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مؤسسة وارث الدولية لعالج األورام.. 

ماذا قدمت؟؟

المنبُر الُحسيني 
والتحّدياُت الُمعاصرة..

مستشفى الســــــــــــــــــــيدة خديجة 
مشروع ببعد إســـــــــــــــالمي عالمي

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

بمشــاركة )600( متســابق اختتــام مســابقة 
حفظ زيارة االربعين

دور النفس والشيطان في ابتالء االنسان

بعد أن مات عطشاً 
بحر  النجف ينبعث من جديد

ما ترك الحق عزيز اال ذل، وال أخذ به ذليل اال عز.
»قال االمام الحسن العسكري )عليه السالم(: بحار االنوار ج75 ؛ص374

منازل الحق

نامت عينك...سهرت عيني



الفاش������ل يتصّور دائمًا إن الدنيا تتآم������ر عليه، وهو عادة يرى عيوب 
الناس، ويبالغ في انتقادها، وهو يحاول دائمًا تبرير فش������له باتهام 
الناجحي������ن على أنهم اتبعوا طرقًا غير ش������ريفة للوصول إلى ما هم 
علي������ه من نجاح. والم������رض عادة يحّطم أعص������اب المريض، ويؤثر 
على منطقه واتزانه. لهذا فهو يعتد أن الشخص الذي أمامه يستغل 
ضعفه، ويحاول أن يفرض عليه رأيه. واذكر دائمًا إن غرور الجاهل 
ال حدوَد له!.. وهذا الغرور يعمي بصيرته ويهز عقله، ويسد أذنيه؛ 
إذ هو يعّد نفس������ه أذكى من الش������خص الذي أمامه. ويعتقد إن من 
الرجولة، وحفظ كرامته أن يتمس������ك برأيه الخاطئ، ويتوهم أّن 

الضعيف هو الذي يقتنع برأي غيره!.
 من خ������ال التجربة في الحياة نجد الجاهل يحاول عادة أن يقنعك 
بزعيق حنجرته ال بمنطق������ه وحججه انه يتصور إن الصراخ يغلب 
المنطق، وان الحناجر القوية قادرة على تحويل الضالة إلى صواب، 
واألكاذيب إلى حقائق، ويضع الموانع أمام الناجح والمتميز، وهو 

يراوح بمحله ال يتقدم خطوة بل يتراجع خطوات. 
هن������ا علين������ا أن ال نحاس������ب الجاهل بعقلي������ة المتعلم، وال الفاش������ل 
بعقلية الناجح، وال المريض بعقلية المعافى، فالحمقى والجهاء 
وأحكامهم الظالمة وتصرفاتهم المثيرة، عندما تتركهم يثرثرون 
من دون أن تبّرر حماقاتهم وأحكامهم وإطاقاتهم المجانية والجائرة 
فأنك ستعيش حاوة الدنيا وراحة البال.. أما الذين يشغلون أنفسهم 
بمحاسبة اآلخرين فا ينامون الليل؛ ألن عملية الحساب تطرد النوم 
من العيون وتحيل هدوء الليل إلى صراخ وضجيج وأضغاث أحام. 
مثل هذه األمراض المترّس������بة في نف������وس الواهمين بأنهم أصحاء 
نق������رأ عنها يوميًا في الصحف وبعض الكتب، والكثير من المجات 
الثقافية، ونراهم من خال الشاش������ات، ونس������معهم مجبورين وهم 

يتحاورون بمنطق األنا.. إلى آخره من الكام.
ونذّكره������م إن نفعت الذكرى أن يراجعوا أنفس������هم ليكونوا قدوًة 
ومن إبداعهم مدرس������ة يرس������و بمرس������اها المبدعون الجدد والذين 
فاقوه������م إبداعًا وأن يعترفوا بهم، في زمن فاق )الصانع( األس������تاذ، 
وليتذك������روا إّن كبار المبدعين صنعوا ألنفس������هم مجدًا وتاريخًا 
من خ������ال تاميذهم الذين فاقوهم إبداعًا وأصبحت لهم مدرس������ة 

مستمرة في الحياة.. فالحياة مدرسة.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    احلياة مدر�ضة م�ضيئة
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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حينام تطالب املرجعية الدينية العليا سواء بشكل مبارش 
النجف  يف  مكتبها  من  الصادرة  البيانات  طريق  عن 
من  املقدسة  كربالء  يف  ممثليها  أحد  ويتلوها  األرشف، 
منرب اجلمعة يف الصحن احلسيني الرشيف، أو عن طريق 
كربالء  يف  ممثليها   احد  خطب  خالل  من  مبارش  غري 
املطالبة ذاهتا عرب خطاب منرب  املقدسة، وكثريًا ما تكرر 

اجلمعة املبارك.
أقول، عندما تفعل ذلك؛ فإن مثل تلك املطالبة أكيد هي 
يف النهاية تصب يف خدمة املصلحة العليا للبالد والعباد، 
العليا  املرجعية  تتوخاه  شخيص  غرض  أو  مصلحة  وال 
لنفسها من وراء تلك املطالبة،  ومن ثم ال تكرر مثل تلك 
املطالبة أو هذه إال ألمهيتها أواًل، ولعدم استجابة الطرف 
اآلخر ثانيًا.. وأعني بالطرف اآلخر من بيده زمام احلكم 

يف البلد، أو جتدد الرضورة للتذكري هبا ثالثًا. 
يتم حتديد حماور اإلصالح  املرجعي  البيان  وهنا يف هذا 
املحاصصة،  وجت��اوز  الفساد،  مكافحة  عرب  احلقيقي 

واملحسوبيات يف إدارة الدولة.   
الصايف  امح��د  السيد  لسامحة  الثانية  اخلطبة  ففي 

امل��واف��ق  ص��ف��ر1441ه���   5 بتاريخ  توفيقاته  دام���ت 
2019/10/4م حتث قائاًل:  

» اخويت.. اخوايت اقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب 
سامحة السيد – دام ظله–  يف النجف األرشف:

إن املرجعية الدينية العليا طاملا طالبت القوى واجلهات 
يف  منهجها  من  تغريرّ  أن  السلطة  بزمام  سك  تمُ التي 
ة يف  التعامل مع مشاكل البلد، وأن تقوم بخطوات جادرّ
املحاصصة  وجتاوز  الفساد  ومكافحة  اإلصالح  سبيل 
رت الذين يامنعون  واملحسوبيات يف إدارة الدولة، وحذرّ
من االصالح ويراهنون عىل ان ختفرّ املطالبات به راهنت 
واذا  منها..  إن االصالح رضورة ال حميص  يعلموا  بأن 
ة فإهنا ستعود يف وقت آخر  به مدرّ املطالبة  ت مظاهر  خفرّ

بأقوى وأوسع من ذلك بكثري..«.
وهنا يف بيان املرجعية الدينية العليا يعاد التأكيد جمددا عىل 
نفس املطالبات القديمة، إذ إن تلك املطالب بقيت معلقة 
دون استجابة رغم مرور سنوات وسنوات عليها، ولو 
قيرّض خلطاب اجلمعة املبارك أن يعاد جمددًا وينهي فرتة 
املعلقة ستطالب  املطالبات  تلك  نفس  لكانت  انقطاعه؛ 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك

عة
جم
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ى 

ـد
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بقلم: طالب عباس الظاهر
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هبا املرجعية الدينية العليا جمددًا، كون املشاكل ذاهتا يعاد 
تدويرها، ولكن هل من املفيد تكرار نفس املطالب دائاًم 
رغم تعمد املعني هبا.. اشاحة عينه والغفلة عنها، وصم 

املخاطب هبا آذانه عن سامعها؟    
اليوم تؤكد املرجعية مرة اخرى عىل ما طالبت به من   «
الثالث اىل اختاذ خطوات عملية  السلطات  قبل وتدعو 
ان  عىل  وتشدد  احلقيقي،  االصالح  طريق  يف  واضحة 
ورقابية  ترشيعية  صالحيات  من  له  بام  النواب  جملس 
تمُغريرّ  مل  فام  املجال..  هذا  يف  األك��رب  املسؤولية  يتحمل 
انبثقت منها احلكومة من منهجها ومل  التي  كتلهمُ الكبرية 
تستجب ملتطلبات االصالح ومستلزماته بصورة حقيقية 

فلن يتحقق منه يشء عىل أرض الواقع..
تتحمل  الرقابية  واالجهزة  القضائية  السلطة  إن  كام 
الفاسدين  الفساد ومالحقة  مسؤولية كربى يف مكافحة 
واسرتجاع اموال الشعب منهم، ولكنها مل تقم يف ما مىض 
بقي احلال كذلك  الصدد، واذا  بام هو رضوري يف هذا 

فال أمل يف وضع حد إلسترشاء الفساد يف البلد..«.
وحيدد البيان يف هذه الفقرة أحد أهم واجبات احلكومة 

جتاه املواطنني بشكل واقعي وموضوعي.. سبيال لتحقق 
أجل  من  بوسعها  ما  العمل  وهي  اصالحية،  خطوات 
ختفيف  أجل  من  الناس  لعامة  تقديمة  يمكن  ما  تقديم 
املعاناة عنهم، وحيددها بتحسني اخلدمات العامة، واجياد 
بالتعيني  املحسوبيات  وت��رك  للعاطلني،  عمل  فرص 
وتقديمهم  الفاسدين  وحماربة  احلكومية  الوظائف  يف 

للعدالة.
تقدمت  الذي  باملقرتح  ر  ذكرّ بل  هبذا..  البيان  يكتفي  ومل 
لتحديد  جلنة  تشكيل  حول  العليا  الدينية  املرجعية  به 
لإلصالح  حتقيقًا  الفساد..  ملكافحة  الالزمة  اخلطوات 
هلذه  احلكومة  استجابت  ه��ل  ال��س��ؤال:  امل��ن��ش��ود.. 
املطالبات؟ هل شكلت جلنة مثلام أشارت إليه املرجعية 

الدينية العليا؟!   
بام  وتقوم  بواجباهتا  تنهض  أن  فعليها  احلكومة  اما   «
بتحسني  املواطنني  معاناة  ختفيف  سبيل  يف  وسعها  يف 
اخلدمات العامة وتوفري فرص العمل للعاطلني واالبتعاد 
عن املحسوبيات يف التعيينات احلكومية وعليها تكميل 
ملفات املمُتهمني بالتالعب باألموال العامة واالستحواذ 

ما لم ُتغّير الكتل الكبيرة التي انبثقت منها الحكومة من منهجها ولم 
تستجب لمتطلبات االصالح ومستلزماته بصورة حقيقية؛ فلن يتحقق 

منه شيء على أرض الواقع

،،
،،



عليها تهيدًا لتقديمهم اىل العدالة..
املرجعية سبق ان اقرتح يف تواصله  ونمُشري هنا اىل ان مكتب 
مع اجلهات املسؤولة يف السابع من آب من عام 2015 يف ِعزرّ 
ل جلنة من  احِلراك الشعبي املمُطالب باإلصالح، اقرتح ان تمُشكرّ
عدد من االسامء املعروفة يف االختصاصات ذات العالقة من 
لطة ممن حيضون باملصداقية ويمُعرفون بالكفاءة  خارج قوى السمُ
العالية والنزاهة التامة، وتكلرّف هذه اللجنة بتحديد اخلطوات 
املطلوب اختاذها يف سبيل مكافحة الفساد وحتقيق االصالح 
ريات  جممُ عىل  باالطالع  ألعضائها  يمُسمح  ان  عىل  املنشود 
يف  املؤثرة  الفعاليات  مع  وجيتمعوا  دقيقة،  بصورة  االوضاع 
املحافظات  خمتلف  يف  املتظاهرين  ممثلوا  مقدمتهم  ويف  البلد 
اللجنة  لالستامع اىل مطالبهم ووجهات نظرهم فإذا اكملت 
عملها وحددت اخلطوات املطلوبة ترشيعية كانت او تنفيذية 
او قضائية يتم العمل عىل تفعيلها من خالل جماريه القانونية 

ولو باالستعانة بالدعم املرجعي والشعبي..«.

يف  امل��رارة  نلمح  هذا،  البيان  من  األخرية  الفقرة  خالل  من 
احللق والقذى يف العني، واألسى يف القلب، ولكن رغم ذلك 
يؤخذ  ولعل  عسى  األمل..  العليا  الدينية  املرجعية  تقطع  مل 
الغاضبة.  املظاهرات  وترية  تصاعد  بعد  بموجبه  والعمل  به 
البلد..  ومصلحة  واملنطق  العقل  تغليب  ب��رضورة  مذكرة 
فانطبق عليهم قول  املشكلة،   استمرار  دائاًم من  تعودنا  وكام 

الشاعر: 
لقد أسمعت لو ناديت حيا *** ولكن ال حياة ملن تنادي!

وهنا يأيت اجلواب من قبل املرجعية الدينية العليا نفسها ويف 
هذا البيان نفسه.

بِه يف هذا  املقرتح يف حينِه واألخذمُ  يتم األخذ هبذا  مل  » لكن 
الراهنة..  املحنة  لتجاوز  مناسبًا  مدخاًل  يكون  ربام  الوقت 
نأمل ان يغلب العقلمُ واملنطق ومصلحة البلد عند من هم يف 
مواقع املسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا األمور قبل فوات 

األوان«.

اليوم تؤكد المرجعية مرة اخرى على ما طالبت به من قبل وتدعو 
السلطات الثالث الى اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق االصالح 

،،الحقيقي
،،



األدوية بصورة  بيع ورشاء  األخرية ظاهرة  اآلونة  السؤال: كثرت يف 
معلنة يف بعض األسواق املحّلية والتجارية، نرجو بيان رأي سامحتكم 

يف هذا املوضوع عىل فرضني:
أّواًل: يقوم بعض املواطنني برشاء األدوية القادمة عن طريق املساعدات 
بطريقة أو بأخرى ثّم بيعها إىل بعض األشخاص القادمني من بعض 

الدول املجاورة؟
بعض  طريق  عن  العراق  إىل  تدخل  التي  األدوي��ة  بعض  هناك  ثانيًا: 
الوكالء علاًم بأّن هذه األدوية غري خاضعة للرقابة الدوائية أو ما يسّمى 

بالسيطرة النوعية بل تباع يف األسواق بصورة مبارشة؟
اًل: ال جيوز ذلك. اجلواب: أورّ

ثانيًا: إذا مل ترتتب عىل ذلك أيرّة خماطر فال بأس به وإالرّ فال جيوز.
السؤال: ماهو رايكم يف الصيديل او الطبيب الذي يبيع بعض االدوية 
مع  أم  اليها  املرىض  حاجة  مع  سواء  السوداء  بالسوق  الدائرة  خارج 

عدم حاجتهم ، وسواء اكان الطبيب حمتاجًا لقلة مورده ام ال؟
اجلواب: ال نجيز ذلك يف مطلق موارده.

السؤال: يف الوقت احلارض يستفاد من الكحول )وهو مسكر يف واقع 
األمر( يف صنع كثري من األدوية وال سّيام األدوية املرشوبة والعطور )ال 
سّيام أنواع الكولونيا التي تستورد من اخلارج(، فهل جتيزون للشخص 
وسائر  واستعامل  وهتيئة  ورشاء  بيع  بذلك  غريالعارف  أو  العارف 

وجوه املنافع األخرى للمذكورات؟
ا الرشب فإنرّام جيوز إذا  اجلواب: جيوز البيع والرشاء واالستعامل، وأمرّ

ًا بحيث ال توجب اإلسكار. كانت النسبة ضئيلة جدرّ
السؤال: هل اإلسبريتو الذي يوضع عىل الشعر نجس أم طاهر؟ وهل 

جتوز الصالة فيه؟
اجلواب: هو طاهر ما مل يعلم باشتامله عىل النجس، علاًم بأنرّ الكحول 

طاهر.
السؤال: لقد وجدت أّن منتج غرغرة الفم حيتوي عىل ماّدة الكحول، 

فهل من إشكال يف استخدامه؟
اجلواب: ال بأس باستعامل الغرغرة املشتملة عىل الكحول.

السؤال: تدخل الكحول يف تركيب كثري من العقاقري واألدوية، فهل 
جيوز تناوهلا؟ وهل هي طاهرة؟

بمقدار  فيها  املستخدم  الكحول  إنرّ  وحيث  طاهرة،  هي  اجل��واب: 
مستهلك جيوز تناوهلا أيضًا.

الغرب جتارب عىل األدوية قبل طرحها  السؤال: جتري الرشكات يف 
يف األسواق، فهل جيوز جتربة دواء عىل مريض إذا ظّن الطبيب أّن هذا 

الدواء مفيد ملريضه قبل انتهاء التجارب عليه من دون علم املريض؟
جتربة  عىل  موافقته  وكسب  باحلال  املريض  إعالم  من  بّد  ال  اجلواب: 
املؤّكد عدم تسّببه يف مضاعفات جانبية  إذا كان من  إاّل  الدواء عليه، 

وإّنام يشّك يف فائدته.
َر له؟ عرّ السؤال: هل جيوز للصيديل أن يبيع الدواء بأكثر ممرّا قد سمُ

اجلواب: ال جيوز.

متابعة : محمد حمزةالأدوي����������ة ال��ط��ب��ّي��ة



الدنيا واختلفوا يف رؤيته  أنَّه سبحانه ال يرى يف  اتفق املسلمون عىل 
يف  جاء  وما  احلكيم  للذكر  تبًعا  اإلمامية  الشيعة  فذهبت  اآلخرة,  يف 
خطب اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم( إىل امتناع رؤيته يف اآلخرة، 
ِطيفمُ  َو اللَّ ْدِركمُ اأَلْبَصاَر َوهمُ َو يمُ همُ اأَلْبَصارمُ َوهمُ ْدِركمُ فقال سبحانه: {الَّ تمُ
برِيمُ )األنعام/103(}،  وقال اإلمام عيل )عليه السالم( يف وصفه  اخْلَ
مل  الذي  »األول  األشباح:  خطبة  تسمى  له  خطبة  يف  تعاىل  لسبحانه 
فيكون  بعد  له  ليس  الذي  واآلخر  قبله،  يشء  فيكون  قبل،  له  يكن 

يشء بعده، والرادع أنايس األبصار عن أن تناله أو تدركه«..
ا ما يستدل به عىل جواز الرؤية يف اآلخرة فليس بتام، وقد استدل  وأمرّ
ٌة  وٌه َيْوَمئٍِذ نَّارِضَ جمُ القائلون بجوازها قدياًم وحديًثا بقوله سبحانه: {ومُ
ٌة  َباِسَ َيْوَمئٍِذ  وٌه  جمُ َوومُ )القيامة/23(  َناِظَرٌة  ا  َ َرهبهِّ إىَِل  )القيامة/22( 
يف  والدقة  )القيامة/25(}،  َفاِقَرٌة  ا  هِبَ ْفَعَل  يمُ َأن  نُّ  َتظمُ )القيامة/24( 
الرمحة  انتظار  هو  بالنظر  املراد  أنَّ  عىل  توقفنا  ِك��َرْت  ذمُ التي  اآليات 
وذلك لوجهني: أوهلام إلسناده تعاىل النظر إىل الوجوه وليس العيون, 
َيْوَمئٍِذ  وٌه  جمُ )ومُ اإلهبام  يرفع  البعض  بعضها  اآليات  مقابلة  واآلخر 
ا  َ َرهبهِّ )إىَِل  تعاىل:  وقوله  ٌة(  َباِسَ َيْوَمئٍِذ  وٌه  جمُ )َوومُ قوله  يقابلها  ٌة(  نَّارِضَ

ا َفاِقَرٌة( وتدل هذه اآليات إنَّ  ْفَعَل هِبَ نُّ َأن يمُ َناِظَرٌة(، يقابلها قوله: )َتظمُ
معنى النظر هنا انتظار الرمحة وأما ما ورد يف الروايات حول الرؤية 
مضادة  كانت  إذا  خصوًصا  العقيدة  هبا  تثبت  ال  آحاد  أخبار  فكلها 
للذكر احلكيم، عىل أن يف سند البعض ضعفا. وهذا إمجال القول يف 

توحيده وصفاته الذاتية والفعلية.
ونقل احلراينرّ كالًما لإلمام احلسني )عليه السالم( عن الترّوحيد، منها: 
ميع البصري, ال تدركه األبصار وهو  )هو اهلل ليس كمثله يشء وهو السرّ
يدرك األبصار وهو اللرّطيف اخلبري. استخلص الوحدانية واجلربوت 
وال  أمره  من  يشء  يف  له  منازع  ال  والقدرة  واإلرادة  املشيئة  وأمىض 
له  مثل  وال  يشاهبه  له  سمي  وال  ينازعه  له  ضد  وال  يعادله  له  كفو 
إال  بتفكريهم  التفكري  أهل  وال  بألباهبا  العلامء  تدركه  ال  يشاكله، 
بالتحقيق إيقاًنا بالغيب, ألنرّه ال يوصف بيشء من صفات املخلوقني 
ت كلامت اإلمام احلسني )عليه  مد...«، فقد وضحَّ وهو الواحد الصرّ
بأنفسهم,  تعاىل  اهلل  يشبهون  الذين  األشخاص  من  حتذيره  السالم( 
وبيانه لعدة صفات من صفات اهلل تعاىل وما هذا البيان إال رد عليهم 

لشدة وصفهم هلل هبذه الصفات التي ال تليق به تعاىل.

يِف  َما  َلهمُ  َسبهِّحمُ  يمُ ْسَنى  احْلمُ ْساَمء  اأْلَ َلهمُ  رمُ  امْلمَُصوهِّ اْلَباِرئمُ  الِقمُ  اخْلَ مُ  اهللَّ َو  {همُ

يقول  )احلرش/24(}،  ِكيممُ  احْلَ اْلَعِزيزمُ  ��َو  َوهمُ ْرِض  َواأْلَ ��اَمَواِت  ال��سَّ
الشيخ حممد رضا املظفر)ت :1383ه��( ومن املحدثني الذي أوجز 
الثبوتية  رأي اإلمامية بقوله: »عقيدة الشيعة اإلمامية يف صفاته تعاىل 
والكامل(،  )اجلامل  أو  الذات  بصفات  تسمى  التي  الكاملية  احلقيقية 
كالعلم والقدرة والغنى واإلرادة واحلياة - هي كلها عني ذاته ليست 
هي صفات زائدة عليها، وليس وجودها إال وجود الذات، فهو قادر 
صفاته  يف  اثنينية  ال  ق��ادر،  هو  حيث  من  وحي  حي،  هو  حيث  من 

ووجودها وهكذا احلال يف سائر صفاته الكاملية.

