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»مرضى السرطان« 

يلتحفون كساَء المصطفى..

كيف تعامل اإلمام الرضا )عليه السالم( 
مع كنية شاعر؟

انهْض يا أبي من بين أضالعي

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

بطلب��ة  يحتف��ي  المس��لمة  األس��رة  معه��د 
وطالبات الدفعة االولى من المدرسة الصيفية

حديقُة األّمة تستعيد عافيتها..

للدي��ن س��جلٌّ حاف��ل ف��ي صنع الس��الم.. 
اإلمام السيستاني انموذجاً

»عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه«.

المصدر/ بحار األنوار، ج68، ص 392.

عن اإلمام علّي عليه السالم:

أنامل كربالئية..

 تصنع فّناً يفهمه العالم



كان������ْت هذه المّرة الثانية التي أراُه فيها هذا العام مْبتس������مًا، خالل 
لقائ������ه بإدارة مؤسس������ة العين لرعاي������ة األيتام التي تحظ������ى برعايته 
الش������ريفة، إش������راقٌة من األن������وار المحّمدية مكثْت ف������ي هذا الرجل 
التس������عينّي صاح������ب الحكمة المّتقدة، فهي ال يمك������ن أن تجد مكانًا 
آخَر لُتظهَر به للعالم أجمع جماَل المحّمديين وخصالهم الحميدة، 

فطُلعت علينا من ابتسامة إمامنا ومرجعنا األعلى.
في أكثر من مّرة، وحين كان يس������تقبُل زّواره الشغوفين بلقياه، 
والمهرولي������ن إلى بيته المهيب حيث الزّق������اق الضّيق في نجف علي 
)عليه السالم(، تش������ّدني جدًا قسمات وجهه وسكناته قبل أي شيء، 
نحُن سنعرُف ماذا سيقول أو نتمّنى أن نعرْف، لكن ما يخّبئ خلف 
لساِنِه وهو الصائن لنفسه وكلماته، فهذا هو المدهش دائمًا، ماذا 

يريد أن يقوَل اإلماُم السيستاني العظيم.. حّتى في صمتِه أيضًا؟!
باختص������ار ش������ديد، ويعذرني لو عجزت كلمات������ي عن وصف ذلك، 
إّن في صمِته لحكمة، وفي تبّس������مه ل� )جّنات( الصغيرة ذات صبيحة 
مشمس������ة، أّنه كان فرحًا بلقائها ويدعو له������ا بالعافية من مرضها 
وأخريات ُابتلين بالمرض نفس������ه، انحن������ى بأضالعِه عليها.. فكانت 
خطبت������ه التي ينتظرها الماليين مثلي من حول العالم، وبالتأكيد 
الب������ّد أن يواف������ق فعله قوَل������ه.. فنُعمت الصغي������رُة برعايت������ه األبوية 
وتوجيهاته التي طّبقتها األمانة العامة للعتبة الحس������ينية المقّدسة، 

عبر مستشفياتها البهّية.. لتتعافى من مرضها والمئات غيرها.
هادئًا وديعًا كاَن في لقائه بالحبر األعظم وتكّفلت نظراتُه الشامخة 
للتعبي������ر عن األم������ن والتعايش الس������لمي الذي يؤمن ب������ه ويريد أن 
ي������راُه في كل العالم، وحينم������ا أراَد أْن يبلغه موقفه من الش������عوب 
المقه������ورة نط������َق لس������انُه دفاعًا عنهم وأخب������ره أّنهم يعان������ون الفقر 
والظلم واالضطهاد وكبت الحّريات والس������يما الشعب الفلسطيني 

في »األراضي المحتّلة«.
أما في إغالق بابه بوجه الفاس������دين لكي ال يمنح الشرعية لهم، فهي 
أعظم رس������الة أرسلها هذا الرجل التس������عينّي، نعرُفها جّيدًا وعرفها 
العالم.. إال من وّجه رسالته لهم.. فقد بقوا في )ُطغيانهم يْعمهون(.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    تب�ّصمُه عافيٌة و�صمتُه حكمة
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف المجلة  07435000170
وات ساب      07435004404

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

مدير التحرير  
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 رئيس التحرير
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حسنين الزكروطي
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ال خيفى عىل أحد ما يمثله قطاع الرتبية والتعليم من أمهية 
تأثريه  له  ألن  قاطبة،  واألمم  الشعوب  حياة  يف  استثنائية 
املبارش واإلجيايب يف تقدمنا وازدهارنا يف حالة اإلعتناء به، 
رفده  خالل  من  باستمرار  تطويره  عىل  احلرص  ثم  ومن 
يف  اجلارية  للتطورات  املواكبة  خالل  من  باملستجدات 
العامل.. سواء عىل مستوى تطوير وحتديث املناهج الدراسية 
أو عىل مستوى ابتكار طرائق التعليم والتدريس احلديثة، أو 
بالعكس له التأثري السلبي عىل األمم والشعوب وتأخرها 
وذبوهلا يف حالة امهال هذا القطاع احليوي وعدم الشعور 

بأمهيته عىل حياة األبناء وعىل مستقبل البلد.
وطبعًا كان للمرجعية الدينية العليا وما يزال موقفها املميز، 
وقوهلا الفصل يف مثل هذا األمر اهلام، ينم عن رؤيتها الثاقبة 
فقد قدمت  البلد واألجيال،  ملستقبل  القطاع  يعنيه هذا  ملا 
والتعليم  الرتبية  بقطاعي  اإلهتامم  العديدة..  اهتامماهتا  يف 
القطاعات  سائر  عىل  رجحتهام  وق��د  الصحة،  وقطاع 

األخرى، وطبعًا لذلك دالالته العميقة.
الشعبي  املوقف  أي  الناس؛  مستوى  عىل  حتى  ملسنا  وقد 

من  بالرغم  احل��ي��وي  القطاع  هب��ذا  اإله��ت��امم  ه��ذا  مثل 
عرب  اجلريح  بلدنا  عىل  ومتر  مّرت  التي  الصعبة  الظروف 
البلد من خالل حماربة هذا  حقب متعاقبة، وحماولة تدمري 
أقول  املقبور؛  الطاغية  حكم  حقبة  ابان  بالذات  القطاع 
ملسنا استشعار الناس ألمهية هذا اجلانب املهم من جوانب 
أشد  ويف  والطالب  التالميذ  أهايل  حيرص  وكيف  احلياة، 
املدارس  إىل  ابنائهم  ارسال  حماولة  عىل  املحرجة  املواقف 
وعدم الرضوخ واالستسالم للمعوقات.. متحدين بذلك 
الواقفة  اخلطرة..  واملواقف  املحرجة  املواقف  تلك  كل 
وازدهارمها،  البلد  يف  والتعليم  الرتبية  مواصلة  طريق  يف 
وهذا  بنجاح،  التعليمي  مشوارهم  ابنائهم  يكمل  ولكي 
الرتبية  الناس ألمهية  إن دل عىل يشء فهو يدل عىل وعي 
والتعليم، وحرصهم عىل حياة ومستقبل ابنائهم، ومن ثم 

عىل مستقبل البلد.
الشيخ  سامحة  تطرق  الثانية  خطبته  من  الثالث  األمر  ففي 
ذو   26 بتاريخ  توفيقاته  دام��ت  الكربالئي  املهدي  عبد 
األمر  هذا  إىل  2015/9/11م  املوافق  1436ه�  القعدة 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
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ى 
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بقلم: طالب عباس الظاهر
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قائاًل:
»مع اطاللة العام الدرايس اجلديد الذي يتزامن مع الظروف 

االستثنائية التي يمر هبا العراق نّود بيان ما ييل :
عن  العاملية  املنظامت  بعض  تنرشها  التي  األرقام  إن   -1«
تؤرش  اإلناث  بني  خصوصًا  العراق  يف  األمية  نسبة  تزايد 
العراق  يف  االنسان  بناء  عملية  عىل  مستقبلية  خماطر  إىل 
اختاذ  املعنية  لزامًا عىل اجلهات  وتربويًا، وقد اصبح  علميًا 
التعليم االلزامي وحث  االجراءات الكفيلة بتطبيق قانون 
عىل  مكثفة  إعالمية  برامج  خالل  من  واألمهات  اآلب��اء 
إدخال أطفاهلم إىل املدارس، ويف نفس الوقت منع ترسب 

الطلبة من مقاعد الدراسة ألسباب اقتصادية او غريها«.
لنتوقف قليال عند هذا التأشري بالذات الوارد يف النقطة )1( 
تزايد  خماطر  عىل  بالتحديد  يؤرش  وهو  الثالث،  األمر  من 
لذلك  السلبي  التأثري  إىل  والتنويه  اإلناث  بني  األمية  نسبة 
عىل عملية بناء اإلنسان يف العراق، وهو ما حيسب ملرجعتنا 
يف  احلضارية  ونظرهتا  وتقدميتها  انفتاحها  العليا  الدينية 
عملية بناء اإلنسان، رغم إن العديد من التوجهات الدينية 

تعليم  منع  حتاول  لألمور  رؤيتها  يف  الضيق  األفق  ذات 
عىل  قيود  فرض  األح��وال  أحسن  يف  أو  أساسًا،  اإلن��اث 
تعليميهن، مما تسبب يف اشاعة نظرة عامة عند املناوئني بأن 
اصحاب التوجه الديني ال حيبذون خروج اإلناث أساسًا 

من حدود األرسة واألمومة!. 
»2-  ان العملية التعليمية الصحيحة تقوم بجهود اركاهنا 
التعليمي  والكادر  املدرسة  وادارة  الرتبية  وزارة  وهي 
وأولياء أمور الطلبة، وقد تطورت أساليب التعليم يف عامل 
اليوم كثريًا، فاملطلوب من اجلهات املعنية ان تسعى اىل اتباع 
الطرق التدريسية والتعليمية احلديثة يف مدارسنا واستعامل 
وسائل متطورة للتعليم من اجل ان يكسب الطلبة مهارات 

علمية وقدرات ذهنية تناسب طبيعة العرص احلارض« .
وهنا يأيت تأشري سامحته عىل إن أركان العملية التعليمية إنام 
تقوم عىل ثالث دعائم أساسية، وهي أوال: وزارة الرتبية، 
وثالثًا:  والتعليمية،  اإلداري��ة  بكوادرها  املدراس  وثانيًا: 
الطلبة وأولياء أمورهم، وإن هذه الدعائم الثالث ال يمكن 
العملية  نجاح  رشط  ألن  احداها،  تفاعل  عن  االستغناء 

إن المطلوب من المعلمين مزيد االهتمام بالجانب التربوي وال سيما إن العراق 
تعرض إلى ظروف استثنائية من حروب وأزمات متتالية انعكست سلباً على بناء 

شخصية الكثير من أطفاله في مقوماتها الوطنية والنفسية واالخالقية

،،
،،



التعليمية برمتها هو تعاون هذه األركان الثالث األساسية فيام 
بينها، ألن يف تعاوهنا وتفاعلها معا تكمن أسباب تطور العملية 

التعليمية عندنا. وبخالفه حيدث العكس ال سمح اهلل.
الرتبوي  باجلانب  االهتامم  مزيد  املعلمني  من  املطلوب  إن   -3«
حروب  من  استثنائية  ظروف  إىل  تعرض  العراق  ان  سيام  وال 
من  الكثري  شخصية  بناء  عىل  سلبًا  انعكست  متتالية  وأزم��ات 
من  ونأمل  واالخالقية،  والنفسية  الوطنية  مقوماهتا  يف  أطفاله 
وزارة الرتبية ومؤسساهتا وإدارات املدارس االهتامم هبذا اجلانب 

بام حيقق البناء االكمل واالفضل للطالب«. 
وهنا يأيت تركيز ممثل املرجعة الدينية العليا عىل اجلانب الرتبوي 
التعليمي،  للجانب  املكمل  كونه  وللمعلمني،  للمدراس  املهم 
والرتبية   ، والرتبية  الوطنية،  الرتبية  جوانب  خيص  فيام  خاصة 
النجاح  يف  يكمن  تكامله  املدرسة  يف  الطالب  كون  اإلخالقية، 
مكارم  عىل  تربيته  يف  النجاح  جانب  إىل  ال��درايس  حتصيله  يف 

األخالق، وإن النجاح يف جانب التعليم غري كاف مامل يصاحبه 
النجاح يف جانب األخالق، والسيام إن الرتبية سبقت يف األمهية 

تسمية التعليم، لذلك سميت العملية ب�) الرتبية والتعليم(. 
البد  مجيعًا  اليها  ندعو  التي  الشاملة  االصالح  عملية  ان   -4«
واجلامعات،  املدارس  يف  والتعليمية  الرتبوية  العملية  تشمل  ن 
ومن الرضوري مراجعة شاملة ألسس هذه العملية واصالحها 
العلمي  للمستوى  الرصانة واملتانة  العناية بمقومات  من خالل 

للطالب واالهتامم ببناء شخصيته االخالقية والوطنية«.
وتقييم  مراجعة  عملية  إىل  بحاجة  إننا  إىل  سامحته  ينبه  أخريًا، 
تعديالت  واجراء  معًا..  والتعليم  الرتبية  العمليتني  يف   شاملة 
يف العمليتني من ادنى املستويات إىل اعالها، والتقويم ألسس 
التحصيل  يف  الرصانة  املستوى  عىل  س��واء  العمليتني  هاذين 
عىل  الطلبة  ابنائنا  تربية  عىل  احلرص  مستوى  عىل  أو  العلمي، 

املستوى األخالقي.      

من الضروري مراجعة شاملة ألسس العملية التربوية والتعليمية 
واصالحها من خالل العناية بمقومات الرصانة والمتانة للمستوى العلمي 

،،للطالب واالهتمام ببناء شخصيته االخالقية والوطنية
،،



السؤال: ما هو مقدار الربح الرشعي؟
مراعاة  ينبغي  ولكن  معّينة،  بنسبة  حم��ّددًا  الربح  ليس  اجل��واب: 

اإلنصاف وعدم أخذ الربح من املؤمن زائدًا عىل مقدار احلاجة.

السؤال: ما حكم بيع ورشاء األلعاب احلاوية عىل أغاين األطفال 
وموسيقي باللغة األجنبّية؟

اجلواب: ال جيوز.

مع  كثري  وتعاميل  الغذائّية،  املواد  لبيع  حمل  صاحب  أنا  السؤال: 
يرتتب  فهل  للرشاء،  أهلهم  يرسلهم  الذين  الصغار  األطفال 

إشكال عىل ذلك؟
بتصّدي  العادة  جرت  التي  اليسرية  األشياء  يف  جيوز  اجل��واب: 

الصبي املمّيز ملعاملتها.

املعامالت  أو  الرسقة  او  بالقامر  املأخوذ  رشاء  حكم  ما  السؤال: 
الباطلة؟

اجلواب: ال يصح رشاؤه، وان تسّلمه املشرتي وجب عليه ان يرّده 
اىل مالكه.

السؤال: ما ُحكم بيع املكيل و املوزون باكثر منه؟
اجلواب: هو حراٌم كأن يبيع كيلو غرام من احلنطة بكيلو غرامني 

منها.
بالربا  تتعامل  التي  والبنوك  الرشكات  مع  االشرتاك  جيوز  ال   -1
مع من ال جيوز اخذ الزيادة منه الن االشرتاك يف رأس ماهلا يعني 
الدخول فيام تقوم به من معامالت ربوية اال ان يعلن عدم رضاه 

بالدخول فيها.
2- ال جيوز االشرتاك مع الرشكات التي تستثمرامواهلا يف جهات 

حمرمة كبيع اخلمور واىل غري ذلك.
3- ال جيوز أن يكون كّل من املبيع والثمن دينًا يف الذّمة قبل العقد 
بيع  صّحة  لعدم  العقد  يف  مؤجلني  كالمها  يكون  أن  جيوز  ال  كام 

الدين بالدين.

السؤال: لدي مبلغ من املال يقدّر بمليون دينار واعطيته اىل التاجر 
برشط اي يعطيني مئة دوالر أرباح كل شهر مع ضامن اصل املبلغ، 

فام حكم هذه املعاملة؟
بعنوان  هلم  املال  إعطاء  جيوز  .ولكن  وح��رام  ربا  هي  اجل��واب: 
كالنصف  املشاع  بالكرس  بينكام  والربح  )مضاربة(  التشغيل 

والثلث.
ويمكن الوصول اىل النتيجة املطلوبة عن طريق ابرام عقد املضاربة 

مع تضمنه عدة رشوط:
)1( ان يكون العامل وكيال عن صاحب املال يف مصاحلة حصته 

املئوية من الربح عىل تقدير ظهوره يف هناية كل شهر بمبلغ معني 
من املال.

)2( ان هيب العامل اىل املالك مقدارا معينا من املال يف هناية كل 

شهر إن مل يتحقق خالله يشء من الربح.
)3( ان ال تكون حصة املالك من الربح جابرة للخرسان املتأخر.

)4( ان ال يفسخ املالك املعاملة اىل هناية املدة املحددة هلا.

عليه  طرأ  اذا  اخلاص  ماله  من  املال  رأس  العامل  يكمل  ان   )5(

النقصان وقد انتهت مدة املضاربة او اراد العامل فسخها.

متابعة : محمد حمزةامل�����ع�����ام�����ات امل����ح����ّرم����ة



السالم  عليها  )فاطمة  عنوان  محل  ال��ذي  املتمّيز  كتابه  يف 
عىل  العقاد  حممود  عباس  الكبري  الكاتب  رّكز  والفاطميون( 
السالم(،  )عليها  الزهراء  فاطمة  للسيدة  البالغي  اجلانب 
وقد أبرز هذا اجلانب من خالل الرتكيز عىل جزالة األسلوب 
وعمق املعنى واملفارقة اللغوية يف معاين املفردات، بام يستحّقه 
العمق البالغي للسيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم(، وهي 
التي هنلت علمها ولغتها وبالغتها من معني أبيها رسول اهلل 
العلوية،  البالغة  واحة  يف  وترعرعت  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل 
البلغاء  لسيد  زوجة  عاشت  حيث  مغارسها،  من  وازدادت 
بالغته  من  وهنلت  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام 
وسطوعها  وغزارهتا  املفردات  تنوع  عنه  وأخذت  وخطابته، 
وتعّدد معانيها وعمق بياهنا، وقوة تأثريها يف القارئ والسامع 

عىل حد سواء.
يتطّرق عباس حممود العقاد إىل اخلطبة الفدكية للسيدة الزهراء 
)عليها السالم( وقصتها املعروفة بعد منعها فدكًا،والتي تقول 
عنتم  ما  عليه  عزيز  أنفسكم  من  رسول  جاءكم  )قد  فيها: 
جتدوه  تعزوُه  فإن  رحيم(،  رؤوف  باملؤمنني  عليكم  حريص 
غ الرسالة  أيب دون نسائكم، وأخا ابن عمي دون رجالكم، فبلَّ
صادعًا بالنذارة، مائال عن مدرجة املرشكني، ضاربا لثجنهم 
ُهزم  حتى  اهل��ام،  وينكث  األصنام،  هيشم  بكظمهم،  آخذا 
احلق  وأسفر  صبحه،  عن  الليل  وتفّرى  الدبر،  وولوا  اجلمع 
الشياطني،  الدين، وُحرست شقائق  عن حمضه، ونطق زعيم 
وكنتم عىل شفا حفرة من النار، ُمذقة الشارب، وهنرة الطامع، 
وقبسة العجالن، وموطئ األقدام، ترشبون الطريق وتقتاتون 

القّد، أذّلة خاشعني، ختافون أن يتخّطفكم الناس من حولكم، 
والتي،  اللتيا  بعد  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  برسوله  اهلل  فأنقذكم 
وبعد ما ُمني بُِبْهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، 

كلام حشوا نارًا للحرب أطفأها( ص 38.
عرض العقاد للقدرات األدبية املتميزة للسيدة فاطمة الزهراء 
استشهاد  يف  قالته  الذي  الشعر  عن  وتكلم  السالم(،  )عليها 
أبيها رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وقد أبدعت أيام إبداع، 
السالم(  )عليها  فاطمة  السيدة  إىل  ُنسبت  العقاد:  يقول  إذ 
أبيات من الشعر قالتها بعد موت أبيها صلوات اهلل عليه أهنا 
”يا أنس! كيف  فقالت:  أنس بن مالك  أقبلت عىل  بعد دفنه 

طابت نفوسكم أن حتثوا عىل رسول اهلل الرتاب؟“.
أما الكاتب واألديب اللبناين املسيحي الدكتور ميشال كعدي 
القّيم الذي حيمل عنوان )فاطمة الزهراء  فقد تناول يف كتابه 
عليها السالم أوىل األديبات( اجلانب األديب والبالغي أيضًا، 
حيث تقول الكاتبة نرسين نجم يف مقال هلا عن هذا الكتاب 

اجلدير بالقراءة:
السيدة  شخصية  وعظمة  هبيبة  كعدي  ميشال  الدكتور  تأثر 
ومواقفها  خطبها  يف  فأبحر  ال��س��الم(،  )عليها  ال��زه��راء 
وكلامهتا، وأظهر من خالل كتابه ”الزهراء عليها السالم أوىل 
إذ يرى  الزهراء يف وجدانه،  التي تسكنها  املكانة  األديبات“؛ 
الرسول  بيت  ”الزهراء من خالل حياهتا، وترصفاهتا يف  بأن 
)صىل اهلل عليه وآله(، ومن خالل مكانتها الدينية واإلنسانية، 
بالعبقرية، وقد برزت يف  قديسة. الزهراء منذ الصغر عرفت 

آل البيت والتاريخ اإلسالمي رائدة وقدوة.

