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القدوُة العظيمة
في حياة النساء المؤمنات

هجماُت داعش ال تزال تحصد أرواح العراقيين 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

العتبللة الكاظمية تكللّرم المللاكات التدريبية في 
أكاديمية الوارث

العتبة الحسللينية المقدسة تقيم مهرجانها 
الشبابي وفاًء للحسين

ى َيْحَفَظ َأَخاُه ِفي َثَلاٍث: ِفي َنْكَبِتِه َوَغْيَبِتِه َوَوَفاِتِه" ِديُق َصِديقًا َحتَّ "َلا َيُكوُن الصَّ
قول أمير المؤمنين )عليه السالم( - 
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صفات الصديق

العتبلللللللللة اللللحسللينية المقدسللة تمنللح إجللازة 
اإلقراء القرآنية لعدد من الطلبة والطالبات

مشاهدات من البحرين  سجّلتها باصللرة عراقية

شعبة المختبرات في العتبة الحسينية 
تنظم ورشة عمل تثقيفية



ا األلوان، ويتعّطُر  أيُّ املدُن مثُلها اآلن؟.. وهي تنساُب من ضحكاتهِ
ها، ونجوُم السامواتهِ حتسُد أحجاَرها، كم  الضوُء من مهيبهِ حضورهِ
هبا  خيرضُّ  مدينٌة  السمراء،  رملتهِها  من  تتوّرُد  مثلها  كانْت  لو  متّنْت 
فوق  عسَلها  ُتقّطر  عنّدما  باحلياةهِ،  املولعوَن  ها  ودَّ ويطلُب  العمُر، 
روايب األحالْم.. الفاتنُة التي لبسْت رداَء الغيمهِ وحّلقْت بأجنحٍة من 

عرٍس وَجاْل..
نا امُلْفرطهِ نحُن الصغاُر.. وعْن بساتينهِها  ا، أو ابتعادهِ فكيف لنا عْن غياهبهِ
امُلَضّمخةهِ بالزقزقات واالخرضاْر، أو مالحمهِها التي كانْت تقُف صّدًا 
لألحزانهِ واخليباْت، تنتصُب جرسًا من خدوٍد عسلّيٍة ليعرَب إىل أمنهِها 
نا، كأنَّ عىل  اخلائفون.. هذي املدينُة التي تسكُب الضوَء فوَق أرواحهِ

نا كفَّ عافيٍة وطمأنينْة.. رؤوسهِ
ومن   ، بالفجرهِ الظالَم  ُل  ُيبدهِ غرُيك  ومن  ارتوينا،  ما   .. كهِ وحقِّ أْي 
من  بعُد  ُنفطْم  ومل  شبْعنا،  ما  كهِ  وحقِّ ال  بالعافيْة،  السقاَم  ُل  ُيبدهِ ذا 
وهيمُسها  الرائهِعات،  جّداتهِنا  لسانهِ  عىل  هبا  تنُطقنَي  التي  أحاديثهِكهِ 
العاشقوَن بال خوٍف أو وجْل يف لياليهْم الشتوية.. يا أكرَب من كلِّ 
فضاءاتهِكهِ  يف  لنحّلق  تدّقنَي  حنَي  نا  أرواحهِ أج��راَس  يا   ، املحّطاتهِ
السباتهِ  جلباَب  الشمُس  تلتحُف  ها  أنوارهِ من  يكاُد  دّريًة،  كواكَب 
وتغطُّ يف نوٍم عميْق.. يا منائَر العشق التي ُتدخُل القلَب لعوامَل مْن 
يتكّحلَن  اللوايت  األّمهاتهِ  أرَض  يا  سامويْة..  ورعشٍة  لذيٍذ  سحٍر 

!.. بشذاكهِ املريميِّ
إذْن يف َصحارى  املاءهِ  نفُع  فام  األشهى،  أّن عطَشكهِ هو  آمّنا  وحنَي 
.. كاَن عىل املوتهِ  كهِ الفقدهِ والذهوْل؟!، وحنَي أطمعتهِنا بَلَح انبالجهِ
فيقطُف  ا  أغصانهِ مْن  الريَح  ُك  مُتسهِ واملسافاُت  بعيدًا،  يقَف  أن 
هْم أقدارًا  ْم ويناموَن مدركنَي أّن يف قدورهِ اجلائعوَن أصواتهِ أحّبائهِههِ
ها  فارسهِ بانتظارهِ  العّفةهِ  أثواَب  ترتدي  رحوم..  أمٌّ  أعّدتا  قْد  أجَل 
حلّظنا  يا  اخلوايل...  األيامهِ  يف  قوَتْم  تكوُن  سعيدًة  أخبارًا  هلا  اًل  حممِّ

إذْن وسعاَدتهِنا أن يكوَن املرُء كربالئّيًا!!

يا �أمُّ �أجيبي
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف 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  
حيدر عاشور

 رئيس التحرير
علي الشاهر

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

رئيس التحرير

هيأة التحرير 
حسنين الزكروطي

حسين النعمة - حيدر السالمي

رواد الكركوشي

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

أحمد الوراق - نمير شاكر

التدقيق اللغوي
محمد عبيد البهادلي

التصميم واالخراج الفني  
علي صالح المشرفاوي 

حسنيــ ن الشالجي
ميثـــم الحـسيني 

التصوير
وحدة المصورين

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة الجبوري

التنضيد اإللكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

أ. د. سعد عبد الحسين ناجي

أ. د. طالب حسن الموسوي

أحمد الكعبي



يف  املبارك  املرجعي  اخلطاب  يف  جاء  ما  إىل  التطرق  سيتم 
1ذو  بتاريخ  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  خطبة 
تناولنا  أن  بعد  2019/7/5م  املوافق  1440ه���  القعدة 
للفقرة أواًل سابقًا واآلن تناول بقية املعاجلات يف الفقرتني 
التشخيص عىل مكامن  املعنيني هبذا  إىل  ثانيًا وثالثًا ويشري 

املعاجلة عند الشباب قائال سامحته:
 "ثانيًا:  احلاجة الشديدة إىل ملئ الفراغ لدى الشباب، هناك 

الشباب  الشباب ال يستطيع هؤالء  احيانًا فراغ قاتل لدى 
بام لدهيم طاقة وحيوية ان ُيفرغوا طاقاتم يف امور مفيدة، 
تبني  ان  يمكن  ترفيهية  وبرامج  تنموية  برامج  إىل  بحاجة 
بناًء عقليًا ونفسيًا وفكريًا صحيحًا يملؤوا  هؤالء الشباب 
من خالله اوقات الفراغ، او كذلك احيانًا احلاالت النفسية 
وجود  عدم  بسبب  الشباب  من  البعض  لدى  حتصل  التي 
هذا  من  هيرب  ان  يريد  اجتامعية  مشاكل  او  عمل  فرصة 
الضغط النفيس الذي يتعرض اليه لوجود مشكلة اجتامعية 
احلياة  ضغوط  او  عمل  فرصة  وجود  عدم  او  عاطفية  او 
املختلفة عليه تدفعُه ان يلجأ اىل هذا املواد لكي هيرب من 