آللئ قرآنية

صفات الله الحقيقة الكمالية

إعداد: حيدر التميمي

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

الذاتية وصفاته  توحيده 

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

8



النَّاِس  َعىَل  َهَداء  شمُ ونمُوْا  َتكمُ لهِّ َوَسًطا  ًة  مَّ أمُ ْم  َجَعْلَناكمُ {َوَكَذلَِك 

نَت  كمُ تِي  الَّ اْلِقْبَلَة  َجَعْلَنا  َوَما  َشِهيًدا  ْم  َعَلْيكمُ ولمُ  سمُ الرَّ وَن  َوَيكمُ
وَل مِمَّن َينَقِلبمُ َعىَل َعِقَبْيِه َوإِن  سمُ بِعمُ الرَّ َعَلْيَها إاِلَّ لَِنْعَلَم َمن َيتَّ
ِضيَع  لِيمُ مُ  اهللرّ َكاَن  َوَما  مُ  اهللرّ َهَدى  ِذيَن  الَّ َعىَل  إاِلَّ  َلَكبرَِيًة  َكاَنْت 
)البقرة/143(}،  ِحيٌم  رَّ وٌف  ؤمُ َل��رَ بِالنَّاِس   َ اهللرّ إِنَّ  ْم  إِياَمَنكمُ
لقد مجعت رسالة االسالم شتات امة صنعت منها احلضارة 
يف  يعيشون  االسالم  قبل  العرب  كان  فقد  العامل  يف  االقوى 
العربية واطرافها، فحوهلا  اجلزيرة  ارض  متناثرة من  مناطق 
الرسول االكرم )صىل اهلل عليه واله( يف مدة قياسية جدا اىل 

امة شاهدة عىل الناس بالقسط والعدل.
شتات  ويلملم  طاقاته،  االنسان  يف  يفجر  الكريم  فالقرآن 
ينبض  حٌي  كتاب  وأنه  سيام  ال  واح��دة،  راية  حتت  البرشية 

بالفاعلية والروح اىل يوم القيامة، فاهلل سبحانه وتعاىل وعَد 
االنسان بالثواب، وتوعده بالعقاب؛ بمعنى ان اخلالق املتعال 
مل خيلق االنسان ليفنى، وانه مل جيعل حدوده يف الدنيا اذ هذه 
البرش، لريقوا هبا  االخرية ليست اال وسيلة من وسائل بني 
االفق  القرآن مثل هذا  يفتح  اعىل وارقى، وحينام  ما هو  اىل 
الواسع امام االنسان، فانه يبعث فيه الروح والعزم واالرادة، 
ثم انه يدعوه اىل اجلهاد؛ ويبعث فيه الروح والعزم واالرادة، 
ثم انه يدعوه اىل اجلهاد؛ هذه الفريضة املقدسة التي ال تعني 
القتال فقط، بل هي تعني بذل املزيد من اجلهد يف كافة مناحي 
احلياة، فهي تعني االنفاق واالحسان والعطاء والتغلب عىل 
هوى النفس ووساوس الشيطان.. لغرض التحرر من اهلوى 

الرشير وقود الباطل.

ِحْفُظ الحقوق المالية للمرأة في القرآن الكريم: 
)سورة النساء نموذًجا( 

القرآن سبيـلنا الـى الرقي

إعداد: تقى واثق الموسوي / ح1

آفاق قرآنية

لقد عرض القرآن الكثري من شؤون املرأة يف أكثر من عرش سور منها 
سورة النساء. وقد دلت هذه العناية عىل املكانة التي ينبغي أن توضع 
املرأة هبا ال يف رشع  نظر اإلسالم وأهنا مكانة مل حتظ  املرأة يف  فيها 

ساموي سابق وال يف قوانني برشية تواضع عليها الناس فيام بينهم. 
منسجاًم،  متكاماًل  جمتمًعا  س  ليؤسهِّ القرآن  يف  العرض  هذا  وجاء 
ومن  احلكيم،  الرشع  ويسوسه  املنضبط،  الصحيح  التديرّن  يسوده 
احلكيم  الشارع  بنيَّ  املتكامل  الديني  املجتمع  مفهوم  تكريس  أجل 
وببيان  صاحبه،  جتاه  فرد  كلُّ  هبا  يلتزم  التي  والواجبات  احلقوق 
هذه احلقوق والواجبات يتمكن النظام من اهليمنة عىل حياة األفراد 
لتوجيههم إىل الطريق السليم يف نيل احلقوق ومنحها، وذلك وفق 
ووضع  األحكام  ترشيع  من  ل  املنزرّ ال��رشع  ختدم  التي  الضوابط 

احلدود.
ومن بني احلقوق التي تنازعت فيها مجيع الفلسفات واألديان قدياًم 
من  بني  ق��دًدا؛  طرائق  فيها  الناس  وانقسم  امل��رأة،  حقوق  وحديًثا 
س ملجتمع ذكوري يستبعد أيرّ حق للمرأة، وآخر أنثوي يرى  يؤسهِّ
د عىل حقوقها وفق نظرة مادية بحتة  الكون من خالل املرأة، ويؤكرّ

تستبعد أي بعد ديني يف تعيني احلقوق.
االجتامعية  الناحية  من  امل��رأة  حقوق  قضيرّة  القرآن  تناول  وق��د 
وأعطاها  تفصيل،  أيام  حقوقها  ل  وفصَّ والدينية،  واالقتصادية 

طبيعتها  مع  ينسجم  الذي  القدر  واالستحقاقات  االمتيازات  من 
املواضع  حقوقها يف  د عىل  وأكرّ الدينية،  وفطرهتا  احلياتية  ووظيفتها 
َظنُّ أن تضيع فيها؛ وذلك ألن الذي يمنح احلق نفسه قد يكون  التي يمُ
املالية سواء يف  كالويل والزوج وغريمها، وأكد عىل حقوقها  خصاًم 

باب املرياث أو الزوجية.
وقد كانت سورة النساء نموذجا للعدالة االجتامعية التي يدعو إليها 
باملرأة  املتعلقة  املالية  احلقوق  نتناول  وسوف  املرأة،  حق  يف  القرآن 

والتي أكد عليها القرآن من خالل هذه السورة الكريمة.
إذا  فإنه  ولذا  إنسان؛  لكل  بالنسبة  رضورة  يمثل  املال  أن  شك  ال 
استحقه يكون من كامل العدل رصفه له كاماًل غري منقوص، ونظًرا 
بسبب  -إما  هلا  املستحق  املال  حق  يف  املرأة  عىل  التحايل  إلمكانية 
أكد  القرآن  فإن  بأي سبب آخر-  أو  الورثة  أو بسبب  الزواج  عقد 
ع هذا التأكيد بحسب املجاالت،  عىل رصف هذه احلقوق هلا، وتنورّ
فأكد عليه يف احلالة االعتيادية، وطلب أن يرصف هلا حقها بمجرد 
احلق،  ضياع  مظنة  وهو  االختالف،  عند  عليه  أكد  كام  استحقاقه، 
وانتصار الطرف األقوى لنفسه يف مقابل ظلم غريه، وجعله فتوى 
يف  وسنورد  باليتم،  واتصافها  املرأة  ضعف  حالة  يف  اهلل  من  موقعة 
السورة  املايل كام ورد يف  استحقاقها  تفصيال حلاالت  الثانية  احللقة 

الكريمة.
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المش��روع الطب��ي االضخ��م 
لع��الج األورام الس��رطانية ف��ي الع��راق

مؤسســة وارث الدوليـــــــــــة لعــالج األورام.. 

قدمت؟؟ ماذا 
تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: محمد الخفاجي
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مؤسســة وارث الدوليـــــــــــة لعــالج األورام.. 
تع��د مؤسس��ة وارث الدولية لع��الج االورام ف��ي محافظة كرب��الء المقدس��ة التابع لهيئة 
الصح��ة والتعلي��م الطب��ي ف��ي العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة اضخ��م المش��اريع الطبي��ة 
المتخصص��ة باألورام الس��رطانية في العراق، حيث تبلغ مس��احتها االجمالية )20.000م2(، 
وتضم ثالث بنايات خصصت لرقود المرضى واقس��ام طبية واخرى لس��كن االطباء، فضال عن 
اس��تحداث مرك��زا جدي��داً خصص لعالج الغ��دة الدرقية تحت مس��مى )مركز ال��وارث للعالج 

بالنظائر المشعة(.
ولكون العتبة الحس��ينية المقدسة تولي اهتماما كبير بالمشاريع الطبية واالنسانية في 
الب��الد فقد س��عت الى توفير اح��دث االجهزة والتقني��ات الطبية المس��تخدمة في افضل 
المستشفيات العالمية، إلغناء المؤسسة باألجهزة والمستلزمات، وتقليل عبء المريض 

في السفر خالج البالد للعالج.
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مكونات المشروع
بنايات،  ثالث  االورام  لعالج  الدولية  وارث  مؤسسة  وتضم 
للطابق  بنائية  بمساحة  طوابق   )4( من  مؤلفة  منها  االوىل 
باإلشعاع  )العالج  أقسام  ب���)2700م2(، وحتوي  تقدر  األول 
املوضعي، والعالج بالكياموي، والتشخيص باألشعة والرنني، 
واملخترب،  والصيدلية،  وال��ط��وارئ،  العمليات،  اىل  اضافة 
والعيادات، وغرف إدارية(، أما البناية الثانية فمتكونة من )4( 
الثالثة  البناية  خصصت  فيام  املرىض،  لرقود  خصصت  طوابق 
للعالج  ال��وارث  )مركز  استحداث  تم  كام  األطباء،  لسكن 
بالنظائر املشعة(، املخصص لعالج الغدة الدرقية حتت مساحة 
)غرف  حمكم  عزل  نظام  عىل  وحيتوي  )600م2(،  تبلغ  بناية 
من  الدرقية  الغدة  ب��أورام  املصابني  املرىض  لعالج  مرصصة( 
النوع املتاميز ويتطلب العالج بامدة )اليود املشع(، كذلك يضم 

غرفة لفحص املرىض واثنني اخرين للفيزياء الطبية، يصاحبها 
ست ردهات معزولة بامدة الرصاص ملن االشعاع من املرىض.

السعة السريرية
رغم ان  السعة الرسيرية ملؤسسة وارث الدولية لعالج االورام 
بعالج  اخلاصة  املستشفيات  ان  اال  سيرا،   )120( اىل  تصل 
بل  األسة  بعدد  عملها  او  نتاجها  يقاس  ال  الرسطان  امراض 
بأمراض  للمصابني  املوجه  والطبي  االنساين  العطاء  بقيمة 

االورام.
الغاية من انشاء مؤسسة وارث

ان العتبة احلسينية املقدسة دائام ما تضع يدها يف أي جمال يصب يف 
خدمة املواطن العراقي، وبعدما استشعرت خطورة الوضع يف 
العراق نتيجة تزايد حاالت اإلصابة بالرسطان، وخصوصًا يف 
حمافظات جنوب العراق نتيجة التلوث البيئي وخملفات احلروب 
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التي شهدها البلد، حتى اصبحنا نسمع عن تسجيل مئات 
املستشفيات  عدد  يف  كبري  نقص  يقابلها  سنويا،  احلاالت 
تكبد  اىل  أدى  مما  احلديثة،  املتخصصة واألجهزة  واملراكز 
املواطنني مبالغ طائلة نتيجة اضطرارهم للسفر اىل خارج 
العراق بغية العالج، لذا وجه ممثل املرجعية الدينية العليا 
انشاء  رضورة  اىل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
االعداد  تستوعب  اسرتاتيجية  وبخطة  متطور  مستشفى 
املتزايدة من اإلصابات سنويا فضال عن جتهيزها بأحدث 

األجهزة والتقنيات الطبية مستوى.
اتفاقيات دولية

ابرت مؤسسة وارث الدولية لعالج االورام عدة اتفاقيات 
مع مؤسسات ومراكز دولية متخصصة يف معاجلة األورام 
الرسطانية، والعمل عىل انشاء مراكز أبحاث متخصصة، 
والوطن  العراق  طلبة  لتدريب  مركزا  ستصبح  اهنا  كام 
انحاء  كافة  من  واالط��ب��اء  االس��ات��ذة  وحضور  العريب، 
البورد  شهادة  ستمُمنح  كوهنا  عن  فضال  العريب،  الوطن 

العريب التخصيص )الدكتوراه(.

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

13



شركات عالمية
املقدسة عىل جتهيز  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  كام حرصت 
املؤسسة بأحدث األجهزة الطبية وذلك من خالل التعاقد مع 
رشكات عاملية املانية وامريكية وبلجيكية رصينة ورائدة يف جمال 
املؤسسة  لتجهيز   )Siemens Varian( كرشكات  الطب، 
بأحدث األجهزة واملعدات الطبية، فضال عن التعاقد مع ثالث 

رشكات من املانيا وسويرسا وبلجيكا لتجهيز املختربات.
خدمات متكاملة

هو  الدولية  وارث  مؤسسة  يف  املقدمة  اخلدمات  مجلة  بني  من 
متكامل،  بشكل  وال��ع��الج(  )التشخيص  خدمات  توفريها 
حيث تعاقدت مع رشكة )ACCURAY( لتجهيزها   جهاز 
اول  وهو   )Cyberknife S7( باإلشعاع  جراحي  روبوت 
األوسط  الرشق  يف  نوعه  من  واالول  للعراق،  يدخل  جهاز 
الكيمياوي  العالج  يتوفر  العالجية  الناحية  فمن  املؤسسة، 
الناحية التشخيصية هناك جهاز  واالشعاعي واجلراحي، ومن 
)البت سكان(، فضال عن تصنيع املادة املشعة يف معمل متكامل 
املوافقات الالزمة من اجلهات  داخل املؤسسة بعد استحصال 

عالية  فندقية  خدمات  عىل  املؤسسة  احتواء  جانب  اىل  املعنية، 
املستوى، وتوفري بنايات سكنية لألطباء واخرى للمرىض.

االجهزة الطبية
كجهاز  ومتطور  حديثة  طبية  أجهزة  عىل  املؤسسة  حتتوي 
)السايكرتون( امللحق بكافة املختربات اخلاصة بإنتاج وحتضري 
املشعة  املادة  استرياد  عن  املؤسسة  غني  يمُ والذي  املشعة،  املواد 
جهاز  وكذلك  العراقية،  املحافظات  باقي  اىل  سيصدر  بل 
عن  يعمل  ال��ذي   ،)HDR( بتقنية   )brachytherapy(
 ،)ABVS( طريق املعاجلة الكثيبة، وجهاز سونار يعمل بتقنية
التي تعد من التقنيات النادرة عن طريق استخدام االمواج فوق 
للتشخيص  متطورة  واجهزة  الرسطان،  عن  للكشف  الصوتية 
للجسم،  الشامل  للفحص  واجهزة  الثدي،  لرسطان  املبكر 
ان  كام  البولية،  واملجاري  االمعاء  وخاصة  االعضاء،  وتلوين 
مواصفات  وفق  مدرعة  حصينة  غرفة   )14( تضم  املؤسسة 

عاملية رصينة وضمن معايري اجلودة العاملية.
محاربة السرطان

ديمومة املؤسسة عىل توفري كل ما من شأنه تقديم خدمة طبية 
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التي  والتطويرية  العلمية  لألبحاث  مركز  اىل ضم  تسعى  بنتائج طيبة جعلها 
احدث  مع  مبارش  بشكل  سريتبط  حيث  الرسطان،  مرض  بمحاربة  تعنى 
وقعت  املؤسسة  ان  كام  واألردن(،  ومرص  )لندن  يف  املتطورة  الطبية  املراكز 
سني  احلمُ ومركز  مرص،  يف  و)هبية(   )57357( مركزي  مع  تفاهم  مذكرة 
قبل  من  الطبية  اخلدمات  أفضل  تقديم  هبدف  األردن  يف  الرسطانية  لألورام 

امهر األطباء.
اضاءات

حتقيق  اىل  هتدف  ال  املؤسسات  هذه  خالل  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان 
االرباح املالية بل تسعى اىل تقديم افضل اخلدمات وسدهِّ احتياجات املوطنني 
من  إال  هي  ما  االموال  منها  تستحصل  التي  املشاريع  وان  معني،  جانب  يف 
اجل ديمومة املرشوع وليس الربح، والدليل عىل ذلك؛ العالجات للمرىض 
دون سن ال�)12( عامًا يف عموم البالد تقدم بشكل جماين يف املؤسسة، ناهيك 
عن املبادرات املجانية التي تقدم بني احلني واالخر لعموم املرىض وخصوصا 
)عليه  احلسني  االمام  فيض  مبادرة  تكلفة  در  تقمُ حيث  الدينية،  املناسبات  يف 
السالم( مدفوعة الكلفة التي اطلقتها العتبة احلسينية املقدسة قبل عدة شهور 
ب� )1,454,391,413( دينار عراقي، كام تلتها مبادرات اخر يف مناسبات دينية 

كربى اطلقتها العتبة احلسينية املقدسة لعالج املرىض.
فترات قياسية

منذ افتتاح الرسمي ولغاية الربع االول من عام 2022م استقبلت املؤسسة 
العالجية  اخلدمات  هلم  وقدمت  العراق،  انحاء  مجيع  من  املراجعني  آالف 

فضال عن اجراء عمليات معقدة.
منطقة  يف  تقع  االورام  لعالج  الدولية  وارث  مؤسسة  »ان  اىل  االشارة  جيدر 
املعملجي غرب حمافظة كربالء بام يقارب )3( كيلومرتات عن مرقد االمام 

احلسني )عليه السالم(، وقد افتتحت بتاريخ )8 اب/ أغسطس/2021(.
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تزايد اهتمام الصحافة 
العالمية بانتعاش بحر النجف 

حيث وصفته بمعجزة بيئية، 
»وسط الصحراء العراقية، 

معجزة بيئية حديثة تخالف 
مؤشرات الجفاف والتصحر، 
حيث ينبعث بحر النجف من 

جديد..«، تقرير نشرته صحيفة 
ليبراسيون الفرنسية عن بحر 

النجف الذي ينبسط على 
إمتداد )336( كيلومتراً مربعاً، 

أي أكثر من نصف مساحة بحيرة 
جنيف الواقعة على الحدود 
السويسرية الفرنسية، فيما 

ظهر طائر الفالمنغو واالوز 
واللقلق وشتى أنواع الطيور 

واألسماك بكثرة في بحر 
النجف بعد انقطاع دام قرن.

بعــد أن مــات عطشــًا 
بحــر  النجــف ينبعــث مــن جديــد

الصحافــة العالميــة تهتــم بانتعاشــه 
وتعــده معجــزة بيئيــة

تقرير: حسين النعمة
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الفرنسية   )Libération( »ليرباسيون«  صحيفة  وذك��رت 
الصحراء  قلب  يف  الواقع  النجف«  »بحر  أن  هلا-  تقرير  -يف 
فيه  كثرت  عامل  يف  الوقوع  ونادرة  حديثة  بيئية«  »معجزة  يعدرّ 
الكوارث الطبيعية وانقرضت فيه األصناف النباتية واحليوانية 

بسبب تداعيات ظاهرة االنحباس احلراري.
الستئناف  هب��دوء  تنتظر  صيد  ق��وارب  اآلخ��ر  اجلانب  وعىل 
وضجيج  البناء  غبار  سوى  جنباهتا  يمأل  ال  بحرية  يف  العمل 
صص أي مرافق للرتفيه حول املوقع،  املحركات، يف حني مل ختمُ

أو عىل األقل حتى اللحظة.
وذكرت يف التقرير »تفيد روايات الوافدين إىل املنطقة أن الزوار 
يف السابق كانوا يصلون عن طريق البحر إىل النجف، لكن هذا 
البحر جفرّ عام 1887 بقرار من السلطان العثامين آنذاك الذي 
أمر بوقف قنوات إمداده، تاًما كام فعل املرة األوىل اإلسكندر 

األكرب يف عرصه وحدث عام 1990، والبحر فيه 168 نوعا 
خمتلفا من الطيور املحلية و املهاجرة ظهرت منذ عام 2017«.

بانتظار انكشاف األسرار
اجلديدة  احلياة  وراء هذه  تتكشف كل األسار  أن  انتظار  ويف 
»لبحر النجف«، لتبقى تأثريات هذا التغيري يف الثروة احليوانية 
أبحاثا  أن  )رويرتز(  نقلت  حيث  ومذهلة..  واضحة  والنباتية 
باستكشاف فرضيات عدة  الظاهرة  أسباب هذه  جتري لرشح 
يف  اجلفاف  من  سنوات  بعد  ت  أدرّ التي  األمطار  منها  ممكنة؛ 
عىل  يمر  الذي  والفرات  دجلة  هنري  مياه  ارتفاع  إىل  العراق 
بعد كيلومرتات قليلة فقط من النجف. كام ارتفع منسوب املياه 
أخرى  مياه  مصادر  إىل  لتنضاف  السعودية  من  اآلتية  اجلوفية 
التي جتددت عن  الصغرية  الغريب واألهنار  الشامل  يف واحات 

طريق التساقطات املطرية.
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االنتعاش يف ظل  استمر هذا  إذا  أنه  الفرنسية  الصحيفة  وترى 
الظروف اجلوية اجليدة يف السنوات املقبلة، فربام يتحول »بحر 
النجف« يوما ما إىل واحدة من الوجهات السياحية البارزة يف 
الكبري،  الغنى  القديمة والطبيعية ذات  املواقع  تنقصه  عراق ال 
-وبوجه  لكن  االرتفاع،  يف  املياه  منسوب  يستمر  أن  رشيطة 
يف  الطويل  واهلدوء  السلم  أجواء  تستمر  أن  رشيطة  خاص- 

عموم البالد.
مائي  مسطح  بأنه  النجف  بحر  عن  الويكيبيديا  موقع  نرش  فيام 
يقع يف اجلهة الغربية من مدينة النجف يف العراق خلف مقربة 
يف  للجفاف  تعرض  وقد  كم   15 طوله  ويبلغ  السالم  وادي 
السنني األخرية وتعيش فيه كثري من أنواع الطيور واألسامك كام 
حتتوي منطقة بحر النجف عىل كثري من مقالع الرمل ومصانع 

الطابوق.