بقلم: حسين أبو نادر

بالغ��ة الزه��راء
ف��ي منظ��ور العّق��اد 

وميش��ال كعدي
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والزهراء هي مدرسة إنسانية عظيمة بحّد ذاهتا، وال يعتربها 
كعدي أوىل األديبات، بل الكاتبات واخلطيبات فيقول: ”بىل 
واضح   بشكل  اهتّمت  لقد  اإلسالم.  يف  األوىل  الكاتبة  إهنا 
الكثري  التي حفظت  األكرم  النبي  وأحاديث  بالعلم  وواسع 
الكثري منها، وقد متّكنت من أحكام اإلسالم، وما جاء فيه من 
معارف وتعاليم، وغالًبا ما كانت تسجل عندما كان رسول 
اهلل يتكلم بوحي الُقُدرات، أو ما كان حيّدثها به أمري املؤمنني 
املعرفة  من  متكّنت  املنطلق،  هذا  من  السالم(.  )عليه  عيل 
الشاملة واحلديث الديني الفاعل، والكتابة املبدعة، واخلطابة 

املؤثرة يف النفوس.
)عليه  الزهراء  حول  كعدي  ميشال  كتاب  بأن  الواضح  من 
السالم( قد أخذ وقًتا وجهًدا كبريين، ليصدر هبذه اإلطاللة 
األدبية الراقية والعميقة، ويؤكد هو األمر بقوله: ”طلب إيل 
العابدين  زين  ”اإلمام  بعنوان  كتاًبا  أكتب  أن  إيران  يف  وأنا 
دفعتني  بعده،  أشهر،  بسبعة  أمتمته  فقد  املسيحي“،  والفكر 
مؤّلف  خالل  من  كبرية  مكانة  للمرأة  أجعل  أن  النخوة 
أنوه  أن  ا  ج��دً الطبيعي  ومن  األدبيات“،   أوىل  ”الزهراء 
)عليهم  البيت  بآل  مغرم  ألنني  املجال،  هذا  يف  برغبتي 
السالم(، وألنني هكذا رأيت التأليف سهاًل عيّل، عىل رغم 
ُوّفقت  لكنني  العربية.  البالد  يف  املراجع  بإجياد  الصعوبات 
املكتبات األوروبية، وقد سّهل فعاًل ذلك روح  بمراجع يف 
الزهراء وقداستها، التي ال لبس فيها بنظري، وقد أسند رأي 
أصحاب الّصحاح واملسانيد كالبخاري واحلاكم النيسابوري 

وغريهم، واعرتاف الناس بعلمها وذكائها“.  

ينظر الدكتور ميشال كعدي إىل الزهراء بكوهنا قيمة إنسانية 
)عّز  البارئ  منحها  وقد  الشأن،  عظيمة  ربانية  وهبة  كبرية 
”من  بقوله:  املؤلف  عنها  يتحدث  عديدة  خصائص  وجّل( 
ومناقبها  وفضائلها،  بثقافتها  االعرتاف  الزهراء  خصائص 
وسامهتا الفضىل،  ويف إطار علمها وأدهبا اجلم الذي امتازت 
به، وجدنا الناس كّل الناس قد تفاعلوا مع أحاديثها وأقواهلا 
رسول  وفاة  بعد  ألقتها  التي  اخلطبة  هذه  سيام  وال  وخطبها 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله(؛ هذه اخلطبة، جسدت خصائصها 
خصائصها  ومن  والدينية،  واألخالقية  اإلنسانية  ومميزاهتا 
برز  التي  بالرسالة  اهتاممها  القدسية،  التي وجدناها يف هذه 

فيها أدهبا الشامل«.
كالم الدكتور كعدي دفعنا إىل سؤاله، ونحن نعيش يف عامل 
مادي ميلء باملغريات وسيطرة ”األنا“، عن مدى حاجتنا إىل 
قلناه  ما  ”كل  العظيمة:  الشخصية  هبذه  والتامهي  االقتداء 
عرب هذه األسئلة، يظهر لنا وللقارئ عظمة السيدة الزهراء، 
وكل ما أوردناه بنّي أن هذه العظيمة يف نساء العامل، هي قدوة 

ورسالة لبني البرش يف عامل تسوده املادة واألنانية«.
ميشال  و  )العقاد  الكاتبني  بني  التقارب  أوجه  أن  اخلالصة 
وتطرقوا  الفاطمي،  اخلطاب  لغة  عىل  رّكز  كالمها  كعدي( 
إىل اجلانب األديب، وتناولوا خطب وكلامت السيدة الزهراء 
)عليها السالم(، ويف نفس الوقت أظهرا القوة البالغية فيها، 
عىل  خلطبها  والقارئ  هلا  املستمع  يف  العميق  تأثريها  ومدى 

حد سواء.
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الكالم يف ركن التوحيد هو يف إثبات صانع العامل سبحانه، وما 
حدوث  عىل  يرتتب  وذلك  وإثباًتا،  نفًيا  الصفات  من  يستحقه 
العامل وبرهانه : فلو كان قدياًم لوجب وجوده فيام مل يزل ولو مل 
مالزمة  هي  التي  باحلوادث  خمتصة  أجسامه  تكن  مل  حمدًثا  يكن 
يف  يسبقه  وال  املحدث  من  خيلو  ال  وكلام  عنها،  منفكة  غري  هلا 
وجوده، فهو حمدث، وإذا مل يعقل خلو األجسام من احلوادث 

املالزمة هلا وجودها.
وذهبت مدرسة أهل البيت )عليهم السالم( إىل أنَّ هناك ُاصواًل 
للدين يف مرتبة اإليامن، وهي تتكّون من التوحيد والعدل والنبّوة 
اإلسالم  مرتبة  يف  الدين  ُاص��ول  وكذلك  واملعاد،  واإلمامة 
فتتضمن التوحيد والنبّوة واملعاد، وهي ااُلمور التي إذا أظهرها 
اإلنسان أصبح مسلاًم يف الظاهر. فأصول الدين، سواء يف مرتبة 
يف  توحيد  فهناك  التوحيد،  مفهوم  تتضّمن  اإلسالم  أو  اإليامن 
الذات وتوحيد يف الصفات، والنبّوة إّنام هو توحيد يف الترشيع، 

والقضائّية  السياسّية  احلاكمية  يف  توحيد  فهي  اإلمامة  وأّم��ا 
والتنفيذّية.

عن  الطف  يوم  احلسني  اإلمام  قال  السالم(  )عليه  خطبه  ومن 
اهلل  يشبهون  الذين  املارقة  هؤالء  اتقوا  الناس  »أهيا  الّتوحيد: 
بأنفسهم، يضاهئون قول الذين كفروا من أهل الكتاب بل هو 
األبصار  تدركه  ال  البصري,  الّسميع  وهو  يشء  كمثله  ليس  اهلل 
وهو يدرك األبصار وهو الّلطيف اخلبري، استخلص الوحدانية 
يف  له  منازع  ال  والقدرة  واإلرادة  املشيئة  وأمىض  واجل��ربوت 
ينازعه وال سمي  له  يعادله وال ضد  له  أمره وال كفو  يشء من 
اإلمام  كلامت  ت  وضحَّ وقد  يشاكله..«،  له  مثل  وال  يشاهبه  له 
احلسني )عليه السالم( حتذيره من األشخاص الذين يشبهون اهلل 
تعاىل بأنفسهم, وبيانه لعدة صفات من صفات اهلل تعاىل وما هذا 
البيان إال رد عليهم لشدة وصفهم هلل هبذه الصفات التي ال تليق 

به تعاىل. 

ذكر العينّي ) ت : 855ه��(: أن القضاء هو األمر الكيل اإلمجايل 
بأنه  826ه���(   : السيورّي )ت  املقداد  وعرفه  األزل،  الذي يف 
»والية احلكم رشًعا ملن له الفتوى بجزئيات القوانني الرشعية 
عىل  أشخاص معينة برشية بإثبات احلقوق واستيفاء ما لآلدميني 
منه, وُعِرف بأنه: والية رشعية عىل احلكم يف املصالح العامة من 
قبل اهلل, وعرفه القايّض عبد النبي عبد الرسول النكرّي: تفريط 
يف تفويض األمور إىل اهلل تعاىل بحيث يصري العبد خالًقا ألفعاله 
)هو  اصطالحا:  القضاء  معنى  فهنا  الرشور  إجياد  يف  مستقاًل 

الوالية من قبل اهلل تعاىل عىل الناس(.

آللئ قرآنية

الرضا بقضاء الله  

بقلم/ حيدر التميمي ح/ 4

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

الذاتية وصفاته  توحيده 

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

10



صادر  نداء  َأْقِلِعي}  َساَمُء  َوَيا  َماَءِك  اْبَلِعي  َأْرُض  َيا  {َوِقيَل 

اهلل  وهو  قائله  باسم  يرصح  مل  والكربياء  العظمة  ساحة  من 
{كن}  كلمة  حتمله  تكويني  واألم��ر  للتعظيم،  اسمه(  )عز 
فصل  غري  من  عليه  يرتتب  تعاىل  العرش  ذي  من  الصادرة 
أن تبتلع األرض ما عىل وجهها من املاء املتفجر من عيوهنا، 
وأن تكف السامء عن أمطارها.. وفيه داللة عىل أن األرض 
والسامء كانتا مشرتكتني يف اطغاء املاء بأمر اهلل؛ كام يبينه قوله 
األرض  وفجرنا  منهمر  بامء  السامء  أبواب  )ففتحنا  تعاىل: 

عيونا فالتقى املاء عىل أمر قد قدر( القمر: 12.
يف  الطباطبائي  السيد  يقول  املباركة  اآلية  هذه  تفسري  ويف 
هو  البلع  أن   ،230 الصفحة   –  10 ج   – امليزان  تفسري 
إجراء اليشء يف احللق إىل اجلوف، واالقالع اإلمساك وترك 

اليشء من أصله، والغيض جذب األرض املائع الرطب من 
ظاهرها إىل باطنها وهو كالنشف يقال: غاضت األرض املاء 
أي نقصته، وقوله: )وغيض املاء( أي نقص املاء ونشف عن 
بالطبع  يكون  انام  وذلك  البسيط،  وانكشف  األرض  ظاهر 
البحار  وتشكيل  الغدران  يف  منه  اجتامعه  يمكن  ما  باجتامع 
والبحريات، وانتشاف ما عىل سائر البسيطة، وقوله: )وقىض 
عذاب  من  السالم(  )عليه  لنوح  وعد  ما  أنجز  أي  االمر( 

القوم وأنفذ االمر اإلهلي بغرقهم وتطهر األرض منهم.
وذهب ارباب اللغة اىل مفردة االمر يا أرض ابلعي اىل احلال 
اي اآلن ابلعي فهو مل يقل ابتلعي التي حتتاج اىل وقت اطول، 
ويف اخلطاب يا أرض ابلعي ماَءك حيث االمر ُحدد ببلع املاء 

وإال كانت قد بلعت بام عليها من كل يشء. 

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

َوِقيَل َيا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َوَيا َسَماُء َأْقِلِعي

إعداد: تقى واثق الموسوي / ح3

آفاق قرآنية

من حاالت استحقاق املرأة املايل كام ورد يف سورة النساء الكريمة: 
)حالة اخلالف( وهنا جيعل القرآن العالقة باملرأة عالقة مقدسة ال 
الزوجية  احلياة  ينهي  أن  أراد  فإذا  الزوج،  هلوى  ختضع  أن  يمكن 
بعضه  أو  أعطاها  ما  وأخذ  لزوجته،  املالية  احلقوق  عىل  احتال 
فيأيت  املجهول،  للمصري  األخرى  الزوجة  ويرتك  أخرى  ليتزوج 
احلياة  عىل  الطارئ  والسلوك  اجلانبي  العرض  هذا  ليعالج  القرآن 
ذلك  يمكن  مل  إذا  وأنه  باملعروف،  املعارشة  عىل  بالتأكيد  الزوجية 
ُم اْستِْبَداَل  فإن احلق يبقى حمفوًظا لصاحبه فقال سبحانه: {َوإِْن َأَردتُّ
َشْيًئا  ِمْنُه  َتْأُخُذوْا  َفاَل  ِقنَطاًرا  إِْحَداُهنَّ  َوآَتْيُتْم  َزْوٍج  َكاَن  مَّ َزْوٍج 
َبْعُضُكْم إىَِل  َأْفىَض  َوَقْد  َتْأُخُذوَنُه  بِينا َوَكْيَف  َوإِْثاًم مُّ َتاًنا  هُبْ َأَتْأُخُذوَنُه 

يَثاًقا َغِليًظا} ]النساء: 20، 21[. َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّ
فحني تكلم سبحانه يف سورة البقرة عن الفراق الذي سببه الزوجة 
وأن للزوج أخذ املال منها -وهو املذكور يف قوله تعاىل: {َفإِْن ِخْفُتْم 
َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهاَم ِفياَم اْفَتَدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد اهلّلِ  ُيِقياَم ُحُدوَد اهلّلِ  َأالَّ 
امِلُون)البقرة:  الظَّ ُهُم  َفُأْوَل�ئَِك  اهلّلِ  ُحُدوَد  َيَتَعدَّ  َوَمن  َتْعَتُدوَها  َفاَل 
229(} - بنيَّ يف هذه اآلية أن الطالق الذي مل ينتج عن سوء عرشة 
وال عن مشاكل زوجية ال يمكن للزوج أن يأخذ فيه شيئا من املرأة.
يَثاًقا َغِليًظا} هو تنبيه عىل أن هذه  وقوله سبحانه: {َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّ

بمقتىض  فيها  الترصف  يمكن  ال  مقدسة،  عالقة  والعالقة  احلياة 
اهلوى وما متليه العواطف، وقد أكد هذا املعنى النبي )صىل اهلل عليه 
اهلل،  بأمان  أخذمتوهن  فإنكم  النساء؛  يف  اهلل  »فاتقوا  فقال:  وآله( 
واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل، ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم 

أحدا تكرهونه«..
التي  احل��االت  وه��ذه  الضعف(،  )حالة  ايضا  احل��االت  وضمن 
تقدمت ليس بالرضورة أن تكون املرأة فيها ضعيفة، بل قد تكون 
هلا خيارات أخرى السرتجاع حقها وبلوغ ُمنيتها، وإن كان الرشع 
تبقى  لكن  وأكده؛  احلق  هذا  هلا  وحفظ  الطريق  عليها  اخترص  قد 
متنازعة مع طرف  املرأة  فيها  التي تكون  احلالة  الثالثة وهي  احلالة 
لظلمه  وال  دفًعا  له  املرأة  تستطيع  ال  ما  الصالحيات  من  يمتلك 
فتيا منه سبحانه،  فيه  رفًعا، فهنا توىلَّ اهلل هذا األمر وجعل احلكم 
فقال: {َوَيْسَتْفُتوَنَك يِف النَِّساِء ُقِل اهلّلُ ُيْفتِيُكْم ِفيِهنَّ َوَما ُيْتىَل َعَلْيُكْم 
نَّ َما ُكتَِب هَلُنَّ َوَتْرَغُبوَن  يِت اَل ُتْؤُتوهَنُ يِف اْلِكَتاِب يِف َيَتاَمى النَِّساء الالَّ
لِْلَيَتاَمى  َتُقوُموْا  َوَأن  اْلِوْلَداِن  ِمَن  َوامْلُْسَتْضَعِفنَي  َتنِكُحوُهنَّ  َأن 
بِاْلِقْسِط َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخرْيٍ َفإِنَّ اهلّلَ َكاَن بِِه َعِلياًم)النساء: 127(}، 

وسنتناول تفسري هذه اآلية يف حلقتنا القادمة. 
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تتمّتع األديان التي هلا تاريخ طويل من التقاليد واحلكمة واخلربة الروحية بإمكانية كبرية جدًا، لتكون جزءًا من احلل وليس 
بوترية  يتزايد  املذكورة  احلاالت  وعدد  شيوعًا،  أكثر  ”أصبح  ديني  أو  ديني  أساس  عىل  السالم(  )صنع  فإن  ولذا  املشكلة. 

متزايدة“.
فقد نجحت بعض عمليات »صنع السالم« القائمة عىل الدين يف جتّنب احلرب األهلية، مثلام كان لرجل الدين الشيعي آية اهلل 
السيستاين )دام ظله( دور بارز يف مواجهة التطّرف الديني وتعزيز التسامح والسالم، لقد ترّصف الرجل بحكمٍة أثناء احتالل 
العراق وفتنته الطائفية، فساعد وجوده يف تفادي كوارث إنسانية أسوأ، وكان يدعو إىل بناء دولة مدنية ديمقراطية يف العراق.

* املصدر: موقع )the conversation( املهتم بالشؤون الدينية.

اليابانية  الفتاة  استبرصت  الشيعية،  اهلداية  نور  اىل  ارشدهتا  التي  زميلتها  بفضل  وعرفانًا  السالم«  »عليها  الزهراء  بفاطمة  تيمنًا 
ناكاسوين وتسمت بفاطمة بعد ان كانت تعتنق الديانة املسيحية.

وتدرس )فاطمة ناكاسوين( يف جامعة »برد فورد« بربيطانيا وقد تعرفت عىل فتاة من اصل باكستاين تدعى )فاطمة عدنان سليم( 
فأسلمت متأثرة بزميلتها الباكستانية، وعىل الرغم من اهنا يف بريطانيا فقد التزمت بلبس النقاب، وان أول نقاب ارتدته جاءها هدية 

من زميلتها )فاطمة عدنان( بعد إسالمها واستبصارها.
العاصمة طوكيو يف  اىل  الباكستانية  انتقلت بعض االرس  ان  بعد  باكستانية  ينحدرون من اصول  الشيعة هناك  فان  اليابان  وبذكر 

ستينيات القرن املايض وأسست أول جملس حسيني هناك وكان املجلس باألساس خاصا بشؤون تلك العائالت املؤمنة.
ويف سبعينيات القرن املايض أقام رجل األعامل الباكستاين )سيد عاشق عيل بخاري( جملسًا حسينيًا موسعًا يف منزل الوجيه )ناظم 
زيدي( باليابان، حيث اعتادوا إقامة املجلس من السابع وحتى الثاين عرش من حمرم احلرام ولبضعة أعوام باستخدام أرشطة الفيديو 

والكاسيت .
ومع تزايد قدوم العامل اإليرانيني والباكستانيني إىل اليابان احلت احلاجة اىل تنظيم شؤون العزاء احلسيني وهو ما حدا بالقائمني عىل 

الشؤون احلسينية إىل افتتاح ما عرف ب�)املجلس احلسيني( يف طوكيو.

للدين س��جلٌّ حافل في صنع الس��الم.. 