هذا الواقع املرير الذي يعيشه.
نحُن ذكرنا مرارًا وتكرارًا إن هناك بعض الوسائل التي ال 
تلقى االهتامم املطلوب من اجل توفري فرص العمل الكافية 
تشجيع  او  اخلاص  القطاع  تشجيع  جمال  يف  احلال  هو  كام 
ومراكز  والزراعية  الصناعية  املهمة  القطاعات  بعض 
الفراغ  هلذا  ملئًا  توفر  ان  خالهلا  من  يمكن  التي  الشباب 
لدى الشباب وتوّفر فرص عمل كافية.. هذه املجاالت مل 
تلقى االهتامم الكايف بحيث نعالج شيئًا ما من هذه الظاهرة 
إىل  ويلجأ  الواقع  البعض هيرب من هذا  ان  اىل  ادى ذلك 

مثل هذه املواد هروبًا من هذه املسألة".
املرجعي  اخلطاب  من  األخ��رية  وهي  الفقرة  هذه  يف  أما 
تعالج  أن  جيب  املشكلة  ب��أن  الشيخ  سامحة  أش��ار  فقد 
شعبيًا ورسميًا ألنا ال تعني فئة دون أخرى بل تدد كيان 
املجتمع، ولتفادي تفاقم اخلطورة احلاصلة من جراء عدم 
اعطاء  هذا املوضوع اخلطري االهتامم الكايف شعبيًا ورسميًا. 
هو  جمتمعيًا  يعنيننا  والذي  واملهم  الثالث  العالج  "ثالثًا: 
احلاجة إىل التوعية املجتمعية واالهتامم الكايف ملعاجلة مثل 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
حول ظاهرة تدمير الطاقات البشرية في المجتمع 

وبالخصوص شريحة الشباب 
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اجلامعة  وإىل  املدرسة  إىل  األرسة  من  ابتداًء  الظواهر  هذه 
وإىل اإلعالم وغريها التي جيب أن تلقى منها اهتاممًا بالقدر 

الكايف.
يسبب  جمتمعي  ت��واٍن  لدينا  هناك  واخ��وايت  اخ��واين  نحن 
مثل هذه الظواهر وتناميها وهذا حتى عىل مستوى األرس 
يف  التوازن  حالة  فقدنا  ان��ُه  وهو  واجلامعات  وامل��دارس 
وانا  هبا  نمّر  التي  والتحديات  باملشاكل  واالعتناء  االهتامم 
اعطيكم مثال عىل ذلك..  مثالً  املشكلة السياسية والتحدي 
السيايس ينال قسطُه من االهتامم واملناقشات واملجادالت 
التحدي  اجلميع،  من  واالهتامم  والعالج  احللول  ووضع 
ينال استحقاقه من االهتامم وهذا مطلوب، ولكن  االمني 
التحدي االخالقي والرتبوي والقيمي يف املجتمع ال ينال 

استحقاقه من االهتامم والعناية ووضع العالجات لُه.
حالة  فقدنا  اذا  ذل��ك  ع��ىل  واض���ح  م��ث��ال  ارضب  وان���ا 
يف  اخواين  الحظوا  واملخاطر،  املشاكل  حصلت  التوازن 
لكل  عمل  ونظام  وتقنني  كنظام  االسالم  اعطى  االسالم 
والعالج حتى  االهتامم  احلياة حّقها من  مشاكل وحتديات 
حتديات  لكل  اعطت  العامل  يف  املتطورة  االن  املجتمعات 

مكان  كل  يف  والعناية  االهتامم  من  حقها  احلياة  ومشاكل 
يف االرسة واجلامعة ويف كل مؤسسات الدولة، نحُن فقدنا 
حالة التوازن يف االهتامم املطلوب، مثال ً االرسة واملدرسة 
بالتعليم  االه��ت��امم  من  حقُه  وللشاب  للطالب  ُتعطي 
عىل  بالرتبية  االهتامم  من  حقُه  تعطي  ال  ولكن  االكاديمي 
اىل  اّدى  االهتامم  هذا  َضُعَف  واملبادئ،  واالخالق  القيم 
وقوع الشاب والطالب يف مشاكل اخالقية وقيمية وتربوية، 
واملؤسسات  الدولة  مؤسسات  وكذلك  اجلامعة  كذلك 

املجتمعية االخرى.
نحن علينا أن ُنعيد حالة التوازن يف االهتامم الكايف والعناية 
ووضع العالجات لكل املشاكل والتحديات التي نمّر هبا، 
االن عندنا حتّدي ومشكلة يف قضية انتشار املخدرات االن 
االهتامم  والتحدي حّقها من  املشكلة  ُنعطي هذه  ان  علينا 
هلا  العالجات  ووض��ع  احللول  ووض��ع  والتنّبه  والعناية 
من  ابتداًء  اخواين  علينا  لذلك  العالجات،  هذه  وتفعيل 
املدرسة كام تتم بالتفوق البنها وهذا يشء جيد يف دروسه 
االكاديمية وتوفر له وسائل الرتفيه والراحة عليها ان تتم 
احلسنة  باألخالق  وختلّقهم  ابنائها  برتبية  املقدار  بنفس 

الضغط النفسي الذي يتعرض إليه الشاب لوجود مشكلة اجتماعية 
أو عاطفية أو عدم وجود فرصة عمل أو ضغوط الحياة المختلفة 
تدفعُه أن يلجأ إلى هذه المواد المخدرة لكي يهرب من الواقع 

المرير الذي يعيشه

،،
،،
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وهكذا.
ايضًا اوّد ان ابني لبعض وسائل االعالم هناك بعض وسائل 
االعالم مهنية وهناك بعض وسائل االعالم انفلتت بعض 
نحتاج  نحن  املطلوبة..  الضوابط  عن  وخرجت  اليشء 
من  النسبة  هذه  عن  يعّوض  ان  واملهني  احلهِ��ريف  البعض 
االنفالت وعدم االنضباط لدى بعض الوسائل التي ُتلقي 
الشباب  وإىل  املجتمع  إىل  ومناهجها  وأفكارها  بثقافاتا 
هلا  جيدة  شابة  طاقات  اخواين  الواقع  يف  ولدينا  خاصة، 
حرقة القلب عىل جمتمعها وشباب أمّتها، نحتاج من هؤالء 
هذا  يف  وكفاءاتم  طاقاتم  من  شيئًا  ُيعطوا  ان  الشباب 
للمجتمع وحيذروا  املبادئ والقيم  إىل هذه  املجال وينبهوا 
من هذه املخاطر، وايضًا املدرسة نأمل من ادارات املدارس 
وادارات اجلامعات تتنبه اىل هذا األمر.. التنبيه األخري الذي 
نوّد التنبيه اليه هو تنامي ظاهرة انتشار بعض مراكز الفساد 
خصوصًا يف العاصمة بغداد واملشكلة ان بعض هذه املراكز 
و  صحّية  بعناوين  اجتامعيًا  مقبولة  بعناوين  نفسها  ُتعنون 