بانيقا واهوار روميه والني والجعارة 
تسميات ورائها قصص

النجف  بحر  عىل  »أطلقت  تسميته  عن  الويكيبيديا  نوهت 
اآلراميني  عند  عرف  فقد  نشوئه  بداية  منذ  كثرية  تسميات 
باسم )َفْرشا( وتعني بلغتهم )البثقة( وعرف عند اليهود باسم 
النجف  بحر  عىل  أطلق  فقد  الساسانيني  عهد  يف  اما  )حاشري( 
باسم  األكرب  االسكندر  عهد  يف  يعرف  وكان  )اجلوف(،  اسم 
)بحرية روميه( وباسم )اهوار روميه( وسمته العرب يف عرص 
ما قبل اإلسالم ب� )بحر بانقيا( كام ورد ذلك عىل لسان الشاعر 

العريب )ميمون بن قيس( إذ قال:
فام نيلمُ مرص إذا تسامى عبابه  

                                                   وال بحر بانقيا إذا راح مفعام
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فيام زال بعض أهل مدينة النجف يتناقل خربًا عن تسمية هذا 
سمي  زعمهم  حد  عىل  جف  فلام  )الني(  اسمه  بان  البحر، 
هو  كام  ختفيفًا  الياء  سقطت  االستعامل  ولكثرة  جف(  )الني 
املدينة  اسم  )النجف( وهو  اللغة فصارت  علامء  عند  معروف 
التي حتويه، ويف عام 1887 م أخذ بحر النجف باجلفاف بعد 
تصب  التي  الرئيسة  منافذه  سد  إىل  العثامين  السلطان  عمد  ما 
السابق  اسمه  وكان  صخري  بايب  فسمي  الكبار  بالصخور  فيه 

)اجلعارة( لشدة صوت البحر.
العرب  املؤرخني  مؤلفات  يف  النجف  بحر  ذكر  ورد  تارخييا 
القدامى ومن ذلك: )النجف كان عىل ساحل بحر امللح...(، 
حتى  املختار  )واقبل  فقال:  الطربي  الشهري  العريب  املؤرخ  اما 
اما املؤرخ  البحرية يوم اجلمعة فاغتسل فيه..(،  انتهى إىل بحر 
العريب املسعودي يف أكثر من موضع قال: )كان البحر حينئذ يف 

املوضع املعروف اليوم بالنجف وكانت تقوم هناك سفن الصني 
تاب  واهلند بنقل البضائع التي ترد إىل ملوك احلرية..(، اما الكمُ
ة )هور النجف( وأخرى )بحرية  املحدثون فقد اطلقوا عليه مررّ
النجف( ومن هؤالء صاحب كتاب )االستيطان القبيل( ومنهم 

من سامه ب� )مستنقعات النجف(.
بحر  جتفيف  »فكرة  الويكيبيديا:  تذكر  التجفيف  سبب  وعن 
الذي حاول جتفيفه  املقدوين  إىل زمن االسكندر  تعود  النجف 
عن  وذلك  الزراعي،  اإلنتاج  يف  واستثامرها  أراضيه  إلحياء 
ملنع  النجف  بحر  ومنخفض  بابل  هنر  بني  سد  إنشاء  طريق 
وصول مياه الفيضانات إليه، اال انه أيضا مل جيف بشكل كامل 
مائي  مسطح  بشكل  فتجده  اآلن  اما  ه�..   1240 عام  حتى 

واالجزاء اجلافة مزارع وبساتني نخيل«.
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خَدَم العزاء الحسيني 70 عاما..ال��

وزار عضو جملس االدارة العتبة احلسينية املقدسة األستاذ 
عبد  احلاج  والشاعر  الرادود  وبرفقته  سلطان  كاظم  عيل 
)هادي  السيد  االجالء  اخلدام  من  وسادة  االموي  االمري 
حسني املوسوي( � احد اخلدم احلسينيني يف حمافظة كربالء 
وكفيل طرف البلوش � كفيل موكب اهايل كربالء الذي 
ترشف  وال��ذي  االرشف  النجف  حمافظة  يف  سنويا  يقام 

بأحياء العزاءات احلسينية ألكثر من 70 عامًا.
وراء  االسباب  كاظم سلطان(  احلاج )عيل  بنيرّ  ذلك  اىل 
اقامة هذه املبادرة من خالل قوله: »نحن ننظر اىل السادة 
فتعلمنا  اساتذتنا،  اهنم  عىل  احلسينيني  واخلدم  واملشايخ 
املبارك،  النهج  هذا  عىل  والسري  احلسينية  اخلدمة  منهم 
زيارهتم  هو  االشخاص  هلؤالء  الوفاء  من  جزء  لذلك 

وتفقدهم«.
احلسينية  الشخصيات  زيارة  فكرة  عرض  »تم  واضاف: 
سامحة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  عىل  الكربالئية 
كثريا  رحب  وب��دوره  الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ 
باملوضوع وأكد عىل رضورة هذه املبادرات واصفا اياها 

باملهمة«.
واردف سلطان: »نحن نفتخر بأن نكون يف حرضة هؤالء 

يف  واملجاهدون  احلسيني،  عطائهم  يف  الكبار  احلسينيون 
سنني كان يصعب فيها إقامة الشعائر وإحياء املناسبات، 
واحلافز  القوة  يعطينا  اخلدم  من  الثلة  هذه  مع  فاجللوس 

خلدمة املنرب احلسيني وحمارب الظلم واجلور«.
ومن جانبه حتدث السيد )هادي حسني املوسوي( كفيل 
موكب اهايل كربالء الذي يقام سنويا يف حمافظة النجف 
عىل  بالغريبة  ليست  املبادرة  هذه  »ان  قائاًل:  االرشف 
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ال تنفك العتبة الحس��ينية المقدس��ة من زيارة خدم اإلمام الحسين )عليه السالم( وهي 
خطوة حس��ينية تروم خاللها العتبة المقدس��ة تفقد أحوال من أقاموا الش��عائر الحسينية 
وخدم��وا العزاء الحس��يني ضمن سلس��لة مب��ادرات يجريه��ا ممثل��و العتبة المطه��رة رعاية 
اً ووفاًء  ال��ى ديمومة المودة وكذلك اهتماما بالمبدعين والخلص من الخدم الحس��ينيين ردِّ

لمواقفهم المشرفة في خدمة اهل البيت )عليهم السالم(.

العتبــة الحســينية 
ُتكرمــه برايــة )يــا حســين(  

علي كاظم سلطان
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العتبة احلسينية املقدسة وإدارهتا املوقرة، خصوصًا ان العاملني 
فيها مجيعهم من َخدِم اإلمام احلسني )عليه السالم( ويسعون 

اىل إيصال قضيته )عليه السالم( ومظلوميته اىل العامل«. 
)عليهم  البيت  اهل  خلدمة  وجل  )عز  اهلل  »وفقنا  واردف: 
السالم( واحياء العزاء احلسيني ألكثر من سبعني عامًا، وهذا 
الوسام الرشف ورثناه من ابائنا واجدادنا، ومستمرون يف اقامة 
العيل  اهلل  من  ونطلب  احياًء،  دمنا  ما  واحيائه  احلسيني  العزاء 

من  يقبلنا  ان  ونرجو  اخلدمة،  هذه  منا  يتقبل  ان  القدير 
السالم(،  )عليه  احلسني  اإلم��ام  خ��دم 

فاخلدمة احلسينية وسام لكل خادم«.
تقديم  »ان  امل��وس��وي:  واض��اف 

النجف  يف  احلسينية  اخل��دم��ة 

االرشف خالل ايام استشهاد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
الطعام  تبدأ من يوم 25 صفر من كل عام، وتتمثل يف توزيع 
يف  اللطم  وجملس  العزائية  الردات  مراسيم  وإقامة  والرشاب 
صحن االمري )عليه السالم(، وهذه اخلدمة ليست وليدة اليوم 
او البارحة؛ بل تعدت ال�100 عام، وزلنا مستمرين يف اقامتها 

اىل يومنا هذا.
وعن االجواء التي كان يعيشها اخلدم يف ظلهِّ النظام الصدامي 
املجرم قال: »خالل فرتة احلكم البعثي كنا نقيم مآدب الطعام 
يف النجف ونوزعها عىل الناس، اما املجالس فكانت تقام 

يف البيوتات بكربالء«.
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تقرير: نمير شاكر- تصوير: محمد القرعاوي

بمشاركة )600( متسابق اختتام مسابقة 
حفظ زيارة االربعين

الموارد  تطوير  قسم  اق��ام  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة  برعاية 
البشرية )مركز رعاية الشباب( حفل توزيع جوائز الفائزين في مسابقة حفظ زيارة 
والبلدان  العراقية  المحافظات  مختلف  من  متسابق   )600( بمشاركة  االربعين 
طريق  عن  الفرد  ذات  في  فكرية  وحصانة  ثقافة  بناء  بهدف  واالجنبية،  العربية 
حفظ زيارة االربعين، حيث شهد حفل االفتتاح الذي اقيم في قاعة خاتم االنبياء 
بالصحن الحسيني الشريف قراءة ايٍّ من الذكر الكريم، ثم إجراء قرعة الفائزين في 

المسابقة وتوزيع الجواز المادية والمعنوية لهم..
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وتابعت جملة )االحرار( برنامج احلفل والتقت مع رئيس قسم 
»دأبت  قائال:  الكناين  حممد  االستاذ  البرشية  املوارد  التطوير 
العتبة احلسينية املقدسة عىل نرش النشاطات الثقافية والفكرية 
ومنها زيارة االمام احلسني )عليه السالم(، وكان لقسم تطوير 
والفكرية  الثقافية  االمور  نرش  يف  كبريا  دورا  البرشية  املوارد 
بإقامه برامج ومسابقات عىل مدار السنة، حيث تزامنت هذه 
املسابقة ان تكون مقاربة يف وقت زيارة االربعني، ونتيجة لثامر 
إقامتها سنويا من اجل زيادة الوعي  الِقسم  هذه املسابقة قرر 
اىل  االشارة  جتدر  كام  احلسيني،  للمجتمع  والعقيدة  والثقافة 
أن املسابقة اطلقت ألول مرة باسم حفظ زيارة االربعني من 

مركز رعاية الشباب«.
قائال:  حديثه  الكناين  تابع  مسابقات  هكذا  اقامة  هدف  وعن 
يف  حسينية  فكرية  وحصانة  ثقافة  بناء  هو  منها  »اهل��دف  ان 
حفظ  طريق  عن  بالذهن  تتعلق  التي  االمور  منها  الفرد  ذات 
االربعني،  زي��ارة  هي  املشهورة  الزيارات  ومن  ال��زي��ارات، 
وعادًة الفرد حيفظ بالعقل الباطن من خالل التكرار«، مبينا أن 
الباطن هي االمور  للعقل  ان نحفظها  نريد  التي  »من االمور 

التوعوية عن زيارة االمام احلسني )عليه السالم( املستمرة«.

ومن جانبه حتدث مدير مركز رعاية الشباب املهندس امحد نور 
النشاطات  من  جمموعة  ضمن  املسابقة  »جاءت  قائال:  الدين 
الثقافية والفكرية، وكانت عبارة عن حفظ لزيارة االربعني من 
خالل اجراء اختبار للمتسابقني عن طريق كتابة خطبة زيارة 
االربعني يف قاعة سيد االوصياء باحلائر احلسيني الرشيف يف 
اخلامس من شهر صفر، وشهدنا إقبال واسع من املشاركني، 
حيث شارك ما يقارب )600( متسابق ومتسابقة من خمتلف 

املحافظات العراقية وكذلك الدول العربية واالجنبية«. 
املسابقة  ان »رشوط  الدين:  نور  املسابقة حتدث  وعن رشوط 
ان  وبرشط  حركات  بدون  املباركة  االربعني  زيارة  كتابة  هي 
ال تكون هناك اخطاء امالئية، كذلك مل نشرتط حتديدا ألعامر 
املشاركني يف املسابقة، وعىل هذا االساس كانت هناك جوائز 
حصلوا  االوائل  الثالث  والفائزين  عنها  االعالن  وتم  اقرت 
بنظام  املتسابقني  للعرشة  ايضا جوائز  وهناك  مالية  مبالغ  عىل 
القرعة، وكان هناك متسابقني حاصلني عىل درجة )%100( 
اكثر من )60( متسابق وبالتايل كانت هناك قرعة اخرى لتكريم 

الفائزين هبديا عينية كوهنم حصلوا عىل درجات )%100(«.

االستاذ محمد الكناني
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المركز الوطني لعلوم القرآن
يقيم مسابقته السنوية بالتعاون 

مع معهد الزهراء 
لديوان  التابع  القرآن  لعلوم  الوطني  المركز  أقام  المبارك  األربعين  مشهد  تلت  إيمانية  أجواء  في 
لقسم  التابع  القرآنية  للعلوم  السالم(  )عليها  الزهراء  معهد  مع  وبالتعاون  الشيعي  الوقف 
في  الثانوية  لطالبات  الثالثة  الوطنية  مسابقته  المقدسة  الحسينية  العتبة  في  الدينية  الشؤون 
للجميع(  شرف  العراق  )تمثيل  شعار:  تحت  وذلك  الدولية،  للمسابقات  المؤهلة  والتالوة  الحفظ 
المركز  العامري مدير  رافع  )األستاذ  حيث تشكلت لجنة عليا لإلشراف على المسابقة تكونت من: 
الوطني، ومن األستاذ علي الخفاجي مسؤول وحدة التعليم القرآني الحوزوي، ومن السيدة سرور 
مهدي الخفاجي مديرة المعهد، حيث تم تهيئة األجواء إلجراء المسابقة في قاعة المؤتمرات 

في مجمع سيد الشهداء الخدمي.
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القارئات  إحدى  تالوة  إىل  االستامع  الفقرات  أوىل  وكانت 
املركز  وممثيل  املشاركات  ذوو  حرض  وبعدها  خاصة،  بجلسة 
اجلميع  وقف  حيث  االفتتاح  فقرات  إىل  لالستامع  واملعهد 
كلمة  ذلك  وتىل  العراق،  شهداء  عىل  الفاحتة  سورة  لقراءة 
مدير املركز الوطني حيث قدم شكره اىل األمانة العامة للعتبة 
شكر  كام  القرآنية،  لألنشطة  رعايتها  عىل  املقدسة  احلسينية 
إلتام  ساهم  من  ومجيع  الدينية  الشؤون  وقسم  املعهد  إدارة 

هذه املسابقة.
املعهد  تبني  كلمته عن  املعهد يف  أساتذة  أحد  اخلفاجي  وعرب 
للمسابقة معدا ذلك خطوة جيدة يف التنسيق من أجل رعاية 
الدراسية  املناهج  عىل  االطالع  إىل  دعا  كام  القرآنية،  املواهب 
الساحة،  يف  فاعلة  قرآنية  لطاقات  املعهد  وامتالك  وخططها 
املرحلة  وهي  التخصص،  مرحلة  يف  منها  انبثق  ما  خصوصًا 

اخلامسة واألخرية يف املعهد.
وقدمت  املشاركة  بالوفود  املعهد  مديرة  رحبت  جهتها  من 
عن  بالتفاصيل  وحتدثت  األوىل،  باملراتب  للفائزات  التهاين 
تأسيس املعهد واستيعابه للطالبات من داخل العراق وخارجه 
املختلفة  القرآنية  لألنشطة  ورعايته  اجلنسيات،  خمتلف  ومن 
وإحيائه  القرآنية  واخلتامت  واملحافل  املتنوعة  كاملسابقات 
املؤسسات  مع  للتعاون  واستعداده  اإلسالمية  للمناسبات 

القرآنية من أجل تبادل اخلربات يف املجال القرآين.
وبدورها رافقت اخلفاجي مع كادرها اإلداري الوفود املشاركة 
لالطالع عىل القاعات الدراسية للمعهد، وعىل املناهج القرآنية 
النحو والبالغة والفقه واملنطق؛  إليها مناهج يف  التي أضيف 
ألجل إعداد طالبات قرآنيات متفقهات وذات دراية بالعلوم 
 ، هلنَّ الثقايف  املستوى  رفع  وألجل  الكريم،  بالقرآن  املتعلقة 
الطالبات  الدراسية، وعىل  باإلضافة إىل االطالع عىل اخلطط 
من خمتلف اجلنسيات، كان ذلك برفقة مديرة املعهد والكادر 

اإلداري.  
فيام ترشح يف هذه املسابقة للحفظ تسع حافظات للقرآن كله، 
خاصتني  جلستني  يف  وتت  قارئة،  عرشة  أربع  التالوة  ويف 
اخلمسة  االختصاصات  يف  حتكيمية  جلنة  خالل  من  بالنساء 
جودة  النغم،  الصوت،  واالبتداء،  الوقف  التجويد،  )قواعد 

احلفظ( 
احلفظ  يف  األوىل  الثالث  باملراتب  الفائزات  تكريم  تم  بعدها 
التالوة  يف  األوىل  باملرتبة  ف��ازت  حيث  التالوة،  يف  ومثلها 
يف  األوىل  املرتبة  ويف  بغداد،  من  مجعة(  حممد  )رقية  القارئة 
تكريم  وتم  البرصة،  من  النبي(  عبد  حممد  )زه��راء  احلفظ 
األوائل بشهادات تقديرية ودروع ومبالغ مالية، كام تم تكريم 

بقية املشاركات بشهادات تقديرية. 
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العتبــة الحســينية تناقــش إقامــة 
مشــاريع صحية جديدة منافســة عالميــا

هيأة  رئيس 
والتعليم  الصحة 

العتبة  في  الطبي 
»العام  المقدسة: 

سيكون  القادم 
على  شاهدا 

مشاريع  افتتاح 
نوعية  صحية 

المحافظات  في 
قية ا لعر ا

أقامت هيأة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحســينية المقدســة ورشــة عمل 
فــي اكاديميــة الســبطين )عليهما الســالم( للتوحد واضطــراب النمو ناقشــت خاللها ابرز 
المنجــزات التــي حققتها الهيأة واالهداف التي تســعى الى تحقيقها مســتقبال، وحضر 
الورشــة المتولي الشــرعي للعتبة الحســينية المقدســة ســماحة الشــيخ عبــد المهدي 
الكربالئي والســيد نائب االمين العام د. عالء احمد ضياء الدين والسادة أعضاء مجلس إدارة 
العنبة الحســينية، كما اطلع ســماحة الشــيخ الكربالئي على ســير العمل في االكاديمية 

وأكد على تذليل العقبات لتقديم االفضل.
تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: احمد القريشي
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الرئيسة وراء  الدكتور ستار الساعدي االهداف  اىل ذلك بني 
من  اهليأة  حققته  فيام  الرشعي  املتويل  ودور  الورشة  هذه  اقامة 
الورشة  هذه  اقامة  من  الرئييس  اهلدف  »ان  بقوله:  منجزات، 
يف  الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة  يف  انجازه  تم  ما  عرض  هو 
العتبة احلسينية املقدسة عىل مستوى املستشفيات واملؤسسات 
الدوائية،  واملصانع  الطبية،  املجموعة  وكليات  التعليمية، 
ومراكز التوحد وااليواء والصم، كذلك بيان اخلطة املستقبلية 
لبعض  والتصدي  2024م   – 2023م  العام  يف  القريبة 
هلا،  الناجعة  احللول  ووضع  املشاريع  تواجه  التي  املعوقات 
ولكون اعامل العتبة املقدسة يف قطاع الصحة متنامية ولكون 
لذا يفضل طرح  له معوقات،  أن كل عمل حينام يكرب تكون 
هذه املعوقات ووضع احللول املناسبة بحضور سامحة املتويل 

االدارة  جملس  واعضاء  العام  االمني  نائب  والسيد  الرشعي 
ومجيع االخوة املدراء يف اهليأة وهو ما ساهم يف مناقشة حتقيق 

ثالث اهداف رئيسية هي ضمن رؤيتنا«.
إيصال  هو:  االه��داف  تلك  »اول  أن  اىل  الساعدي  وأش��ار 
رسالة واضحة ان االسالم هو دين احلياة، وأن العتبة احلسينية 
تقديم  عىل  ق��ادران  العليا  الدينية  املرجعية  وممثل  املقدسة 
مشاريع نوعية جديدة يف قطاع الصحة تضاهي الدول املتقدمة 
واهلدف  كالما،  وليست  االرض  عىل  االن  موجودة  وهي 
الثاين هو عالجك بني اهلك وهو مرشوع طرحناه قبل سنتني 
واالن قد اتى بثامره حيث لدينا نسبة مراجعني 70% من خارج 
حمافظة كربالء املقدسة و25% من حمافظات االنبار واملوصل 
ودياىل وصالح الدين، باإلضافة اىل ذلك لدينا مرشوع أنسنة 

د. ستار الساعدي
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احياء  عىل  الضوء  يسلط  جاد  –)مرشوع  الطبية  اخلدمات 
اجلانب االنساين طبيا(«.

كام نوه الساعدي اىل ابرز املعوقات التي تواجه هيئة الصحة 
يف  تواجهنا  التي  الرئيسية  املعوقات  ضمن  »من  والتعليم: 
العمل هي كيفية الوصول اىل كوادر ممتازة وتدريب الكوادر 
والتطوير  التدريب  عىل  كبري  تركيز  لدينا  فاليوم  العراقية، 
جلب  وكيفية  هبا،  واالرتقاء  كوادرنا  تدريب  كيفية  وهي 
الكوادر  لتدريب  العراق  يف  املتوفرة  غري  االختصاصات 
الناس وتبادل اخلربات، ولدينا كوادر ممتازة  العراقية وفائدة 

جدا وهي حتتاج اىل الفرص احلقيقية إلثبات تفوقها«.
مشريا اىل »اخلطط السنوية التي وضعناها يف السابق حتققت 
سامء  يف  مضيئة  نقطة  نكون  ان  اىل  ونسعى  كبرية،  بنسب 

العراق يف جانب الصحة والتعليم الطبي والصناعة الدوائية 
وذوي االحتياجات اخلاصة ان شاء اهلل«.. 