اإلم��ام السيس��تاني انموذج��ًا

فاطمة ناكاس��وني.. 
فت��اة ياباني��ة أبص��رت 
ن��ور الهداي��ة متأث��رًة 

بزميلته��ا ف��ي 
الدراس��ة
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اقامت منظمة األمم املتحدة املؤمتر األكاديمي الدويل األول للتنمية املستدامة يف جامعة )يوتا فايل( األمريكية، الذي شهد  
القادمة  الثامن سنوات  اىل حتقيق )17 هدفًا مستدامًا( خالل  املؤمتر  الشيعة، وهيدف  الدين  لعدد من رجال  فاعاًل  حضورًا 
بعناوين مهمة: )ال فقر، القضاء التام عىل اجلوع، صحة جيدة ورفاهية معيشية، جودة التعليم، املساواة بني اجلنسني، املياه 
والبنية  واالبتكار  الصناعة  االقتصادي،  والنمو  الالئق  العمل  معقولة،  وبأسعار  نظيفة  طاقة  الصحي،  والرصف  النظيفة 
التحتية، احلد من عدم املساواة، مدن وجمتمعات حملية مستدامة، االستهالك واإلنتاج املسؤوالن، العمل املناخي، احلياة يف 

الرب وحتت املياه، السالم والعدل واملؤسسات القوية، الرشاكة من أجل األهداف(.
وحضور   دور  الكشمريي“  باقر  ”حممد  السيد  امريكا  يف  الدينية  املرجعية  ممثل  رأسهم  وعىل  الشيعة  الدينيني  للقادة  وكان 
مميزين، من خالل أفكارًا ومتقرحات مهمة تم تقديمها يف املؤمتر، متثلت بمجموعة من األهداف العاملية املرتابطة مع بعضها 

لتكون ”خمططًا مشرتكًا للسالم واالزدهار للناس والكوكب اآلن ويف املستقبل“.
وقال القادة الشيعة املشاركون يف املؤمتر حسب ما تناقلته وسائل اإلعالم: إن ”الدين اإلسالمي حّث عىل التعاون مع بعضنا 

البعض، ويمكن أن نجد ذلك جليًا وواضحًا يف سرية وحياة النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( وحكومته الرشيفة“.
مؤكدين بأّن ”من املهم جدًا العمل عىل حتقيق هذه األهداف املستدامة التي ختدم مجيع املجتمعات البرشية، ويف األساس زيادة 
الطوائف  العمل والتعليم، وتعزيز احلوار ما بني معتنقي  التامسك املجتمعي، وتوفري فرص  الوعي ورعاية األيتام وحتقيق 

واألديان“.
هذا وقد تم إنشاء أهداف التنمية املستدامة يف عام )2015( من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة )UN-GA( بغية حتقيقها 

بحلول عام )2030(.

كي��ف كان دور الق��ادة الش��يعة
 خ��الل المؤتم��ر الدول��ي األول للتنمي��ة المس��تدامة

 ف��ي الوالي��ات المتح��دة؟

يعّدها: رواد الكركوش��ي
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المؤتمر األول من نوعه.. 

بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة

العتب��ة العلوي��ة  تحتف��ي بالعالم��ة الس��يد 

محم��د مه��دي الخرس��ان ومنج��زه العلم��ي

والش��خصيات  العلم��اء   تكري��م  م��ن  نتخ��ذ  أن 

واالحتف��اء بالمفكري��ن واألعالم، وه��م على قيد 

الدي��ن  خدم��ة  ف��ي  ويبدع��ون  يعمل��ون  الحي��اة 

والحياة، يع��د تقليداً به ننتصر عل��ى ما في حياتنا 

من استشراء للجهل والتزوير والتدليس. متخذين 

الع��زم  خالله��م  م��ن  نس��تنهض  أئم��ة  منه��م 

وش��ائعاً  مألوف��اً  ب��ات  أن  بع��د  والنم��اء.  للتق��دم 

االحتف��اء بالمبدعي��ن الراحلين م��ن دون االلتفات 

إل��ى مبدعين كب��ار يعيش��ون بين ظهرانين��ا، مما 

يفّوت التنوي��ه بمقاماتهم والظف��ر بمنجزاتهم 

ومنحهم ما يس��تحقونه من االهتمام والتقدير. 

واالحتف��اء باألحي��اء يرف��ع ق��در العل��م والعلم��اء، 

وأخذه من أهله، والسعي إليه. 

وه��ذا ما قامت به العتبتان المقدس��تان العلوية 

الح��وزات  مديري��ة  م��ع  بالتع��اون  والحس��ينية، 

العلمية في قم المقدسة باالحتفاء عبر انعقاد 

مؤتمرهم��ا المش��ترك )أمن��اء الرس��ل( التكريمي 

بالمنجز الكبير لس��ماحة العالمة المحقق السيد 

محم��د مه��دي الخرس��ان )دام ع��ّزه( ف��ي رواق 

)آمن��ة بنت وهب( بصح��ن فاطمة الزه��راء )عليها 

السالم( في الصحن العلوي المطهر.

تقرير/ قاسم عبد الهادي – تصوير/ مرتضى ناصر

مشتاق مظفرد. سليم الجصاني
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االحتفاء بالعلماء خالل حياتهم الشريفة
من أهداف المؤتمر
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عن  الستار  رفع  املؤمتر  شهد  وقد 
بواسطة  اخلرسان  السيد  موسوعة 
املقدسة  العلوية  للعتبة  العام  األمني 
بمشاركة  اخلرسان(  )عيسى  السيد 
لتحقيق  احلسني  اإلمام  جَممع  رئيس 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  تراث 
األستاذ مشتاق املظفر وبحضور فضيلة 
وعضو  قم  من  اإلسكندري  الشيخ 
املقدسة  العلوية  العتبة  إدارة  جملس 
ورئيس املؤمتر الدكتور سليم اجلصاين.

تكريم العلامء 	•
املؤمتر عن كثب  واكبة  »األحرار«  جملة 
حماولة تقريب صورة االحتفاء للمتلقي 
أيام  طيلة  ميدانية  لقاءات  عرب  واملهتم 
املؤمتر لنقل أهم ما قيل يف حق العالمة 
االمام  جَممع  رئيس  فقال  اخلرسان.. 
احلسني )عليهم السالم( لتحقيق تراث 
االستاذ  السالم(  )عليهم  البيت  اهل 
مؤمتر  اول  هذا  ان  املظفر(:  )مشتاق 
مشرتك بني االمانتني العامتني للعتبتني 
وبدوره،  والعلوية  احلسينية  املقدستني 
ففي  االمتيازات،  من  الكثري  يتضمن 
لعلامء  تعقد  املؤمترات  كانت  السابق 
او  او قرنني  لربام قرن  توفوا قبل سنني 
التي  املبادرة  هذه  لكن  ذلك،  من  اكثر 
املقدسة  قم  حوزات  مديرية  هبا  قامت 
بادرة  تعد  حياهتم  يف  العلامء  بتكريم 
يف  وباخلصوص  نوعها  من  جديدة 

العراق.
عىل  االختيار  وقع  »املظفر«  وأضاف 
اهلل(  )حفظه  اخلرسان  العالمة  سامحة 
بزرك  اغا  تالمذة  احد  يعد  والذي 
اىل  )الذريعة  كتاب  صاحب  الطهراين 
اجلليل  العامل  وهذا  الشيعة(،  تصانيف 

السيد اخلرسان عمل بالرتاث منذ اكثر من ستة عقود وخالل هذه الفرتة حقق 
وألف الكثري من الكتب التي اصبحت االن يف موسوعة طبعت ورفع الستار 
عنها خالل حفل االفتتاح، وقد سميت بموسوعة العالمة املحقق السيد حممد 
مهدي اخلرسان والتي تكونت من)46( جملدا اهم عناوينها موسوعة عبد اهلل 
بن عباس ب�) 21( جملدا وكذلك موسوعة الشيخ ابن ادريس احليل وهو كتاب 
وغريها  الطالبني  مقاتلة  ويف  املحسن  يف  مؤلفاته  وبقية  جملدا  ب�)11(  الرسائر 
من العناوين القيمة. وقد شارك فيه وفدا رفيع املستوى من مديرية احلوزات 

العلمية يف قم املقدسة بلغ عددهم)50( شخصا من علامؤها وشيوخها، ومن 
املؤمل عقد النسخة الثانية من املؤمتر خالل الفرتة الالحقة يف قم املقدسة.

مكانة اخلرسان االجتامعية
وبدوره حتدث عضو جملس ادارة العتبة العلوية املقدسة ورئيس املؤمتر الدكتور 
)سليم عبد الزهرة اجلصاين( قائال: ان هذا املؤمتر هو تكريام للعلامء بانتقاء اية 
اهلل املحقق السيد حممد مهدي اخلرسان ملكانته االجتامعية ودوره الكبري يف نرش 
البيت )عليهم السالم( وملا قدم من مؤلفات ذات مكانة عالية يف  علوم اهل 

املتلقي وقد مجعت هذه املؤلفات يف موسوعة تضمنت )46( جملدا.
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وهذا املؤمتر تآزر عىل اقامته العتبة احلسينية 
املقدسة بالرشاكة مع العتبة العلوية املقدسة 
ومجٌع من اساتذة الدرس من داخل العراق 
اجلامعيني،  االكاديميني  وكذلك  وخارجة، 
التي  العقول  من  عددا  استجلب  فاملؤمتر 
انتجت بحوثا توزعت عىل جلساته البحثية 
التي تعد اهم فقرات املؤمتر ومن خالهلا قدم 
الباحثني أوراق عملهم ونشاطهم اخلاص. 
وأكد »اجلصاين« ان املؤمتر يعد األول للعامل 
الذي هو عىل قيد احلياة بمثابة التكريم له ملا 

قدمه من نتاج فكري كبري.
أهداف وغايات املؤمتر

املجتمع  اطالع  هو  املؤمتر  هذا  اهداف  ومن  »اجلصاين«  ونوه   
او العامل كلة عىل علامء العراق واحلوزات الدينية العراقية باهنم 

حمققني ومؤلفني، والغرض من هذا الشغف هو تعريف االمة 
)االحتفاء  هي  االهداف  تلك  مجلة  ومن  وآله،  حممد  بعلوم 
بالعلامء العاملني الذين يعد حضورهم العلمي امتدادا لسلسلة 
اعالم االمامية من بعد عرص االئمة »عليهم السالم« اىل اليوم 
وعيون  االسالم  معارف  وميدان  البيت  اهل  علوم  ورثة  فهم 

النجف  حوزة  واقع  من  ملمح  بيان  وموطنه،  العلم  اصول 
فرادة  الضوء عىل  وتسليط  والعلامء«  العلم  االرشف »حارضة 
الرائدة  العلمية  اجلهود  عن  الكشف  واعالمها،  علامئها  نتاج 
لسامحة السيد حممد مهدي اخلرسان »دام ظله« يف جمال التأليف 
االثر  واظهار  واآلداب  والفنون  العلوم  خمتلف  يف  والتحقيق 
املعريف يف احلياة العلمية والفكرية والثقافية، تفعيل الدراسات 
والبحوث يف نتاج ومصنفات اعالم مدرسة اهل البيت »عليهم 
السالم« واالستفادة من التجارب العلمية الرصينة يف التأليف 
والتصنيف منهجا ومضمونا، توكيد االصالة املعرفية والريادة 
ما  مدى  عىل  والتحقيق  التأليف  يف  النجفية  للمدرسة  العلمية 
يقارب قرن من الزمان ممثلة بنتاج العالمة السيد حممد مهدي 

واجه  علمي  عرص  عىل  شاهدا  وكونه  ظله«  »دام  اخلرسان 
طواغيت العرص وواكب حتديات عقود من الزمن بقلم مداده 

كشف احلقائق بالثبات والتضحية(.
العالمة اخلرسان يف سطور

واجلدير بالذكر ان السيد حممد مهدي اخلرسان )دام ظله( من 
مواليد النجف األرشف  يف 9 رجب سنة 1347ه�  ترجم لنفسه 
بالكتاب حني  تراثية، وبدأت عالقته  يف كتاب مقدمات كتب 
كتبت عن الصحايب اجلليل ابن عباس حرب األمة. وقام بتأليف 
وبعض  كتابا  وعرب  األخرين،  تأليف  من  كتب  عدة  وتقديم 
الفصول يف كتب فارسية. له بحوث يف شتى فنون املعرفة من 

فقه وتفسري وحديث ورجال وتاريخ وانساب وآداب.
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ومستشفيات العتبة الحسينية تنجُح 

برسم الفرحة على وجوههم
األحرار: أحمد الوراق - تصوير: أحمد القريشي

»مرضى السرطان« 
يلتحفون كساَء المصطفى..
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كانت  أطفاٌل  وآخرون،  الفضل(  وأبو  وعيل  وفاطمة  )تقى 
أرواُحهم النقّية عىل وشِك أن تذبَل، لوال تدّخل العناية اإلهلية 
عىل  السيستانية  املرجعية  أبناء  وحرص  احلسينية،  والربكات 
باألمراض  إصابتهم  بسبب  هلم،  العالج  وتوفري  مساعدهتم 
مرض  أصاهبن  فاضالت  سيدات  إىل  إضافة  املستعصية، 
من  احلياة  طعم  فسلَب  غفلة،  حني  عىل  )اللعني(  الرسطان 

نفوسهن.
حينام  الحت  قد  املرىض،  هلؤالء  بالنسبة  األمِل  بارقَة  أّن  إال 
رفرفت راية الوالدة العطرة لنبّينا األكرم )صىل اهلل عليه وآله( 

وحفيده اإلمام الصادق )عليه السالم(، عىل العامل أمجع.
 ففي هذا اخلصوص، أطلقت العتبة احلسينية املقّدسة وبرعاية 
مبارشة من لدن متوليها سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
يف  النوَر  )تبّث  شعار  وحتت  )املجانية(  العالجية  مبادرهتا 
احلياة(، والذي جاء تزامنًا مع فعاليات شهر )أكتوبر/ ترشين 

األول( العاملية للتوعية برسطان الثدي.
العتبة  مستشفيات  خالل  من  ُقدمت  اإلنسانية،  املبادرُة 

)عليه  العابدين  زين  اإلمام  بمستشفى  املتمثلة  احلسينية، 
الطبية  عليه(  اهلل  )رضوان  الوائيل  الشيخ  ومؤسسة  السالم( 
السالم(  )عليه  املجتبى  اإلمام  التي تضم مستشفى  التعليمية 
ألمراض الدم وزراعة نخاع العظم ومستشفى السيدة خدجية 
الدولية  وارث  مؤسسة  عن  فضاًل  السالم(،  )عليها  الكربى 
التعليمية  الطبية  اخلدمات  تقديم  هبدف  األورام،  لعالج 
العتبة  قبل  من  الكلفة  مدفوعة  املرىض  جلميع  واالستشارية 

املطّهرة.
خدمات جمانية جلميع العراقيني

وحاملا علمت )جملة األحرار( هبذه املبادرة اإلنسانية الوطنية، 
توّجهت ملعرفة تفاصيلها من القائمني عليها، فحّدثنا معاون 
رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي يف العتبة احلسينية، الدكتور 
بتقديم  التعليمية  الطبية  كوادرنا  ميثم الرشع قائاًل: ”بارشت 
الطبية  مؤسساهتا  يف  واالستشارية  الطبية  اخلدمات  أفضل 
وملدة ثالثة أيام، ضمن مبادرة والدة النور مدفوعة الكلفة من 

قبل العتبة احلسينية املقدسة جلميع أبناء بلدنا العزيز«.
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زين  اإلمام  مستشفى  ”قّدمت  حديثه،  وتابع 
املجانية  خدماهتا  السالم(  )عليه  العابدين 
للنساء  والقيرصية  الطبيعية  بالوالدة  املتمثلة 
املبكر  )للكشف  املاموكرام  وفحص  احلوامل، 

عن أورام الثدي( وفحص كثافة العظم«.
اهلل(  )رمحه  الوائيل  الشيخ  مؤسسة  يف  أما 
املقدمة  خدماهتا  »فكانت  التعليمية،  الطبية 
السالم(  )عليه  املجتبى  اإلمام  مستشفى  عرب 
لألطفال  العظم  نخاع  وزراعة  الدم  ألمراض 
أمراض  من  يعانون  للذين  عامًا  ال�)12(  دون 
الكاملة  املعاينة  اىل  اضافة  )الثالسيميا(،  الدم 
وغريها  والرقود،  والفحوصات  واالستشارية 
وارث  مؤسسة  يف  وبينام  الطبية،  اخلدمات  من 
فحص  شملت  األورام  لعالج  الدولية 
الثدي(  أورام  عن  املبكر  للكشف   ( املاموكرام 
والعمليات  اإلشعاعية  الفحوصات  ومجيع 

اجلراحية املتعلقة بعالج مرىض الرسطان“.
                    نصيحة مهمة للنساء

وجوه  عىل  واضحة  بدت  قد  الفرحة  كانت 
املستفيدين من هذه املبادرة املباركة، وخصوصًا 
الثدي(  )رسطان  بمرض  أصبن  اللوايت  للنساء 
لتفادي  املبكر  الكشف  فّضلن  وأخريات 

اإلصابة به.

قدمت مستش��فى اإلم��ام المجتبى )عليه الس��الم( 
للمصابين الدم وزراعة نخاع العظم لألطفال دون ال�)12( 

عاماً للذين يعانون من أمراض الدم )الثالسيميا(..
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وعن ذلك، حتّدث رئيس قسم جراحة األورام يف مؤسسة 
”استقبلنا  قائاًل:  شاكر،  نوفل  الدكتور  الدولية،  وارث 
من  عددًا  متواصلة(  أيام   3( والبالغة  املبادرة  مدة  خالل 
املرىض، إلجراء الفحوصات الشعاعية وتنظيم التحاليل 
طب  مثل  املقدمة  اجلراحية  العمليات  من  وغريها  هلم 
االورام والعالج الكياموي واالشعاعي والبتسكان خالل 
هذه الفرتة بطريقة مدفوعة الكلفة من قبل العتبة احلسينية 

املقدسة«.
العتبة  من  ودعاًم  الثدي،  أورام  ”بخصوص  وأضاف، 
احلسينية هلذا املوضوع وتزامنا مع الشهر املعتاد لكل سنة 
للتوعية بمرض رسطان الثدي، استشعرنا مسؤولية تقديم 
متقدمة،  ملراحل  األورام،  عن  املبكر  الكشف  خدمات 
 ،)%99( ال�  تقارب  شفاء  نسبة  للمريض  يوفر  والذي 

فضاًل عن جتنيب املرأة املصابة استئصال ثدهيا املصاب“.
بكافة  اعتادت  الصحة  ”هيأة  أن  إىل  كاظم  ولفت 
رسطان  ملرىض  النادرة  احلاالت  استقبال  مستشفياهتا، 
موضوع  عىل  نؤكّد  منربكم،  خالل  من  ونحن  الثدي، 
جدًا ومهم أال وهو الكشف املبكر، فحني تشعر أي امرأة 
وأخذ  السونار،  فحصن  بإجراء  تقوم  لدهيا،  تغيري  بأي 
الفحوصات  إلجراء  )الكتيل(  املكان  من  نسيجية  عينة 

الالزمة“.

توفري تقنية التيتوستار.. األوىل يف العراق
وحتّدث مدير مستشفى املجتبى )عليه السالم( ألمراض 
الزيدي، عن أمهية مثل هذه  الدكتور مهند كامل  الدم، 
وبشكل  املرىض،  من  واسعة  رشحية  خدمة  يف  املبادرة 

جمايّن، حيث يتم تكّفل التشخيص والعالج الالزم.
وقال الزيدي: »قّدمنا خدماتنا الطبية ملدة )3 أيام( عىل 
التوايل، وكانت مدفوعة الكلفة، وشملت األطفال دون 
سن ال� )12 عامًا(، من املصابني بمرض )الثالسيميا(«.

خيّص  فيام  نوعية،  اخلدمات  ”كانت  حديثه،  وأكمل 
العيادات  يف  التخصصية  واملعاينة  الطبي،  االستقبال 
واجريت  االختصاص،  العيادات  قبل  من  املختصة 
التشخيص  بمجال  النوعية  املختربية  الفحوصات  هلم 
اجليني  التشخيص  خدمة  إدخال  اىل  باإلضافة  الدقيق، 
ردهات  يف  املرىض  قبول  تم  وكذلك  املرض،  هذا  يف 
املناسب  العالج  وتلقي  املتابعة  لغرض  املستشفى 
واجريت هلم العالجات االشعاعية النوعية مثال الرنني 
املغناطييس بالتقنية احلديثة، وتقنية التيتوستار التي جترى 
النوعية  اخلدمة  هلم  تضاف  بحيث  البلد،  يف  مرة  ألول 

فضاًل عن التشخيص«.
حاالٍت  استقبلت  ”املستشفى  أن  إىل  الزيدي  ولفت 
ملا  وذلك  الطبية؛  مالكاتنا  قبل  من  ُشّخصت  نادرًة 
متتلكه املستشفى من تقنيات حديثة يف جمال التشخيصني 

املختربي واجليني«.