تنموية وغري ذلك وترفيهية ولكن يف حقيقة ُتعنون وُتغّلف 
اجتامعيًا،  مقبولة  ترفيهية  صحية  بعناوين  نشاطها  وتؤّطر 

هي يف حقيقتها تستبطن إفساد للمجتمع.
نحُن نحتاج ان تتنبه بعض مؤسسات الدولة املعنية وتضع 
اجتامعيًا  مقبولة  بعناوين  تتظاهر  التي  املراكز  هذه  بعض 
اخالقيًا وغري  للمجتمع  إفسادًا  تستبطن  داخلها  ولكن يف 
اخالقي، نحتاج مؤسسات الدولة املعنية أن تتنبه إىل ذلك 
وتضع هذه املراكز حتت املراقبة واملعاينة وحتقق وتتبني من 
حقيقة نشاط بعض هذه املراكز التي أخذت ُتفسد العنارص 
والنساء  الرجال  من  الشباب  وغري  والشباب  املجتمع  يف 
هذه  تنترش  وب��دأت  ومبدئيًا..  وقيميًا  اخالقيًا  ُتفسدهم 
الظاهرة وتتنامى.. لذلك علينا نحُن ان ننتبه عىل مؤسسات 
التي  املراكز  تتنبه من خطورة بعض هذه  ان  املعنية  الدولة 
الظاهري يشء ويف باطنها ويف داخلها يشء آخر،  عنوانا 
املبادئ  عىل  خطرًا  سُتشكل  وانترشت  تنامت  لو  ه��ذه 

االخالقية واالمن االخالقي واالجتامعي للمجتمع".

نحُن نحتاج أن تتنبه بعض مؤسسات الدولة المعنية بالرقابة وتضع بعض 
هذه المراكز التي تتظاهر بعناوين مقبولة اجتماعياً ولكن في داخلها 

،،تستبطن إفساداً للمجتمع اخاقياً وغير اخاقي
،،
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السؤال: ما املقصود باحلجر؟
عن  الرشع  يف  ممنوعًا  الشخص  كون  به  املقصود  اجل��واب: 
أمّهها  كثرية  وهي  األسباب،  من  لسبٍب  ماله  يف  الترّصف 

أمور: الصغر واجلنون والسفه والفلس ومرض املوت.
السؤال: ما هو تعريفكم للسفيه؟

حفظ  عىل  باعثة  حالة  له  ليست  الذي  هو  السفيه  اجلواب: 
ويتلفه  موقعه  كان يرصفه يف غري  بأن  بحاله  واالعتناء  ماله 
والتحّفظ  املكايسة  عىل  مبنّية  معامالته  وليست  حمّله،  بغري 
العرف  أهل  ويعرفه  فيها،  باالنخداع  يبايل  فال  املغابنة،  عن 
طورهم  ع��ن  خ��ارج��ًا  وج���دوه  إذا  بوجدانم  والعقالء 

ومسلكهم بالنسبة إىل أمواله حتصياًل ورصفًا.
أن  السن وأراد  بالشيخوخة وكرب  السؤال: شخص مصاب 
لبعض األمور  منها  يترّبع بيشٍء  أن  أو  أمواله  هيب شيئًا من 

اخلريّية، فهل تنفذ هذه املنّجزات؟
اجلواب: إذا كان ال يزال عاقاًل رشيدًا نفذت هذه الترّصفات.
السؤال: إذا نصب احلاكم الرشعي أو املجتهد قّياًم عىل طفل 
أو  الرشعي  احلاكم  توّف  ثّم  عقلّيًا  متخّلف  شخص  عىل  أو 

املجتهد، فهل تسقط قيمومة املنصوب أم تبقى عىل حاهلا؟
اجلواب: بقاء قيمومته حمّل إشكال، فاألحوط أن ال يترّصف 

إاّل بمراجعة جمتهد آخر.
السؤال: هل جيب عىل الويل مراعاة املصلحة ف أموال الطفل 
أم يكفي عدم املفسدة، مثاًل قد حيتاج الويل إىل أن يستقرض 

أموال الطفل، فهل جيوز له ذلك؟

اجلواب: إذا كان الويل هو األب أو اجلّد كفى عدم املفسدة، 
وإن كان الويص أو احلاكم الرشعي اعترب وجود املصلحة.

السؤال: املجنون أو من يطرأ عليه اجلنون أو الذي يطرأ عليه 
الشلل النصفي أو الكّل الذي يسّبب خلاًل ف تفكريه وكذلك 
الغائب أو املفقود أو املحبوس الذي مل يمكن االّتصال به إذا 
قّيم  ذوهيم نصب  فهل جيب عىل  ويّل رشعي  يكن هلؤالء  مل 
بواسطة احلاكم الرشعي لغرض الترّصف ف أمواهلم بحسب 

املصلحة؟
جيوز  فهل  أمواهلم،  ف  يترّصف  أن  للقّيم  يمكن  كيف  ثّم 
أو  حاجتهم  بحسب  بعٍض  دون  ذوهيم  بعض  عىل  اإلنفاق 
أو  اإلرث  من  حصصهم  بحسب  اجلميع  عىل  رصفها  جيب 

غري ذلك؟
اجلواب: أّما الغائب واملحبوس واملفقود فولّيهم هو احلاكم 
مراجعته  دون  من  أمواهلم  يف  الترّصف  جيوز  فال  الرشعي، 

واالستئذان منه.
كون  ففي  البلوغ  بعد  اجلنون  عليه  طرأ  الذي  املجنون  وأّما 
للحاكم خاّصًة  أو  الوالية عليه واجلّد من من طرف األب 
مل  فإذا  معًا،  الطرفني  بتوافق  االحتياط  يرتك  فال  إشكال، 
يكن له أب وال جّد كانت الوالية للحاكم الرشعي خاّصًة 
فينصب قّياًم عليه، ويقترص يف الترّصف يف أموال هؤالء عىل 
ما يكون مشتماًل عىل مصلحتهم. نعم، ينفق منها عىل واجبي 

النفقة عليهم باملقدار املالئم دون الزائد عليه.

متابعة/ محمد حمزة الجبوريالـــــــــــــحـــــــــــــجـــــــــــــر
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الفجر:  بسورة  الكريم  القرآن  يف  واجلالل  العزة  ربُّ  يقول 
ْيلهِ  ْفعهِ َواْلَوْترهِ ﴿﴾ َواللَّ {َواْلَفْجرهِ ﴿﴾ َوَلَياٍل َعرْشٍ ﴿﴾ َوالشَّ

ْجٍر ﴿5﴾ َأمَلْ َتَر َكْيَف  ي حهِ لهَِك َقَسٌم لهِذهِ إهَِذا َيرْسهِ ﴿4﴾ َهْل يفهِ َذٰ
َلْق  خُيْ مَلْ  تهِي  الَّ  ﴾7﴿ اَمدهِ  اْلعهِ َذاتهِ  إهَِرَم   ﴾٦﴿ بهَِعاٍد  َك  َربُّ َفَعَل 
 ﴾﴿ ِبهِاْلَواده ْخَر  يَن َجاُبوا الصَّ ْثُلَها يفهِ اْلبهِاَلدهِ ﴿﴾ َوَثُموَد الَّذهِ مهِ