بدأت  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  اىل  باإلشارة  وختم حديثه 
القادم شاهدا  العام  العراقية وسيكون  املحافظات  اىل  تتوجه 
عىل افتتاح بعض املشاريع الصحية: »توجهنا اىل املحافظات 
العراقية ووجدنا ان اجلانب الصحي لدهيا فيه مشاكل كثرية، 
)مستشفى  البرصة  يف  2023م  العام  يف  بافتتاحات  وسنقوم 
كذلك  الدماغي(،  الشلل  ومركز  التوحد  ومركز  االورام 
لدينا مشاريع يف الساموة والنجف والديوانية وبغداد وواسط 
ومستشفى يف الصويرة وهي مرشوع متكامل ولكن حيتاج اىل 

الوقت والتمويل«.
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أكاديمية  رئيس  العوادي(  حممد  شذى  )الدكتورة  حتدثت  جانبها  من 
اكاديمية   « قائلة:  النمو  واضطراب  للتوحد  السالم(  )عليهام  السبطني 
واالوىل  االوس��ط،  الرشق  يف  والرابعة  العراق  يف  االوىل  تعد  السبطني 
ومشاركته  الرشعي  املتويل  وزي��ارة  التوحد،  اطفال  لتدريب  باالعتناء 
لورشة هيأة الصحة والتعليم، واالطالع عىل ما تقدمه األكاديمية بصورة 
الشيخ  سامحة  اوعز  حيث  نواجهها،  التي  املعوقات  ومناقشة  خاصة، 
التوحد«،  اطفال  لتدريب  الالزمة  املستلزمات  كل  بتوفري  الكربالئي 
مشرية اىل أن سامحة الشيخ الكربالئي أكد عىل امهية تذليل العقبات أمام 

اي مرشوع انساين يسهم يف مساعدة املواطنني«.
د. شذى محمد العوادي
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كثرٌي من حتدث عن الدنيا بأفراحها واحزاهنا وملذاهتا وخيباهتا 
وابتالء  بالء  دار  هي  لإلنسان  بالنسبة  االصل  يف  الدنيا  لكن 
واهم عنرصين يف تركيبها مها: )النفس والشيطان( وهذا املعنى 
السالم( يف حكمه  املؤمنني )عليه  أمري  أقوال  واضح وجيل يف 
خصوصا ما ورَد يف كتاب هنج البالغة عن احلكمة التي محلت 
لقد  لكم  »بؤسًا  اخلوارج:  بقتىل  مررّ  وقت  قال  اذ   )323( رقم 
فقال  املؤمنني؟  أمري  يا  م  َغرهرّ من  له  فقيل  كم  غررّ من  كم  رضرّ
باألماين  غرهتم  بالسوء،  االم��ارة  واالنفس  املِضل  الشيطان 
هبم  فاقتحمت  االظهار  ووعدهتم  باملعايص  هلم  وفسحت 
النار(، فالنفس االمارة بالسوء يف مقتىض طباعها شابحة النظر 
اىل امللذات الدنيوية فهي كالفرس اجلموح اذا اعلنت العصيان 
عىل حاكمها – وهو العقل نتيجة الرتاخي يف تأديبها - سمت 

هبا االهواء املضلة«.
ان روح هذه الكلامت الروحانية والنورانية تنطق بقضية عظمى 
وهي ال بد من حاكمية التقوى عىل االنسان يف كل زمان ألنه يف 

ميدان االختبار يف كل حركة وسكنة ما دام خمتارًا ..
واقعة  العلم-  اهل  بعض  حققه  ما  عىل   – االنسانية  فالنفس 
العاقلة فباألوىل حيرص  او  العقلية  الشهوانية والقوة  القوة  بني 
والسفاد  كالغذاء  البهيمية  البدنية  اللذات  تناول  عىل  االنسان 

حيرص  وباألخرى  الفانية  العاجلة  اللذات  وسائر  والتغالب 
عىل تناول العلوم احلقيقية واخلصال احلميدة املؤدية اىل السعادة 

االبدية.
العتبة  يف  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  يف  النرش  وحدة  وتؤكد 
احلسينية املقدسة عرب سلسلتها التثقيفية املوسومة بعنوان )دور 
النفس والشيطان يف ابتالء االنسان( خالل تهدهيا هلذا الكتيب 
بطبعتها االوىل، فيام اشتمل الكتيب عىل مقدمة ثم الولوج اىل 
ثم  وتفرعاته  العنوان  موضوع  عن  الكثري  فيها  حتقق  مسالتان 
مت تأليفه ثم اىل  امليض اىل قائمة بأهم املصادر واملراجع التي دعرّ

فهرست جاء بأهم العناوين الرئيسية والفرعية..
اما املسائل فهي:

املسالة االوىل: دور النفس يف بالء االنسان وفيها:
اوال: خف عىل نفسك الدنيا الغرور:

ثانيا: نزع الشهوة.
ثالثا: اكرام النفس 

املسالة الثانية: دور الشيطان يف بالء االنسان :
اوال: داء الشيطان ونداؤه وخيله وسهامه .

ثانيا: كيف نميز بني الوسوسة واالهلام.
 ثالثا: اخلالص من الشيطان.

سلسلة تثقيفية مطبوعة الطبعة االولى في دار الوارث للطباعة والنشر )العراق 
العتبة الحسينية المقدسة  البالغة في  – كربالء( صادرة عن مؤسسة علوم نهج 

سنة 2015م

دور النفس والشيطان

االحرار: عيسى الخفاجي

في ابتالء االنسان
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���ت
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ح

هوية الكتاب..
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بحوث في النهضة الحسينية

قاموس
إصدارات العتبة الحسينية

الثقاف���ي  عاش���وراء  فج���ر  مرك���ز  ع���ن  ص���در 

ف���ي النجف االش���رف التاب���ع للعتبة الحس���ينية 

المقدس���ة كتاب بعنوان )بح���وث في النهضة 

الحس���ينية( مجموع���ة بح���وث ومق���االت  في 

الفكر الحس���يني، اعدها الس���يد حسين البدري 

ومراجع���ة الس���يد جعفر البدري والش���يخ علي 

القي���م وبقط���ع  A5بصفح���ات )359( صفح���ة، 

وكانت الطبعة االولى لعام 2017م  والمطبوع 

ف���ي دار ال���وارث للطباعة والنش���ر ف���ي كربالء 

المقدسة.

ويقول معد الكتاب الس���يد حسين البدري في 

مقدمت���ه وف���ي مع���رض حديثه عن اس���لوب 

العالم���ة المحقق الس���يد س���امي الب���دري بانه 

يمتل���ك م���ن الخصائص ما يؤهل���ه في الخوض 

 الكتاب 
ّ

بمنهجية ف���ي الفكر الحس���يني اذ ضم

اكثر م���ن )17( عنوانا مختلفا وش���امال بدءا من 

النهضة الحس���ينية في ضوء االعالم العباسي 

واالم���وي وم���رورا بذكر اإلمام الحس���ين )عليه 

الس���الم( في سورتي الفجر واالحقاف وانتهاًء 

باإلم���ام المه���دي المنتظر )عجل الل���ه تعالى 

فرج���ه الش���ريف( الطالب ب���دم ج���ده، )عليهما 

السالم(.

إيامن��ًا من�ه�ا بأمهي��ة الكت��اب العلم��ي وم��ا يش��كله م��ن ركي��زة أساس��ية 
ب��ه  أصبح��ت  وق��ٍت  ف��ي  الرصي��ن  العلم��ي  البح��ث  مرتك��زات  م��ن 
املعلوم��ات  ف��ي عص��ر تكنلوجي��ا  الورق��ي  للكت��اب  احلاج��ة رضوري��ة 
حرصت  حيث  وس��هولة،  بيس��ر  وامللف��ات  الكت��ب  حتمي��ل  وامكاني��ة 
العتبة  ما صدر عن  املقدسة عىل مجع  العتبة احلسينية  النرش يف إعالم  شعبة 

احلسينية طيلة عقدين يف شتى جماالت املعرفة.
وقال حسني النعمة مسؤول النرش ومدير مرشوع قاموس اصدارات العتبة 
املقدسة: ”املرشوع قائم عىل مجع وارشفة ما صدر من االقسام واملؤسسات 
والدور واملجمعات العلمية املتخصصة التابعة للعتبة احلسينية املقدسة بني 
حيث   2022 ولغاية   2003 منذ  صدرت  وكتيبات  وكتب  موسوعات 

بلغت أكثر من )2200( اصدارا“.
”تعمل )النرش( ضمن مرشوع مجع وتوثيق اصدارات العتبة  وتابع النعمة 
العتبة املقدسة حيث كان جمموع  املقدسة وفهرستها يف قاموس اصدارات 
اصدارات  عدد  بلغ  فيام  اص��دارا،   )118( فقط  النرش  شعبة  عن  صدر  ما 
بعض املؤسسات والدور واالقسام يف أول جزء من القاموس هذه االعداد: 
الكريم، و)137( اصدار عن مركز كربالء  القرآن  دار  )75( اصدار عن 
مركز  عن  اصدار  و)37(  كبرية،  موسوعات  بينها  والبحوث  للدراسات 
كربى،  موسوعات  بينها  ال��راث  إلحياء  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
بينها  العلمي  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  جممع  علمي  اصدار  و)133( 

موسوعات“.
”اصدارات  تشمل  باهنا  القاموس  من  الثاين  اجلزء  اصدارات  عن  منوها 
يف  التخصصية  للدراسات  االنبياء  وارث  مؤسسة  عن  ص��درت  كثرية 
ومركز  البالغة،  هنج  علوم  ومؤسسة  الدليل،  ومؤسسة  احلسينية،  النهضة 
اإلمام احلسن )عليه السالم(، وكذلك مركز اإلمام احلسني )عليه السالم( 
إلحياء الراث، اضافة اىل اصدارات قسم الشؤون الدينية واصدارات قسم 

الشؤون الفكرية، ومراكز االرشاد االرسي وقسم رعاية الطفولة“.
جملة االحرار اال�سبوعية
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جمُر 
بقلم/ حنان الزيرجاوي 

الُقبلِة األخيرة
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عندما  قلبي،  يف  ملتهٌب  مجٌر  ا  وكأهنرّ مشاعري  ختتلجمُ   
بلة، أهو فعاًل وداٌع ملن ال تكن  أتذكرمُ تلك النظرة والقمُ
فارقته؟ أم هو غياٌب ملن ألِفته النفس فحسب، وهي  ممُ

تشعرمُ أنرّه ساكٌن... بل إنَّه جزٌء أو كلُّ حناياها؟!
ربر له، وقد بِتُّ أعاين وال أكاد   ربام يمُعدُّ ذلك هتوياًل ال ممُ
وأحسَّ  الكأس،  نفس  من  رشب  من  ولكن  احتمل، 
مرارَة مذاقها؛ أكيدًا ال يستغرب من عدم مقدريت عىل 
أضلعي  بني  من  انتزعها  الذي  لألمل  والتسليم  التقبرّل، 

انتزاًعا. 
 عيناي ال تنام، وبال تردد أقوممُ من فرايش ألديَر املفتاح 
هبدوٍء يف باِب غرفتها؛ لكي ال أوقظ النائمني يف البيت، 
فقد قاربت الساعة الثانية لياًل، أفتحمُ زرَّ املصباح؛ فينزاح 
الظالم عن وجه األشياء، أنظر إىل سيرها، إىل سجادِة 
فأطبق  ها،  خيصرّ يشٍء  كلَّ  بعينيَّ  أقبرّلمُ  قرآهنا،  صالهتا، 
فتسيل  املآقي،  حبيسَة  تبقى  أْن  أبت  دمعٍة  عىل  جفنيَّ 
حارًة، تأخذ جمراها عىل خدي، وال أِحبُّ أْن أمسحها، 

أتركها جتفُّ هناك.
 فجأة ترشقمُ بوجهها املبتسم، وهي تقول يل مداعبة: 

الدنيا  ملرّا جئت إىل  اليقظة، ولكنرّك  _ رأيتك يف أحالم 

كنت أمجل من احللم!
_ لكنرّي لستمُ بذلك اجلامل الذي تصفني، بل ال أملك 

منه إال القليل؟
إدراكه  تستطيعني  أمٌر ال  فقط، هذا  أعني مجالِك  _ ال 

إال عندما تمُصبحني أًما.
المستني  كفني  وأولمُ  الدنيا،  عامل  يف  ه  رأيتمُ وجٍه  أولمُ   
اخلوف  ترفع  أْن  عىل  وحدها  القادرة  املالمسة  بتلك 
كانت  التي  والوحيدةمُ  األم��ان،  وت��زرع  تعاظم،  مهام 

احلياة  الكلفة  كانت  ولو  للتضحية،  تاٍم  استعداد  عىل 
ني يف دفئه وحنانه، وأنا أتقلبمُ  ذاهتا، وأولمُ حجٍر ضمرّ
ا دنياي  أنني لن أسقط منه، إهنرّ أبايل؛ ألين عىل يقنٍي  ال 

ها، وجتنبت التطرق ملا بعدها. كلرّ
 إهنا مالذي الذي ال أجدمُ األمان والراحة والطمأنينة إالرّ 
بوجوده وقربه ورضاه... تناغيني تداعبني... تالطفني 
كطفلٍة حتى بعد أْن كربتمُ كثرًيا، وأعظممُ حبٍّ يف حيايت.

اهلناء،  برحيق  ثملة  وك��أين  راحتيها،  بني  أن��اممُ  كنت 
حتى  أو  تعبها  أو  لسهرها،  أبايل  فال  النعاس  فيغلبني 
وال  خيشاها  امل��رض  أنَّ  ت��اٍم  يقنٍي  عىل  كنت  مرضها، 
حصني؟  هي  أليست   ... اآلمنة  حدودها  من  يقرتب 

فهل يمرض احلصن؟!
 مل أكن أعرف برًدا وال حًرا؛ ألنَّ دفئها يغمرين، وكان 
برّام ألين بكرها، وفعاًل  ام كربتمُ أكثر رمُ لرّ ها يل كمُ يزدادمُ حبُّ
كنتمُ أفتعلمُ التعب من أجِل عذوبة حناهنا، أشتاق إليه 
وال أستطيع بعًدا عنه، وها أنا اليوم بأمسهِّ احلاجة إليها، 

وللرتاب الذي حتت قدميها ألشمه.
ِر تلك اللحظات التي كنتمُ  د أقوى عىل جمرِد تذكرّ  مل أعمُ
ا  ديرمُ عينيها بيننا، وكأهنرّ فيها جالسًة عند رأسها، وهي تمُ
أحسستها  وجهي،  يف  وجدته  مفقود  يشٍء  عن  تبحثمُ 

هتمسمُ إيل: 
ًا.  �� كوين إلخوتك أمرّ

رأسها  أمسكتمُ  بشحوب،  فابتسمت  بدمعٍة،  ها  أجبتمُ  
وطبعتمُ قبلًة عىل جبينها، ويداها الناعمتان يف حضني 
املرجتفة  يدي  ألجد  عينيها،  من  دمعٌة  فنزلت  ويدي، 
تسحها، نظرْت إيلرّ نظرًة بألِف معنى، ثم نامت نومتها 

األخرية.
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مدينة  نطاق  يف  تقع  آسيوية  مجهورية  سنغافورة 
وتعترب  املاليو،  جزيرة  شبه  جنوب  وتوابعها  واحدة 
ويبدأ  وعامليا،  آسيويا  املتميزة  االقتصادية  القوى  من 
ماليزيا  عن  انفصاهلا  مع  احلديث  سنغافورة  تاريخ 
يف  شاملة  هنضة  بدأت  حيث  العرشين  القرن  أوائل 
عدة  إىل  فيها  السكان  وينتمي  احلياة،  ميادين  معظم 
أصول عرقية، ففيها: الصينيون، واملاليزيون، واهلنود، 
واألسرتاليون  بالتحديد(،  )اإلنجليز  واألوروبيون 
العامنيون،  وال��ع��رب  )اإلب��ورجي��ي��ن��ز(  األص��ل��ي��ون 

واألفارقة الكينيون.
أو  رصاع���ات  وج��ود  ع��دم  لالنتباه  ال��الف��ت  وم��ن 
تعدد  رغم  سنغافورة  يف  طائفية  أو  عرقية  نزاعات 
نظام  بفضل  وذلك  أيضا،  ودياناهتم  السكان  أصول 
ويمنح  البالد  أم��ور  عىل  ي��رشف  حر  متعدد  حكم 

احلريات املختلفة )خصوصا الدينية(.
أما تاريخ اإلسالم والتشيع يف سنغافورة فهو مرتبط 
بجانب  فيها  اإلسالم  وانتشار  بامليزيا  وثيقا  ارتباطا 
هذه  بني  فمن  وع��امن،  اهلند  من  القادمة  اهلجرات 
خالل  من  كبري  وجود  الشيعة  للتجار  كان  اهلجرات 
حيث  الصني،  إىل  الطريق  ملتابعة  اسرتاحات  اختاذها 
بادر أهل املنطقة باعتناق اإلسالم عىل مذهب الشيعة 
اجلعفرية بعد تأثرهم بمعامالت التجار وتعاملهم مع 

السكان.
نائب  ص��اليل(  )قنرب  هناك  البارزين  الشيعة  وم��ن 
رئيس املجلس اإلسالمي وهو عامين األصل، وأيضا 
صاحب  والشاعر  املحامي  اهلل(  عوض  )عبداإلله 
الكبري  ال��دور  وصاحب  املشهورة  احلسينية  املراثي 
إلقامة  تصديه  خالل  من  الشيعة  وجود  ترسيخ  يف 
التي  الدينية  امل���دارس  وإن��ش��اء  احلسينية  الشعائر 

تدعمها احلكومة، وإرسال خرجيي تلك املدارس إىل 
عامن )باالتفاق مع األوقاف اجلعفرية العامنية(.

وتنظيم املجالس احلسينية واملآتم بدأ بواسطة عائلتني 
ومن  و)خ��وج��ة(  )ن���امزي(  مه��ا  هنديتني  شيعيتني 
املعروف  الشيعي ورجل األعامل  الوجيه  مشاهريهم 
)رجب عيل مجعة هبوي( املولود عام 1898 يف قرية 
يف   1998 عام  واملتوىف  اهلندي  بالبنجاب  )لكهبور( 
إىل  انتقل  العمر، وهو  املائة من  بلغ  بعدما  سنغافورة 
العرشين  يف  كان  حني  احلرب  انتهاء  بعد  سنغافورة 
من عمره ، وخالل االحتالل الياباين لسنغافورة بني 
معسكرات  إدارة  سمحت  و1945   1942 عامي 
جنود  من  اهلنود  الشيعة  لألسى  اليابانية  االعتقال 
يف  التعزية  ومواكب  جمالس  بتنظيم  الربيطاين  اجليش 

معتقالهتم.
العزائية  املجالس  تنظيم  جمال  يف  النوعية  النقلة  أما 
فجاءت يف أواخر السبعينيات من القرن املايض عندما 
اشرتى مجعة هبوي وزوجته )فاطمة خانم بريمجي( 
بناية جتارية يف شارع )ليم آه وو( وهي تلك التي تقوم 
عليها حاليا )اجلمعية اإلسالمية اجلعفرية بسنغافورة( 
اهلندي  احلسيني  واخلطيب  الواعظ  استدعي  حيث 
اهلندية  لكهنو  مدينة  من  وهو   - مظاهر(  )موالنا 
اخلطيب  يزال  وال  فيه،  والنواعي  املواعظ  إللقاء   -
مستمرة،  بصفة  املجلس  ه��ذا  إىل  حي��رض  امل��ذك��ور 
ويوجد يف نفس املأتم قسم للنساء حيظى بدعم قوي 
و)شمس  هبوي(  مجعة  )آمنة  اجلليلتني  األختني  من 

نامزي( وعائلتيهام.
هذا ويبلغ عدد الشيعة يف سنغافورة قرابة ال� 5000 

شخص، ينترشون يف مجيع انحاء البالد.



وكسور  كدمات،  بني  فهي  ونفسية،  ولفظية  جسدية  آثار  األسي  للعنف 
التي حتدث  التأثريات احلادة  الرأس، وتزقات، وبعض  العظام، وإصابات 
كالتهاب  املزمنة  الصحية  احل��االت  بعض  وبني  الطبية،  العناية  وتتطلب 
اللفظية  اإلهانة  ايضا  اآلثار  ومن  العصبي..  القولون  ومتالزمة  املفاصل، 
فهي نوع من أنواع العنف العاطفي وتشمل استخدام اللغة، ويمكن اإلشارة 
وهذا  اإلساءة  لغة  استخدام  ذلك  يشمل  وقد  هتديد،  فعل  من  أيًضا  هلا  بام 
حيدث باستخدام أو عدم استخدام الشتائم، كام يتم تصنيف اإلساءة املادية 
كنوع من أنواع العنف فعندما يسيطر أحد األطراف يف العالقة الزوجية عىل 
قد  املادية  فأن اإلساءة  املالية،  املوارد  إىل  الوصول  الطرف اآلخر يف  مقدرة 
املوارد  مقدار  تقنني  أو  املالية  املوارد  امتالك  من  اآلخر  الطرف  منع  تشمل 

املمُستخدمة من قبل الضحية أو استغالل موارده املالية.

الناس  عىل  ويؤثر  الثقافات،  خمتلف  ويف  العامل،  أنحاء  مجيع  يف  املنزيل  العنف  حيدث 
من مجيع الطبقات، ووفًقا إلحدى الدراسات، فإن نسبة النساء اللوايت قمن باإلبالغ 
الدول يف  تبًعا الختالف  تتفاوت بني 69% إىل 10% وذلك  للتعنيف  عن تعرضهن 
الواليات املتحدة، ووفًقا ملكتب اإلحصائيات القضائية فإنه يف عام 1995 كانت نسبة 
لضحايا  الوطني  املسح  ويشري  الرجال،  نسبة  من  مرات  بست  أكرب  املعنفات  النساء 
اجلريمة إىل أنه يف عام 1998 ارتكبت نحو )876.340( جريمة عنف يف الواليات 
املتحدة ضد املرأة من أزواجهن، ووفًقا ملراكز مكافحة األمراض ولبعض الدراسات 
فإن أقل من 1% من حاالت العنف املنزيل يتم التبليغ عنها لدى الرشطة يف الواليات 
َتوَقع أن يامرسوا العدوانية جتاه الرشيك  يمُ – 35% من السكان  املتحدة، وحوايل 10 
يف مرحلة ما من حياهتم، أما يف كشمري فقامت مكافحة انتشار العنف املنزيل بجذب 
الناشطني اهلندوس واملسلمني معا، وتعرضت اىل نقد جوانب من القانون اإلسالمي 
ذاته وجدت  الوقت  املنزيل.. يف  العنف  بأهنا »تشجع« عىل  البعض  يعتقده  ما  بسبب 

إحدى الدراسات أن نصف النساء الفلسطينيات وقعن ضحايا للعنف املنزيل.