الدكتور/ منهل كامل

الدكتور/ نوفل شاكر
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معهد األسرة المسلمة يحتفي بطلبة وطالبات 
الدفعة االولى من المدرسة الصيفية

أوق��دوا ش��موع تخّرجه��م

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: مرتضى االسدي

اختتم معهد االس��رة المسلمة التابع للعتبة الحسينية المقدسة دوراته الصيفية الخاصة بالدفعة االولى من بالمدرسة 

الصيفية بمشاركة واسعة من طلبة وطالبات حافظة كربالء المقدسة، واحتضنت قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحسيني 

المقدس حفل التخرج الذي تزامن مع والدة الرسول االعظم )صلى الله عليه وآله( واالمام جعفر الصادق )عليه السالم(، 

وبدأ الحفل بتالوة اية من الذكر الحكيم تالها على مسامع الحضور الطالب ايليا احسان احد طالب المدرسة الصيفية، كما 

وتضمن عرض مسرحي لمسرحية )اقدام امي ... جنتي( من اداء نخبة من تالميذ المدرسة الصيفية.
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الصيفية  املدرسة  برنامج  اعداد  تم  وقد  الصيفية،  املدرسة 
والطالبات،  الطلبة  ونصف  شهرين  مدى  عىل  به  والعمل 
يف  أيام  ستة  الصيفية  املدرسة  لنشاط  املقررة  املدة  وكانت 
االسبوع، ثالثة أيام للفئة العمرية املرتاوحة من )8 � 10( عاما 
من )11  املرتاوحة  العمرية  للفئة  ايام  وثالثة  اجلنسني،  ولكال 
معلومات  اكساهبم  هبدف  وذلك  فقط،  للفتيات  عاما   )12  �
متنوعه ومهارات رضورية ملختلف املجاالت العلمية والثقافية 
للطالب  املجانية  النقل  خطوط  املعهد  وفر  وقد  والرتبوية، 
تم  خالهلا  من  التي  الغذائية  الوجبة  عن  فضال  وايابا(  )ذهابا 
تطبيق املفاهيم التي درسها الطالب يف بقية الدروس عىل ارض 

الواقع من خالل مبادئ واسس معينة.
                                   ثالث حمارضات خمتلفة

وملعرفة املزيد من املعلومات الرضورية حول هذا املرشوع كونه 
االول من نوعه عىل مستوى كربالء املقدسة من حيث االدوات 
الصيفية واملستشارة يف  املدرسة  املرشفة عىل  بينت  واالساليب 
ان  قائال:  املنصوري  الكريم  عبد  زينب  املسلمة  االرسة  معهد 
الصيفية وحتديدا  العطلة  بداية  انطلق  الصيفية  املدرسة  برنامج 
يوم )2022/6/11( واستمرت ملدة شهرين ونصف تقريبا، 
التايل  النحو  عىل  الواحد  اليوم  يف  حمارضات  ثالث  وتضمنت 
وربطه  الصدق  مفهوم  رشح  وتضمنت  دينية:  )حمارضة 
مفهوم  وكذلك  واله(،  عليه  اهلل  )صىل  االعظم  بالرسول 
العدل وربطه باإلمام عيل )عليه السالم(، اما املحارضة الثانية 
والفكرية  الرتبوية  التامرين  وتضمنت  الرتبوي(:  )اجلانب 
فكانت  الثالثة  املحارضة  اما  التفكري،  عىل  الطلبة  قدرة  لتنمية 

وحتديدا  العهد  خارج  اىل  الدينية  السفرات  مع  التغذية  عن 
مدن الزائرين واالرضحة واملعامل الدينية والثقافية املوجودة يف 

كربالء املقدسة.
استاذات قيامت

وتنتهي  )ص(  حممد  االكرم  بالرسول  تبدأ  كانت  حمارضة  كل 
الفاضالت  املحارضات  بارشاف  )عج(،  املنتظر  باحلجة 
)االستاذة نور فاضل املسؤولة عن حمارضة السرية، االستاذتان 
رغدة ونادية املسؤولتان عن املحارضة الرتبوية، االستاذة حنني 
املسؤولة عن حمارضة التغذية(، وهن من اصحاب االختصاص 

يف هذا املجال وتابعات اىل معهد االرسة املسلمة.
                                   مشاركة واسعة

احلسينية  العتبة  اىل  التابع  املسلمة  االرسة  معهد  احتضن  وقد 
ُطبق  الربنامج  هذا  وان  عام،  بشكل  الدورات  هذه  املقدسة 

ألول مرة بمشاركة ما يزيد عن 100 طالبا وطالبة.
الية الدوام

وان االسبوع الواحد قسم الدوار فيه اىل قسمني، القسم االول 
من  املرتاوحة  الكبرية  باألعامر  خاص  ايام وكان  لثالثة  استمر 
عمر )11 � 12( عاما للفتيات فقط، والقسم الثاين استمر لثالثة 
ايام ايضا وكان خاص باألعامر الصغرية للفتيات املرتاوحة من 

عمر )8 � 10( عاما ولكال اجلنسني.

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

23



أن يكون لطالب العلوم الش��رعية اهتماما بتالوة القرآن وحفظه أو بتعلمه وتعليمه 
يعدُّ ذلك صورة مش��رقة تعكس أش��ياًء عدي��دًة منها أنَّ جميع ه��ذه العلوم مصدرها 
كتاب الله تعالى، وأنَّ األولى بمن يحس��ن تالوته ويتدبر في معانيه هو طالب العلوم 
الديني��ة ال��ذي يتعلم ألجل التوجي��ه والوعظ واإلرش��اد، وتوجيه المجتم��ع إلى ما فيه 
الخي��ر والص��الح وبناء ال��ذات بهدى القرآن الكريم والس��يرة العطرة لرس��ول اإلنس��انية 

وأهل بيته )صلوات الله عليهم(.

ديوان الوقف الشيعي يقيم مسابقته 
الوطنية الرابعة في الحفظ والتالوة

مة
نع

 ال
ن

سي
 ح

ار:
حر

اال
ي

سين
حل�

ا
اء 

ط��
ع��

ال��

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

24



وبمناسبة احلديث عن جانب املسابقات القرآنية يف فرعيها 
القرآن  لعلوم  الوطني  املركز  أق��ام  فقد  واحلفظ  التالوة 
يف  الرابعة  الوطنية  مسابقته  الشيعي  الوقف  لديوان  التابع 
للعتبة  العامة  األمانة  بالتعاون مع  والتالوة، وذلك  احلفظ 
املسابقة مرشحو  املقدسة، حيث اشرتك يف هذه  الكاظمية 
املدارس الدينية يف العراق من أساتذة وطلبة، وقد تشكلت 
جلنة حتكيمية إلجراء املسابقة من ذوي االختصاص، كان 
منهم األستاذ عيل اخلفاجي مسؤول وحدة التعليم القرآين 
احلوزوي يف قسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة 

الذي حتدث عن أمهية هذه النشاطات قائاًل:
لبينا  وق��د  الدينية،  العلوم  بطلبة  املسابقة  ه��ذه  »ختتص 
اللجنة  يف  للمشاركة  القرآن  لعلوم  الوطني  املركز  دعوة 
التحكيمية يف مادة الوقف واالبتداء، ليكون من خمرجاهتا 
للمسابقات  والتالوة  احلفظ  يف  األوائل  الفائزين  ترشيح 
إقامة  قبل  للرتشيح  كتابًا  ال��دول  توجه  أن  بعد  الدولية 
احلارض  الوقت  يف  اجلانب  هبذا  هيتم  حيث  مسابقة،  أي 
قرآنية  مسابقات  تقيم  التي  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية 

خمتلفة، ومنها مسابقات يف احلفظ والتالوة لطلبة احلوزات 
فروع  مستقباًل  املسابقات  هذه  تتضمن  أن  آملني  العلمية، 
املهمة  واخلطب  الرشيف  النبوي  احلديث  وحفظ  التفسري 
األثر  هلا  رسالية  وم��واق��ف  عالية  مضامني  حتمل  التي 
وأهل  النبي  ألقاها  والتي  اإلسالمية  الشخصية  يف  الكبري 
الطاهرين صلوات اهلل عليهم، كام نطمح إىل مشاركة  بيته 
أوسع لطلبة املدارس الدينية يف هذه املسابقات بعد إجراء 
اختبارات أولية للتعرف عىل قدراهتم املؤهلة لالشرتاك يف 

املسابقات الوطنية«.
جتدر االشارة اىل أن العتبة احلسينية املقدسة أولت للمشاريع 
املشاريع  عرشات  أقام  دارا  فأنشأت  بالغا  اهتامما  القرآنية 
القرآنية يف صدارهتا مرشوع االلف حافظ يف عموم العراق 
وتطور االمر ليكون للدار فروعا يف العامل االسالمي أشبه 
بالسفارات التي هتتم بالشأن القرآين عامليا، ومن هنا بادرت 
للقرآن  العاملي  اليوم  مرشوعها  بإطالق  املقدسة  العتبة 
الرشيف  النبوي  املبعث  ذكرى  حلول  مع  تزامنًا  الكريم 

الذي القى اقباال كبريا.
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إهداء راية )يا حس��ين( 
تثمين��ًا  لعطاءات��ه 

القب��اب  ببن��اء  تش��ّرفت  طالم��ا  ي��ٌد 
المشرفة والمنائر الشامخة
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تقرير: نمير شاكر- تصوير: خضير فضالة

بتوجي��ه س��ماحة المتول��ي الش��رعي 
للعتبة الحس��ينية المقدس��ة الشيخ 
عبد المهدي الكربالئي للسادة أعضاء 
مجل��س االدارة في العتبة الحس��ينية 
المطهرة لزيارة الشخصيات الكربالئية 
الحس��ينية التي لها بصمة كبيرة في 
الخدم��ة الخالص��ة، تفق��داً ألحوالهم 
ووف��اًء لمواقفه��م المش��رفة ف��ي 
خدم��ة اهل البي��ت )عليهم الس��الم( 
االم��ام  براي��ة  لتكريمه��م  وكذل��ك 
وبع��ض  الس��الم(  )علي��ه  الحس��ين 
المقتنيات من بركاته )عليه الس��الم(، 
حي��ث زار عض��و مجل��س االدارة العتب��ة 
كاظ��م  عل��ي  الحقوق��ي  المقدس��ة 
س��لطان وبرفقته االس��تاذ فاضل عوز 
والرادود الحس��يني عبد االمير االموي 
وس��ادة من الخدام االجالء الحاج )عبد 
اإلم��ام  خ��دام  أح��د  حمي��دان(  االمي��ر 
الحسين )عليه السالم( في محافظة 
كربالء الذي عم��ل في تذهيب القباب 
الحس��ينية  العتب��ة  ف��ي  والمنائ��ر 

والعباسية والعسكرية المقدسات.
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ال���رادود احل��اج عبد االم��ري مهدي االم��وي  وحت��دث 
»االحرار«  جملة  اجرته  معه  خاص  لقاء  يف  الكربالئي 
قال فيه: »أن احلاج )عبد االمري كريم علوان محيدان( 
القدامى  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  خ��دام  من 
كربالء  يف  احلسينية  اهليئات  من  الكثري  يف  املتمثلني 
املقدسة ومن االوائل الذين عرفوا بنصب التكيات يف 
كربالء واخلبري يف تذهيب القباب واملنائر وواحدا  من 

الوجوه الكربالئية احلسينية الكبرية«..
وتابع: »ان اهلدف من زيارة خدام االمام احلسني )عليه 
اجلاد  احلسينية  العتبة  لسعي  هو  بيوهتم  يف  السالم( 
حيتاجونه  ما  بكل  والتكفل  الشخصية  احواهلم  بتفقد 
طبيا ومعنويا، حسب توجيه سامحة الشيخ عبد املهدي 
)عليه  احلسني  لإلمام  خلدمتهم  تثمينا  الكربالئي 

السالم( طوال حياهتم دون تردد او واعز من احد«.
ومن جانبه حتدث احلاج عبد االمري كريم علوان محيدان 
قائال: »وفقنا اهلل يف خدمة اهل البيت )عليهم السالم( 
وما  تركتنا  وهي  صغارا  كنا  منذ  االجواء  هبذه  وتربينا 
نضحي  كيف  اجدادنا  من  تعلمنا  فقد  ألبنائنا  نورثه 
السالم(،  )عليهم  البيت  اهل  خدمة  اجل  من  بأنفسنا 
املقدسات  العتبات  يف  الرشف  خدمة  لنا  واصبحت 

وعملنا كان يف تذهيب القباب واملنائر«.
العتبة  ومنائر  قبة  تذهيب  يف  بالعمل  »ترشفنا  أن  مبينا 
سيد  مرقد  يف  كذلك  املقدستني  والعباسية  احلسينية 
حممد وغريها من املراقد املقدسة، وهلل احلمد عىل هذه 
اخلدمة والنعمة التي رشفتنا يف دار الدنيا لتكون وساما 
لنا يف االخرة، منوها عن تاريخ خدمته بقوله: »كنا يف 
هذه اخلدمة منذ العام )1991م( بعدما تم هتديم حملنا 

واجتهنا اىل هذا العمل املبارك«.
وتقدم محيدان بالشكر اجلزيل للعتبة احلسينية املقدسة 
وملتوليها الرشعي سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
وجملس ادارهتا عىل زيارته وتفقد احواله، وصفا ذلك 

بأن مبادرة ال يقدم عليها اال من طاب اصله.
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مؤسس��ة نور الحس��ن الخيرية 
تك��رُم طلبَتها المتفوقين دراس��يًا

تحت شعار )تفوق الطلبة األيتام.. عطاء وتحدي(...

األحرار/ نمير شاكر – تصوير/ خضير فضالة
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................................................

ضمن اهدافها االنسانية واخلريية يف عناية واحتضان األيتام، 
اقامت  والرتبوي.  والعلمي  الثقايف  املستوى  يف  وخاصة 
وبالتعاون مع  السالم( اخلريية،  نور احلسن )عليه  مؤسسة 
السنوي  مهرجاهنا  املقدسة  العباسية  للعتبة  العامة  االمانة 
والناجحني  املتفوقني  الطلبة  من  االيتام  ابناءها  لتكريم 
دراسيا )بنسخته التاسعة( والذي محل شعارا )تفوق الطلبة 
األيتام.. عطاء وحتدي(، وذلك هبدف خلق روح التنافس 
حياهتم  يف  النجاح  مواصل  عىل  وتشجيعهم  الطلبة،  بني 
املقدسة  العباسية  للعتبة  العام  األمني  وبحضور  الدراسية. 
الشخصيات  من  ونخبة  الدين(   ضياء  مصطفى  )السيد 

االكاديمية والعلمية فضال عن املشايخ والفضالء. 
بدأ حفل افتتاح املهرجان الذي اقيم عىل قاعة جممع -الشيخ 
الكليني- الكائن عىل طريق )كربالء – بغداد( بآيات عطرة 

احد طلبة  َتاَلَها عىل مسامع احلارضين  الكريم  القران  من 
مرشوع القراء الوطني القرآين الشاب )عباس حسن( ومن 
ثم قراءة سورة الفاحتة عىل ارواح شهداء العراق. فيام شهد 
احلسينية  للعتبة  التابعة  االنشاد  لفرقة  دينية  أناشيد  احلفل 
احلفل عن كثب،  برنامج  ”االحرار“ تابعت  املقدسة. جملة 
)السيد  املقدسة  العباسية  للعتبة  العام  باألمني  والتقت 
قائال:  إليها  حتدث  الذي  الدين(  ضياء  مرتىض  مصطفى 
وفقنا حلضور هذا االحتفال البهيج وبتوجيه من قبل سامحة 
السيد امحد  املقدسة سامحة  العباسية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
الصايف )دام عزه( الذي ال يدخر جهدا لرعاية املؤسسات 
اخلريية ومن ضمنها مؤسسة نور احلسن التي تعنى برعاية 
األيتام. وأشار ”ضياء الدين ” من هذا املكان املبارك نناشد 

كل اجلهات املعنية لالهتامم بأبنائنا ابناء هذا البلد اجلريح 

السيد عيسى الحسني
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املقدس  الشعبي  احلشد  ضمنهم  من  هو  الذي  البلد  ايتام 
ايتام فتوى الدفاع الكفائي الذين هبوا من اجل الدفاع عن 
االرض والعرض وهؤالء ابناءنا الطلبة املتفوقني هم ثمرة 
هذا  خالل  من  اهلل  شاء  وان  العزيز  لبلدنا  ورساج  البالد 

االهتامم املبارك يكونوا ابناء بارين لبلدهم.
برنامج بنسخته التاسعة

السالم(  )عليه  احلسن  نور  رئيس مؤسسة  قال  ومن جانبه 
اخلريية السيد )عيسى احلسني(:  دأبت مؤسسة نور احلسن 
االيتام  واحتضان  العناية  عىل  اخلريية  السالم(   )عليه 
وخاصة يف املستوى الثقايف والعلمي والرتبوي، من خالل 
املتفوقني.  والطالبات  الطلبة  لتكريم  سنويا  مهرجانا  إقامة 
سامحة  وتوجيه  برعاية  التاسعة  النسخة  أمتمنا  العام  وهذا 
العام عىل املؤسسة.  السيد امحد الصايف )دام عزه( املرشف 
وأضاف احلسني، احلقيقة هذا العام لدينا اكثر من )500( 
اليتيم  نعترب  فنحن  والناجحني  املتفوقني  من  طالب وطالبة 
الناجح متفوق فهو فاقد للرعاية وللمعيشة ونقص بالسكن، 
ابتداًء  والطالبات  الطالب  من  العدد  هذا  كرمنا  قد  فاليوم 
الغرض  ثمينة وقيمة  بجوائز  باجلامعة  وانتهاًء  الروضة  من 

ومن  العلمي  والتحصيل  التنافس  روح  يشيع  ان  هو  منها 
هذا املنطلق كي ال يكون اسلوب املعيشة دافع عىل ترسب 
الطلبة اىل الشارع فنحن نقوم برعاية هذه الطاقات فهم يف 
من  فنحن  ومستقبلها  احلياة  رواد  يكون  من  هي  املستقبل 
التنمية  دورات  اىل  االيتام  بإدخال هؤالء  نقوم  الدافع  هذا 

البرشية وورش عمل.
ان مؤسسة نور احلسن اخلريية املركز العام يف كربالء ولدهيا 
اكثر من) 2000  برعاية  تقوم  النجف ففي كربالء  فرع يف 
واما  واملتعففني  االيتام  عائلة من عوائل   ) يتيم و) 600   )
عائلة   )250( و  يتيم   )  300 من)  اكثر  ترعى  النجف  يف 
وهناك  والعلمي  والرتبوي  الصحي  الدعم  هلم  وتقدم 
لكل  ترصف  شهرية  ورواتب  االجتامعي  التكافل  برنامج 
دينار  مليون   )50,000,000 من)   بأكثر  وتقدر  العوائل 
بيض  سلة  وتتضمن  الغذائية  املواد  من  سلة  وهناك  شهريا 
تقدم  التي  املعمرة  السلع  وكذلك  اليابسة  واملواد  وحلوم 
املعصومني  لالئمة  والوفيات  الوالدات  بمناسبة  شهريا 
نور  بأسم مؤسسة  هناك مدرسة  السالم( وكذلك  )عليهم 
احلسن )عليه السالم( اسمها مدرسة نور العميد االبتدائية 

صالح الجشعمي
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باالتفاق والتعاون مع االمانة العامة للعتبة العباسية املقدسة 
دينية  مدارس  اربعة  باأليتام، وهنالك  اخلاصة  املدرسة  هذه 
البيت  اهل  مبادئ  هلدي  املؤمنات  من  جيل  لتخريج  نسوية 
وهذه  عزه(  )دام  الصايف  السيد  برعاية  السالم(  )عليهم 
املدارس هي فيض الزهراء ونور الزهراء وكذلك دار العلم 

يف النجف االرشف..
إضافة إىل توفري السكن املجاين للعوائل وهناك جممع بأسم 
جممع البتول السكني يقع عىل طريق كربالء عون حيوي عىل) 
8 ( دارا سكنية ومساحة الدار الواحد هي) 135م2( لكل 
عائلة حيتضن اكثر من) 50 ( فردا بني أرملة ويتيم، وهناك 
أملانية، وجتهز منطقة)  تم نصب حمطة ملياه )االرو( بمنظومة 
ابو طحني( واهاليها بامليا5 املجانية إضافة اىل برنامج الدعم 
النفيس والرتفيهي من خالل ورش توعوية تأيت بالتعاون مع 
واخلياطة  احلياكة  وخمتربات  االشغال  -معهد  العمل  وزارة 
واحلدادة- إىل جانب مشاريع ومن ضمنها ارض يف منطقة 
باإلنشاء) 64(  بدأنا  النية قد  البوبيات مساحتها دونمني يف 