.{﴾﴿ ِْوَتاده َوفهِْرَعْوَن ذهِي اأْلَ
رب  يبدأها  التي  الفجر  لسورة  األوىل  العرش  اآلي��ات  هذه 
العاملني بالقسم )والفجر( ونداء القسم مثل والعرص وكذلك 
اليوم  من  بالوقت  تعاىل  اهلل  يقسم  وهكذا  والزيتون  والتني 
فهو  الَفْجر  أما  وعظمته،  قدرته  تعكس  التي  خملوقاته  يف  أو 
رة الشمس يف سواد الليل وهو الفجر الصادق، أما  ظهور ُحْ
الليايل العرشة التي أقسم اهلل تعاىل هبا يف اآلية الثانية فقد أتفق 
معظم املفرسين للقرآن الكريم عىل أنا الليايل العرشة األوىل 
من شهر ذي احلجة رغم أن بعضهم قالوا أنا الليايل العرشة 
األوىل من شهر حمرم احلرام، والتي أخذت قدسيتها باستشهاد 
األيام  أنا  آخ��رون  وق��ال  ال��س��الم(،   )عليه  احلسني  األم��ام 

قدسيتها  املبارك، وأخذت  األخرية من شهر رمضان  العرشة 
لوقوع ليلة القدر فيها والعبادة فيها خري من ألف شهر.

مع هذا أن الرأي األول هو املتفق عليه لقدسية هذه األيام من 
ذي احلجة, وغري خفي عىل أحد من املطلعني عىل تاريخ أقوام 
اجلزيرة العربية من عهد إبراهيم )عليه السالم( واىل اليوم أن 
القرابني  تقديم  يوم  العارش من ذي احلجة هو فجر  يوم  فجر 
السنة  أي��ام  يف  ي��وم  أعظم  فجر  فهو  احلجاج،  من  تعاىل  هلل 
السالم(  )عليه  إبراهيم  أقدام  فجر  وهو  اإلطالق   عىل  كلها 
يقدم  بأن  رآها  لرؤيا  السالم(  )عليه  إسامعيل  ولده  ليذبح 
ولده أضحية لبيت اهلل احلرام واستجاب له أبنه، وصرب ألبيه 
ليذبحه، ويبدو ان األيام التسعة كانت لبناء البيت عىل يد نبي 
اهلل إبراهيم وأبنه إسامعيل )عليهام السالم(، وانتهى البناء بآية 
إهلية، وهي تأثر احلجر بقدمي إبراهيم عىل كربه وضعفه فهو 
عند  يلني  احلجر  جيعل  ان  تعاىل  اهلل  شاء  ولكن  سنة  مائة  ابن 
اىل  باقية  وهي  املباركتني،  قدميه  صورة  ليطبع  إبراهيم  قدمي 

اليوم رغم مرور أربعة آالف سنة عليها..

لعلِّ أرقى أمنيات اإلنسان السوي هي العيش ضمن حياة طيبة وان تكون له ذرية طيبه وعاقبة طيبه يف اآلخرة وهذه 
األمنيات الرشيفة السامية ال يمكن تصور حتققها دون السري يف الطرق اآلمنة التي يقول القران عنها بأنا ))سبل السالم(( 

أي طرق اهلل غري امللتوية.
النور،  اىل  الظلامت  من  خيرجه  ان  اهلل  عىل  حقا  وكان  النزهية  الطرق  يف  السري  ضمن  الرب،  رضوان  وقصد  اتبع  ومن 
الظلامت التي قد تتجسد باألخالق السيئة وبالظلم واألنانية والعصبية وباجلهل والفساد والنور هو نور الرحة واإلحسان 
والكرم.. فهل أطمأنت نفسك اىل هذا الوعد اإلهلي املثري وصدقت بام يريد القرآن لك سعادة يف الدنيا واآلخرة؟ بل 
والرحة  النور  ملؤها  واألنانية،  والظلم  السيئة  األخالق  من  نقية  أمه  يف  – وجودك  واحدة  للحظة  – ولو  ختيلت  هل 

والكرامة؟!.

آللئ قرآنية

سبل السالم..

إعداد: أ. د. سعد عبد الحسين ناجي   للل  ح/1

اإلمام الحسين 
وسورة الفجر
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إعداد: أ. د. طالب حسن الموسوي -ح/11التجارة القرآنية
التجارة بالمنظور القرآني 

أشار القرآن الكريم اىل الكتابة عند إبرام العقود بني التجار 
فوردت أطول أية يف القرآن تسمى بأية املداينة بسورة البقرة, 
تقيض بمراعاة أحكام القرآن الكريم عند إبرام عقد القرض 
ان  وعىل  القرض  لعقد  الكتابة  ووجوب  العقود  من  وغريه 
يكتبه شخص ثالث سامه القرآن الكريم كاتب بالعدل وعليه 
ان يكتب ما يمليه عليه املدين وإذا كان عليه احلق ال يستطيع 
ان يميل عليه لكونه ضعيفا أو سفيها فوليه هو الذي يميل عليه 
وان يوثق هذا اإلمالء بشهادة شاهدين من الرجال أو رجل 
وامرأتان والكتابة مرشوطة مهام كانت قيمة القرض أو الدين 
واستثناًء إذا كان الدين يتعلق بتجارة حارضة فال جناح بعدم 

الكتابة وعند عدم توفر كاتب العدل فرهان مقبوضة.. 
ويتضح مما تقدم ان الكتابة يف املعامالت خاصة املدنية، هو 
من اجل استقرار املعامالت وبالتايل احلفاظ عىل احلقوق جتنبا 
للنسيان بمرور الزمن ولكن االستثناء من رشط الكتابة  وارد 
يف التجارة، فأجاز عدم التقيد هبا وهذا ما انتهت إليه القوانني 
الوضعية وان السياسة القرآنية واضحة إذ أعطتنا القاعدة هي 
الكتابة  للعقود اخلارجة عن التجارة، واالستثناء عدم رشط 
يمكن  ال  املصطلح  هذا  وان  احل��ارضة،  التجارة  يف  الكتابة 

الرشكات  تأسيس  فمثال  التجارية،  العقود  كل  يشمل  ان 
التجارية، فان تكوينها يتطلب بيان الكثري من البيانات املهمة, 
ونسبة  رشيك  كل  حصة  مقدار  مثل  احلقوق  ترتب  والتي 
ذلك,  غري  اىل  وتنتهي  تصفى  وكيف  املدير  هو  ومن  ربحه 
وتقديم  حمددة  إجراءات  سلوك  تتطلب  اليوم  قوانني  ان  كام 
املختصة  اجلهة  اىل  الكرتونيا  أم  تقليديا  مكتوبة  مستندات 
العرفية  الكتابة  سواء  الكتابة  تتطلب  كلها  وهذه  بالدولة، 
أم الكتابة أمام الكاتب العدل، كذلك ما جيري عند التعاقد 
التعاملية هبذا الشكل, ال  البنوك وغريها، وهذه السياسة  مع 
"املؤمنون  الرشيف:  باحلديث  عمال  الكريم  القرآن  ختالف 

عند تعاملهم إال رشطا احل حراما أو حرم حالال".
عىل  النص  يشأ  مل  الرباين  املرشع  ان  اىل  يشري  احلديث  وهذا 
العقود التي يمكن إبرامها عىل سبيل احلرص, الن هذا النهج 
حاجات  له  تصري  املجتمع  وقت  فلكل  احلياة،  سنة  خيالف 
عقودهم  يضمنوها  التي  الرشوط  طريق  عن  إجابتها  ويتم 
غري  واألع��راف  احلاجات  هذه  وان  األع��راف،  اىل  إضافة 

مستقرة، ومن طبيعتها التطور وعدم الثبات.