العنف األســري

علــى 
المجتمــع

عيــن

عالميــاً..
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من  هي  اجتامعية  كوحدة  األسة  إن  االجتامع  علم  منظور  يف 
يكون  ب��األسة  ق  تتعلرّ مسألة  وأيرّ  االج��ت��امع،  علم  اهتاممات 
كثري  فهناك  لذا،  هلا  والتنظري  تفسريها  يف  دور  االجتامع  لعلامء 
األسي  العنف  تنظري  حاولت  التي  االجتامعية  النظريات  من 
دور  ز عىل  تركرّ البيولوجية  النظرية  فمثاًل:  اخلاص،  منظورها  من 
األسة  داخ��ل  العنف  ظاهرة  ازدي��اد  يف  البدنية  والقوة  اجلسد 
الضغوطات  إىل  ق  تتطررّ االجتامعية،  النفسية  والنظرية  الواحدة، 
ض هلا األفراد داخل املجتمع، ومدى تأثريها  االجتامعية التي يتعررّ
تبحث  االجتامعي  البناء  ونظرية  األسي،  العنف  تشكيل  عىل 
داخل  ووجوده  للفرد،  واالقتصادية  االجتامعية  احلالة  مدى  عن 
طبقة اجتامعية معينة، وتأثريها عىل كيفية تعامله مع أفراد أسته، 
م الفرد  ق إىل تعلرّ م االجتامعي فتتطررّ ونظرته إليهم، أما نظرية التعلرّ

ممرّا يدور حوله من سلوكيات وأفعال وأقوال..

ضًا للنقص وغري  إن طبيعة اإلنسان البش�رية جتعله معررّ
كامل املواصفات: سلوكيًا، نفسيًا، واجتامعيًا، لذا، فإن 
وعدم  النقصان  عليه  يبدو  اإلنسان  يلمسه  ما  أغلب 
العالقات  فإن  اجتامعي،  كائن  اإلنسان  وألن  الكامل. 
اإلنسانية هي من أهمرّ الوسائل التي حيتاج إليها األفراد، 
عت  لكي يستطيعوا أن يعيشوا يف أمان وسالم. وقد تنورّ
هذه العالقات، بمرور العصور البرشية، إىل أنواع خمتلفة 
من العالقات: أحد أهمرّ أنواع العالقات، هي عالقات 
األفراد التي تنشأ من خالل نشأة األسة. فاألسة هي 
ل البش�رية حتى  الوحدة االجتامعية التي وجدت من أورّ
البش�رية.  عص�رنا احلارض، وستظلرّ موجودة ما دامت 
ات من عرص  ت عليها تغريرّ إال أن هذه العالقات قد مررّ

إىل عرص آخر.

تاريخيــاً..

اعتقــادات..

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

37



يشري بعض املحامون ان غياب قانون ملكافحة العنف األسي، ساهم يف اتساع املشكلة، 
و ان جملس الوزراء العراقي أقر يف ترشين األول - اكتوبر 2020 حتت الضغط الشعبي، 
ع بسبب  ره إىل الربملان، لكن القانون مل يرشرّ مرشوع قانون »مناهضة العنف األسي« ومررّ
خمالفة  القانون  يف  أن  ترى  التي  الربملان،  يف  السياسية  القوى  بعض  قبل  من  معارضته 

للرشيعة اإلسالمية، وأنه سيؤدي إىل حدوث تفكك أسي، حسب وجهة نظرها.
وبالنسبة إىل بعض فقرات القانون العراقي توجد فيها ثغرات يفلت من خالهلا مرتكبو 
العنف األسي، كام ان العنف األسي بدأ بحاالت فردية منذ سنوات، إىل أن املجتمع 
يتجه نحو العنف ما مل تتخذ السلطات إجراءات أو تقر قانونا ضد العنف األسي ومحاية 
األسة للحد من انتشار هذه الظاهرة، لكن الظروف واألوضاع االقتصادية والسياسية 
العنف  أسباب  االعتبار، فأصبحت ظاهرة وتنوعت  بعني  مل تؤخذ  القضية  أن  إىل  أدت 

وأشكاله أيضا.
ويشري غريهم اىل أن الكل اصبح معرضا للعنف األسي وليس فقط الفتيات والنساء، 
بل حتى الرجال واألطفال قد يتعرضون للعنف، فالرجل الذي ال يعمل وال يستطيع سد 
بل يكون  أن يكون جسديا،  بالرضورة  للعنف وليس  احتياجات أسته يصبح معرضا 

بالسب والنظرة الدونية وعدم احرتام وجوده بالعائلة.
ونفيس  صحي  ب��إرشاف  »يكون  أن  القانون  م��رشوع  يف  اخ��رون  حمامون  يطالب  فيام 
ومعنوي من قبل السلطات املختصة للمعنفني، وأن تكون هناك مراكز إليواء املعنفات، 
تضم ضابطات نساء وليس ضباط حتى تلجأ املرأة إىل هذه املراكز وتستطيع أن ترشح ما 

واجهته من عنف، ألهنا قد حترج من طرح املوضوع عىل الرجال«.

الفوىض  تدب  وقد  واملعايري   القواعد  من  بمنظومات  حمكومة  اليومية  حياتنا  إن 
املنطلقة يف مجيع االنشطة اإلنسانية إذا مل تستهدف سلسلة من املنارات التي تنظم 
جماالت  بمثابة  تعترب  التي  املهمة..  الدراسات  من  العنف  دراسة  وتعترب  السلوك 
متعددة حتمل نامذج ثقافية تتحكم يف خمتلف القيم واملعايري ألفراد املجتمع وهذه 
يلحظ  ما  وذلك  ثقافية  بمعايري  وتستهدي  تستظل  اليومية  والعادات  الترصفات 
تفسري  يوجد  فال  اليومية،  حياتنا  عليه  تقوم  الذي  االجتامعي  التفاعل  سياق  يف 
واحد ورصيح ألسباب انتشار العنف بني افراد املجتمع وانام توجد عوامل عديدة 
الذي يمس  التغيري االجتامعي  العنف وهو  السبب األول وارء  اىل ذلك  توؤدي 

مجيع مناحي احلياة اليومية للفرد.
أم السبب الثاين هو فقد اإلنسان قدرته يف السيطرة عىل مشاعره سواء اكانت رد 
فعل طبيعي جتاه موقف اثاره او اذى مشاعره، او تكون طبيعة يف الشخص لعدم 
توافر صفة الصرب واملثابرة يف مواجهة ابسط االمور لذا حاول االجتامعيون خالل 
القرنني املاضيني أن يضعوا األطر النظرية الشاملة لتفسري وايضاح طبيعة العنف 

يف املجتمع.

مجتمعيــاً..

قانونيــاً..
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من االسس التي تبنى عليها االسة السعيدة واملستقرة 
واملتامسكة، بيان كيفية بناءها ليحفظ من خالهلا املجتمع 
الصالح، نواة بناء االسة هي مرحلة الزواج.. وقد حتدث 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
الكربالئي عن نظرة االسالم للزوج والزوجة والعالقة 
اخلطبة  خالل  الناجحة  االسة  تكوين  وكيفية  بينهام 
الثانية لصالة اجلمعة يف 25/مجادي االخرة/1438ه� 
ينظر  تعاىل  هلل  »أن  بقوله:  2017/3/24م..  املوافق 
رباط  بأهنا  واملرأة  الرجل  بني  الزوجية  العالقة  هذه  اىل 
مقدس –)ميثاق مقدس( البد ان حيرتم ويعطى له قيمته 
املرأة  اىل  الرجل  نظرة  ينبع من  احلياة.. وهذا  ودوره يف 

كزوجة ونظرة املرأة اىل الرجل كزوج«.
حياة  يف  وخطرية  ومهمة  مقدسة  اهداف  »هناك  وتابع: 
ومن  الناجحة  الزوجية  العالقة  من  واملجتمع  الفرد 
الفرد  ليسعد  حتقيقها  عىل  العمل  وجيدر  االسة،  بناء 
وجمتمعه وحيصل عىل رضا اهلل تعاىل، ومنها احلفاظ عىل 
من  واملجتمع  الفرد  وحتصني  والطهارة  والعفة  الدين 
النسل االنساين،  ايضا دوام  االنحراف والفساد، ومنها 

واحلصول عىل االستقرار النفيس واالجتامعي.

وحذرت  األسة  بناء  عىل  التثقيف  إىل  دعت  العليا  املرجعية 
وانتقدت  العراقي،  املجتمع  اهنيار  عىل  الطالق  تأثري  من 
الطالق  ظاهرة  تزايد  املقدسة،  كربالء  يف  ممثلها  لسان  عىل 
بناء  عىل  التثقيف  رضورة  إىل  دعت  فيام  العراقي،  املجتمع  يف 
االسة واصالح ذات البني ومللمة االسة واالبناء من الضياع، 

حذرت من تصدع بعض جماالت البناء األسى.
السيد  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  العليا  املرجعية  ممثل  وحتدث 
أمحد الصايف، يف خطبة اجلمعة التي ألقاها من داخل الصحن 
»الطالق  ان   ،2018 مارس،   16 بتاريخ  الرشيف  احلسيني 
»الشارع  ان  مبينا  مسؤوليتها«،  يتحمل  واملجتمع  ظاهرة  بات 
ال��رواب��ط األسي���ة حتى دخ��ل يف  امل��ق��دس ش��دد كثريا ع��ىل 

خصوصيات الرتبية«.
وأضاف ان »بعض جماالت البناء االسي بدأ يتصدع.. وجيب 
ان ال ننام عىل هذه املشاكل«، وأشار السيد الصايف، ان »الطالق 
رأب  مسؤولية  حتمل  اجلميع  وعىل  املجتمع  اهنيار  اىل  يؤدي 
بعض  وزر  يتحمل  الذي  املجتمع  أساس  فاألسة  صدع  أي 

األفكار الداجنة والنشاز وبالتايل تنعكس سلبًا عىل األسة«.
ولفت اىل ان »االختيار اليسء والناشئ من الطمع عند الزوجة 
او عند الزوج يؤدي اىل اهنيار هذا الرباط بعد استغناء احلاجة 
لكل منهام سواء أكان بيتًا أم مااًل او غريمها«، منوها عن »التأثر 
بثقافات غربية بواسطة تثيليات تلفزيونية او كتب قد تؤدي اىل 

اختيار هش للرشيك«.
وأكد السيد الصايف، ان »من أسباب الطالق هو انشغال ربرّ 
األسة بملهيات كثرية تاركا البيت خلف ظهره بعد ان يدخل 
اىل موقع وظيفي ما ونسى أهله وكل يشء«، وبنيرّ »ان الزوجني 
او  أحدمها  الن  بينهام  وامل��ودة  السكن  هذا  بقيمة  يشعران  ال 
كمليهام مشغول بيشء آخر الذي مهام يكن لن يكن أفضل من 
أسته فضاعت قداسة االسة والرباط األسي املقدس وربام 
ينشغل كال الزوجني باملعايص فهام ال يكرتثان بيشء وال هيتامن 

بالطالق«.

بناء االســرة

معالجــات
وفق رؤى المرجعيــة
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ليس كمثلِه طفٌّ 
مَل��������ِل��������ْم ش�����ت�����ات�����ك ك�������ي ت�������ك�������وَن مج���ي���ع���ا
����ه����ا ال����ن����ق����اءمُ ����ع����ت����قمُ ���������ْن ت�������وارخي�������ًا يمُ َب�������ل كمُ
مَج������اهَل������ا ي�������ص�������وغمُ  ل������غ������ٍة  اىل  وام�������������ِض 
رأت مم�����ل�����ك�����ٌة  ال�������ط�������ِف  ع������ن������َد  ف�����ه�����ن�����اك 
ب�������ل اهن���������ا اص����ط����ب����غ����ت ب�������ل�������وِن م����ن����اح����ٍر
ك��������ان احل������س������نيمُ ه�����ن�����اك ح������ني َت����ع����ف����َرت
����َك����ب����ال وب�����ج�����ن�����ب�����ِه ك���������ان ال���������ف���������راتمُ ممُ
ف�����ه�����ن�����ا ج���������������روٌح ت�����س�����ت�����ف�����زمُ ق��������راَب��������همُ
وامل�������������اء اص�����������لمُ امل�������������اِء ج�����������اَء حم���������اواًل
وك��������أن��������ه هي����������بمُ ال����������دم����������اَء ق�����ص�����ائ�����دا
ول�����������همُ ع�������ىل م�����������رأى اخل��������ي��������اِم م������واج������ٌع
دم�����َع�����همُ ي�����������ذرفمُ  دم�������ع  ال�������ال   , ف����ل����زي����ن����ِب 

ول������ك������رب������ال ل����������ْون����������اِن ل������ي������َس ل����غ����ريه����ا 
ذك�����������رى ت�������ر ك������أهن������ا اق������س������ى ع�������ذاب�������اٍت
ف������ل������رب������ام ت�����������ديل ال����������س����������امءمُ ش�������ه�������ادًة
اخ���������ٌر رأٌي  ل������������������ألرِض  ول���������رب���������ام 

واح�������س�������ْن ل����ن����ف����س����َك ب�����اخل�����ط�����اِب ص��ن��ي��ع��ا
�����������يل ال��������ق��������ل��������وَب رب����ي����ع����ا حل������ق������ب������ٍة تمُ
رف����ي����ع����ا ي��������ك��������وَن  ان  ت��������ق��������رَر  ذوٌق 
خ����ل����ق����ًا ج�������دي�������دًا ل������ن ي������م������وَت سي���ع���ا
ن���ج���ي���ع���ا جت�����������فمُ  ال  ول�������ك�������ن  ظ�������م�������آى 
ب�����ي�����ضمُ ال�����س�����ي�����وِف وم��������ا رأت������������همُ رصي���ع���ا
ح�������ني ان�����ت�����ه�����ى ك���������فمُ ال������ن������ج������اِة ق���ط���ي���ع���ا
خ����ض����وع����ا ت�������ري�������د  ال  ح��������ي��������اٌة  وه�������ن�������ا 
ف�����روع�����ا ِض�����ف�����ت�����ي�����ِه  م�������ن  ي�������رت�������وي  ان 
ل�����ي�����ك�����ون ب�������وح�������ًا ل�����ل�����ش�����ع�����وِر ب����دي����ع����ا
ض���ل���ي���ع���ا ال���������������ورود  مه�������س  يف  ك���������ان  إْذ 
وال�����������ال ج�������������زوعمُ س����ي����س����ت����ف����ي����قمُ ج�����زوع�����ا
هب��������ام ال��������ع��������ذوب��������ةمُ ت�����س�����ت�����ه�����لمُ رشوع��������ا
م���������ن ال���������ط���������ِف ال��������ق��������دي��������ِم رج������وع������ا
ع������ن م����ن����ح����ٍر اح�����ي�����ا ال��������وج��������وَد ق��ط��ي��ع��ا
ع������ن ظ������ام������ٍئ ي����س����ق����ي ال��������دم��������وَع دم����وع����ا

شعر: عالء طاهر الموسوي 
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واقفا  زلتمُ  وما  عليك،  دمعي  بغرِي  شفيتمُ  ما  أنا  سيدي، 
عند أبواب رمحتك منتظرًا نورًا حيرق هنر ذنويب فوق ذؤابِة 
وتستحمرّ  بطهارٍة،  املعايص  حياة  روحي  لتعرَب  حمرابك، 
بأصوات  العابقات،  أدراهن��ا  بكثرة  منك  اخلجىل  حرويف 
وفتحت  العقيدة،  لنداء  وجهي  فأسلمتمُ  الترضعات.. 
ويف  بحزن،  االمان  أتنفس  احلرضة  محام  كأجنحة  صدري 

كلمُ نفس قطرة دمعة تغسل الروح من صدأ االيام.   
سيدي، من يل غريك حيولمُ دمعتي نورًا ورضا، ويمنحني 
تفرش  عطاياك  وأستنفرمُ  الناهشون،  هنش  به  أصدُّ  ضياء 
وتسح  باإليامن،  القلوب  وترتوي  خدمة،  معرفتي  ثوب 
النفوس  تكتيس  حتى  بالذنوب  املربق  االنانية  صدأ  عنها 

والصدور بجامل حرضتك وهباء خدمتك.
 ، العيصرّ العباب  قلبي  يف  جيذف  القدر  هو  هذا  سيدي، 
عىل  اصحو   . العتيرّ املوج  تتحمل  زورٍق  يف  كأهنا  وروحي 
عاصفة تزق صمتي، حتطم أحيانًا باليأس حلمي، واستمر 
فأغمرها  ضياءك،  يدرّ  يل  تد  أن  عسى  نحوك،  هرويب  يف 

بدموعي، فأنا عبدك وابن عبدك، ال أصغي اال اليك حتى 
أنال جائزة شفاعتك. 

سيدي، هنا يف رضحيك كان خدامك االقدمون يستقبلون 
اخلائفون، وهنا اطلق أعظم قول.. كان ثورة ضد الظاملني.. 
لعطاشى  جفنيه  يفتح  واملاء  والفرات،  العلقمي  خلق  هنا 
املاء يتكلم باستمرار وال يكرر نفسه.. ففي  املرقدين، كأن 
واالوهام،  لألحالم  وزن  ال  املرئية،  حقيقية  العيون  ميزان 
ويف ميزان لسان الواقع وجودك حي ترزق، كسنبلة واحدة 
واشبعت  العامل  قلوب  كل  هبا  اكتسحت  ه،  كلرّ القمح  هي 

جائعني، واسقطت امام عتبات رضحيك كل جبار عتيد.
حرقها  بعيون  بابك  عند  أقف  زلت  ما  هنا  ها  سيدي، 
مسكنتي..  تتضاعف  اهل��اذي،  كالفقري  منها  أم��رمُ  االم��ل. 
رقيق  وأنا  قلبي،  يف  وينخر  حيرتق  ما  بكل  بصمت  أترضع 
بأقنعة  ينشغل  اال  العقل  يأمر  النور  كان  لو  كام  ضعيف، 
عنده  ليختبئ  الرمحة،  باب  قبة  حتت  انت  ليقول:  الوجوه 

أملك وتأخذ حاجتك. أهنا مسألة العرفان بحقه...

أنا ما شفيُت بغيرِ دمعي.. 
ورضاك حيدر عاشور
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ــي ــن ــي ســـــهـــــرت ع

قصة قصيدة

نامت عينك...

مما نقله يل شخصيًا استاذنا املكرم، ومعلمنا املعظم أديب املنرب 
املالكي  اجلد  حممود  شاكر  حيدر  املهندس  االستاذ  احلسيني 
منها  نتج  والتي  املعروفة  قصصه  من  قصة  يف  تعاىل  اهلل  أعزه 

قصيدة )نامت عينك .. سهرت عيني(.
الكبري  الشاعر  عن  النجفيون  ينقله  مما  اجلد:  االستاذ  فقال 
مرة  ذات  أجتمع  اهلل،  رمح��ه  شبع  أيب  احلسني  عبد  الشيخ 
بالرادود املعروف الشيخ وطن النجفي )رمحه اهلل( يف كربالء 
أيام أربعينية االمام احلسني )عليه السالم(، ليكتب له قصيدة 
يقرؤها يف صبيحة يوم االربعني، وبالفعل كتب قصيدة يف حق 
االمام عليه السالم، وكان أبو شبع عادته أن يعرج بعد ذلك 

لكتابة قصيدة أخرى عن أيب الفضل العباس )عليه السالم(.
أعاد  الشيخ وطن كتابتهمُ  أبو شبع مستهاًل وأراد  وكلام يكتب 
النعاس،  وطنًا  أخذ  أن  اىل  احلال  فاستمر  فيه،  النظر  االول 
فتملك عينيه، ونام فلام رارّه أبو شبع نائاًم عاتبهمُ عىل نحو املزاح 

قائاًل: نامت عينك.. سهرت عيني؟!
لقد  وأكتب  أهنض   : ل��همُ قائاًل  وطنًا  شبع  أبو  أيقظ  وعندما 

وجدت املستهل؟
عندما نامت عني الكفيل )عليه السالم( أي أستشهد، سهرت 

عني احلوراء زينب )عليها السالم( يف حفظ العيال واالطفال، 
وكأن أبا شبع أخذ املعنى من قول الشاعر الشيخ حممد رضا 

االزري الذي يقول:
اليوم نامت بك أعنٌي مل تنم         وتسهدت أخرى فعز منامها

ابتدأ  اهلل(  )رمحه  النجفي  وطن  الشيخ  أن  القول  نافلة  ومن 
يف قراءة عزاء النجف املوحد ليوم األربعني من كل عام منذ 
1970م حيث احلضور اجلامهريي من كل األقطار واالمصار 
شبع  أيب  وشاعرها  وطن  الشيخ  للمرحوم  قصيدة  لسامع 

النجفي )رمحه اهلل(. 
املقدسة  كربالء  يف  النجفي  العطاء  هناية  1980م  عام  وكان 
قبل  من  احل��رام  حمرم  يف  الدينية  الشعائر  وقمع  منع  بسبب 

حكومة البعث الصدامي الكافر.
وعاد وطن النجفي عام 2003 م للمشاركة االخرية وجتديد 
العهد مع امامنا احلسني عليه السالم لنرى تلك الشيبة املباركة 
والدموع الصادقة التي تذرف يف حمرض صاحب العزاء حجة 

اهلل االعظم )عليه السالم(. 
الزال صوته وقصائده خالدة بخلود طف كربالء..