دارا سكنيا جماين لأليتام والعوائل املتعففة.
 ونوه  ”احلسني“ ان املؤسسة هي مؤسسة إنسانية غري ربحية 

ُأسست من قبل بعض الشخصيات من اهايل كربالء والتجار 
السيد  سامحة  دعم  هو  الرئييس  الدعم  وكذلك  وامليسورين 
امحد الصايف )دام عزه( املرشف العام عىل املؤسسة وكذلك 
للعتبة  املتويل  الكربالئي )دام عزه(  املهدي  الشيخ عبد  دعم 

احلسينية املقدسة.
املؤسسات  من  اخلريية  السالم(   )عليه  احلسن  نور  مؤسسة 

الرائدة يف كربالء
اجلشعمي(،  )صالح  املؤسسة  اإلدارة  جملس  عضو  أكد  فيام 
الطلبة  تفوق  باحتفالية  نحظى  ان  وكبري  عظيم  لرشف  انه 
األيتام من خالل مبادرة مؤسسة نور احلسن )عليه السالم(  
واهتاممها  كربالء  يف  الرائدة  املؤسسات  من  وهي  اخلريية 
العتبة  ترعاها  والتي  املتعففة  والعوائل  باأليتام  اخلاص 
امحد  السيد  قبل سامحة  من  مبارش  وبدعم  املقدسة  العباسية 
لأليتام  العطاء  تقدم  التي  املؤسسة  هذه  عزه(  )دام  الصايف 
السنوات  هذه  خالل  نجحت  وقد  وصغرية..  كبرية  لكل 
الطوال رسميا منذ سنة )2010م إىل سنة 2022م ( بكل هذ 
ليبادروا  الناس  من  لكثري  ثقة  حمل  وكانت  والتطور،  التقدم 

بدعمها ماديا ومعنويا.
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جامعة وارث األنبياء 

احتضان مشروع تطوير »طرائق التدريس« 
بالشراكة مع اليونسكو

العالمية.. تخطو نح��و 

األحرار: أحمد الوراق - تصوير: مرتضى االسدي
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العتبة احلسينية تساهم بالرؤى التعليمية
قال:  احلياوي،  سعيد  إبراهيم  الدكتور  األستاذ  اجلامعة،  رئيس 
املقدسة لدعم  العتبة احلسينية  تقّدم ضمن توّجهات  »املبادرة  إن 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  ومنها  كافة،  الدولة  مؤسسات 

العلمي؛ هبدف تطوير مناهج طرائق التدريس يف اجلامعات«.
إعدادها  تم  جديدة  ومناهج  سابقة  مناهج  »هناك  بأن  ويضيف، 
بإرشاف منظمة الرتبية والتعليم الدولية )اليونسكو( التي تعتمد 

عىل التعليم التفاعيل ونظام اجلودة العاملّي اجلديد«.
وعن تفاصيل أكثر، قال احلياوي: إن ”فكرة مرشوع تتلخص يف 
عملية طرائق التدريس التي قسمتها اليونسكو إىل سبع ختصصات 
علمية“، مبينًا أن ”الدورة املقامة هلذا الغرض يشارك فيها ممثلون 
جامعاهتم  داخل  فاعلني  مدّربني  ليصبحوا  اجلامعات،  عن 

ومؤهلني إلقامة األنشطة وإعطاء الورش التدريبية“.
ولفت إىل أن ”مرشوع طرائق التدريس  ينقسم ل�مجموعتني،  

خط��وة مهّمة خطته��ا جامعة وارث األنبياء )عليه الس��الم( ف��ي احتضان دورة على مس��توى عاٍل 
لتحقيق مش��روع )طرائق التدريس( بالش��راكة مع مختبرات التس��ريع اإلنمائي ف��ي األمم المتحدة، 

بهدف بناء قدرات المالكات التدريسية في الجامعات العراقية ودعم مؤسسات الدولة كافة.
المشروع بحسب المعلومات التي ُأتيحت ل� )األحرار(، سيخدُم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
من خالل تطوير مناهج طرائق التدريس الس��بع وهي: )العلوم التطبيقية، العلوم التربوية، العلوم 
اإلنس��انية، الطبية االحيائية، العلوم الزراعية البيطرية، العلوم الهندسية والعلوم اإلدارية( وتهدف 

في المحّصلة إلى تطوير منهاج موحد لدورات طرائق التدريس في كافة الجامعات العراقية.
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خبريًا(،   30( عددهم  ويبلغ  اخلرباء  تضّم  االوىل   املجموعة 
واملجموعة الثانية جمموعة املدربني ويبلغ عددهم )80 مدربًا( 
ليكون العدد الكيل )110 أفراد( ما بني خبري ومدّرب«، فضاًل 
وتطبيقات  نظرية  تدريبات  عىل  الدورة  »تشتمل  ذلك   عن 
عملية وتستمر ملدة )7 أيام( عىل قاعات جامعة وارث االنبياء 

)عليه السالم(“.
االستثامر األمثل للتقنيات الرقمية 

ومّر   )2020( العام  منذ  املرشوع  هبذا  العمل  وانطلق  هذا 
بتحديات عديدة خالل فرتة انتشار جائحة )كوفيد � 19(، إال 
أّن صاحبة املرشوع املتمثلة بوزارة التعليم العايل كانت داعمة 
به مدير مرشوع دورات  جدًا إلنجاحه، بحسب ما رّصحت 
العراقية(  اجلامعات  املدمج يف  التعّلم  نحو  التدريس  )طرائق 

بدائرة الدراسات والتخطيط( الدكتورة أزهار جاسم.
هبيئاهتا  احلسينية  العتبة  من  ”بدعم  أزهار:  الدكتورة  وقالت 
التعليم  وهيأة  الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة  مثل  ومؤسساهتا 
التدريس  اجلامعي، انطلقت مرحلة إعداد املدربني يف طرائق 
وفق املنهاج املحدث لطرائق التدريس نحو التعلم املدمج يف 

اجلامعات العراقية«.
وأكملت حديثها، ”بالتعاون مع خمتربات برنامج االمم املتحدة 
اإلنامئي مررنا بمراحل متعددة وصوالً اىل إنجاز منهاج يتكّون 

من )7 ختّصصات( خمتلفة يشكل فارقًا كبريًا عن منهاج طرائق 
التدريس املستخدمة وعن قدرات طرائق التدريس املستخدمة 
لتطوير املالكات التدريسية واعدادها للتدريس يف اجلامعات 
احلايل  املنهاج  بني  احلاصل  »االختالف  أن  مبينة  العراقية«، 
احلايل  املنهاج  أن  أوىل  عدة،  بخواص  يتمثل  السابق  واملنهاج 
معد  منهاج  ختصص  ولكل  ختّصصات(   7( عىل  يشتمل 
السابقة  الدورات  ولكن  منفصل،  بشكل  امليرس  دليله  مع 
كافة  تشمل  كانت  العراقية  اجلامعات  يف  تقدم  التي  والعقود 
التخصصات بدورة واحدة دون مراعاة لالحتياجات املختلفة 

للمالكات التدريسية يف التخصصات املتباينة«.
وأضافت: »أما اخلاصية الثانية التي خيتلف هبا هذا املنهاج هي 
مراعاة الكفاءة الرقمية التي أصبح يتحىل هبا املالك التدرييس 
والتعلم   )19  � )كوفيد  جلائحة  كنتيجة  العراقية،  للجامعات 
االلكرتوين لذلك عمدنا اىل تطوير قدرات املالكات التدريسية 
االمثل  لالستثامر  احلديثة  النظريات  وفق  املدمج  التعّلم  يف 
للكفاءات املكتسبة ملالكاتنا، وخصوصا التعليم يف اجلامعات 
العراقية اعاد احلضوري يف العام الدرايس 2022م – 2023م 
اال انه نحن يف النهاية نحن نعيش بعرص الثورة الرقمية والبد 

من االستثامر االفضل للقدرات يف التعلم املدمج«.

الدكتورة ازهار جاسم
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أعلن قسم الزينة والتشجير في العتبة 
الحسينية المقدسة عن مساهمته 

بأعمال تأهيل حديقة األمة وسط 
العاصمة بغداد التي تم افتتاحها يوم 

االربعاء الماضي، )19 تشرين االول 2022(، 
لما لها من أهمية تاريخية وحضارية في 

نفوس العراقيين.
وقال رئيس القسم، المهندس وهاب 
عبد الحسين الهر في حديث للموقع 

الرسمي للعتبة المقدسة: »بناًء على 
توجيه ممثل المرجعية الدينية العليا، 

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية 
المقدسة الشيخ عبد المهدي 

الكربالئي، وبناًء على الطلب المقدم 
من قبل رئاسة الوزراء للعتبة الحسينية 

قامت كوادرنا بالمساهمة بمشروع 
تأهيل حديقة األمة، وسط العاصمة 

بغداد، بالنخيل والزهور واألشجار المميزة 
والفريدة من نوعها«.

حديقُة األّمة 
تستعيد عافيتها..

العتبة الحسينية 
ساهمت بزراعة 

)750( زهرة نادرة 
و)116( نخلة

وأوضح »تم زراعة عدد كبير من النخيل، والزهور النادرة، اذ تم زراعة أكثر من )750( نوع من الزهور والنباتات الطبيعية، 
إضافة إىل زراعة )116( نخلة، كام تم غرس )27( نخلة نوع )السابال(، وأكثر من )18( نخلة نوع )واشنطونيا(، إضافة إىل 

زراعة )8( أشجار كبرية نوع )الكناري(«.
املتنزهات، ورشكة  وأضاف »هنالك عدة جهات ساندة يف إعادة تأهيل احلديقة منها أمانة بغداد، وبلدية الرصافة، ودائرة 
ديب«، الفتا اىل ان »إدارة القسم بارش منذ اليوم األول حتى افتتاح احلديقة وتسليم ما تم إنجازه إلدارة العاصمة بغداد بشكل 

كامل«.
الشيخ عبد  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  املقدسة وبتوجيه ممثل  احلسينية  العتبة  أن  يذكر 
املهدي الكربالئي تعمل الكوادر اهلندسية والفنية ومنها قسم الزينة والتشجري يف كربالء وعدد من املحافظات العراقية بإعادة 

تأهيل وافتتاح الكثري من احلدائق والشوارع واملتنزهات خدمة للمواطنني.
جملة االحرار اال�سبوعية

ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

35



العتبة الحسينية تفتتح معرض خاتم 
األنبياء للوحات القرآنية

عرض  لوحات فري��دة من نوعه��ا..

الدكتور  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  األمني  نائب  افتتح 
اهلل  )صىل  االنبياء  خاتم  معرَض  الدين،  ضياء  أمحد  عالء 
عليه وآله( السنوي االول التابع لدار القران الكريم بالعتبة 
الرشيفني، وتضمن  منطقة بني احلرمني  املقدسة يف  احلسينية 
املعرض صورًا وخمطوطاٍت ولوحاٍت قرآنية فريدة من نوعها 
العراقيني،  والفنانني  اخلطاطني  من  جمموعة  هبا  شارك  التي 
التي  التعليمية  والدورات  القرانية  للمحافل  صور  وايضا 

يقيمها الدار بني مجهور كبري من الزائرين.

القرآن  دار  قسم  رئيس  اهلادي  الدين  خري  الشيخ  وقال 
الكريم: ”دأب قسم دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية عىل 
االهتامم بمختلف الفعاليات واألنشطة القرآنية سواء أكانت 
او جماالت علوم  احلفظ  او  التنظيمي  او  االقرائي  املجال  يف 

القرآن الكريم“.
وأضاف قائاًل: »اليوم نحن امام حمطة جديدة عنواهنا املعرض 
القرآين املعنون باسم )خاتم االنبياء(، لذلك اعتاد قسم دار 
والفعاليات  النتاجات  هذه  ُيظهَر  ان  عىل  الكريم  القرآن 

األحرار: علي نوري – تصوير: محمد الخفاجي
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اليوم  ”مناسبة  أن  مبينًا  واملناسبات“  الصور  خمتلف  يف  القرآنية 
من  الكثري  يتضمن  املعرض  هذا  أن  باعتبار  نوعها؛  من  فريدة 

اجلهود العلمية واملعرفية خاصة فيام يتعلق يف اخلط والرسم“.
شاركوا  العراقيني  اخلطاطني  من  ”جمموعة  أن  إىل  اهلادي  وأشار 
يف اقامة هذا ملعرض، لذلك قد نجد اللوحات الفريدة من نوعها 
واصفة  املشاركات“،  طبيعة  او  اخلط  مستوى  عىل  أكانت  سواء 
فكرة املعرض »باجلديدة« من خالل عرض الطاقات والفعاليات 

والنشاطات القرآنية عرب الصور والرسم واخلط والزخرفة.
واختتم اهلادي حدثه قائاًل: ”نتوقع ان تكون هنالك كثري من ردود 
االفعال االجيابية عىل هذا املعرض باعتباره فريدًا من نوعه وبطبيعة 
الراقية  العراقية  الطبقة  من  النخبة  يمّثلون  كوهنم  فيه؛  املشاركني 
الدولية، وفيام خيص املشاركة  فضال عن وجود بعض املؤسسات 
يف  فعاالً  كان  وحضورها  وفريدة  اصيلة  عراقية  فهي  باللوحات 

املعرض«.
القرآنية  واملطبوعات  املعارض  وحدة  مسؤول  حتدث  جهته  ومن 
يف الدار، أزهر رحيم حسن قائاًل: »تضمن املعرض عرضًا جلميع 
الفائزة  الصور  عرض  وكذلك  الكريم  القرآن  دار  قسم  أنشطة 
باملسابقة العاملية )مسابقة الرساج(، وقد ترشحت منها مخس صور 
معروضة يف قسم املسابقة يف املعرض، وكذلك شارك يف املعرض 
مركز )والقلِم( للخط العريب بلوحات دخلت يف املجال العاملي، 
النشاطات  لبيع  التخصصية  القرآنية  املكتبة  مشاركة  وكذلك 

القرانية.
قرآنية،  وأمسيات  أصبوحات  املعرض  ”يقيم  حسن،  واضاف 
املعرض  أيام  عدد  عىل  موزعة  كتب  لثالثة  توقيع  حفَل  وايضًا 

وفقراته الثالث“.
والدراسات  البحوث  مركز  املعرض  يف  ”شارك  القول:  وتابع 
دار  لقسم  إصدارًا  وثامنني  عنوانًا،  ثامنني  عرض  حيث  القرآنية، 
بالتعاون مع وزارة  الدراسية  املناهج  الكريم، ومن ضمنه  القرآن 
واخرى  وتعليمية  قرآنية  مؤلفات   عن  فضاًل  العراقية،  الرتبية 
القرآين  النشاط  وحدة  من  مشاركة  وكذلك  باملجاهدين،  خاصة 
النسوي وفقراهتا هي الرسم والتلوين ورسم اآليات القرانية ذات 

االحكام املعربة التي حيتاجها الشارع اليوم«.

الشيخ خير الدين الهادي

أزهر رحيم حسن
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من  به  وما  خواصه  ومعرفة  الذكر  لفهم  املاسة  حاجتنا  ان 
آثار من حيث ال خيلو مؤمن من مزاولته وحمتاج من حيازته 
وملهوف ال ينفك عنه فان باب مدينة العلم املتجسد بشخصية 
تبارك  التام  الكامل  الذكر  هو  اذ  السالم(  )عليه  عيل  االمام 
العلم  يؤخذ  منه  وخصائصه،  ومعانيه  مفاهيمه  بكل  وتعاىل 
االكمل واملعرفة التامة بحقائق االشياء وخري ما قاله يف حقيقة 
الذكر: »ولن تذكره حقيقة الذكر حتى تنسى نفسك يف ذكرك 
وتفقدها يف امرك«، وقال )عليه السالم( يف موضع آخر: »قد 
كفاكم مؤنة دنياكم وحثكم عىل الشكر وافرتض من السنتكم 

الذكر« وقد ورد هذان القوالن يف كتاب هنج البالغة ..
للسيد عيل احلسني صدر عن مؤسسة  الذكر(  كتيب )حقيقة 
دار  طبعة  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابع  البالغة  هنج  علوم 
احلسيني  فيه  يوضح  م،  عام 2016  والنرش  للطباعة  الوارث 
الذكر  أمهية  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  كلامت  خالل  من 
وَقدر الذاكر عند اهلل )عز وجل( ودور الِذكر يف نجاح املطالب 
الذكر  يتخذوا من  مل  الذين  الذاكرين  احلوائج ومنزلة  وقضاء 
كان  بل  فحسب؛  مطالبهم  ونجاح  حوائجهم  لقضاء  وسيلة 
ذكرهم هلل عبادة ومناجاة استحبوها عىل كل ما يف احلياة حتى 
صارت شغلهم الشاغل فلم يمنعهم ويشغلهم عنها جتارة او 

بيع ألهنم آثروا االخرة عىل الدنيا وكانوا من املوقنني.
فيضا  »هنلنا  االوىل:  الطبعة  مقدمة  يف  الكتيب  مؤلف  ويقول 
له  وذلك  قرار  فيضها وبحر علم ال  ينضب  ماء ال  من عني 
بفضل كتاب هنج البالغة وكلامت امري املؤمنني عليه السالم (.
العربية  اللغة  مفردات  مفردة من  لكل  »ان  املؤلف:  ويضيف 

الكريم  للقرآن  وان  ومعنى  مبنى  هلا  ان  كام  ومنطقا  مفهوما 
مفاهيام كثرية متعددة كل بحسبه، وقد اختصت كلمة احلقيقة 
القضايا  صميم  يف  دخلت  مهمة  بمعاين  الكريم  القرآن  يف 

العقائدية، الدينية، االجتامعية والنفسية«.
ومن القضايا التي ذهب اليها املؤلف بكالمه كقضايا معرفية 
هي معرفة اهلل وهي ارشف املعارف، والنبي والويص، واملبدأ 
كاألمر  مثل  اجتامعية  كقضايا  او  والنشور،  واملوت  واملعاد 
باملعروف والنهي عن املنكر او من قبيل قضايا التويل والتربي 
كمسالة مواالة اولياء اهلل ومعاداة اعدائه او القضايا االجتامعية 

كالزواج والطالق.
لرئيس مؤسسة  االوىل  الكتيب عىل مقدمتني كانت  واحتوى 
بمقدمة  احلقت  ثم  احلسني  نبيل  السيد  البالغة  هنج  علوم 
الرئييس  بالعنوان  مساس  فيها  مسائل  اربعة  طرح  للمؤلف 
وختم الكتيب بإرفاق قائمة بأهم املصادر واملراجع التي اعتمد 

عليها يف التأليف وكذلك عىل فهرسة ضمت اهم العناوين.
وكانت املسائل اربعة أوهلا )مسالة احلقيقة يف اللغة(، ثم )مسالة 
الثالثة رشوط  مفهوم مفردة احلقيقة يف القرآن( تلتها )املسالة 
 ( بقوله:  احلسيني  ذكرمها  رشطان  ومها  الذكر(  حقيقة  منزلة 
الثاين:  النفس حال ذكر اهلل، و الرشط  الرشط االول: نسيان 
فقدان الذاكر لنفسه فال يذكر امرها(، فيام كانت ختام املسائل 
يف رشوط حتقق الذكر الكامل هلل تعاىل: وذلك بتوجه القلب 
للباطن،  الظاهر  ومطابقة  وتعاىل،  تبارك  اهلل  عىل  واالقبال 
االخرين  وارشاك  تعاىل،  باهلل  الظن  وحسن  النية،  وصدق 

بثواب الذكر والدعاء. 

