقني كلام هلجت هبذا الدعاء عند 
لتشملني  بابك  طرقت  فقرية  فأنا  تردين  ال  الرشيف  رأسك 
واروم  زيارتك  من  انتهي  أن  ما  االب��وي،  عطفك  ب��رداء 
توديعك واخرج مطمئنة بأنك مسحت بكفيَك عىل جروحي 

وكأين ولدت من جديد.
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بقلم: فاطمة ماجد

�شورة ُتراثّية نادرة للعتبة 

العلوية املُقّد�شة، تعود اإىل 

خم�شينّيات القرن املا�شي.