كتبها: أحمد الكعبي
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ع�������ب�������اس ات�������ن�������ادي�������ك اب�����ح�����ره
امل����ن����ت����ظ����ره األخ��������������وه  ام  ه���������اي 
ح��اچ��ي��ن��ي او  اگ�����ع�����ديل  ات�����ن�����ادي�����ك 

ج����ف����ن����ك ن��������ام اب����س����ه����م ال�����رام�����ي
ح�������رگ�������وا ي�������ا ع������ب������اس اخ����ي����ام����ي
اخ������الف������ك ي������ا خ�����وي�����ه ام���ي���ري���ن���ي

ت�����دري ل�����و  او  ت��������دري  م�����ا  ح����گ����ك 
خ������دري ال  او  اهل����ي����ب����ه  ذي��������چ  ال 
ك������ل ي��������وم ام������ص������اب اي�����راوي�����ن�����ي

زي������ن������ب زي������ن������ب ه���������اي ال�����ك�����ربه
واح�������������د م�����ن�����ك�����م ح�����ت�����ى اخت��������ربه
ن������ام������ت ع����ي����ن����ك س������ه������رت ع���ي���ن���ي

اب������آالم������ي س�������ه�������ران  ج����ف����ن����ي  او 
وان��������ش��������دين اش��������ص��������ارت أي�����ام�����ي
ن������ام������ت ع����ي����ن����ك س������ه������رت ع���ي���ن���ي

م�������ا چ���������ان اع�����ل�����ي�����ه اهل���������م جي�����ري
ات������ب������دل خ�����وي�����ه اخ������الف������ك ده������ري
ن������ام������ت ع����ي����ن����ك س������ه������رت ع���ي���ن���ي
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المنبُر الُحسيني 
والتحّدياُت الُمعاصرة..

بقلم: حسين فرحان

المرجعيِة  وصايا  في  ــراءٌة  ق
للُخَطباِء والُمبلِّغين
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فتشخب  األِس  جامعةمُ  برقبتِه  يطمُ  حتمُ السالم(،  )عليه  املعصوممُ  ارتقاها  أعواٌد 
ومعصامه الرشيفاِن دًما وقيًحا.. قادٌم من أرٍض اجتمَع فيها الكربمُ والبالء، فلم 

تفارْقه مشاهدمُ تلك املعركِة وأهواهلا..
ا باملدائِن واألمصاِر، تارًكا فيها دموَع حزٍن وبركاِت  ساَر ضعنمُ السبي واألس مارًّ
فيها  حلَّ  عطًشا..  أو  مرًضا  وأخرى  حزًنا،  َقَضْت  لطفلٍة  تمُزارمُ  ومقاماٍت  نزوٍل 
بأهِل  لنبيرّها واملمُنِكرةمُ لوصيته  العاصيةمُ  ةمُ  الركبمُ احلمُسيني حلوَل من جحدته األمُمرّ
بيتِه وعرتته.. حتى كانت خاتةمُ املسرِي عنَد األمرِي املمُتغطرِس املمُغرِت بنظريِة املمُلِك 

التي ترصخمُ جاحدًة: )فال خرٌب جاَء وال وحٌي نزل(..
كاَن ال بمُدَّ من كلمِة حقٍّ عنَد سلطاٍن جائر، والذي سينطقمُ هبا سيكونمُ من أهِل 
البيت )عليهم السالم(، وال أحَد سواه، فاألهلمُ رصعى وإمامته )عليه السالم( 

ا وحجيتمُه تأبى إال ظهوًرا..  تأبى إال علوًّ
ِة اجلسم انربى )عليه السالم( فكاَن من كالِمه  رغَم أملِ السبي وحزِن الفراِق وِعلرّ
هللرِّ  فيهن  بكلامٍت  فأتكلرّم  األعواَد  »ائذْن يل حتى أصعَد هذه  اإلذن:  حنَي طلَب 

رضا، وهلؤالِء اجلالسني أجٌر وثواب«..
أبى نديممُ القرِدة أْن يكوَن له ذلك لسبٍب أفصَح عنه ملن أنكَر عليه هذا الرفض: 

»إْن صعَد املنرَب هذا مل ينزْل إال بفضيحتي وفضيحِة آِل أيب سفيان«..
انتصار الكلمة

همُ ِمْن َأْهِل  ِْسنمُ َهَذا؟!« َفَقاَل: »إِنَّ ألحَّ عليه القوممُ وهم يتساءلون: »َوَما َقْدرمُ َما حيمُ
ا«.. فارتقى زينمُ الِعباِد )عليه السالم( تلك األعواَد رغَم  قُّوا اْلِعْلَم َزقًّ َبْيٍت َقْد زمُ
البيِت  هذا  ملظلوميِة  وبياًنا  لنوره،  وإظهاًرا  احلقهِّ  لكلمِة  إتاًما  الطاغية؛  أنِف 
العربةمُ  فيه  جتتمعمُ  سينٍي  حمُ منرٍب  عرَب  وفكرٍي  عقائدٍي  لوعٍي  وتأسيًسا  الرشيِف، 

لهِّ عرٍص »أجر وثواب«(.. والعربةمُ بكلامٍت )فيهن هللِ رضا، وللجالسني حتته يف كمُ
كانْت تلك –باختصاٍر شديد- مرحلَة التأسيِس ملنرِب احلمُسنِي )عليه السالم( الذي 
ه وأبيه )صلوات اهلل عليهام(، وامتداًدا تارخيًيا منحته مصيبةمُ عاشوراء  هو منربمُ جدهِّ
فيه  يستندمُ  الَعربة،  الِعربةمُ عن  ، وال  الوعيرّ العاطفةمُ عن  فيه  تنفكُّ  جديًدا ال  لوًنا 
الطرحمُ عىل تأسيِس إماٍم معصوٍم شِهَد الواقعَة بنفسه، وقد أدرَك وأيقَن أنَّ هناك 
معاملَ  َه  لتشورّ القردِة؛  نزَو  عليه  فتنزو  األموية  الدولِة  لغزِو  ضمُ  سيتعررّ آخر  منرًبا 
وقياساٍت  واستحساناٍت  واجتهاداٍت  فاسدة،  وعقائَد  برتهاٍت  احلنيِف  الديِن 

رمُ هبم بمعسوِل كالِم املمُتفيقهني وسياِط الظاملني.. باطلة، وسيلتفُّ حوَله املمُغرَّ
استفهامات؟؟؟

ي ملثِل هذا  هل يليقمُ هبذا املنرِب الرشيِف أْن يرتقيه أناٌس ليس فيهم أهليةمُ التصدرّ
األمِر اخلطرِي واملسؤوليِة الكبرية؟ أما يكفي نزو الدولِة األمويِة عىل منرِب اإلسالِم 
ة؟  املمُعتقداِت احلقرّ ليكوَن أداًة للنصِب والتكفرِي والذبِح والتهجرِي وتشويِه معاملِ 
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َض منربمُ اإلماِم احلمُسنِي )عليه السالم( لغزوٍة تشبهمُ تلك  فاذا تعررّ
وهل  هلا؟  ي  والتصدرّ ها  ردهِّ يف  ه  ننتظرمُ الذي  فام  األمويِة  الغزوِة 
الناعمة(  )احلرب  أسلوَب  اختذْت  هجمٍة  أماَم  الصمَت  نلتزممُ 
ظهرْت  حنَي  اليوَم  نراه  ما  وهذا  الرشيف؟  املنرِب  هذا  الخرتاِق 
بطريقِة  عتقداهِتم  وممُ بالناِس  لإلطاحِة  املنرِب  استغالِل  بوادرمُ 
استثامِر العاطفة.. وهو أمٌر خطرٌي للغايِة يستدعي استنفاَر اجلهوِد 
أدجلتهم  ترّت  أو  دنيويٌة  غاياٌت  هلم  ليس  خلمُطباء  باإلشارِة  ولو 

وجتنيدهم للهدم..
وظيفُتنا..

 ، املنرب دوَن وجِه حقرّ لُّ شخٍص يرتقي  له كمُ جمُ  يمُروهِّ ما  بيانمُ فساِد 
املنرب؛  اعتالِء  يف  أحٍد  يِة  ألحقرّ مقياًسا  ليسْت  العاممَة  أنَّ  وبيانمُ 
فالعاممةمُ زيٌّ دينيٌّ يمُمِكنمُ أليرّ شخٍص ارتداؤه ولو من دوِن وجِه 

.. حقرّ
والغثهِّ  والطالح،  الصالِح  بنَي  ميرّزمُ  يمُ مجاهريٍي  وعٍي  إىل  نحتاجمُ 
وتطويِر  أواًل،  نفِسه  مراقبِة  إىل  اخلطيبمُ  حيتاجمُ  كام  والسمني، 
ليه عليه هذه املسؤوليةمُ من ضبٍط  قدراته ثانًيا، وااللتزاِم التامهِّ بام تمُ

ومعرفٍة ودرايٍة وورٍع.. باإلضافِة الحرتاِم قمُدسيِة هذا املنرب..
دور المرجعية الدينية

ْت ألموٍر  ليا هلذا األمِر كام تصدرّ ِت املرجعيةمُ الدينيةمُ العمُ لقد تصدرّ

)دام ظله(  السيستاين  السيِد  فانربى سامحةمُ  همة،  ممُ كثريٍة  أخرى 
عليها  يقوممُ  التي  الوصايا  من  واملمُبلرّغني جمموعًة  للخطباِء  ليخطَّ 
ي،  التصدرّ هذا  خطِر  بعظيِم  ويذكرهم  ووظيفتمُهم  عملمُهم 
وبمسؤوليِة الكلمِة وبتكليِفهم، فهم من ستشخصمُ إليهم أبصارمُ 
وسيكونمُ  املنابِر،  فوِق  من  يتكلرّمون  حني  الكباِر  قبَل  الصغار 
ترسيِخ  يف  واملمُسامهِة  الوعي  صناعِة  يف  البالغمُ  التأثريمُ  لكلمتهم 
املمُعتقداِت وتصحيِح املساراِت إْن شاهَبا بعضمُ الزيِف أو خالَطها 

يشٌء من سوِء فهم..
خارطة طريق

طريٍق  خارطَة  طباِء  للخمُ االعىل  الديني  املرجع  سامحة  وصنَع 
جيتمعمُ  اجلمُلساء،  وانتفاعمُ  اخلطيِب  دوِر  اكتاملمُ  اتباعها  يف  قمُ  يتحقرّ

لساِء أجٌر وثواب(.. فيها )هللِ رضا، وللجمُ
تسليِط  نحِو  عىل  ولو  الوصايا  هذه  من  شيًئا  نلتمَس  أْن  ولنا 
ة- لكنرّنا نقطفمُ من  لرّها مهمرّ ٍة منها -وكمُ الضوِء عىل جوانَب مهمرّ
لُّها من قبِل اخلمُطباِء؛ طلًبا للفائدة،  ثامر شجرهتا آملنَي أْن تمُراَجَع كمُ

واستئناًسا برأي هذه الشيبِة املمُباركِة )أدامها اهلل لنا ذخًرا(..
فهي اثنتا عشرة حكمًة ُيمِكُن إيجاُزها بما يلي:

اهتامًما  اخلطاِب  يف  الكريم  بالقرآِن  االهتامممُ  االوىل(:  )احلكمةمُ 
أكيًدا؛ فإنرّه رسالةمُ اهللِ )سبحانه( إىل اخللِق كافرّة، وثقلمُه األكربمُ يف 
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ة، وميزانمُ احلقهِّ والباطل... هذه األمرّ
بنحٍو  املقام  يقتيض  -حيثمُ  اخلطاِب  تضمنيمُ  الثانية(:  )احلكمة 
ٍة  أدلرّ من  املمُحكمَة  ودالئَلها  ِة  احلقرّ العقيدِة  أصوَل  ثبِتمُ  يمُ ما  ما- 

... ٍة وقريبٍة من الفهِم العامرّ يرسرّ ٍة ووجدانيرٍّة بأساليَب ممُ قويرّ
ِة الساميِة  )احلكمة الثالثة(: االهتامممُ ببياِن التعاليِم والقَيِم الفطريرّ
اهلل  النبيرّ وعرتته )صلوات  املمُتمثرّلِة يف دعوِة  اإلهليرِّة واإلنسانيرِّة 
األسوِة  يف  حملرّهم  وتوضيحمُ  وحياهتم،  ارساهتم  مممُ ويف  عليهم( 

واالقتداء...
ةمُ  )احلكمة الرابعة(: بيانمُ وصاياهم )صلوات اهلل عليهم( اخلاصرّ
)عليهم  البيت  أهِل  ِة  ألئمرّ أنرّ  وذلك  برّيهم،  ِ وحممُ أتباِعهم  إىل 
ة  العامرّ وتوصياهِتم  لألحكاِم  بياناهِتم  إىل  -ممُضاًفا  السالم(  
البيِت  أهِل  حملهِّ  إىل  االهتداِء  يرِّة  أمهرّ عىل  وتأكيدهم  سلمني  للممُ
ة  ِة واصطفائهم منها- وصايا خاصرّ )عليهم السالم( يف هذِه األمرّ
بوا  ملمُحبرّيهم وأتباعهم، فينبغي االهتامممُ بإيصاهِلا إليهم حترّى يتأدرّ

بآداهبم وتكوَن أعراًفا راسخًة يف أوساطهم.
ِة  احلقرّ العقائِد  يرِّة  أمهرّ بياِن  املمُبلرّغمُ يف  أْن حيذَر  اخلامسة(:  )احلكمة 
شأِن  يف  عليهم(  اهلل  )صلوات  البيت  أهِل  مذهِب  سلرّامِت  وممُ
َن املعايص  وهِّ يرَّة الطاعاِت وهيمُ مقاماهِتم الرشيفِة من أْن يوهَن أمهرّ
ِ الناس، فإنرّ أمَر املؤمِن لن يصلَح إالرّ باخلوِف والرجاء،  يف أعنيمُ
شأِن  ويف  نفسه  يف  بينهام  للموازنِة  املؤمِن  حفِظ  من  بدَّ  فال 

اآلخرين...
املؤمنني  بنَي  الفرقَة  ثريمُ  يمُ ما  طرِح  جتنُّبمُ  السادسة(:  )احلكمة 
وتآزرهم  وحدهِتم  عىل  باحلفاِظ  واالهتامممُ  فيهم،  واالختالف 

والتوادرّ بينهم.
ذلك  فإنرّ  وبصرية،  علٍم  بغرِي  القوِل  جتنُّبمُ  السابعة(:  )احلكمة 
»َواَل  )تعاىل(:  قال  كام  القول،  كاَن مضمونمُ  ا  أيًّ الدين  ٌم يف  ررّ حممُ
لُّ أمُوَل�ِئَك  َؤاَد كمُ ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلفمُ َتْقفمُ َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ
قصِد  سِن  حمُ يف  وليس   ،)36 )اإلساء:  َمْسئمُواًل«  َعنْهمُ  َكاَن 
ذلك  حماذير  من  يقيه  ال  كام  ذلك،  بيحمُ  يمُ ما  غايتِه  وسالمِة  املرِء 

وممُضاعفاته.
سالمِة  عن  -فضاًل  املمُبلرّغون  يالحَظ  أْن  الثامنة(:  )احلكمة 
َة عىل املمُخاطبني واملمُجتمع، نظرَي  مضموِن خطاهبم- آثاَره الرتبويرّ
معنى  بَّ  فرمُ وأوالدهم،  أسهتم  مع  احلديِث  يف  يمُالحظونه  ما 

ارسته  ينبغي جتنرّبمُ ذكره ومممُ نفِسه  ٍف سائٍغ يف  أو ترصرّ صحيٍح 
نفِس  يف  ها  يرتكمُ التي  اآلثاِر  حيث  من  ممُالءمته  عدِم  إىل  بالنظِر 
التذكريمُ  )تعاىل( هو  اهللِ  إىل  عاِة  الدمُ ه ويشهده، وشأنمُ  يسمعمُ من 

والتزكيةمُ مًعا...
طابقِة خصالِه وسيرتِه مع  )احلكمة التاسعة(: أْن هيتمَّ املمُبلرّغمُ بممُ
العمِل هبا، فإنرّ  الناِس يف  توصيفاته وأقواله، فيكون أسبَق من 
ذلك أقربمُ إىل الصدِق وأبعدمُ من الرياء، وأوجبمُ لإلخالِص 
والتأثرِي يف املخاطبني، فكيَف يصفمُ املرءمُ بصدٍق خصاَل النبيرّ 

)صىلرّ اهلل عليه وآله( وعرتتِه النبيلِة ويويص اآلخرين هبا...
هلذه  املمُالئمِة  باللياقاِت  املمُبلرّغمُ  يترّصَف  أْن  العارشة(:  )احلكمة 
لهِّ وظيفٍة أموًرا  الوظيفِة الرشيفِة والسمِت املمُناسب هلا، فإنَّ لكمُ
ِة،  واخلاصرّ ِة  العامرّ والسلوكيرّاِت  املظاهِر  حيث  من  هلا  الئمًة  ممُ
ولتبليِغ الديِن وأداِء العزاِء احلمُسينيرّ أيًضا لياقاٌت مالئمٌة مع ما 
رادمُ به من  ِة اهلمُدى وما يمُ نه فيه من احلديِث عن احلقهِّ وأئمرّ يتضمرّ

اإلرشاِد والتذكرة...
ًصا  حرّ )احلكمة احلادية عرشة(: أْن هيتمرّ املمُبلرّغمُ بنقِد نفِسه بنفِسه، مممُ
من  آمٍن  غري  النفس،  تزكيَة  تجنرًّبا  ممُ الناس،  قبل  وأدائه  ألقوالِه 
خطئه وخطيئته، مستحرًضا حلضوِر اهلل )سبحانه( معه ورقابته 
يوم  يف  عنها  وسؤاله  لهِّها  كمُ أحواله  ويف  دعوتِه  مقاِم  يف  عليه 
ستجيًبا  نصًفا هلم من نفسه، ممُ اه، ممُ نتفًعا بنقِد الناس إيرّ القيامة، ممُ

... للتذكرِي باحلقرّ
التقوى  ي  حتررّ وبعَده  لهِّه  كمُ ذلك  وقبل  عرشة(:  الثانية  )احلكمة 
فيجعل  والسلوك،  واألداِء  القوِل  يف  )تعاىل(  هللِ  واإلخالِص 
اهللمُ )سبحانه( نصَب عينيه، ويستحرضمُ رقابَته عليه ويسعى إىل 
رضاه وقبوله ويكون عملمُه لوجهه الكريم؛ فإنرّ من أخلَص هللِ 
ا واترّقاه أوقظه يف مواضِع الغفلِة ونبرّهه عىل مواضِع  )تعاىل( حقًّ
َ له سبيَل الرشد، ثمرّ بارَك له )سبحانه( يف عمله يف  اخللِل، ويرسرّ

هذه احلياة وما بعدها.
املمُباركِة  )احِلَكم(  هذه  ماِت  قدرّ ممُ أوردنا  لالختصاِر  رعايًة 
يف  راجعتها  ممُ بتامِمها  عليها  َف  التعرُّ أراَد  فمن  منها  وجوانَب 

املوقِع الرسمي لسامحِة السيِد )دام ظله(..
عليه  نمُحافَظ  أْن  اجتاهه  ومسؤوليتمُنا  كبريٌة،  مسؤوليٌة  فاملنربمُ 
ه يف غريها. نا ما ال نجدمُ باحلضوِر الواعي؛ فهو املدرسةمُ التي تنحمُ
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الى روِح الشهيِد 
مال  )محسن جواد كاظم الزيدي( أبي شهد 

وكاَن يحلُم أن يراه مواله شهيدا
حيدر عاشور

يقاتل  وهو  سنين  الحياة من عمره  أكلت  أن  تاريخا مشرفا له، بعد  صناعة  األمل في  يفقد  لم 
هذا  أجل  فمن  اسمه.  على  حتى  يهادن  وال  وضميره،  عقله  يفارق  ال  الذي  محبوبه  أجل  من 
العشق ضحى بالكثير وهو يغامر في صنع مبادئه علنا دون خوف أو وجل من سلطة أو أشخاص 
لهم رأيهم بالضد بما يؤمن؟!.. فبنى على أساس هذا العشق خيال واسع اإلدراك، وحلم البد 
والمذهب..  العقيدة  سبيل  في  شهيد  نفسه  تقديم  في  مواله  رضا  يكسب  وأن  يتحقق  ان 
وحين دارت رحى الحياة وتشعبت السياسات واختلطت األوراق واصبح الشيعي شيعيا يمارس 
عاشورائيته بجالل الحزن والجزع العلني في كل مكان في العراق... لم يكتف بهذا اإلطالق في 
ثم  ومن  والمذهب  العقيدة  روح  من  االقتراب  في  يفكر  أخذ  بل  حسيني،  هو  ما  كل  ممارسة 

التضحية من أجلهما ولو كلف ذلك حياته.. 
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)عليه  احلسني  اإلمام  الشهداء  سيد  قدمه  ملا  جدا  رخيصة  فحياته 
السالم(... فكان عقله متجه إىل مرجعيته احلوزوية وهي تؤسس 
اسمه  جديد  حب  قلبه  يف  فتولد  اإلنسانية..  أجل  من  أمجل  حلياة 
النهج،  هذا  عىل  وكرب  حسيني  وهو  عينيه  فتح  فقد  االستشهاد.. 
مع  تسامق  الذي  البطٌل  فكان  النهج.  هذا  بدماء  يرحل  أن  وحيلم 
نفسه كأمواج الضياء العالية، وساَل حتى المس حقيقة ان ال يشء 
جيعله من العظامء غري أمل عظيم. إنه واسع اخلربة فقد علمته احلياة 
أبجدية الصرب، فأصبح كالكتاب املفتوح؛ تيل إليه بحب من عنوانه، 
حِه حتى جيذبك إىل عمق أغوارِه، ويشدك إىل  ما ان ترشع يف تصفرّ
عك بكل عالقاته االنسانية، ويرغمك عىل ان  أفعالِه الرصينة، ويرورّ
تعرف حبيبهمُ األوحد الذي أسس خلدمته، وخدمة خدامه، ومواليه 
وعاشقيه، ذلك العشق اإلهلي اجلامع للقلوب النقية..؟!، بتلقائية 
املفعمة  العلنية  وختطيطاته  نوياه  وحسن  الشجي،  احلسيني  صوته 

باألمل والرضا واحلب. 
وترجم ذلك احلب والعشق يف بناء)موكب ومنرب( ليسمعه القايص 
، وال  أينام حلرّ امللتزم الذي يرافقه  العقائدي  والداين بجدية موقفه 
منغمر  فقري،  فهو رجل  بالظلم.  أكثر من اإلحساس  يضايقه  يشء 
الفانية،  حياته  غريزيا  يصارع  حياته،  وم��دار  تطلعاته،  بخطوط 
كل  عىل  الغالب  الغالب،  اهلل  أسد  والية  عىل  ثابتًا  خطًا  ليضمن 
وخطاب  عليه،  ليستقررّ  السالم(  طالب)عليه  أيب  بن  عيل  غالب 
-اليقينية-  حواسه  طريق  عن  حميطه  مع  به  يتعامل  حسيني 
التي  املظلومية  هذه  من  السالم(.  احلسني)عليه  اإلمام  بمظلومية 
ترشبت يف دمه، ونمت يف قلبه حزنا وجزعًا، أراد أن يكون نارصًا 
لكل مظلوم، وعنونا بارزا ملا أراده اإلمام من مواليه ونارصيه بكل 
األزمنة. لذلك كان أسدا هصورا عىل كل ظامل، ومالك طيب جدا 
وتعامل  عرفه  من  لكل  بلسم  كان  الباسم  فوجهه  مظلوم..  لكل 
معه. هبذا التوهج كان يسمو يف عالقاته ويكسب اجلميع بأخالقه.. 
كل ذلك من أجل ان يكون روحا حسينية صادقة أينام وقف وبأي 

تعامل اجتامعي.
كان حياول دون جدوى ان حيمي عشقه احلسيني من ريح املستقبل 
املشؤومة من خالل)منرب موكبه( الذي يربط به بني عاملني واسعني 
)كشاعر وقارئ( كي خيلص لعقيدته ومذهبه. فالواقع الذي يعيشه 
الفانية.. فريى الواقع والوهم من  ممتلئ باملوهومني بحالوة احلياة 
خالل تطلعاته البسيطة اهنام رمزان مبهامن ال يفصل بينهام إال ستار 
ق يف اعتقاده وعشقه، وتدبرّر باملعرفة كان طريق  هالمي. وكلام تعمرّ

معشوقِه أصعب املنال، وكلام اقرتب يطمئن فيتجىل شمسا لن يمُطفأ 
، وهو يردد بصوته اجلهوري:  ضياؤها، فينزاح عن صدرِه واهلمرّ

- ورعرعتمُ يا سيدي للرضاعة نخياًل تشامخ... حتى تدرّ الشفاعة 
يدها ايلرّ

فتوصل اىل نتيجة  حتمية، ان االعامل هي أعىل صوتا من االقوال. 
بدأ يقارن أفعاله مع املتكربين واملغالني، واملتلونني من حوله، وهو 

يقول هلم يف قرارة نفسه:
أنا أعيش ببساطة، وانتم يف برج عال.. فيا للبعد الشاسع   -
، وانتم حتلمون  بيني وبينكم.. أنا أحلم برضا سيدي كي يشفع يلرّ
بالسلطة والتسلط .. أنا اتكلم باسم ضمريي وانتم تطلقون األنا..