حقيقة الذكر
االحرار: عيسى الخفاجي
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تحقيق كتاب نهج البالغة
صدور موسوعة 

المحقق الخرسان 
ا عن مؤسس���ة علوم نه���ج البالغة 

ً
ص���در حديث

التابعة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة كتاب نهج 
البالغة، تحقيق األس���تاذ الدكتور صالح مهدي 

الفرطوسي.
والكت���اب تحقي���ق جدي���د عل���ى نس���خة خطي���ة 
فريدة وهي )نسخة بغداد(، نسخها ابن نازويه 
القم���ي ت )556 ه����( وقابله���ا المحق���ق على 
خمس نس���خ خطي���ة وأربعة ش���روح وبهامش 
التحقيق ش���رح الس���يد فضل الل���ه الراوندي ت 
)571 ه����( وال���ذي يع���د من أوائل ش���روح نهج 

البالغة، ويقع الكتاب في ثالثة أجزاء.
���ا أن الكت���اب متوف���ر في مقر المؤسس���ة 

ً
علم

الحس���ينية  للعتب���ة  التابع���ة  الكت���اب  ومع���ارض 
المقدسة.

وتج���در االش���ارة الى أن مؤسس���ة عل���وم نهج 
البالغ���ة ه���و مؤسس���ة علمي���ة بحثي���ة تعن���ى 
بعل���وم كتاب نه���ج البالغة وفك���ر االمام علي 
)علي���ه الس���الم( وله���ا اص���دارات دوري���ة لكتب 
علمي���ة وتحقي���ق مخطوطات، كم���ا يصدر عنها 

مجلة )المبين( العلمية المحكمة.

املقدسة  قم  يف  العلمية  واحلوزة  العقائدية  االبحاث  مركز  بمشاركة 
االمانتان  تقيمه  الذي  الرسل  أمناء  ملؤمتر  العلمية  االنشطة  وضمن 
موسوعة  صدرت  االرشف  النجف  يف  املقدستان  واحلسينية  العلوية 

سامحة اية اهلل املحقق السيد حممد مهدي املوسوي اخلرسان.
هذه  جمّلدات  أكثر  ونرش  وطبع  العقائدية  االبحاث  مركز  أعد  حيث 
واحلجة  املحققني  أستاذ  احلديث  وراوي  والفقيه  للعالمة  املوسوعة، 
1347ه�  عام  ولد  الذي  اخلرسان  مهدي  حممد  السيد  الكبري  املحقق 
العرص  هذا  يف  العراق،  أعالم  مشاهري  من  وُيعّد  األرشف  النجف  يف 
وله مكانة سامية يف األوساط العلمية واالجتامعية، وهو من املتضلعني 
القاسم  ايب  السيد  تالمذة  وم��ن  وال��رواي��ة،  واألن��س��اب  الرتاجم  يف 

اخلوئي)قدس رسه(.
بصورة  أسهمتا  قد  واحلسينية  العلوية  املقدستني  العتبتني  أن  ويذكر 
فاعلة يف إثراء املؤمتر بالبحوث األكاديمية املهمة من قبل أساتيذ كبار 
حول علامء الطائفة وأثرهم العلمي واالجتامعي، وكان آخر املؤمترات 
وآله( وولده  عليه  اهلل  االكرم )صىل  النبي  بالتزامن مع والدة  ُعقد  ما 

اإلمام الصادق )عليه السالم(.
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األمكن��ة الج��������اذب��ة 
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ألنه  فائدة،  ذو  توجهه  كان  مهام  الكتاب  وجود  إن  شّك  ال 
القراءة، واملكتبات هي  خيلق حوارًا يتسع كلام اتسعت دورة 
املعارف ومعرفة األشياء، سواء كانت  لتلقي  املركزي  املكان 
تلك املكتبات عاّمة لالستعارة والقراءة أو لتسويق الصحف 
املشهد  لتطوير  مهمة  واجهات  فهي  والدوريات،  والكتب 
كانت  منرصمة  فرتات  ضمن  من  نرى  إذ  املدينة،  يف  الثقايف 
وتقليب  البحث  مههم  ممن  بالرواد  تعج  املكتبات  واجهة 
خيرج  إذ  استجد،  ما  عىل  واالط��الع  واملجالت  الصحف 
املوسوعية  ثقافته  ينمي  فكل  الكتب،  برزم  حمّماًل  الشاب 
وملتزمًا سياسيًا  يكون حماورًا  يوم  وثقافته  معارفه  يدخر  كي 
من  خري  تكون  أدواته  تكتمل  حني  األديب  فذاكرة  وثقافيًا، 
ُيعينه عىل ترتيب وتنضيد أفكاره، ألنه أساسًا متسلح بالفكر 
ببنية  الصاعدة  املعرفة  روافد  من  واحدة  والفلسفة  واجلامل، 

املنتج واملحاور.
والبيئية،  االجتامعية  بتجاربه  يتسلح  كان  الفطري  فاإلنسان 
املياه  مسطحات  وسط  أمكنة  يف  هبم  التقينا  نامذج  من  فكم 
أكثرها؛  وما  احل��روب  ح��دوث  وزم��ن  العراق،  جنوب  يف 
نجده حماورًا متمّكنًا من حتليل املشهد، أتذّكر يومًا من حرب 
األخبار  يتابع  الشيخ  واب��ن  جيمعنا،  املضيف  كان  ترشين، 
اجلندي  يسطره  ما  لسامع  متلهف  والكل  الراديو  خالل  من 
العراقي والعريب من مواقع ترفع الرأس، وحلظة عبور اجلند 
يف  نيام  وهم  اإلرسائييل  اجليش  أفراد  أجساد  عىل  ووقوفهم 
باخليبة،  اجلميع  أصاب  القتال  إيقاف  أمر  صدر  املالجئ، 
ينزوي يف قعر  نفسه  نظراهتم عىل رجل ملموم عىل  وسلطوا 

املضيف سألوه من باب التهكم:
��  ها حجي ششوف؟

أجاب وهو ينظر للفراغ بمعنى:
�� األمر يبدو داور كيسة!!؟

ضحك اجلميع ومل يعرفوا ما يقصده بمفردته تلك، حتى ظهر 
وليست  حتريك  حرب  »إهنا  هيكل(؛  حسنني  )حممد  مقال: 

حرب حترير«.
كان السؤال يرتكز )من أين استقى هذا الرأي( فالداور كيسة 
هي املؤامرة؟ واجلواب: لقد وعى ذلك من خالل فطرته التي 
نمتها البيئة واملجالس التي هي مدارس.. فاملرء يعمل عىل إنامء 

شخصيته املتمّيزة من بني أبناء جيله عرب الكتاب واملكتبات. 
وكل ما أملته علينا الذاكرة الفردية، والتي اتكأت عىل ذاكرة 
مجعية ووضعت كل يشء من املشهد والسرية الواسعة لتلبية 
البيئة،  خلقته  ال��ذي  العامل  بالتأكيد  وهي  اإلنسان  مّلكة 
املدن  تاريخ  تسجيل  يروم  من  لكل  مالزمة  خاصية  وهذه 

والشخصيات االستثنائية عرب التاريخ.
ونحن إنام سّجلنا من خالل كتاباتنا انطباعات ممزوجة بالتاريخ 
فال يشء يّصح دون احلوار واملكاشفة بفيض من االحساس 
املركز  أنه  الكتب ثم  القراءة والبحث يف  تنميه  الذي  الوطني 
األساس املؤثث للمكتبة، واملكتبة بتنوع تشكيلها كاملكتبات 
الكتب،  تسّوق  التي  األهلية  واملكتبات  احلكومية  املركزية 
من  املصادر  هذه  كل  واجلامعات  امل��دارس  مكتبات  كذلك 
عرض الكتب تؤدي وظيفتها يف تصعيد الوعي الذي يسلح 
احتالل موقعه  ثم  املوقف،  اختاذ  القوة يف  بمستلزمات  الفرد 
الكتب  واقتناء  القراءة  عىل  فالرتبية  والوظيفي؟،  االجتامعي 
تبدأ من املدرسة اأُلوىل واملعلم الذي هيمه تأثري الكتاب وليس 

فقط أداء الدرس.

ن  ت��ه تك��و ا و د ي��ب حي��ن تكتم��ل أ د أل ة ا ك��ر ا ذ
 ، ه ر فكا تنضي��د أ تي��ب و تر ُيعين��ه عل��ى  خي��ر م��ن 

. . ل لجم��ا ا لفك��ر و س��اً متس��لح با سا ن��ه أ أل
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أنامل كربالئية..
 تصنع من»الخيط 

والمسمار« فّنًا يفهمه العالم
  األحرار: أحمد الوراق – تصوير: محمد القرعاوي
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نجحْت أنامل كربالئية يف حجز مكاٍن إبداعّي هلا بني صنّاع 
والذي  العامل،  مستوى  عىل  املعروف  )الفيلوغرافيا(  فّن 
)اخليوط  باستخدام  والروعة  اجلامل  غاية  يف  لوحات  خيلق 
واملسامري(. انحناءات وحركات واستدارات ُيمّرر هبا الفنان 
ليبّث هبا  املّثبتة عىل قطعة من اخلشب،  اخليَط حول مسامري 

مجاالً آرسًا للمتلّقي.
وُيعرف هذا الفن الذي يعود بتارخيه إىل ثالثة قرون مضت 
أو أكثر، بأمهيته يف التخّلص من )الضغوط النفسية(، إال أّن 
من  تنبع  بلوحاٍت  مجهورهم  ذائقة  مّتعوا  الكربالئيني  شبابنا 

اإلمام  عن  لوحة  كصناعة  الدينية،  لرموزهم  حمّبتهم  صميم 
السيستاين )دام ظله( أو لوحة عن عميد املنرب احلسينّي الشيخ 

الوائيل )رضوان اهلل عليه( وأخرى إسالمية بامتياز.
الفيلوغرافيا  )فّن  دورة  عنها  كشفت  املهّمة،  املواهب  هذه 
التنمية  للشباب( والتي أقامتها شعبة الفنون واملرسح بقسم 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  للشباب  االجتامعي  والتأهيل 
احلسني(  )حي  يف  الوحدة  شباب  مركز  قاعة  عىل  وأقيمت 
وشارك فيها )15 شابًا ويافعًا( بأعامر ترتاوح ما بني )15 – 

35 سنة(.

 وسام عبد السالم
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 4( بواقع  أيام(   7( ملدة  استمرت  القائمني،  بحسب  الدورة 
عن  للكشف  وهتدف  الواحد،  اليوم  يف  تدريبية  ساعات( 
والتخّلص  لدهيم،  الفراغ  أوقات  واستثامر  الشبابية  املواهب 
من الطاقة السلبية لدى الشاب، ورّبام متنح له فرصة عمل هلا 
الدينية  الرموز  مردود مادي جّيد، وأمّهها كام ذكرى استلهام 

وتعريف العامل هبا بروح الفن.
مسؤول شعبة الفنون واملرسح، وسام عبد السالم، حّدثنا عن 
احرتافية  كانت  ”الدورة  إن  قائاًل:  املهم،  اجلاميل  احلدث  هذا 

هذا  يف  ليدخلوا  رائعني  شباب  أمام  الفرصة  وفتحت  للغاية 
باملجان  كان  تقديمه  تم  ”ما  أن  مبينًا  اجلميل“،  الفنّي  املجال 

رعاية للمواهب الشبابية يف مدينتنا املقدسة“.
استثامر  هو  الدورة  هذه  من  األساس  ”اهلدف  بأن  وأضاف 
الشاب«،  لدى  السلبية  الطاقة  من  والتخّلص  الفراغ  وقت 
مما  االستفادة  يستطيعون  املشاركني  ”الشباب  أن  إىل  منّوهًا 
برشط  لعيشهم،  ماديًا  مصدرًا  تكون  مهنة  إجياد  يف  تعّلموه 

االستمرار يف تطوير مهاراهتم“.

حسين ابراهيم علي الشيباني
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وبنّي عبد السالم، ”حاليًا هذه الدورة االوىل واملستوى االول 
سيقدمها  اخرى  دورات  جمموعة  وهناك  الفيلوغرافيا،  بفن 
املمثل ودورة صناعة  باملستقبل ومنها دورة فن إعداد  القسم 

املحتوى السينامئي ودورة األشغال اليدوية وغريها«.
فناين  نقابة  فرع  رئيس  قال  املقامة،  بالدورة  رأيه الفنّي  وعن 
بالغة  بسعادة  ”أشعر  الشيباين:  الدكتور عيل  املقدسة،  كربالء 
يعملون  وهم  الشباب  من  الطيبة  املجموعة  هذه  أجد  عندما 

بجدٍّ وإخالص عرب التدريب العايل هبذا الفن اجلميل“.
يف  هو  الفنون  هذا  فإن  منصفًا  أكون  ”لكي  أضاف،  الشيباين 
حد ذاته )فن تشكييل(، من خالل استخدام اخليوط واملسامري 

بدياًل عن الريشة واألوراق“.
وأكمل حديثه، ”تتلّخص فكرة اللوحة يف تثبيت املسامري عىل 

قطعة من اخلشب ومن ثم يتم مشابكة اخليوط باملسامري إلنتاج 
اللوحة املطلوب“، مبينًا أن ”فن الفيلوغرافيا يعّد من الفنون 
الصعبة؛ كونه حيتاج لدّقة متناهية يف تثبيت املسامري وتوزيعها 

بالشكل األمثل ويف مكاهنا الصحيح«.
الدورة  بأن هذه  إبراهيم،  التشكييل حسني  الفنان  فيام أوضح 
”كشفت لنا عن وجود طاقات متميزة، ولو استطعنا استثامرها 

هبذا الشكل املميز سيكون جمتمعنا متطورًا وقادرًا عىل التخّلص 
من األمراض املجتمعية وشغل الفراغ باألمور املهمة“.

وتابع حديثه، ”بدورنا كنقابة فنانني يف كربالء املقدسة، نشكر 
العتبة احلسينية املقدسة عىل دعمها الكامل إلقامة ملثل هكذا 
دورة  كانت  كوهنا  )الفيلوغرافيا(  فن  وخصوصًا  دورات، 

خاّلقة ومجيلة“.
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كي��ف تعام��ل اإلم��ام الرض��ا )علي��ه الس��الم( 

)أبو العتاهية( الكنية األكثر شهرة للشاعر )إسامعيل بن القاسم بن 
سويد العنزي، املعروف أيضا بأيب إسحاق..

قال املربد فيه: »حدثني حممد بن البرصي قال: كان )أبو  العتاهية(، 
من  ليس  موزونًا  شعرًا  قال  ربام  فيه،  طبعه  وجودة  شعره  لسهولة 
األعاريض املعروفة، وكان يلعب بالشعر لعبًا، ويأخذ كيف شاء«.

وقال الفراء: »دخلت عىل جعفر بن حييى فقال يل: يا أبا زكرّيا، ما 
تقول فيام أقول؟ فقلت: وما تقول أصلحك اهللّ؟ قال: أزعم أّن )أبا 
العتاهية( أشعر أهل هذا العرص، فقلت: هو واهللّ أشعرهم عندي«.

وأنا  سامويٌّ  أنه  تومهت  إال  قط  رأيته  ما  »واهلل   : نواس  أبو  وقال 
َأْريِضٌّ ».

له  قال  املهدي  أّن  الُكنيِة  هبذه  العتاهية  أيب  تكنيِة  سبِب  يف  »ورد 
الُكنيُة  ثّم أصبحت هذه  ُمْعتٍه(، ومن  ُمتحذلِق  إنساٌن  )أنت  يومًا: 
بمثابِة لقٍب ُمالزٍم له، وِقيل إّنه ُيقال للرجل امُلتحذلِق: )عتاهية(، 
ب بأيب  كام ُيقال: )عتاهية( دون األلف، والالم، وِقيل أيضًا إّنه ُلقِّ
العتاهية؛ ألّنه كان حيبُّ الشهرَة، والتََّعتُّه، واجلديُر بالّذكر أّن كلمة 
عتاهية ال تقترُص عىل معنًى واحٍد فقط، بل إّن هلا معاٍن عّدة؛ فقد 
ورد يف املعجم أّن )َعَته يف اليشء( تعني: أّنه حِرَص عليه، وأصبح 
ُموَلعًا به، وورَد أيضًا أّن العتاهية مصدر للفعل )ُعتِه(، وهي تعني: 
وهو  والتَجنُُّن،  الرعونة،  هو:  التعتُّه  أّن  كام  واحلُمق،  الضالل، 
مبالغة املرء يف مأكِله، وملَبِسه، باإلضافة إىل أّن التََّعتُُّه هو: التَّنَظُُّف، 
هو:  العتاهية  بالرجل  املقصوَد  أّن  ورد  كام  والتَّغاُفُل،  والتَّجاُهُل، 

الرجل األمحق املعتوه.«
تعامل معها  فقد  الرجل  الكنية عىل  أسباب إطالق هذه  أيًا كانت 
اإلمام الرضا )صلوات اهلل وسالمه عليه( بطريقة مل يألفها الناس 
يف ذلك الزمان حيث صاروا يطلقوهنا عىل هذا الشاعر دون مراعاة 

لرضاه عن ذلك أم ال..
تم  بحيث  كذلك  وماتزال  لدهيم  املسلامت  من  أصبحت  أهنا  بل 
التطرق  وعند  وحياته  سريته  وترمجة  دواوينه  عناوين  يف  اعتامدها 

لقصائده..

أنكر  فقد  السالم(  )عليه  اإلمام  عند  حيصل  مل  وهذا 
عىل رجل كان يف جملسه أن ينعته بأيب العتاهية لكي ال 
يكون يف ذلك استهزاء أو سخرية أو أن يكون إطالق 

هذه الكنية دون رضا الشاعر وكراهته لذلك.. 
فقد ورد يف كتاب عيون أخبار الرضا: »روى الصدوق 
عن حممد بن حييى بن أيب عباد قال حدثني عمي قال 
سمعت الرضا عليه السالم يوًما ينشد -وقلياًل ما كان 

ينشد- شعًرا:

كلنا نأمل مًدا يف األجل
واملنايا ُهّن آفات األمل

 ال تغرّنك أباطيل املنى
والزم القصد ودع عنك العلل

إِنَّام الُدنيا َكظٍِل زاِئٍل
او َكَضيٍف باَت َلياًل َفاِرحَتَل

 

السالم  عليه  فقال  األمري؟  اهلل  أعّز  هذا  ملن  فقلت 
لنفسه،  العتاهية  أبو  أنشدنيه  قلت  لكم«  »ل���ِعراقّي 
إّن  هذا،  عنك  ودع  اسمه  »هات  السالم:  عليه  فقال 
ولعّل  باأللقاب  والتنابزوا  يقول:  وتعاىل  سبحانه  اهلل 

الرجل يكره هذا«.

هو  وهذا  السالم(  )عليه  املعصوم  أخالق  هي  هذه 
الفرق بينه وبني سائر الناس.. تلمس احلكمة والورع 
شمس  عىل  فالسالم  حياته،  شؤون  مجيع  يف  والدقة 

الشموس وأنيس النفوس ورمحة اهلل وبركاته.

بقلم: حسين فرحان مع كنية ش��اعر؟
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كي��ف تعام��ل اإلم��ام الرض��ا )علي��ه الس��الم( 

ال م��آرَب ل��ي غي��ر   رض��اك..

أجعلني أتلم��ُس ختاَم أيام��ي 
عن��د مرق��دك

يا حس��ين...