اهلل تبارك اسمه يصف كتابه الكريم بأنه نور وكتاب مبني، 
والنور ال ينفع إال من له برص والكتاب ال يقرأه إال العاقل 
فإذا مل تكن لإلنسان عني بارصة وعقل سليم فانه يعجز عن 

درك معاين القرآن وفهم حمتواه.
أو  ال��يشء  يعني  والكتاب  كتاب  حقيقته  القرآن  ان  ثم 
احلقائق  تبني  ومبينه  واضحة  ثوابت  وللقرآن  الثابت  األمر 

وتكشف خطوط احلياة وأصوهلا العامة.
هو  من  ولكن  بالقرآن؛  اهلل  هيدي  أي  اهلل((  به  هيدي  ))ثم 

املستعد لتقبل هذه اهلداية؟..
وعلم  وحاس  برغبة  اندفع  أي  رضوانه((  اتبع  ))من  انه 

وراء كتاب اهلل فقد ترى رجال هيدي الناس الطريق فانه ال 
هيتدي إال من استمع له واتبعه. أما الذي حيجم عن إطاعته 
فانه يضيع فال هيتدي كذلك القرآن ))هيدي به اهلل من اتبع 
رضوانه(( أي اندفع برغبة وحاس وعلم وراء كتاب اهلل فقد 
ترى رجال هيدي الناس الطريق فانه ال هيتدي إال من استمع 
له واتبعه، أما الذي حيجم من إطاعته فانه يضيع فال هيتدي، 
كذلك القرآن ))هيدي به اهلل من اتبع رضوانه(( فبحث عن 
رضوانه جل جالله وأراد ان يريض ربه وان يرىض عنه ربه.
))اىل سبل السالم(( فهداية الرب اجلليل تنتهي اىل الطرق 

اآلمنة وحتقيق األهداف السامية يف الدنيا واآلخرة..

ودائٌع من وحي القرآن

نور وكتاب مبين..
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السالم  عليه  احلسني  االم��ام  ث��ورة  حطمت 
جيع احلواجز واملوانع واملعوقات التي كانت 
حتول دون اعادة الروح اىل جسد االسالم .. 
مما دعى املجتمع اىل تبني منهج احلسني عليه 
فانارت   .. وسلوكًا  وموقفًا  رؤي��ة  السالم 
بسبب ثورته كل اجلسور التي كان يعرب عليها 

احلكم االموي للوصول اىل اهدافه. 
روح  املسلمة  اجلامهري  نفوس  يف  واججت 
الطغاة  ضد  والصمود  والتحدي  املقاومة 
االمويني، فكانت بحق ثورة لكل املستضعفني 
يف االرض وامال لكل املحرومني، ومنارًا لكل 

املتطلعني اىل احلرية والكرامة.
االجرامية  املخططات  كل  الثورة  نسفت  كام 
التي تبناها النظام الطاغويت االموي فانارت 
تلك  زيف  وكشفت  املستقبلية،  أيدولوجيته 
قفص  يف  النظام  ووضعت  االيدولوجية، 
ام��ام  وع��رت��ه  سياسته  وفضحت  االت���ام 
النظام  ادعاءات  الثورة  نسفت  كام  اجلامهري، 
عىل  القائمة  حكمه  برشعية  القاتلة  االموي 

هي  والصارخة  الناصعة  احلقيقة  ولكن  االسالم، 
عىل عكس من ذلك فقد تنفست الروح اجلاهلية يف بالد املسلمني، وظهر الفساد واملنكر، وانغمس اكثر الناس يف امللذات 
الدين واالخالق  املعامل االسالمية عن الوجود، واصبح املجتمع حيمل يف قرارة نفسه روحا جاهلية بعيدة عن  فاختفت 

والقيم العليا. 
املصدر/ الثورة احلسينية.. اسرتاتيجياتا، اهدافها، معطياتا �� تاليف مالك حممد جاسم )1/٦٦(

ملا كانت شهادة وتضحية ايب االحرار االمام احلسني عليه السالم هي الرس يف حفظ الدين وديمومة الرسالة االسالمية التي جاء 
هبا النبي حممد صىل اهلل لعيه واله وبلغها عن اهلل تعاىل، اصبحت الرشيعة االسالمية املحمدية خالدة بخلود الذكر احلسيني، 
جتسيدا لقول الرسول االكرم صىل اهلل عليه واله "حسني مني وانا من حسني" واىل هذا املعنى اشارت عقيلة اهلاشميني زينب 

الفداء عليها السالم بقوهلا ليزيد: "فواهلل ال متحو ذكرنا، وزال متيت وحينا".
ولذا حاول اعداء اهلل تعاىل واالنسانية امخاد هذا الصوت احلسيني الذي حيي القلوب، ويشحذ اهلمم، ويثبت االيامن؛ عرب 
التشكيك هبذه الشعائر والتنكيل بكل من حياول احياءها بعد ادراكهم حلقيقة الرابطة بني بقاء االسالم الذي دها اليه النبي 

صىل اهلل عليه واله وبني بقاء الشعرية احلسينية
املصدر/ زيارة عاشوراء حتفة من السامء ��� تاليف السيد عباس احلسيني 

أهداف الثورة الحسينية على الصعيدين االجتماعي والسياسي 

فوالله ال تمحو ذكرنا، وال تميت وحينا..
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نقول ملن يدعي ان االمام احلسني عليه السالم قتل بسيف 
جده..

يزيد  بسيف  قتل  بل  جده  بسيف  يقتل  مل  السالم  عليه  ان 
الباغي عىل امامه، والظامل لنفسه، ولالمة ولرسول اهلل صىل 

اهلل عليه واله..
الن النبي صىل اهلل عليه واله قد قرر امامة احلسنني عليهام 
السالم يف كثري من النصوص العامة واخلاصة، والن يزيد 
ابيه معاوية، وألنه  فاقد الرشعية بنص واعرتاف من  كان 

ابيه وقبل ان  بقتل احلسني عليه السالم بمجرد موت  امر 
يبايعه الناس خصوصا يف العراق واليمن، و..و..

كبار  من  واخ���رون  السالم  عليه  احلسني  االم��ام  والن 
الصحابة، وهم اهل احلل والعقد قد رفضوا تامره عليهم 
بالقوة، وهو املعروف بفسقه وجوره، اىل غري ذلك مما املح 

اليه علامء االمة يف مؤلفاتم وبحوثهم.