ادرك بعد مراحل عديدة من صعوبة املنال والطواف اهلالمي حول 
شهيد  سيده  طريق  ان  مغريات:  من  فيها  وما  املعتقدات،  مجيع 
كربالء، هو طريق اجلنة، وعليرّه ان يكون خادمه املطيع، أن يسري عىل 
خطاه.  وبالرغم من كل ما اسسهمُ مع ذاته وروحه العاشقة وجعله 
يبحث عن  يفرحه،  ذواته ومن حوله، ال جديد  شيئا ملموسا بني 
ر بنور طلعته، ان يثبت له تضحيته بال تردد أو  لقائه، يريد ان يتطهرّ
خوف.. وجعل من روحه املنتظرة، دوام الطاعة واخلدمة والترضع 
وإدمان زيارة مرقده الطاهر، منتظرا أية إشارة يطمئن هبا قلبه برضا 
ر املشهد يف ذهنه، مشهد ان يكون شهيدًا فالشهادة يف  سيدِه.. فصورّ

سبيلِه هي الوسيلة الوحيدة ان يلتقي به يف جنات اخللد.
اجلهاد  ن��داء  ص��وت  انطلق  حني  سيعة،  أحالمه  ج��اءت  فجأة 
الكفائي. صوت دافئ قوي لدرجة أنه غطى كل األصوات األخرى 
يف العامل.. وامتد فوق العراق وفوق العامل، ارغم اجلهات االربع عىل 
احلديث مهسا وعلنا، واطفأ نارهم املستعرة واجهض يف عقر دارهم 
كل املؤامرات اخلبيثة عن مقدسات العراق وحجم قوى االرهاب 
املوت  لصنرّاع  ينساه  لن  درسا  اعطى  بل  العراق  ألرض  املغتصبة 

فكان البطلٌ الذي تسامق 
مع نفسه كأمواج الضياء 

العالية، وساَل حتى المس 
حقيقة ان ال شيء يجعله 

من العظماء غير ألم عظيم
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أنه صوت سيد  )داعش(..  برابرة  من  الرؤوس  قطعة  العاملي وورثة 
عيل السيستاين من ارض الطهارة والثورة من مكان الدم الذي اصبح 
أمة. هناك يف كربالء أعلن أنه اليوم املبارك الذي ينتظره بشوق. فقال 
يف قرارة نفسه : ها قد بدأ عرص الشهادة من جديد، وتوزع الشهداء 
عىل املدن وتوزعت املدن عىل الشهادة.. امسك بقوة يا »مال حمسن« 
ملن  فهنيئا  املقدسة.  الكفائية  الفتوى  شهداء  أوائل  من  وكن  بالضوء 

ذهب اىل اإلمام احلسني )عليه السالم( ملطخا بدمائه.
حمققا  خياله،  عرب  نسجه  الذي  االستشهادي  بعامله  ملتحفا  وتطوع 
القائم(  ظهور  حتى  قائم  شعار)عزاؤنا  اطلق  منذ  املرتعشة  احالمه 
مدينته  وسط  اسسه  الذي  السالم(  البيت)عليهم  أهل  موكب  عىل 
النارصية.. مؤمنا ان كيان )داعش( بربرية االعتقاد، خطوات الرش يف 
دمها. هم بقايا ورثة قتلة االمام احلسني )عليه السالم( حيومون حول 
بواباهتا ويتنصتون  ها االول يرتصدون  املقدسة منذ طفرّ مدينة كربالء 
عىل خفقات قلبها. فعزم أن خيلق أبطاال من منتسبي موكبه احلسيني، 
ومعنويا  عسكريا  مستعدين  ليكونوا  السالح  فنون  عىل  وتدريبهم 
للجهاد، مستحرضا مشهدا حساسا من مشاهد الشهادة يف العارش من 
حمرم احلرام فيغرق بالتدريبات أكثر فأكثر حتى اشار اليه املجاهدون 
م  باحلكمة يف مالحمِه واجلدية يف كل ما يطرحه من تعليامت.. كان يعلرّ

من حوله حسن النية والبساطة يف العمل، مرددا معهم: 
أنا خملوق بسيط، ال أملك وال اريد من هذه احلياة أكثر من   -
– وادي السالم- مكتوب عليها خادم االمام  رقعة صغرية يف مقربة 
احلسني )عليه السالم( الشهيد )حمسن -أبو شهد- الزيدي(. فيشحذ 

بذلك اهلمم للشهادة.
من  متنقال  )داعش(،  إرهاب  يقارع ظلم  وهو  بالشهادة  وبقي حيلم   
مع  اللقاء  ساعة  ازفت  حتى  ومنقذا  را  ومطهرّ حمررا  أخرى،  إىل  نرص 
املصادف   - 2015م   /  1  /  10 السبت  يوم  صباح   كان  حمبوبه.. 
ع كل من حوله قبل أن يدخل معركة  19 ربيع األول 1436ه�.. ودرّ
)داعش(  غربان  من  جمموعة  حاولت  فقد  العظيم،  منطقة  يف  رشسة 
راية  ورفع  الكثري  منهم  وجندل  باملرصاد  هلم  فكان  املنطقة،  اخرتاق 
قدره  لكن  السود..  الغرابان  من  املنطقة  أمان  ليعلن  الشعبي،  احلشد 
يف رفع الراية فقد أصيب إصابة بليغة، نقل عىل اثرها للعالج، وحني 
روحه كانت تالعب رأسه الذي اخرتقته رصاصة قناص غادر كانت 
-يا  لبيك  كالمه  فختم  خريا(  احلسيني  باملوكب  أوصيكم  وصيته) 
حسني- وسكت قليال لينطق ببالغة الشهادتني ورحل مبتسام، ولسان 

حاله يقول: يا عيد ال تقف عىل الباب، تره العيد وأهل العيد غياب.

امسك بقوة يا »مال 
محسن« بالضوء وكن 

من أوائل الشهداء 
فهنيئا لمن ذهب 

إلى اإلمام الحسين 
ملطخا بدمائه
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عصابات  ض��د  الكفائي  ال��دف��اع  فتوى  ت��زال  وم��ا  كانت 
بكل  ال��ع��راق  ابناء  حياة  يف  مهام  حدثا  التكفري)داعش( 
عىل  ردا  جاءت  الوطنية  الناحية  من  أهنا  ذلك  معتقداهتم، 
واحدة من كربيات الوحشية التي اسست هلا دول االرهاب 
املقدسة  الفتوى  استهدفت  وقد  العراق.  وأمان  سلم  ضد 
لتطهري  الوطنية  املعركة  يف  لزجها  العراق  طاقات  حتشيد 
كيان  من  واملقدسات  الرشف  ومحاية  املغتصبني  من  االرض 
كل  لدى  مداها  الفتوى  أخذت  وقد  الداعيش.  اإلره��اب 
شكل  والذي  التطوع  مراكز  نحو  بالتدافع  وذلك  العراقيني 
حدثا مهام يف األزمة العراقية مل تشهد له مثيل من قبل، مما أثار 
السياسيني  بعض  من  يدعموهنم  والذين  اإلرهابيني  حفيظة 
هذه  صورة  تشويه  أرادوا  والذين  السابق  بالنظام  املرتبطني 
أبناء  مجاح  كبح  اجل  من  سيئة  بصورة  وتوظيفها  الفتوى 
اإلرهاب  ملكافحة  التطوع  يف  االندفاع  من  العراقي  الشعب 

واإلرهابيني والتكفرييني.
الدينية  الناحية  فمن  عديدة،  نواحي  الفتوى  فاستهدفت 
النهوض بالغرية العراقية، واعادة االهايل اىل بيوهتم وامالكهم 

الذي  اجلنسيات  متعدد  )داعش(  براثن  من  انتزاعها  بعد 
العراق  استقرار  يف  ترى  التي  ال��دول  بعض  خيدم 

خطرًا جسيام عىل كراسيها، وخوفا فيام اذا قوى 
املرجعية  ظل  حتت  الشيعي  احلكومي  النظام 

االجتامعية  الناحية  أما  العليا..  الدينية 
وتأمني  بالعراق  النهوض  واالقتصادية 

وحل  الشعب  بني  املعييش  التساوي 
والعرقية  الطائفية  امل��ش��ك��الت 

وال���ق���ض���اء ع���ىل ال��ت��ك��ت��الت 
والتجمعات التي تثري الفساد من 
خالل سقة املال العام دون وجه 
احلقوق  اع��ادة  تضمن  كي  حق 
وطنية  هوية  وحتقيق  اهلها  اىل 

مشرتكة وتعايش سلمي ألبناء العراق الواحد، ودخول مجيع 
العراقيني جماالت التطور والنهوض والنامء. 

)داع��ش(  ورق��ة  حرقت  التي  العليا  الدينية  املرجعية  بيد 
واملصاعب..  بالوعورة  امليلء  طريقها  تشق  وهي  اإلره��ايب 
والتكفري  االرهاب  ارسلوا  الذين  اعداءها  ان  تدرك  كانت 
املوجعة  الرضبات  اليها  يوجهون  وهم  عديدة  بمسميات 
ولذلك  تسكت  ان  هلا  يمكن  ال  وقادهتا  رموزها  باغتيال 

احتاطت لكل االحتامالت السيئة. 

الفتوى الكفائية 
عاشورحدثا مهما في حياة ابناء العراق ح��ي��در 



ان اإلدارة أم��ر ض��روري حيات��ي ال يمكن غض الطرف عنها ب��ل هو أمر فطري قد يك��ون أحدنا أكثر 
فطنة من اآلخر أو أكثر ممارس��ة أو أكثر علماً بها أو أكثر خبرة أو دراس��ة فهذا أمر آخر فال يمكن سير 
أم��ور الحي��اة إال ب��اإلدارة الحكيمة واال كان الفش��ل حليفاً لنا فمن��ذ الزواج الذي نتاجه االس��مى هو 
انعق��اد النطف��ة ثم الحضان��ة والتربية كله��ا تحتاج إلى االدارة الس��ليمة والحكيمة ومن المدرس��ة 
إل��ى الجامع��ة إلى العمل إل��ى زواج االوالد إلى نهاية الحياة والتوديع عن��د حافة القبر كلها مراحل 
تحتاج إلى االدارة ان ش��ئنا أو أبينا فهناك الدولة والتعليم والعمل وبيت االس��رة دون فرق في اصل 
مفه��وم االدارة إال انها تتفاوت من موقع إلى آخر فإدارة الدولة تختلف عن ادارة البيت رغم انمها 

من نسيج واحد فالفاشل في ادارة بيته الشك انه فاشل في ادارة الدولة. 

شدة  نظهر  حمددة  مرافق  أمر  معينة  مراحل  يف  يكون  قد  نعم 
احلاجة إىل االدارة احلكيمة الناجحة واال ادت إىل الكوارث 
والسلبيات التي ال يمكن حتمل نتائجها والتي تعرف بإدارة 
تلك  حلل  فائقة  برسعة  ذلك  مثل  يف  االدارة  فان  االزمات 
وكسبية  ذاتية  قدرة  له  من  يتوالها  ان  البد  تلك  أو  االزمة 

وذات خربة وجتربة.
فان  ذلك  ن  أكثر  أو  أو مخاسية  ثالثية  ابعادها  بان  قلنا  سواء 
أكرب  تأثري  وخلربته  كبري  تأثري  )املدير(  االداري  لشخصيته 
لدركه لالمور وقرارة وتنظيمه واسلوب تطبيقه بالطبع تأثري 
اقوى مع مراعاة عامل الوقت وعامل االنفاق، وإذا ورد خلل 
وارد  النسبي  الفشل  فان  قدمناها  التي  األمور  يف واحدة من 
فلو  املطلوب  الطموح  عن  خمتلفة  تأيت  النجاح  نسبة  ان  بل 
توظيف  أو  التنظيم  أو  التخطيط  عازه  املالئمة  الشخصية  ان 

ذلك أو أخل بالتوجيه والرقابة أو مل يأخذ بعني االعتبار عامل 
عىل  الفشل  نسبة  من  يزيد  ذلك  كل  االنفاق  ومقدار  الوقت 

حساب النجاح.
حال  إىل  حال  من  ختتلف  واالمجال  والبالد  العباد  واحوال 
التي  العوامل  بإحدى  اخللل  يكون  فقد  آخر  إىل  مكان  ومن 
تبقى  برمتها وقد ال تكون كذلك  العملية  سبق وذكرنا هيدم 
جيب  ومما  احلاصل،  التقدم  بنسبة  حملولة  أو  قائمة  احلالة 
االشارة إليه لست االدارة نسخة طبية أو سحرية تطبق يف كل 
احلاالت  من  لكل  ان  بل  واحد  بشكل  واالزمات  املجاالت 
واملواقع جماله وله نسخته فالطبيب الفاشل هو الذي يستخدم 
نسخة واحدة لكل حاالت الصداع دون دراسة وضع املريض 
املراجع عضويًا ونفسيًا، والسيايس املحنك ال يمكن ان يقيس 
حالة دولة قائمة مع أخرى للتعامل معها سلبًا أو اجيابًا وهذه 

شريعة اإلدارة
من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
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النسخ االدارية التي نراها تصدر سواء من فوق الطاولة أو 
التاريخ  وفيها سبق من  بل  األيام  من حتتها نجدها يف هذه 
ويف املستقبل باءت وتبوء بالفشل قد يكون كليرًّا وقد يكون 

نسبيًا.
فاحلاصل ان اركان االدارة الناجحة تكمن يف التايل:

أو  املدير  اي  االدارية  الشخصية  به  ونعني  الشخصية   -1
بني  خلقها  يمكن  ال  والتي  تسميه  ان  شئت  ما  أو  اب  العررّ
عشية وضحاها الن عوامل نشأهتا قد تعود إىل اجيال وليس 
ولكن  برسعة  اجيادها  يمكن  ال  نعم  خلقته  ومنذ  لشخصه 
الزمن  مقاييس  إىل  بالقياس  برسعة  عليها  احلصول  يمكن 
وبعبارة أخرى يمكن كشف الشخصية املناسبة لقضية معينة 

واشباهها.
القيام  عىل  السابقة  واملبارشة  واملامرسة  للخربة  اخلربة:   -2
بالعمل االداري دور كبري ال يمكن تغافله فان هذه اخلربة 
هي التي ختلق من تلك الشخصية املناسبة امرءًا حمنكًا مطلعًا 

عىل خبايا القضايا التي باطنها قد ختتلف عن ظاهرها.
3- االخالص: فهو عامل اساس إلنجاح كل عملية علمية 
كان عملية باالنضامم مع عوامل اخرى فاإلخالص وحده 
مل  ولكنه  خملصًا  املدير  كان  فلو  تصفق  ال  الواحدة  كاليد 
يمتلك خربة أو حنكة فال يؤدي عىل سبيل املثال إىل االمر 

املنشود.
4- النظم أو التنظيم: وال نريد به اخلشبية واالخذ بمظاهره 
ركوب  إىل  األمر  يتطلب  قد  إذ  روحه  إىل  االلتفات  دون 
موجة باجتاه آخر ولكن ضمن نظام خاص يف ذلك املجرى 
وأما السري باالجتاه املعروف قد يكشف خطته ويفشلك فال 
تتمكن من السري يف االجتاه املتداول فاملقصود بالتنظيم هو 

اتباع اخلطة املرسومة بشكل غري عشوائي.
النجاح  منها  يراد  عملية  كل  يف  مهم  أمر  التخطيط:   -5
كانت  عملية  بأية  املكلف  املدير  يكون  ان  البد  ولكن 
بمعنى  ختطيطيًا  دماغًا  يمتلك  ان  علمية  مدنية  او  عسكرية 
وتغري  تتغري  قد  احلادثة  االزمات  أو  الطارئة  احلاالت  ان 
معها اخلطة املرسومة فالبد للمدير أن يضع يف تكنون فكره 

تلك املتغريات وان يكون مستعدًا هلا ويتمكن يف الفور من 
معاجلة ذلك ولو بتغري اخلط اما اعتامدًا عىل النفس إذا كان 

بمستواها وأما عىل االستشاريني ذوي اخلربات العالية.
6- االستشارة: ان الشخص مهام عال ذكاًء وقدرة فانه قد 
تفوته بعض اجلزئيات الصغرية التي ال هي يف البال وال يف 
اخلاطر بسبب االزمة احلاصلة أو انشغال الفكر هبا قد ينبهه 
أنه  حيث  االستشارة  لرشائط  املستجمع  املحنك  املستشار 
ينظر من بعيد الذي للبعد صورة خمتلفة عن القريب والبد 
ان يكون املنظوران منظور البعد ومنظور القرب مأخوذان 
يمكن  ال  بينهام  التوفيق  التكافل  وبدون  االعتبار  بعني 

الوصول إىل احلقائق لعىل أرض الواقع.
عىل  احلبل  ترك  ان  الرقابة،  سميرّها  شئت  وان  املتابعة   -7
يف  املدير  كان  وان  حتى  جيدي  ال  العمل  أو  العامل  غارب 
أن  إال  موفقًا  تطبيقها  ألجل  وللعاملني  للفكرة  اختياره 
خيوط الفكرة والعاملني كلها البد وان ترجع يف النهاية إىل 
يمكن  وقد  اخليوط  هذه  بعض  يسحب  فقد  املحنك  املدير 
لعبة  يف  االطفال  يفعله  كام  تامًا  أخرى  حيرك  وقد  أخرى 
الطائرة الورقية أو يفعله العاملون من وراء الستار يف الدمى 

املتحركة.
8- االختيار املناسب: سواء بالنسبة إىل الفكرة أو العامل أو 
الوقت أو الساحة أو إىل غريها من امور، فلو انك اخرتت 
إلحداث حديقة غنرّاءة يف صحراء قاحلة ال يمكن احلصول 
عىل املاء أو عىل ارضية سبخة أو حجرية أو اخرتت عاماًل 
ال يفقه بالزراعة واحلرث والنبات أو اخرتت القيام يف وقت 
ممطر أو دالك أو يكون العمل ناجحًا بالطبع كال رغم كل 
يكون  النجاح ولكن احلاصل  إىل  املؤدية  العوامل االخرى 
مغايرًا وعىل املديران يضع يف مكنون عمله أنه إذا مل يكمل 
من نجاحه املنظور 1% فانه فاشل بل عليه ان يتجاوز هذه 

النسبة.
ال  واحدة  كتلة  لتكون  العوامل  هذه  كل  بني  التنسيق   -9
يمكن فسخها وال نسخها وال مسخها بل عليه رسخها عىل 

ارض الواقع لكي يكون النجاح حليفه.
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بقلم: زهراء المرشدي

عن ماهي��ة هيأة الصح��ة والتعليم 
الطبي او ما املؤسس��ة التي ينتمي هلا مستش��فى السيدة خدجية 
الك��ربى )عليها الس��الم( وباقي املستش��فيات واملؤسس��ات 
الصحية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة وماهية األهداف وراء 
إنش��اء هذه اهليأة والت��ي تعد مرشوعًا نوعي��ًا وانطالقة فريدة 
س��تكون بإذن اهلل املنطل��ق األول لتثبيت اللبنة االس��اس من 
مرشوع عالجك بني أهلك البع��ض يتبادر لذهن العديد من 
التس��اؤالت حول اآللية املتبع��ة يف توظيف اجلهود العاملة يف 
مؤسس��ات هيأة الصحة والتعليم الطبي وما اهلدف األسايس 

وراء ان تكون فرقها من جنسيات عدة؟.. 
اجلواب يأيت عىل أقسام عديدة ..