نور  وأتلمُس  ألزورك،  عليه  حرضتك  يف  أرسي  اج  رِسَ جسدي  أجعل  َسيِّدي، 
شفاعتك، فأنا ال حظ يل، وال قوة، وال عىل شكواي عندي شهود، وال أملك سوى 
روحي متيض جتوب مقدسك.. وتبقى جتوُب وجتوب حزينة، جزعًة.. تنفث يف أساها، 
وتبكي مظلومة النفس عىل اتربة أرجل زائريك.. وأدور وأنوح من جدثك واىل أن 

أتلمس ختاَم أيامي عند مرقدك.
َسيِّدي، ال تتخلَّ عنّي، وأنا بني رِساجك أرضم حزين.. حتى سالْت دموعي -وصارت 
فاًم- من الترضعات، وروحي هائمة حتصد آالمها.. عنيدة ال تريد اهلزيمة أو الفشل 
أو اليأس.. تريد أن تفوز بنظرة منك. فقد تركت كّل أحالمها كي تدرك حمطة رضاك. 
وجسدي باٍق يرتدي احلياة من نور رضحيك، وعىل جبينه يشهُق ذهب القبة واملنائر، 

ولساين يتسلق دعاًء، ال مآرب يل غري رضاك.
َسيِّدي، جهرًا أرصخ: أنني عبدك وابن عبدك، وأمّد املسافة ما بقيت حيًا بني روحي 
والرضيح أبحث عن ترضع تقّبله يفّك طلسم ارساري وخيطُف شهقتي إزاء السامء، 
أو هيبني صمتًا أخريًا. صمٌت أحوم به مثل طيور احلرضة الوحيدة منفردًا.. والزيارة 

ترسم املسافة يب حتى ُأكتَب من زائريك.
َسيِّدي، ما زالت تسافر عيناي بني أركان مقدّسك، ويقرأ فكري ما كتبوه عىل جدران 
جدثك. هاجْت عاطفتي هنرًا من الَعربات، فنطق القلب بدقاته: يا مجرُة الروح، وبكاء 
أبقى  أن  أأقدر  تبقى من عمري..  ما  أمان  ابتهااليت، وصامم  يا كل  اللهفة..  نبضات 

خادمًا مستضعفا غطاؤه تراب الرضيح ليكون عصيا عىل النار باسمك؟!. 
َسيِّدي، هذا قدري أن أكتب النثر رسدا بسنني عمري، وأنرشه بروحي كي يكوَن أنا، 
ويكون باسمك بلسم شفاعتي.. وأستعيُد به باالستغفار ما أذنبته بيدي حتى أخرج 

منَك كورقة بيضاء مقبوال كزائٍر.
أروَع  فيَك  ألكتب  املتناثرات،  أوراقي  صياغة  به  أعيُد  أبيَض  قلبًا  هبني  َسيِّدي، 
عشق، واضخَم ما يف الروح من هلفٍة.. وأعظم وطن ال أطولُه.. فام تبّقى يل من وطن 
غريك؟.. خايل الوفاض جئُت اليك، خاليًا من أّي ريشة ُتذكر وما عدت ملايض قتلني 

وأن كثرت املغريات.. مل يبق يل يا موالي غرُيك. 

حيدر عاشور
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مفيدين  صاحلني  أوالد  ان��ت��اج  يف  اآلب���اء  مسؤولية  ت���زداد 
معقدة  الرتبية  عملية  فأصبحت  أخر،  بعد  عاما  للمجتمع 
وحتمية  عظيم  وصرب  حكيم  عقل  إىل  وحتتاج  جدًا  وصعبة 
ملواكبة التكنلوجيا يف ظل هذه العوملة احلديثة واملراقبة الدقيقة 
تطلعاهتم يف طريق  األجهزة وتوجيه  استخدام  لصغارهم يف 
املنترشة  األخالقية  امللوثات  عن  اإلمكان  قدر  بعيدًا  صحيح 

هنا وهناك..
األهم غرس مبدأ مراقبة اإلنسان لنفسه وحماولة الوعي التام 
النفس ملعرفة األسباب واملسببات  به؛ كام إن حماورة  يقوم  ملا 
وحتديد  الذات  مع  تصالح  جسور  هي  املفتعلة  للسلوكيات 
من  يرفع  واع��ي  منطقي  ح��وار  فخلق  القادمة  الوجهات 
مستوى االحساس باملسؤولية للفرد وجيعله يقف قبالة نفسه 
ويعاتبها وقت اخلطأ وهنا تطبيق للمحور الذي أكد عليه أمري 
املؤمنني )عليه السالم(: »ليس مّنا من مل حياسب نفسه كل يوم 
« – )كتاب  فإن عمل خريًا استزاده وإن عمل رشًا استغفر اهللَّ

االختصاص للشيخ املفيد(.
ذلك  البرشية  للنفس  تقويمية  وسيلة  هي  النفس  حماسبة  اذًا 
أوىل  هي  وشبابه  صغره  منذ  الفرد  عند  الصفة  هذه  بذر  ألن 
أن  دون  املشاكل  من  فيه  يقع  قد  مما  ونجاته  وقايته  خطوات 

يعلم.
كذلك الطالب اجلامعي حيتاج إىل إعادة تأهيل علمي وتربوي 
األسايس  املحور  عىل  والرتكيز  املنترشة  املغلوطة  للمفاهيم 
من  جمموعة  حيتاج  ال��ذي  والدراسة  التعلم  وهو  للجامعة 

التنازالت من قبل الطالب، فاحلياة اجلامعية حاليًا تنحرف يف 
بعض اجلامعات عن مسارها احلقيقي وهو التعلم؛ وإنام باتت 
موضع  يف  الطالب/ة  فيكون  أخرى  ترفيهية  ألشياء  وسيلة 
املتطلبات  وتلبية  فيه  واالنخراط  الشباب  طيش  بني  اختيار 
اجلامعية الرتفيهية ورغبة النجاح واثبات الذات والعمل عىل 
أبناء  يظن  كام  بالسهل  ليس  االختيار  وإن  وتطويرها  النفس 
اجليل األكرب سنًا من اآلباء لكّنه عىل العكس االختيار صعب 
وخاصًة  الرغبات  من  الكثري  عن  تنازالت  إىل  حيتاج  ألنه 
مرحلة  أقوى  هي  التي  الشباب  طاقة  أمام  مفتوح  العامل  أن 
ترويض  فيكون  األشياء  جتاه  مضاعف  ومجوحه  لإلنسان 
النفس هو جهاد تربوي يقوم به جتاه نفسه وحيتاج جمموعة من 

اخلطوات من مجلتها:
•	صناعة إرادة كاملة للتغري نحو األحسن.

•	حتديد املشكلة أو الصفات السلبية وكتابتها يف قائمة. 
•	اختيار صفة واحدة لتغريها مثل الغضب. 

•	وضع خطة فعلية لذلك باستخدام مبدأ العقاب واملكافأة. 
أما العقاب ليكون شديدا مثل ترك األشياء املحببة لإلنسان، 
الثمن لشخص آخر، أو وضع  أو إعطاء يشء حمبب أو غايل 
تغضب  كأن  اخلطأ  ارتكب  فكلام  لألوالد،  التأديب  حصالة 
وسائل  من  وهي  فيها،  امل��ال  من  حم��ددًا  مبلغًا  ستضع  مثاًل 
التأديب احلقيقة للنفس البرشية، فكلام تكون قد جتاوز صفة 
وجهد  وقت  إىل  يتطلب  حتاًم  وذلك  ثانية  بصفة  تبدأ  سلبية 

وتنازالت من اإلنسان.

األجي��ال الجدي��دة 
والصف��ات العك��رة 

هاجر  األسدي
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الى روِح الشهيِد البطل )علي غني جاسم محمد 
مشهد التميمي( أبي حسنين هندسة

انهْض يا أبي من بين أضال عي

حيدر عاشور

لم يعْد لي سوى وصيٍة َتلوُح في الروح، كلما يشتد  إليه الحنين، يقرؤها القلب بصوت عاٍل؛ ال 
تحزن يا حسنين، وال تقبل العزاء فّي.. فقد نثرُت لك بيادَر الشرف والعز في كل ) الناصرية( – وتفتخر 
يا  الله.. وأعلم  أنا بمرتبة الشهداء عند  بك ذي قار- ورفعة صورك كربالء الطفوف.. فقد علوُت 
أبني أن عطري ال يزال في الضريح فال تنسى أن تشمه بصدق المعنى الروحي عند زيارتك لإلمام. 
أسمع  الحياة..  ِنصال  عليَّ  تكاثرت  كلما  صوب،  كل  من  كالسّيل  يحيطني  أبي،  يالحقني  هكذا 
باحتضان  فقدانه  غليل  وأشفي  فيه.  واسكن  أوجاعي  كل  فاجمع  يتهدج..  قلبي  في  صوته 

مالبسه الممتلئة بغبار المعارك.. بها وحدها أطفئ  نار شوقي الموجوع بفراقه.  
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بالتقاليد،  معجونا  السومرية،  الصفات  حيمل  أيب  ك��ان 
حد  مطيعا  السالم(،  عليه  احلسني)  اإلمام  بحب  مهووسا 
هذه  كل  وبني  العليا،  الدينية  املرجعية  تقوله  ما  لكل  املوت 
يزرع يّف حب عظيم ال  املتخاصمة، واملتحابة كان  املسافات 
اجلهاد  نداء  السيستاين  السيد  اطلق  وحني  الكراهية.  يعرف 
يَر غري الشهادة سبيال وال يرىض بغريها طريقا،  الكفائي، مل 
العتبة احلسينية املقدسة حتت تسمية -  فالتحق بصفوف قوة 
لواء عيل األكرب- وبرز مقاتال غيورا شجاعا حكيام، برسعة 
الربق يف ميادين املواجهة ضد عصابات )داعش( اإلرهابية. 
ابني، إن  وكان يردد بحديثه كل ما يراين كأنه يذكرين قائال: 
داخيل  يف  فيختمر  روحي،  يف  يتغلغل  فريدا  عطرا  للجهاد 
الشهداء..  قائمة  دخويل  ترصيح  أنتظر  كأين  الشهادة،  عبق 
وهذا اجلهاد فرصة حيايت التي ال تتكرر يف اخلروج من الدنيا 
أكون  ان  الشهداء  سيد  قبة  حتت  اهلل  عاهد  الذي  الوفاء  بدم 
من أوائل جنود املنتظر املستشهدين بني يديه، هو عهد أقرأه 
كل صباح، واالن اصبح حقيقيًا، بنداء سيد عيل السيستاين ان 
يا  هلا  فأنا  واملقدسات..  والعرض  نضحي من أجل األرض 

أبني، وال تنسى أن تكون مثل أباك؟!. 
كان حيّرضني عىل حب الوطن والعقيدة واملذهب، واعتناق 
حمبة باذخة للسيد عيل السيستاين، وكل من اتبع طريق احلق 
عىل هدى األئمة املعصومني من كل رجس. كان حيب الوطن 
احلب  هذا  أشاركه  أن  عىل  وحيّثني  العليا  الدينية  واملرجعية 
والتضحية مهام كلفني األمر. أنه أب مميز وحنون ويملك قلبا 
يشري  كان  اجلميع  الوالية..  حب  عىل  وثابت  باأليامن  ممتلئا 
بتواضعه  أبيها  بكرة  عن  املدينة  تعرفه  الصالح.  باملؤمن  إليه 
من  وال��داين  القايص  يعرفه  ماهرًا  كخياطا  عمله  خالل  من 
الطيبة، ومهنيته يف صناعة  أهايل- ذي قار. من أجل سمعته 
مالبس أنيقة تالئم أذواق كل مريديه، جعلت منه نجام مضيئا 
يف سامء املدينة.. بنفس هذه الصفات كان يف ميدان اجلهاد فقد 
يبتكر  املجاهدين،  بني  والشهامة  بالبطولة  المعًا  اساًم  اصبح 
سجلت  وقد  منترصا.  ويرجع  فدائيا  فيدخل  للصولة  اخلطة 
له سجالت عمليات احلشد الشعبي أروع مالحم يف التحرير 
والتطهري وإنقاذ األهايل من أيادي)الدواعش(.. فكل مكان 
جيدون فيه صعوبة االخرتاق كان أول من يضحي لفتح فجوة 

يدخل منها املجاهدين لتكملت طردهم )داعش(.
قيادة احلشد تضع خطتها الحد  الليايل كانت  لليلة من   ويف 
الشمس،  بزوغ  وقبل  الدين،  صالح  يف  التكفرييني  معاقل 
عىل  الدافئة  خيوطها  نثر  مع  السامء  وسط  قرصها  وصعود 
استباقية  مدامهة  بعملية  بقيامه  اجلميع  تفاجئ  األرض 
معاقل  وسط  وترّبع  )داعش(  صفوف  اخرتق  حيث  نوعية 
أبيها  بكرة  عن  ملغومة  املنطقة  كانت  فقد  اختبائهم.. 
باملفخخات والعبوات الناسفة، حتيط هبا عصابات اإلرهاب 
كالوحوش الضارية يف وادي )شيشني( غرب جنوب مدينة 
التي  االودي��ة  أحد  وهو  الدين،  صالح  حمافظة  يف  تكريت 

خترتق املدينة، ومتتد داخل اهلضبة الغربية. 
ومكان  تواجدهم،  ومنجم  سالحهم  خم��زن  ال��وادي  ك��ان 
الشيوخ  وقتل  النساء  وسبي  العراقيني،  قتل  نحو  انطالقهم 
ال��وادي  وك��ان  الرجال.  وح��رق  الشباب  وذب��ح  واألطفال 
يف  ومشاركتهم  ملساومتهم  الشيوخ  كبار  لسجن  معقل 
االمن  املكان  الوادي  كان  الوقت  وبنفس  وامواهلم.  نسائهم 
والكيان  -أمريكا  من  املساعدات  واخذ  املعلومات  لتبادل 

الصهيوين- ووكرا للخونة من أيتام - بطل احلفرة-.
وقد  حسنني(  )ايب  وضمري  عقل  يف  موجودا  كان  ذلك  كل   
التنفيذ  اخذ تفاصيله من قيادة احلشد الشعبي، وما عليه أال 

آه، )أبو حسنين هندسة( 
لم نكتف من شّم مسك 

جهادك وأبوتك، فقد 
أيقنت بعد جراحك هنا 

شهادة – كيف تتكئ على 
جرح بسيط وأمامك جراح 

مذهب ووطن. 
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فهو وسط احلومة وحده وعليه ان ينجز من أخذه من خطط 
وما جيد من رضورة تستجد يف مكان املوت املحتم. 

التنفيذ قد قاربة توديع الشمس لسامئها، ومحرة  كانت ساعة 
املساء كانت يف غاية روعتها خيوطا ذهبية تتوزع حول اجلانب 
الغريب من الوادي وعليها رسم خطة توزيع املتفجرات، أحكم 
معسكرهم  يف  تنقل  فقد  اهلندسية،  الدقة  بغاية  املنفرد  عمله 
مثل الفراشة، ورسعة فهد، وأمتّم عمله التفخيخي ليجهض 
يف عقر خمططاهتم أكرب عملية اجرامية يعد هلا )داعش( حلرق 
الدين،  صالح  مدينة  كل  حرق  بل  الدين،  صالح  جامعة 

وتكريت بكل اقضيتها وقراها ومزارعها.  
بدأ مساء مشتعال بالنار يف وادي )شيشني(، مل ينج منهم أحد 
يف  املحنكني  رجاهلم  إنقاذ  تستطع  مل  أمريكا  طائرات  حتى 
قتل البرشية.. نفّذها برحابة صدر، ورجع مع الفجر مبتساًم 
ومجيع لوائه ينظر اليه فجاءت تسميته البطولية التي يطلقوهنا 
عليه )ابو حسنني هندسة(. واصبح خبريا يف تفكيك العبوات 
املفخخة الصعبة، واشتهر ببطوالته وشجاعته يف كل املعارك. 
تعصيه  وال  حل،  له  وليس  صعب  اسمه  يشء  عند  يقف  ال 
يف  األول  الرجل  اصبح  الصنع..  دقيقة  عبوة  أو  مفخخة، 
كانت..  أينام  املوت  منظومات  كل  بتفكك  الشعبي  احلشد 

تستعني به الوحدات العسكرية النظامية، كام تستعني به مجيع 
األلوية حشدية.. 

آه، يا أيب كلام صحوت من فراق أعود لشوق أكرب واسمك 
يعلو يّف، بلقب ابن الشهيد. فجمعت عنك كل حركة يف مقر 
شجاعتك، ويف كل مكان القاك فيه أقرأ واسمع عن اصبعك 
فكان  البحث،  نحو  بشوق  فأنسّل  اليمنى،  يدك  من  املبتور 
املحّقق،  املوت  من  واملجاهدين  قائدك  انقذت  أنك  اجلواب 
فكان  مهندس،  بمهارة  أريض  لغم  أصعب  فّككت  حني 
قربان نجاهتم اصبعك. وانت كنت يف غاية السعادة تشتعل 
روحك هبجة االنتصار. كأن فقدان اصبع من يدك املاهرة ، 
الستشهاد  وانتظار  الروح  هلديل  طريقًا  بالرضا  مفعاًم  طريقًا 
يليق بجسدك. االصبع املبتور كان خطوة احالمك، وبعدها 

تكتمل امانيك بام حتلم.
جهادك  مسك  شّم  من  نكتف  مل  هندسة(  حسنني  )ابو  آه، 
وأبوتك، ما أن شفيت حتى تيّممت صوب املالحم البطولية 
– كيف  بعد جراحك هنا شهادة  ايقنت  فقد  بإرصار مميت، 
تتكئ عىل جرح بسيط وامامك جراح مذهب ووطن. فسميت 
كل جرح فيك باسم معشوق من ارضك. وأول رجوع لك 
يف صفوف لواء الطفوف قلدوك منصبًا تستحقه )آمر فصيل 

أبي اعْطني ما تبقى 
في عهدتك من 

الوصايا.. ليتك غّطيتني 
بخيوط مهنتك قبل 

الرحيل .. انهْض يا أبي 
من بين أضالعي
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اجلهد اهلنديس(، وتعقبت كل مفخخات )داعش( ودّربت 
فتية الطفوف عىل تفكيك املوت املجاين عىل الطرقات. ويف 
كل هجوم كان لك صوت تطهري، وتنظيف األرض املمتلئة 
باملوت. ففاق سجلك انقاذ وتطهري وتدريب حتى أزف يوم 
باستشهادك وأنت  تنبأت  فقد  يوم..  يشبه  يوم ال  الرحيل.. 
تتصل بكل من حتب.. تقرأ وصيتك بسالم وشوق وتوجيه، 
فارغ  مكان  بعدك  من  سيكون  األرض  غ��ادرت  لو  كأنك 
السامء  حتت  تطوف  كنت  مسرتيح..  العدو  منه  يدخل  قد 
ان  االستغاثة  نداء  جاء  حني  اهلنديس  اجلهد  يف  رعيلك  مع 
اصدقاءك عىل حافة املوت ان مل تنقذهم من اكوام املفخخات 
مدينة  باجتاه  -تلعفر-  لتحرير  تقدمهم  طريق  عىل  املزروعة 
املوصل.. فاملوت الرسيع طريقهم. كانت إجابته: ال تقولوا 
املوت بل قولوا االستشهاد الرسيع ملالقاة رب رحيم.. عزم 
وهتيأ ويعرف ان هذه املهمة هي ختام عمله اجلهادي، فكانت 
االبتسامة والروح املرحة ال تفارقه، واالستغفار واحلمد هلل 
والرسل  األنبياء  عىل  السالم  مع  هبام،  يتهدج  من  أخر  كانتا 

واملالئكة والصاحلني...  
كان ذلك صباح  يوم  األحد املصادف 2016/11/20م 
املوافق 20 صفر 1438ه� .. هي تقدم اجلميع، وبدأ عمله 
األصعب منذ دخوله اجلهاد.. كان مبدعًا برسعة التفكيك.. 
كيف  انسى  ال  حلظة..  باي  باملوت  امللتهب  اجلو  هذا  رغم 
اتصال يب وهو يؤكد عيّل بالقول: ولدي، حسنني اكرر عليك 
اورثتك اعظم  باحلزن، ألنني  العزاء يب  تقبل  ان ال  وصيتي 
التميمي(  مشهد  حممد  جاسم  غني  الشهيد)عيل  ابن  لقب 
ما  معك  سيبقى  وسام  وهو  هندسة  حسنني  أبا  لقبوين  وقد 
حييت. كان صوت أيب صوتا مالئكيا فيه من الوداع الكثري، 
فلم يكمل حديثه معي. انغلق هاتفه واسمع من خالله اخر 
نربة من صوته، معها انفجارات هائلة دوهيا ال يزال يف رأيس 
مل  لكنني  احلياة  عن  حلظات  قلبي  يوقف  جسدي،  يرعش 

استطع البكاء.
عىل  اص��دُح  جثامنك،  وانتظر  املعنى  عىل  رسي  وعقدُت   
)والدها(  عن  تبحث  عارية  روحي  فاليوم  الفراق  ناصية 
حتى هيدهد الليُل برفق ليطرد الوحشة عن اديم البيت ريثام 
لقب  لنا  هنيئا  الشهادة.  نحو  بطريقك  واسري  عودي  خيرّض 

أهل الشهيد.. وهنيئا لك يا أيب االستشهاد العظيم.
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لقد استغّل معاويُة ِحلم اإلمام احلسن )عليه الّسالم( ليتامدى يف غّيه، فخّطَط لذلك خططًا جهّنمّية تؤّدي نتائجها إىل 
هدم كيان اإلسالم، ورضب قواعده، بدءًا بتحريف احلقائق ونرش البدع، ومنع احلديث النبوي وإبطال الُسّنة يف بالط 

اأُلمراء واحلّكام، ثم حماولة نرش ذلك يف ساحة البالد اإلسالمّية الواسعة.
عىل  حافظ  الذين  الّسالم(  )عليه  عيّل  اإلمام  وأعوان  احلّق  أنصار  من  الكبرية  األعداد  وجود  يمنعه  كان  الذي  لكّن 
التي  بالتزام الصلح املفروض ، والرشوط  الّسالم( بمخّططه العظيم ومواقفه الصائبة  وجودهم اإلمام احلسن )عليه 

كانت هي قيودًا ُتكّبل معاوية لو التزمها ، وخُتزيه لو خرقها.
فلاّم ماَت احلسُن عليه السالم ازداد البالُء والفتنُة ، فلم َيْبَق هلل ويلٌّ إاّل خائف عىل نفسه ، أو مقتول ، أو طريد ، أو رشيد.