تأليف   �� السفياين  والكيد  احلسيني  الصلح  بني  عاشوراء  املصدر/ 
السيد جعفر مرتىض العاميل )89/1(

ُقِتل بسيف جّده
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من معالم المرجعية الرشيدة

سماحة السّيد منير الخّباز

رغللَم بعللد العهللد بإمللام الزمللان )عّجللل الله 
األحللداث  ورغللم  الشللريف(  فرجلله  تعالللى 
والصعللاب التي تمّر على األمللة؛ إال أن الله )عّز 
وجللل( قّيض لهذه األمة رجللاالً تحفظها من 
الضياع، وتشللّد من أزرها، وتأخللذ بأيديها نحو 

الخير والصاح.

بداية  من  املختارة  الثّلة  يدهِ  عىل  النهج  هذا  تواصَل  ولقد 
املرجع  أولئك  ومن  هذا،  يومنا  وإىل  الكربى  الغيبة 
السّيد عيل  العظمى  اهلل  آية  املحّقة سامحة  للطائفة  األعىل 
يف  طويلة  ملدة  بقَي  وقد  الرشيف(،  ظّله  )دام  السيستاين 
حتى  واإلعالم،  األضواء  عن  بعيدًا  األرشف  النجف 
شاءت القدرة اإلهلية أن يظهر للعامل، فيسّطر هذه املواقف 
اخلالدة التي كانت بمثابة صاّمم أمان هلذه األمة من الفرقة 
وإيقاف حام الدم الذي أحب املتشّددون أن يظل نازفًا، 

ومتهيدًا لذلك نتطّرق لعدة نقاط مهمة:
النقطة األولى/ مكمُن القّوة للمذهب اإلمامي

الشيعة  التفاف  يف  هو  اإلمام  للمذهب  القّوة  مكمن  إن 
اإلمامية حول موقع املرجعية الرشيفة، إْذ ال توجد قيادة 
املسلمني  من  املاليني  يف  الكلمة  نافذة  جاهريية  إسالمية 
إّن  الشيعة اإلمامية، حيث  املرجعية يف صفوف  قيادة  إال 

لكلمتها يف األمر والنهي املوقع األول يف التأثري.
النقطة الثانية/ سّر القوة للمرجعية

إّن هذا الرس يرجع هليبتها القدسية يف النفوس، فهي لدى 
السالم(،  )عليه  املعصوم  اإلمام  ملقام  امتداد  اإلمامية 
اإلحاطة  عاملني:  عن  نشأ  إناّم  القدسية  هذه  واكتساب 

بمعارف آل البيت )عليهم السالم( والتقوى.
خاضعًا  أو  حكوميًا،  منصبًا  املرجعية  مقام  كان  ولو 
ثروة  أو  عسكرية،  لقّوة  مستندًا  أو  الشعبي،  لالنتخاب 
هذه  اكتسب  ملا  إعالمية،  أبواق  عىل  مرتكزًا  أو  مالية، 
من  املاليني  يضّحي  أن  تقتيض  التي  الفريدة  القداسة 
كلمة  ملجّرد  أمواهلم،  أو  أوالدهم،  أو  بأنفسهم،  الشيعة 

يسّطرها قلم املرجعية.

ة
���ا

���ي
حل

وا
ن 

ي���
�د

ال��

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2023 م Ahrar  Weekly

12



ولذلك دأب أعداء الدين واملذهب إىل الطعن يف املرجعية، 
والتشكيك يف قداستها ونزاهتها عىل مدى السنني األخرية؛ 
من أجل إسقاط موقعّيتها يف النفوس، وإزالة مكمن القّوة 

للمذهب اإلمامي.
النقطة الثالثة/ مقام المرجعية له ثالثة مناصب

وتتمثل هذه املناصب الثالثة يف:
حق  يف  الفقيه  فتوى  حجية  عن  عبارة  وهو  اإلفتاء:   -1
أمام  له  معذرًا  كان  الفقيه  بفتوى  العامي  عمل  فلو  غريه، 

اهلل تعاىل.
نافذ  وحكمه  واملنازعة،  اخلصومة  فصل  فله  القضاء:   -2
ال جيوز رده وجيب تنفيذه، بل حيرم نقض حكمه حتى من 

قبل فقيه آخر، ما مل حيرز خطؤه يف املستند أو االستناد.
بني  وضيقها  سعتها  يف  الفقهاء  اختلف  وقد  الوالية:   -3

طرفني:
هي  وتعريفها:  ْسبية،  احلهِ األمور  يف  بالوالية  يقول  أحدمها 
عليها  فيتوّقف  النظام،  حفظ  عليها  يتوّقف  التي  األمور 
حفظ النفوس، واألعراض، واألموال، ولذلك يقطع بعدم 
واخلاصة  العامة  األموال  نظري حفظ  بإمهاهلا،  املرّشع  رضا 

عن التلف، كامل اليتيم، ومال الوقف عن الضياع.
وثانيهام: يقول بالوالية املطلقة يف جيع القضايا واملجاالت، 

وهي الوالية العامة.
النقطة الرابعة/ منشأ القيمة العلمية للمرجع

وهناك اجتاهان:
االجتاه األول: السمة العلمية ملرجع التشّيع:

املباركة  اآلية  ورد يف  الذي  الدين،  التفّقه يف  ملفهوم  تستند 
فهِْرَقٍة  ُكلِّ  ْن  مهِ َنَفَر  َفَلْواَل    ًة  َكافَّ ُروا  لهَِينْفهِ نُوَن  امْلُْؤمهِ َكاَن  )َوَما 
وهو   ،)122 )التوبة:   ) ينهِ الدِّ يفهِ  ُهوا  لهَِيَتَفقَّ َطائهَِفٌة  نُْهْم  مهِ
وعقيدته  وفروعه،  أصوله  الدين:  بمعارف  للعلم  شامل 
وفقهه، كام هو مقتىض قوله )عّز وجل( � يف الدين � حيث 
ُروا  )َولهُِينْذهِ قوله:  ومقتىض  بالفقه،  خيتص  ال  الدين  إن 
حَيَْذُروَن( )التوبة: 122(،  ُهْم  َلَعلَّ ْم  إهَِلْيههِ َرَجُعوا  إهَِذا  َقْوَمُهْم 

واإلنذار عام.