ابتداًء من املحور األهم واهلدف الرئييس من إنشاء هذه اهليأة 
إنجاز  حتقيق  هو  أبرزها  من  لعل  عده  بأهداف  يتمثل  الذي 
من  ذلك  عاملية  وبمواصفات  اجلودة  عايل  بمستوى  صحي 
منطلق أهنا مؤسسه عامليه تشمل مجيع اجلنسيات واملسميات 
نعلم  فكام  املهنية  الكفاءة  أساس  عىل  فيها  التقييم  ويكون 
العراقية  بأبعاده ال حيتمل املجامالت  الطبي  الواقع  مجيعًا أن 

والفيصل فيها العمل.
كام يلجأ العراقيون للسفر إىل خارج البلد يف أغلب األحيان 
املستوى  عالية  صحية  خدمات  الستحصال  منهم  سعيًا 
حني  يف  ونقل  سفر  ومصاريف  طائلة  مبالغ  بذلك  مكلفني 
أن العتبة احلسينية املقدسة وفرت تلك االمكانات املوجودة 

وبأسعار  النصف  من  أقل  تكون  قد  وبتكلفة  البلد  خارج 
تنافسية عىل مستوى القطاع اخلاص وتكون جمانية للحاالت 
تلجأ  التي  احلاالت  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  ماديًا  الضعيفة 
للذهاب إىل خارج البلد بغية العالج قد ال حتصل عىل النتيجة 
املرجوة بالرغم من اإلنفاق واهلدر و قد يعود ألسباب عديدة 
لعل من أمهها هي راحة املريض النفسية والتي ال تتحقق إال 
بوجوده بني أهله وحمبيه، لذلك وجدت العتبة احلسينية طريق 
اهليأة لكي توفر تلك اإلمكانات العاملية من كوادر ومعدات 
بمستويات تنافسية تعترب األوىل عامليًا سعيًا منا لرفع الثقل عن 
كاهل املواطنني ذوو الدخل املحدود واملتوسط وحتى ذوي 
ممتازة  صحية  خدمات  عن  يبحثون  والذين  العايل  الدخل 

وبأسعار معقولة ويف متناول اجلميع.
يتمحور  التي  العقائدي  البعد  وهي  األهم  النقطة  عن  أما 
عليها وجود املرأة يف مؤسسة السيدة خدجية الكربى جيب أن 
الرشعية  القضية  نعلم مجيعًا  إنساين ورسايل كام  بدافع  يكون 
لعالج  الكفوء  الطبي  البديل  توفر  حال  )يف  عىل  تنص  التي 
الرجل يف  دون  للمرأة  اللجوء  يستوجب  املرأة  يد  املرأة عىل 
إيامن  لدينا  يكون  أن  املنطلق جيب  هذا  لذا من خالل  ذلك( 
وتعطيها  للمرأة  تامة  خصوصية  تتبنى  التي  باملؤسسة  كامل 
مكانتها احلقيقية بحيث أهنا وضعت رصحًا هبذه االحرتافية 
مكرسًا مجيع امكاناته للمرأة كوجود مقدس يستحق كل هذا 

االهتامم.
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نة الثالثة للهجرة،   كان ذلك الفجر آلف وأهبى فجر من السَّ
حيث استقبل بأصابع من نوٍر وليدًا، ما أسعده وما أعظمه.

متألرٌّق؛  سنيٌّ  نور  الرسالة  بيت  غمر  شعبان  من  الثالث  يف 
امتدادًا  ليكون  اهلل  واصطفاه  املبارك  الوليد  ذلك  جاء  إذ 
اجلهل  أغالل  من  لإلنسان  ومنقذًا  ة،  مرّ لالمُ وقدوة  للرسالة، 
بيت  الحظنا  إذا  ننبهر  سوف  أنرّنا  ريب  وال  والعبوديرّة، 

الرسالة وهو يستقبل خرب الوليد اجلديد..
اهلل  )صىل   به  فإذا  وليٌد«،  )عليها  السالم(  لفاطمة  لِد  ومُ »إنرّه 
ور واحلزن، ويطلب الوليد   عليه  وآله( يغمره مزيج من الرسرّ
ي!  بكلرّ رغبة وهلفة، فامذا دهاك يا رسول اهلل، بأيب أنت وامُمرّ
، إنرّ تفكري صاحب  هل ختشى عىل الوليد نقصًا أو عيبًا؟! كالرّ
ر فيه أيرّ رجل  الرسالة يبلغ به مسافات أوسع وأبعد ممرّا يفكرّ
آخر، ومسؤوليرّته أعظم من مسؤولية أب أو واجبات جدٍّ أو 
تاريخ، ونذير اخلالق  ة، وصانع  امُمرّ ن  كوهِّ ممُ إنرّه  قائد،  وظائف 

تعاىل إىل العاملني.
للمنيرّة  »البدرّ  فيقول:  الصائب  تفكريه  يف  بعيدًا  يذهب  إنرّه 
أْن توافيه يف يوم من األيرّام، وال بدرّ جلهوده أْن تفسح أمامها 
ة تمُدعى  جماالت أوسع ممرّا بلغتها اليوم، فسوف تكون هناك امُمرّ
الرسول )صىل  اهلل   تترّخذ من شخص   ) ة اإلسالميرّة  مرّ باالمُ  (
ة من  مرّ عليه  وآله( امُسوة وقدوة صاحلَتني«، كام البدرّ هلذه االمُ
الرصاط  إىل  ة  مرّ االمُ هيدون  معصومني  وقادة  طاهرين،  هداة 
مرارًا  الرسالة  أخربته  كام   - يكونون  ال  وسوف  املستقيم، 
ه، وولداه )عليهم  السالم(،  يرّته هؤالء؛ عيلُّ ابنمُ عمهِّ - إالرّ ذرهِّ
مور كام  االمُ بعدهم؛ ولكن هل جتري  الطيرّبة من  يرّتهم  رهِّ ذمُ ثمرّ 

يريدها الرسول )صىل  اهلل  عليه  وآله( يف املستقبل؟..
له  يرتاح  نذيٌر ال  املسلمني  بني  املنحرفة  العنارص  إنرّ وجود 
نزل  قد  الوحي  وإنرّ  ��ة،  مرّ االمُ مستقبل  عىل  االكرم  الرسول 
يف  املتمثرّل  احلقُّ  رآه  الذي  املصري  بأنرّ  خيربه  ة  مررّ غري  عليه 
به  شخصه )صىل  اهلل  عليه  وآله( هو نفس املصري الذي يرتقرّ
التي  العنارص  وإنرّ  )عليهم  السالم(؛  آله  يف  املتمثرّل  احلقرّ 
التي  العنارص  نفس  تكون  الرسالة يف عهده سوف  قاومت 
تقاوم - بنفس العنف واإلرصار - إمتداد الرسالة يف عهد 
أنرّه  علم  فقد  وعليهم(،  عليه  اهلل  )صلوات  الطيرّبني  أبنائه 

أنصار  يقف  وسوف  اجلائش،  مركزها  املوجة  تبلغ  سوف 
احلقرّ والباطل موقفهم الفاصل يف عهد اإلمام احلسني )عليه 
فيظهر  وجهه  قلهِّب  يمُ الذي  الرضيع  الوليد  هذا   السالم(، 
ساعَديه  عىل  يضطرب  وهو  الرسول  مالمح  عىل  مستقبله 
املباركَتني، وال يزال كذلك حترّى تنهمر من عيَنيه الوضيئَتني 
أشجعه!  وما  وآله(  عليه   )صىل  اهلل   فيبكي  ودموع،  دموع 
وهو الذي يلوذ بعريشه أشجع قريش وأبسلها عيلُّ بن أيب 
أقرب  فيكون  الروع،  به  يشتدرّ  حينام  )عليه  السالم(  طالب 
املحاربني إىل العدو، ثمرّ اليفلُّ ذلك من عزمه ومضائه قدر 
فام  ميالد،  حفلة  يف  نسوة  وحوله  يبكي  اآلن  لكنرّه  أنملة، 

أعجبه من حادث!..
ي، ممَّ بكاؤك؟ فقال )صىل  : فداك أيب وامُمرّ تقول أسامء فقلتمُ
يا  اعة  السرّ لِد  إنرّه ومُ  : ابنِي هذا«، فقلتمُ  اهلل  عليه  وآله(: »عىل 
ة الباغية من بعدي، ال أناهلم  مرّ رسول اهلل!، فقال: »تقتله االمُ

اهلل شفاعتي«.
عاطفة  ليست  اهلل  رسول  صدر  يف  ختتلج  التي  القضيرّة  إنرّ 
إنسانيرّة، أو شهوة برشيرّة حترّى تمُغريه عاطفة إعالء ذكره وبقاء 
؛ بل هي قضيرّة رسول اصطفاه اهلل واختاره  أثره يف آله، كالرّ
َمن  قضيرّة  وإيامنه،  وصدقه  ومضائه،  بعزمه  منه،  علم  عىل 
واألرض  اموات  السرّ محلها  من  أشفقت  ًة  مسؤوليرّ ل  حَتمَّ
العاملني  إىل  ة  العامرّ الرسالة  ا مسؤوليرّة  إهنرّ الروايس،  واجلبال 

مجيعًا.
واحلسنيمُ )عليه  السالم( ليس ابنه فقط، بل هو قدوة وامُسوة 
ملن ينذر من بعده، فنبأ مرصعه - هو بالذات - نبأ مرصع 
احلقرّ بالباطل، والصدق بالكذب، والعدالة بالظلم، وهكذا.
ا  فيبكي النرّبيُّ صىل  اهلل  عليه  وآله لذلك، وحيقرّ له البكاء، إهنرّ
تتزج  الرسالة،  بيت  يف  اعة  السرّ نجدها  غريبة  ميالٍد  ظاهرة 
احلني  الصرّ حفلة  فهي  بالكآبة،  واالبتسامة  بالدموع،  ة  املرسَّ
والضحك  والرجاء،  اخلوف  بني  ة  مستمررّ رحلة  يف  تدوم 

والبكاء.
.........................

املصدر: اإلمام احلسني قدوة واسوة - للمؤلف: السيد حممد تقي املدريس

نبأ الوليُد الّسعيد
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َوَل��َدهمُ  بِعواِطف  املؤمنني  أم��رَي  االم��ام  عواطف  امتزَجت 
احلسني )عليهام السالم(، وتفاعلت روحهمُ مَع روِحه حتى 
صاَر صورة فذة عنه حتكي واقعه وهديه، لقد أفاَض االمام 
به واخالَصه،  سني، وَمنحه حمُ مَجيع ذاتِياته يف نفِس وَلَده احلمُ
مَل  أنه  به  َبلغ من عظيم حمُ ِحَكِمِه وآدابِه، وقد  بِأروِع  وَزَوَدهمُ 
مل  كام  صفني  أيام  احلروب  عمليات  يف  بالدخوِل  له  َيسمح 
َيسمح ألخيه احلسن بذلك لِئال يِنقطع بِموهتام َنسِل رسول 
وسائِر  االمام  ثمُل  ممُ انطبعت  وقد  واله(،  عله  اهلل  )صىل  اهلل 
اجتاهاته الفكرية يف نفِس احلسني فكان كأبيه يف ثورتِه عىل 
ناهضته للبغي واجَلور، وَتفانيه يف َسبيل  لم والباِطل، وممُ الظمُ

احَلق والَعدل وَتبنيه جَلميع وسائل االصالح واخَلري.
وإبائه،  نفِسه،  وعزة  وصموده،  َبساَلته  يف  َكأبيه  كان  لَقد 
وِشَيمِه وقد اعرتف هبذه الظاهرة أعداؤه يوم الطف فإهنم ملا 
َعرضوا عليه االستسالم البن مرجانة، واخلضوع إلرادته، 

بني  أبيه  َنفَس  فان  لكم،  َيسَتجيب  ال  »إنه  َبعَضهم:  قاَل 
َجنَبيه«.

القريش  باقر رشيف  الشيخ  – املؤلف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  املصدر: حياة 
)424/1(

��ظَ ملحم��ٌة إنس��انيرّة يف التارخَي��ني: القدي��ِم واحلديث،  مل حَتْ
بِمثل ما َحِظَيت ملحمةمُ االستشهاد يف كربالء، من إعجاٍب 
ودرٍس وتعاط��ف؛ فقد كانت حركًة عىل مس��توى احلادث 
ة اإلسالم بتشكيلها املنعطَف الروحيرّ  الوجداينرّ األكرب ألمرّ
اخلط��رَي األثر يف مس��رية العقيدة اإلس��الميرّة، والتي لوالها 
رَكنمُ يف ظاه��ر الرؤوس، ال  لكان اإلس��الم مذهب��ًا باهت��ًا يمُ
عقيدًة راسخًة يف أعامق الصدور، وإيامنًا يرتعرع يف وجدان 
ة..!  زلزلت  ة، وأيرّة هزرّ كلرّ مس��لم، لقد كانت ) كربالء ( هزرّ
��ة ِم��ن أقصاه��ا إىل أدناه��ا، ففترّح��ت العي��ون،  أركاَن األمرّ
وأيقظ��ت الضامئَر عىل ما لس��طوِة اإلفك والرشرّ من اقتدار، 
وم��ا للظلم من تالميذ عىل اس��تعداٍد لزرع ذل��ك الظلم يف 
ين،  ٍ مزيرّفة قي��َم الدهِّ ��رتمُ تالفي��ف الضامئ��ر؛ ليغتال��وا حتت سمُ
وا كيف  وينتهك��وا حق��وَق أهليه.   املس��رية اخلال��دة: أمل َيعمُ
ل��ت هذه امللحم��ة العظيم��ة ) ملحمة كرب��الء ( بتقادم  حتورّ
العهد عليها، إىل مسرية.. وكيف صارت الشهادة التي أقَدم 

ه األطهار، إىل  الم( وآلمُ بيته وصحبمُ عليها احلسنيمُ )عليه السرّ
رمٍز للح��قرّ والعدل.. وكيف ص��ار الذبيح بأرض كربالء، 
��ٍع باحٍث ع��ن الكرام��ة التي  َمن��ارًا ال ينطف��ئ ل��كلرّ متطلرّ
ْمنا َبني  خصرّ هبا س��بحانه وتعاىل َخْلَق��ه بقوله: » وَلَق��د كرَّ
آَدَم «؟!)1( والس��رية العطرة حلياة س��يرّد ش��باب أهل اجلنرّة 
ل التاريخمُ ش��بيهًا له.. كان عنوانًا  واستش��هاده الذي مل يمُسجهِّ
��ة يف أخذ  رصحي��اً لقيم��ة الثبات ع��ىل املب��دأ، وعظمِة املثاليرّ
ه  ه كثائٍر واجب��ًا علينا كبرش، وحبُّ ِلها، فغدا حبُّ العقي��دة وتثُّ
كش��هيٍد جزًء من نفثات ضامئرنا. فقد كان ) احلسني ( عليه 
الم شمعة اإلسالم، أضاءت ممثهِّلًة ضمري األديان إىل أبد  السرّ
نتهكيها، وذبَّ  الده��ور، وكان درعًا مَحى العقيدَة ِمن أذى ممُ
عنها خطَر االضمحالل، وكان انطفاؤه فوق أرض كربالء 
ج من االنطفاء،  ، كَمَث��ل التوهرّ مرحلة أمُوىل الش��تعاٍل أبديرّ

واحلياة يف موت.
املصدر/ احلسني يف الفكر املسيحي � تأليف انطون بارا.

االمام علي مع اإلمام الحسين 

الهّزة العظيمة!!
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تك��ن ش��اب كفيف من حمافظة باب��ل احلصول عىل درج��ة كاملة )100( يف 
مسابقة حفظ زيارة االربعني التي نظمها مركز رعاية الشباب يف قسم تطوير 

املوارد البرشية خالل زيارة االربعني.
وقال الشباب )عيل حسن عبد الواحد(: »سمعت ان هنالك مسابقة تقام من 
قبل العتبة احلسينية املقدس��ة وحتديدًا مركز رعاية الشباب عن طريق والديت 
ألهن��ا كانت متابع��ة هلذه الصفح��ة وبالفع��ل كان لدي اندفاع م��ن الداخل 
وارصار عىل املش��اركة وانا اثق بنفيس كثريًا سأحصل عىل درجة كاملة، وهلل 
احلمد استغرقت بحفظها مخسة أيام من خالل قراءة والديت وسامعي هلا عرب 

تطبيق حقيبة املؤمن«.
منوها عن معرفته ملضامني مل يكن يقف عندها س��ابقا يف زيارة االربعني لكنه 
صار عىل اطالع هبا وفهم معانيها«، وأضاف »اش��كر العتبة احلسينية املقدسة 
عىل هذا التكريم واش��كر االمام احلس��ني )عليه الس��الم( ع��ىل نعمة احلفظ 
ولدي الكثري من املشاركات معهم وقد حصلت عىل هدايا وجوائز كثرية«.

واختتم »رسالتي اىل اخويت احثكم عىل احلفظ واملشاركة ألهنا من الزيارات 
املأث��ورة وهل��ا فضل كبري يف نفوس��نا ومل يوق��ف طموحي النظ��ر، وأنا حاليًا 

طالب كلية قانون مرحلة ثانية يف جامعة بابل«.

م��ن وصايا النب��ي )صلى الله عليه واله( لإلم��ام علي )عليه 
السالم(: »َيا َعِليُّ َيْنَبِغي َأْن َيُكوَن ِفي اْلُمْؤِمِن َثَماُن ِخَصاٍل 
َوَقارٌ ِعْنَد اْلَهَزاِهزِ َو َصْبرٌ ِعْنَد اْلَبالَِء َو ُشْكرٌ ِعْنَد الرََّخاِء َو ُقُنوٌع 
ُه َعزَّ َو َج��لَّ َو الَ َيْظِلُم اأْلَْع��َداَء َو الَ َيَتَحاَملُ َعَلى  بَِم��ا َرَزَقُه اللَّ

اُس ِمْنُه ِفي َراَحٍة. اأْلَْصِدَقاِء َبَدُنُه ِمْنُه ِفي َتَعٍب َو النَّ
المصدر: بحار األنوار :ج74. ص60-46

 الُحبُّ ُهَو انتظار عودِة َغائٍب لْم َنرُه.
َو لِكــْن نحــُن علــى يقيــٍن بأّنــُه ســَيأِتي 

ِلَيمِحي ُكّل اآلالِم

الجنة اهل  خيار 

حفظ زيارة االربعين

المؤمن خصال 

بصيرة..

»ان ش��يعتنا م��ن خيار أهل اجلن��ة، كل حمبينا وموايل 
أوليائنا ومعادي أعدائنا واملس��لم بقلبه ولس��انه لنا، 
ليس��وا من ش��يعتنا إذا خالف��وا أوامرن��ا ونواهينا يف 
س��ائر املوبق��ات، وه��م مع ذل��ك يف اجلن��ة، ولكن 
بع��د ما يطه��رون من ذنوهب��م بالبالي��ا والرزايا، أو 
يف عرص��ات القيامة بأنواع ش��دائدها، أو يف الطبق 
األع��ىل من جهن��م بعذاهبا، إىل ان نس��تنقذهم بحبنا 

منها، وننقلهم إىل حرضتنا..«.
ق��ول فاطم��ة الزه��راء )عليه��ا الس��الم( - بح��ار 

االنوار..

غسان العقابي



اشـــــتـــــيـــــاق

يرد صاحب  أع��الم اهلداية، واخلرائج واجلرائح:449، ح35، وعن 
��ة: 206/3، 207.. ق��وال لإلمام احلس��ن  الدالئ��ل يف كش��ف الغمرّ

العسكري ينوه فيه )عليه السالم( عن طبقات الناس فيقول:
»الناس يف طبقات ش��تى، واملستبرص عىل سبيل نجاة متمسك باحلق، 
متعلق بفرٍع أصيٍل غري شاك وال مرتاب، ال جيد عنه ملجأ.. وطبقة مل 
تأخ��ذ احلق من أهله، فهم كراكب البحر يموج عند موجه، ويس��كن 
عند س��كونه.. وطبقة اس��تحوذ عليهم الشيطان شأهنم الرد عىل أهل 
احلق، ودفع احلق بالباطل، حس��دًا من عند أنفسهم.. فدع من ذهب 

يذهب يمينًا وشامال«.

االنتظار في 

ف��راش��ة،  قلبي  ه����واك..  رح��ي��ق  ع��ن  تبحث 
ترفرف  باسمك..  العاطرة  األزهار  بني  تتقلب 
بأجنحتها الشفيفة املهيضة فوق هليب الشوق.. 

قلبي الفراشة أملرّ به الفراق وأوجعه الغياب.. 
أفتش عنك بني حقول الورد يف مروج األحالم.. 
أحلظ حمياك مرة يف صحف املاء، ومرة عىل متون 
ترسم  اللهفة  فرشاة  القضاء..  وهوامش  اهلواء 
كفك الندية يف لوح السامء وقت األصيل جتود 

باألعطيات.
احلاين  أهيا  انتظارك  زهر  عىل  حتطرّ  قلبي  فراشٌة 
األثري.. طويت الدهر مرتقبًا غياثك، متى تطلرّ 
عىل خوائنا بالربيع؟! وتعود عىل جفائنا بأحسن 

الصنيع؟! متى تسرتد الكوثر املهدور؟!
بلسم هو احلب وحبك أسمى، شعلة هو الوجد 
ووجدك أسنى.. أتثل َعوَدك بعد رحيل خطري، 
ظهر  عىل  سحيق،  وواٍد  عميق  ف��ٍج  من  ت��أيت 
املغيب، مكلاًل بالغار والفخار، تسبغ عىل الدنيا 
باحلناء،  الدهر  شيب  تصبغ  اآلخ��رة،  نضارة 

تكسو جلد األرض بالسندس واحلرير. 
منتظريك،  عىل  أقبل  حمبيك،  عىل  أقِدْم  فديتك 
يا  فجرك؟!  مطلع  فمتى  هجرك،  بنار  اكتوينا 
ثامل األرامل وكهف اليتامى ورجاء املحرومني 
وبقية الذاكرين. ال تشح بوجهك عنا فال طاقة 

لنا عىل فراقك بعد اليوم..

غياثك.. مرتقبًا 

مي 
�ضال

ر ال
حيد

الناس طبقات 

وليس��تحرضوا عناءه )عليه الس��الم( 
يف غيبته ملا يراه من املظامل واملفاس��د يف 
كل مكان وش��وقه إىل أن يكون ظاهرًا 
ليصل��ح ما انحرف من دين اهلل ويقيم 

العدل بني عباده.
ه( يف  وصايا السيرّد السيستاين )دام ظلرّ

زمن الغيبة.