يتصّور،  ما  أْوَج  بلغت  التعّسفية  معاوية  مزاوالت  وكانت  الّسالم(،  )عليه  احُلسني  إمامة  عرص  التالية  الفرتة  وكانت 
وكادت خمّططاته أن ُتثِمر، وقد اتّضح جلميع اأُلّمة � صاحلها وطاحلها � استهتار معاوية باملواثيق التي ألزم هبا نفسه يف 
وثيقة الصلح، والعهود التي قطعها عىل نفسه أمام اأُلّمة ، وتبني للجميع أّن ما يزاوله إّنام هو امُللك والسلطة، وليس 
هو اخلالفة عن اهلل ورسوله، فقد انفتحت أمام احلسني )عليه الّسالم( آفاق جديدة وُأتيحت له ظروف مغايرة، ووجب 
عليه التّصدي الستثامرات معاوية من خططه اجلهّنمّية التي أعّدها طوال السنني التي حكم فيها من سنة )40( للهجرة 

وحّتى أواخر أيام ملكه.
املصدر/ احلسني عليه السالم سامته وسريته � املؤلف : احلسيني اجلاليل، السيد حممد رضا    )102/1(

العابدين  زي��ن  احلسني  بن  عيل  االم��ام  م��َوايِل  بعِض  َع��ْن 
حراء  الصَّ إىَِل  َيْومًا  َخرج   : َقاَل   ،  ) الم  السَّ عليه   ( السجاد 
َفَتبِْعتُه ، َفوجدُتُه َقد سجد عىل ِحجاَرٍة َخشَنة ، َفَوَقْفُت و َأَنا 
ة َو ُهو يقوُل  َأسمع شِهيقُه و ُبكاَءه ، َو َأْحصيُت َلُه َأْلَف َمرَّ
دًا َو ِرّقًا ، اَل إَِلَه إاِلَّ  ُ َتَعبُّ ُ َحّقًا َحّقًا ، اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ

ُ إِياَمنًا َو ِصْدقًا. اهللَّ
ثم رَفع رْأسه من سُجودِه و إَِن حليته و وجهه َقد غمَرا بِامْلاء 

من دموِع عينْيِه .
َفقْلت : َيا َسيِدي ، َما آَن حُلزنَك َأن ينقيض ، و لبكائَك َأْن 

َيِقل ؟!
َفَقال يِل : » وحيَك ، إِنَّ َيْعُقوب ْبَن إِْسَحاق ْبِن إِْبَراِهيَم َكاَن 
ُ َواِحدًا ِمْنُهْم،  َنبِّيًا اْبَن َنبِي ، و كان له اْثَنا عرَش اْبنا ، َفغيب اهللَّ
اهْلمِّ  اْلغم و  ْزِن، َواحَدودب َظْهره مَن  احْلُ ِمَن  َفشاب رْأُسُه 

َأَنا  ، َو َذهب برصه من اْلبَكاء ، و ابُنُه َحي يف َداِر الدْنيا، َو 
َرَأْيُت َأيِب َو َأِخي و سبَعَة َعرَشَ من َأهل بيتِي رَصعى مْقُتولنَي 

، َفكيف َيْنَقيِض ُحْزيِن و َيْذَهُب ُبَكائِي؟!
املصدر / وسائل الشيعة »تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل 

مسائل الرشيعة »  )282/3(

أَما آَن لحزنَك ان ينقضي؟!

مواقف قبل كربالء
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الفكر  مت��ّون  ، وه��ي  ال��ث��ورة  ه��ذه  ول��دت  ُمنذ 
ومتّون   ، البطولة  إليه  وصلت  ما  بأرفع  العاملي 

العاطفة بأشجى ما وصل إليه احلزن الّنبيل،
بقيت  والدهت��ا  عىل  املتتابعة  القرون  وبرغم   
الّزمن  ذلك  ،من  حلظة  كّل  يف  تتجدد  معانيها 
الذي وقعت فيه إىل هذا اليوم الذي تنفصل بينه 
تبدو  قرنًا، وهي  أربعة عرش  يومها األول  وبني 
سمو  يف  الّرائع  الّتجديد  مع  موعد  عىل  وكأهّنا 
املعاين وسمو األقالم الّتي يسيل يف لعاهبا نشيد 

اخللود.
املوت عىل  اختيار  الثورة مل تكن يف  عظمة هذه 
اهلائل  للعدد  القليل  العدد  مواجهة  أو  احلياة، 
وح��وش  أم��ام  امُل��ذه��ل  ��رب  ال��صّ يف  أو  الكبري، 
خالدة  فصواًل  املعاين  هذه  كانت  وإْن  الغابات 
من فصوهلا الكثرية وإّنام كانت يف يشء آخر... 
كانت يف ذلك الّتحدي امُلخيف للطغيان والّظلم 
الذي  املعنى  هذا  يف  كانت  نعم  واجل��ربوت... 
املارد  ينتصب  كام  الّشعوب  تاريخ  يف  ينتصب 

اجلّبار.

عظمة ثورة الحسين

حني اشرتوا بنو امية عمر بن سعد � الّطامع بإمارة الّري � وأماثله من الّزعامء األذاّلء الذين هتاووا عىل بريق الّذهب ، كام يتهاوى الفراش 
عىل هليب الّنار؛ وبالّتايل استطاعوا أْن يقتلوا احلسني )ع( وأصحابه بذلك الّشكل الذي أخرج كّل ما يف نفوس الُطغاة من نذالة وحقد 

وجبن، ولكن هل استطاعوا أْن يقضوا عىل تلك املدرسة الّنبيلة الّتي أنشأها احلسني )ع(؟
اجلواب معروف عند كّل ُملّم بالّتأريخ وحركته.

لقد وجه احلكم ااُلموي بكثري من الغضب، وكثري من الّصفعات ، كام ووجه يف كثري من األحيان بكثري من االحتقار؛ ويف ذلك احلوار 
امُلذهل الذي دار بني يزيد وزينب بنت عيل عليها  السالم ما أشعر يزيد بإّن الّدنيا ُمقبلة عىل عاصفة، وإّن قتل احلسني )عليه السالم( مل 

يكن سوى نذير يكاد يزعزع األرض حتته.
له ما دام للكرامة  ومعنى ذلك أّن يزيد فشل، وأّن الّدرس الذي ألقاه احلسني )ع( عىل األجيال بقي ينتقل من جيل إىل جيل، وسيبقى عىل تنقُّ

قيم، ولألخالق ُمثل ُعليا، وهنا تكمن عظمة ثورة احلسني )عليه السالم(.
املصدر/ املجالس السنّية يف مناقب ومناصب العرتة النبوّية � املؤلف: األمني، السيد حمسن    )318/1(
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مدينة  حتتضن  العريب،  اخلليج  غريب  شامل  عىل  املطل  بموقعها 
ال��زوار  نظر  تلفت  التي  البارزة  املعامل  من  جمموعة  الكويت 

والسياح عىل خمتلف أطيافهم، من بينها املسجد الكبري.
مستوى  عىل  املساجد  أكرب  من  الكويت  يف  الكبري  املسجد  يعّد 
اإلقليم بعد املسجد احلرام )مّكة( واملسجد النبوي )املدينة( يف 

اململكة العربية السعودية.
صّمم املسجد الكبري، املعامري العراقي حممد مّكية، بمزيج من 
الطراز األندليس والرشقي، وفق تراث معامري إسالمي تقليدي 

حيمل بصامت العامرة العربية يف كّل أرجائه.

 50( بمسامهة   ،)1979( عام  املسجد  بناء  مسرية  وانطلقت 
مهندسًا( وأكثر من )400 عامل(، مع تكلفة بلغت ما يقرب من 

)45 مليون دوالر(.

معلاًم  منذ ذلك احلني  املسجد وصار  ُافتتح  ويف عام )1987(، 
كبرية،  بأعداد  والنساء  الرجال  من  املصّلون  إليه  يتوافد  دينًيا 

خاصًة أن مساحته اإلمجالية تتسع ألكثر من )60 ألف( ُمصٍل.
حديث  يف  شداد  عيل  الكويت  يف  الكبري  املسجد  مدير  ويقول 
لوكالة )األناضول( تابعته )جملة األحرار(: إن »مساحة املسجد 
تبلغ حوايل )45 ألف مرت مربع(«، موضحًا أنه »يمكن للمصىّل 

المس��جد الكبير في الكوي��ت.. 
ص��رٌح معم��اري ومعل��ٌم ثقاف��ي 

بلمس��ات عراقية
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، ويتسع مع  الرئييس أن يتسع ل�)10 آالف( مصلٍّ
باحاته وأروقته األخرى حلوايل )60 ألفًا(«.

وأضاف أن »العامرة املستخدمة يف بناء املسجد هي 
مزيج من األندلسية مع الرشقية، وهو من تصميم 
الزخارف  أن  كام  مّكية،  حممد  الكبري  املعامري 
يدوًيا  صنعت  اجل��دران  عىل  املنقوشة  والرسوم 

وبذل فيها جهٌد كبري«.
مرت  ألف   24( للمسجد  املبنية  املساحة  وتشّكل 
إلقامة  املتبقية  املساحات  ُخصصت  بينام  مربع(، 
النوافري املائية وزراعة النخيل وغريها من النباتات 

التي تزّين ممّراته، بحسب شداد.
»ُشّيدت  ش��ّداد:  فيقول  املسجد،  هيكل  عن  أما 
اخلرسانة  من  ومئذنته  وأسقفه  وأعمدته  قواعده 
باحلجر  اخل��ارج  من  املسجد  ُك��يس  إذ  املسلحة، 
ب��ال��رخ��ام  ال��داخ��ل  م��ن  ُب��ّط��ن  بينام  الطبيعي، 
تزيينه  إىل  ب��اإلض��اف��ة  واجل��ب��س،  وال��س��ريام��ي��ك 
باألشكال اهلندسية التي تعرب عن مدارس معامرية 

إسالمية تقليدية وعرصية«.
الكويت حتفة معامرية  الكبري يف  املسجد  يعترب  وال 
بارًزا وحسب، بل هو مدرسٌة علمية  دينًيا  ومعلاًم 
حتتضن  كبرية  مكتبة  عىل  باحتوائه  تتمثل  معروفة 
تعني  التي  اإلسالمية  املراجع  مئات  رفوفها  بني 
الباحثني يف عملهم، إىل جانب قاعة لتنظيم الندوات 

واملحارضات والربامج الثقافية والتعليمية.
املسجد  ساحات  تعج  املبارك،  رمضان  شهر  ويف 
باملصلني، يف حني يصل عددهم يف )ليلة القدر( إىل 
اإلحصاءات  بحسب  مصّل  ألف(   170( حوايل 

املنشورة.
تلفزيون  ينقل  الكريم،  الشهر  ليايل  إحياء  وخالل 
عىل  يقوم  والتي  الصالة،  شعائر  الرسمي  الدولة 
القراءة فيها أئمة يتميزون بأصواهتم العذبة، األمر 
الذي يستقطب اآلالف لسامع القرآن بصوٍت ندّي 

جالب للخشوع.
إىل جانب دوره الطبيعي كداٍر للعبادة، ُيعّد املسجد 
الدينية من حيث توافد  السياحة  الكبري أحد معامل 
األشخاص والعائالت من املنطقة العربية والدول 

األجنبية عليه.
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يف مدينة كربالء حيث مرقد اإلمام احلس��ني )عليه الس��الم( رمز واقعة الطّف 
الت��ي قت��ل فيها س��نة 60 للهجرة، تقام الش��عائر العاش��ورائية هبيمنة ش��بابية 
واضحة يف بلد يش��ّكلون فيه نس��بة 60% من س��كانه، خصوصا يف األنش��طة 

اخلدمية كحمالت الكرم احلسيني يف تقديم الطعام وإقامة جمالس العزاء.
ف��ام ان يبدأ ش��هر االح��زان كل عام ن��رى الكثري منه��م بكل فئاهت��م العمرية 
منش��غلني بتقديم العزاء واملواس��اة من جهة والعمل عىل هتيئة االماكن إلقامة 
الزائري��ن الوافدي��ن ص��وب كربالء م��ن جهة اخ��رى، وهنا نج��د اصحاب 
املواك��ب يف كربالء وخصوصا يف االيام العرشة االوىل من الش��هر قد اعتادوا 
بتقديم العزاء بش��كل يوم��ي عند خروجهم من اماكن عزائهم الاليت تس��مى 
ب�)التكية( وهبذه التكية يتم تعليم االطفال والش��باب الدروس والعرب اخلاصة 

بالعزاء احلسيني من ناحية وادأب اللطم وادأب اقامة املجالس.
يف زاوية اخرى نجد الش��اعر الذي يكتب القصائد الش��عرية وانتقاء االلفاظ 
التي حتاكي الواقع سواء أكان سياسيا او اجتامعيا لينتقد فيه ظاهرة معينة مسته 
او معتقده أو وطنه بس��وء، وهذا الدرس يف احلياة احلسينية مفاده كيف تكون 
حس��ينيا؟، فكل من يقرأ ويس��مع ويرى هؤالء الشباب الذين جيتمعون حول 
قائد ختلد ذكره وسطه هنجه عرب مئات السنني، وتعاطي الشباب نتيجة دوافع 
ليس��ت فقط عاطفية ب��ل فكرية وايضا عىل الفطرة الس��ليمة جتاه قضية االمام 
احلسني )عليه السالم( وما احتوت من مصائب آلل البيت )عليهم السالم(.

حيث الشباب يف طليعة املحتفني باملناسبات الدينية التي حيفل هبا شهري حمرم 
وصفر يقيمون هنج اجدادهم وآبائهم معربين عن وجعهم وغضبهم من سوء 
االح��وال التي يمر هبا البلد باس��م من خرج لطلب االص��الح يف أمة جده يف 

حماولة منهم لبّث روح التغيري عن طريق شعاراهتم احلسينية.

من وصايا النب��ي االكرم )صلى الله عليه واله( لإلمام 
علي )عليه السالم(:

ْنَيا َو َذِلَك  الَِة َيْس��أَلُ الرَّْجَع��َة إَِلى الدُّ »َيا َعِليُّ َتارُِك الصَّ
��ى إِذا جاَء َأَحَدُه��ُم اْلَمْوُت قاَل  ��ِه َتَعاَلى  َحتَّ َق��ْولُ اللَّ

َربِّ اْرِجُعوِن«.
المصدر: بحار األنوار :ج74, ص60-46

وليس��تحضروا عن��اءه )علي��ه الس��الم( في 
غيبت��ه لم��ا ي��راه م��ن المظال��م والمفاس��د 
في كل مكان وش��وقه إلى أن يكون ظاهرًا 
ليصل��ح م��ا انح��رف م��ن دي��ن الل��ه ويقي��م 

العدل بين عباده.
من وصاي��ا الس��ّيد السيس��تاني )دام ظّله( 

في زمن الغيبة..

حم�������������ة لر ا

الصالة ترك 

للواقع الحسيني  الشباب  محاكاة 

ين. ال يؤيت  مح��ةُ ص��وُت اهلل، ومعياُر إنس��انيَّة الدِّ  الرَّ
ي��ُن ثامره ما مل يكن جترب��ةً إيامنيَّة تنبض فيها روُح  الدِّ
��ه أهداَف  مح��ُة بوصل��ٌة توجِّ مح��ة... الرَّ املؤم��ن بالرَّ
محة يفتقُد رس��الته  غ م��ن الرَّ ي��ن، ف��كلُّ دين مفرَّ الدِّ
اقة امللهم��ة إليقاظ روح  اإلنس��انيَّة، ويفتق��ُر إىل الطَّ

وقلب وضمري الكائن البرشّي.
فاطمة احلسيني..

غسان العقابي



اح���ص���ائ���ي���ات م��ؤس��س��ة ال��ع��ي��ن

كيف تستطيع الزوجة امتالك قلب زوجها مهام كانت شخصيته، تقول الباحثة 
االجتامعية أمل القطان، عن طريق اربع طرق، أوهلا حالوة اللس��ان باختيارها 
اجلمل اللفظية املناسبة لكل وقت كذلك يتطلب منها الصرب عىل الزوج وحتمله 
يف وقت ضيقه، فمن األم��ور التي تقرب الزوج من زوجته وجتعلها متلك قلبه 
بسهولة ألنه يقدر هلا شعورها به والتامسها العذر له والعمل عىل راحته واشعاره 
بأهنا مهتمة به.. حنون��ة.. خملصة.. ولدهيا مقدرة عىل الطاعة له ولكل ما يقوم 
به، كذلك االهتامم باحتياجاته الش��خصية واحتياجاته اخلاصة واحرتامها لرأيه 
وتسديده لو تطلب االمر فهذا يزيد من احرتامه هلا،  اذا املحافظة عىل االحرتام 
ب��ني الزوجني ودعم الزوجة لل��زوج يف قراراته والوقوف إىل جوار الزوج عند 

حدوث أي مشكلة وتشجيع الرجل عىل حتقيق طموحاته وامانيه املرشوعة.

االنتظار في 

وصالك،  مرتقبًا  انتظارك  حالوة  ذاق  ملن  هنيئًا 
يعرف  وال  بظهورك،  حاملًا  حضورك،  متوقعًا 
احلب  وأرشده  عليك  القلب  دّلُه  من  إال  ذلك 

إليك.
قليل من آنس عندك ناره ونوره، فجعل يسعى 
السبيل.  س��واء  هيديه  بقبس  يأيت  لعله  إليك، 
أبحث  كله  العمر  مكثُت  ولئن  هم..  ما  قليٌل 
تلك  لكانت  فيك  رجائي  بخيوط  يعلقني  عام 
غاية املنى ومنتهى السعادة، فالبحث عن آثارك 
املعطرة يعدل احلياة ألنك رّس حيايت وجوهرها، 
ألي  معنى  ال  ولواله  احلب،  بامء  إال  احلياة  فام 

يشء وال يشء ألي معنى!.
التائقني  رح��اب  يف  منتظرًا  أك��ون  أن  معنى  يا 
تظّل  التي  ال��ك��ون  ص��رب  أروم���ة  ي��ا  لرؤيتك، 
متى  بك،  العارفني  عىل  وتطل  إليك،  الشائقني 

تغيث حمبيك ومنتظريك؟!
أّي اشتياق ال هيدأ يكابدين؟! أي هلفة ال تعرف 
أعيشه  ُمرٍّ  ُحلٍو  انتظاٍر  أّي  ختامرين؟!  السكون 

بغيابك؟!    
قالوا انتظرَت طوياًل هل ُيرى أمُل ** مل يبَق إال 

قليٌل ثم ترحتُل 
قلت احلبيب ولو للموت غيبته ** أرىض، ولو 

حلظة التوديع نحتفُل
يا ليتني مل أكن إياه منتظرًا ** إال لكي دونه أفنى 

ويتصُل.. 

الُمرُّ الُحلُو 

مي 
�صا

ر ال
حيد

كيف تملكين قلب زوجك؟

زيادة ملحوظة شهدهتا إحصاءات 
مؤسسة العني يف السنني األخرية، 
الذي��ن  اليتام��ى  ع��دد  بل��غ  إذ 
 2006 ع��ام  من��ذ  احتضنته��م 
حت��ى ش��هر أيل��ول ع��ام 2022 
)152,738( يتي��ام، توق��ف منهم 

)66,198( بع��د أن اكتف��وا مادي��ا 

ومعنويا م��ن برام��ج رعايتنا، فيام 
ال يزال )86,540( يتيام مستمرين 

بتسلم مستحقاهتم املادية وتلقي الدعم الصحي والنفيس واملهني والتعليمي 
والس��كني والعيني ش��هريا، في��ام ينتظ��ر )28,197( يتيام ش��موهلم بالكفالة 

اخلاصة  ليحظوا بالرعاية الكاملة التي تؤمن هلم رغد احلياة..