النقطة الخامسة/ هوية كلّ علم بغرضه
إن هوية كل علم بغرضه، والغاية من تدوينه، فالغاية من 
بقدرتا  حتتفظ  بحيث  النفس،  شؤون  حتليل  النفس:  علم 
وحيويتها، والغاية من علم الفلسفة: حتليل حقيقة الوجود 
واملوجود، والغاية من علم األصول: إثبات حجّية الدليل 
الفقه:  علم  من  والغاية  الدينية،  املعارف  يف  املستخدم 
إثبات مرشوعية أي موقف، أو عمل، أو استناد أي مفهوم 

للرشع املقّدس.
يف  واألصول  الفقه  لعلمي  رضورة  هناك  كانت  فلذلك 
املتكّفل  العلم  دور  وليس  اإلسالمية،  املعارف  منظومة 
العلم  أو  األصول،  علم  وهو  الطريق  حجّية  بإثبات 
من  أمهية  أقل  الفقه  علم  وهو  املرشوعية  بإثبات  املتكّفل 
فلسفًة  أكان  سواء  نفسها  املعارف  بتحليل  املتكّفل  العلم 
املعارف  قوام  إليه  يفتقر  مما  فاجلميع  عرفانًا  أم  كالمًا  أم 

اإلسالمية سواًء أكان العلم طريقيًا أم حتليليًا.
الدينية  املعرفية  املنظومة  يف  الفقه  دور  أن  هو  واملتحّصل 
دور القوام لكيان الرشع املقدس، خصوصًا إذا نظرنا لفقه 
عند  فإنه  اإلسالمي،  االقتصاد  عنه  عرّب  الذي  املعامالت 
الفقه  التأمل صالح ألن يكون نظامًا للحياة، إذ ال يقترص 
عىل باب العبادات، بل يشمل أحكام الظواهر االقتصادية.

 سر قوة المرجعية 
يرجع لهيبتها 

القدسية، واكتساب 
هذه القدسية إنّما 

نشأ عن عاملين: 
اإلحاطة بمعارف آل 

البيت )عليهم السالم( 
والتقوى

،،

،،
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من كلمة للمتولي الشللرعي للعتبة الحسللينية المقدسة سماحة الشلليخ عبد المهدي 
الكربائي بجمع طيب من الكوادر التدريسية والطالبات في جامعة الزهراء )عليها السام( 
للبنللات، على هامللش انعقاد مؤتمر )كوثر العصمة( الثقافللي الدولي الثاني، بذكرى والدة 
سلليدة نسللاء العالميللن فاطمة الزهللراء )عليها السللام(، تطللّرق لجوانب مهمللة يجب أن 

تسعى لها المرأة خال حياتها، وتأخذ بذلك أدوارها الحقيقية في الحياة.

الملتقى األسبوعي

القدوُة العظيمة
فــي حيــاة النســاء المؤمنــات

إعداد/ عيسى الخفاجي
تصوير/ غفران الشمري ورغد العبيدي
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وقال سامحته، قد أوشك هذا املهرجان عىل نايته وختامه 
او  ترتبت  التي  واآلثار  االنعكاسات  هي  وما  بعده  فامذا 
االستاذة  شخصية  وعىل  عامة  املرأة  شخصية  عىل  تركت 
بالذات عىل اعتبار اننا نتحدث يف جامعة جنس طالهبا من 
البنات فقط وحتمل اجلامعة اسم الصديقة الطاهرة فاطمة  
هذه  مثل  تأثري  ننقل  ان  املمكن  من  وهل   ، السالم  عليها 
هكذا مهرجانات اىل شخصية املرأة خارج اجلامعة بصورة 
من  املقصود  هل  خاصة؟  بصورة  العراق  ونساء  عامة 
املهرجان او غريه من املؤمترات ان نلقي البحوث والتنظري 
املهرجان  انتهاء  بعد  ذلك  كل  ينتهي  ثم  اللقاءات  وجمرد 

واملؤمتر؟ ام ان اهلدف ابعد من ذلك؟
البد ان يكون ملثل هذه النشاطات آثار 
يف حتقيق مقومات الشخصية الفاطمية 
او  يقترص  ال  ان  وجيب  املرأة،  لدى 
وان  املهرجان  ناية  حد  عند  يقف 
يتعداه اىل امكان تواجد النساء خارج 
وان  املؤمتر  ذلك  او  املهرجان  هذا 
ضمن  ضيقا  حمدودا  تأثريه  يكون  ال 
والرقعة  للجامعة  املكانية  املساحة 
يمتد  وانام  كربالء  ملحافظة  اجلغرافية 
واىل  أخرى  جامعات  اىل  التأثري  هذا 
داخل  النسوية  التجمعات  عموم 

العراق وخارجه..  
التي  املهمة  الظواهر  اهم  من  إن  قائاًل:  سامحته  وأوضح 
حتتاجها املرأة املتكاملة لبناء شخصيتها هي ظاهرة القدوة 
السالم(  )عليها  الزهراء  السيدة  لدى  جليه  تبدو  التي 
واملظلومية  القدسية  ظاهرة  قدوة  وهي  حتمل  كانت  إذ 
الرجل  حياة  ويف  املرأة  حياة  يف  االختالف   امهية  وتباين 
من  النساء  سيدة  كانت   بأنا  وتكرارًا  مرارًا  سمعنا  وقد 
قمة  بل  القمة  بلغت  التي  املرأة  اي  واالخرين،  االولني 
القمم بالنسبة اىل شخصية املرأة الكاملة ، وان االقتداء هبا 

ال يمكن االقتصار به عىل النساء دون الرجال.

البد ان يكون لمثل 
هذه النشاطات آثار 

في تحقيق مقومات 
الشخصية الفاطمية 

لدى المرأة، ويجب ان ال 
يقتصر او يقف عند حد 

نهاية المهرجان..
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الفطرة  اليه هو من مفردات  ان حّب الكامل والتطلع 
يرغب  مفهوم  والتكامل  االنسان  حياة  يف  السليمة 
فان  الوقت  ذات  يف   ، اليه  الوصول  شخص  اي  
النفس البرشية تنفر من االنسان الغري متكامل والذي 
يشتمل عىل النقوصات لذا  فأن الفطرة هي التي تدفع 
االنسان نحو بناء شخصيته وفق قناعاته ورؤاه، لذلك 
اصبحت مسألة االقتداء رضورة حياتية لإلنسان ، هنا 
حول  اخر  اىل  شخص  من  االنسان  قناعات  ختتلف 
الثقافة والفكر واملنهج الذي يعتقد بأنه هو يوصل اىل 
الوسيلة  البرش  بعض  يعتقد  فمثال  السعادة  او  الكامل 
البرش  باملقابل بعض  املال  الكامل هو  اىل  التي توصله 
يعتقد ان االمور املعنوية هي التي توصل اىل الكامل.. 
ان مسألة االقتداء والقدوة موضوع وقناعة ال ختضع 
اي  امكانية  او  باستطاعة  فليست  واالكراه  للجرب 
حتفيزه  ولكن  الفالنية  بالشخصية  اآلخر  جرب  انسان 
فقط وهنا يأيت دور حتريك العوامل الفكرية والنفسية 
اجلامعية  والطالبة  االستاذة  لدى  والقلبية   والعقلية 
اجلذب  عامل  نيأ  حتى  عامة   بصورة  املرأة  ولدى 
تتوفر  ان  بد   ال  اذ  للقدوة  الكاملة  الشخصية  نحو 
القناعة لدى االنسان بأن هذا املنهج وهذه النظريات 
والرؤى هي التي توصله اىل الكامل وهي التي حتقق له 
االهداف يف احلياة وتتحقق له السعادة ليس غريها لذا 
جيب ان تتحقق داخل املرأة والرجل قناعة بأن املنهج 
الذي سارت علية السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم 
هو املنهج الذي يوصل اىل الكامل ويوصل اىل حتقيق 

االهداف والسعادة احلقيقية لإلنسان.
الكوادر  من  احلارضات  الرشعي  املتويل  حث  وقد 

التدريسية والطالبات قائاًل:  
االفراد  وبقية  والطالبات  االستاذات  االخوات  ادعو 
يف املجتمع اىل ابراز مالمح املنهج الذي سارت عليه 
الزهراء وتفاصيل حياتا التي عاشتها من ناحية حياتا 
البيتية واملنزلية وعالقتها مع ابيها النبي حممد صىل اهلل 

عليه وآله وكذلك مع زوجها وابنائها عليهم السالم 
جيعا وكيفية اهتاممها بالعلم واملعرفة واملجتمع كذلك 
ابتالءات  من  هبا  متر  كانت  التي  للمواقف  حتدهيا 
ومصائب وكيف انا صربت وحتسبت واحتملت يف 

حياتا اليومية ملا فيه من كامل وغايات برشية .
التعليمية  الرصوح  عىل  الكربالئي  سامحة  وعّقب 

والعلمية بقوله:
العلوم  فقط  تدرس  ان  اجلامعة  من  اهلدف  ليس 
العلوم  هذه  بأمهية  اعتقادي  مع  حسب  االكاديمية 
التخصصية  العلمية  باملجاالت  التفوق  ووجوب 
عامل  يقرتن  ان  وهو  آخر  مهم  هدف  هناك  ولكن 
الشخصية  وبناء  النفس  وتزكية  واألخالق  الرتبية 
اإلنسانية وفق منهج الكامل الذي سارت عليه الزهراء 
وتفعيله،  تأكيده  عىل  أرجو  ما  وهذا  السالم(  )عليها 
هدف يقرتن بنفس االمهية مع البناء االكاديمي، والبد 
من توظيف االنظمة االكاديمية باالجتاه الصحيح لكي 
ختدم االنسان وتّصوبه باالجتاه الصحيح وتكون سبب 

لسعادته وتطوره وازدهاره ال للتدمري وخلق املآيس.
هذا  السنة  مدار  وعىل  الواقع  يف  نحتاج  ختت  لذل 
املهرجان ليس من الصحيح ان ينتهي اثرُه مع انتهائه؛ 
السنة من خالل توضيح  آثاره طول  متتد  أن  بل البد 
وتبيان مالمح منهج الزهراء عليها السالم والتأثري يف 
بيان حقائق الرشيعة االسالمية  الوقت الح ارض عىل 

فيام يتعلق باملرأة وتوعية املرأة هبذا اجلانب.

أدعو االخوات االستاذات 
والطالبات وبقية االفراد في 

المجتمع الى ابراز مامح 
المنهج الذي سارت عليه الزهراء 

وتفاصيل حياتها..
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األرشاف  السادة  جعية  ورئيس  والكاتب  الباحث  أشاد 
"السيد حسني آغاكران  العاملية للثقافة والبحوث يف تركيا، 
الزّركي"، بالزيارة األخرية التي أجراها اىل العتبات املقدسة 
يف العراق بعد دعوٍة تلقاها من األمانة العامة للعتبة احلسينية 

املقدسة.
وقال السّيد الزّركي يف مقال نرشه عرب صحيفة باليكليغول 
بزيارة  ترّشف  إنه  الرتكية:  اإللكرتونية   Balikligol

من  كل  يف  الصاحلني  واألولياء  لألئمة  الرشيفة  األرضحة 
كربالء  اىل  باإلضافة  واحللة،  والكوفة  والنجف  بغداد 
ملقدسة التي ألقى فيها خطابًا حضوريًا ضمن فعاليات أحد 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  قبل  من  املقامة  الدولية  املؤمترات 

واصفًا زيارته هذه ب� "القيمة للغاية".
وشّدد املقال الذي ترجم مضامينه مركز كربالء للدراسات 
منع  "وجوب  عىل  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  والبحوث 
اهلل  اهلل )صلوات  آل رسول  اىل  انتسابه زورًا  يثبت  كل من 

داعيًا  وتضامنه"،  اإلسالم  وحدة  ضامن  أجل  من  عليهم( 
البيت  أهل  راية  حتت  التوّحد  اىل  اإلسالمية  املذاهب  جيع 
السالم  طريق  "يمثلون  كونم  السالم(  )عليهم  األطهار 

والطمأنينة الذي يتوق إليه العامل اإلسالمي".
بانتسابه  والقائل  باألنساب  املتخصص  الباحث  وأوضح 
غرار  "عىل  أنه  السالم(،  )عليهم  األطهار  األئمة  نسل  اىل 
وسالمه  اهلل  )صلوات  املصطفى  النبي  ذرية  بحق  جرى  ما 
ال  والعارفني  السادة  من  أحفادهم  فإن  بعده،  من  عليهم( 
يزالون عرضًة للتهجري والقتل يف معظم البلدان اإلسالمية 
حتى يومنا هذا دون أي اعتبار هلذا النسب املبارك"، مؤكدًا 
إنه بسبب هذه السياسية اإلقصائية السائدة، فإنه مل يتبّق من 
العائالت العلوية يف موطن آل البيت )عليهم السالم( بمكة 
للطرد  تعرّضهم  بسبب  فقط  عائلًة   )20( سوى  واملدينة، 
من هناك إثر حلٍة قادها األمويون يف السابق وتابعهم عليها 

النظام الوهايب احلايل.

باحث وكاتب تركي بارز يشيد بزيارته للعراق 
بعد دعوته من قبل العتبة الحسينية المقدسة
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ليس جديداً أن تهتم الحوزات العلمية بالجانب القرآني، فالقرآن الكريم هو مصدر التشريع 
والهداية لإلنســان، وقد حث العلماء كثيراً على مدارســة القرآن والتدبر في آياته وحفظه 
وتالوته، وقد وردت في المجاميع الحديثية عن النبي األعظم )صلى الله عليه وآله( الكثير 

من الروايات في الحث على تالوته والتدبر في آياته وما يترتب من آثار على تركه وهجرانه.

العتبـــــــة الـــحسينية المقدسة تمنح إجازة 
اإلقراء القرآنية لعدد من الطلبة والطالبات
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ويتصّدر اليوم االهتامم هبذا اجلانب يف العتبات املقدسة ملا 
هذا  يف  كثرية  برامج  إلقامة  وإمكانات  طاقات  من  متتلكه 
العتبة  يف  الدينية  الشؤون  قسم  أوىل  فقد  احليوي،  اجلانب 
يضم  كونه  اجلانب  هذا  يف  كبرية  أمهية  املقدسة  احلسينية 
شعبًا عدة، اهتّمت بدراسة العلوم الدينية من خالل شعبة 
املدارس الدينية التي ترشف عىل عرشات املدارس الدينية 
برنامج  إقامة  اهتاممها  ضمن  يف  ويدخل  املحافظات،  يف 
الكريم برواية  القرآن  الطالب  الذي يتضمن قراءة  اإلقراء 

حفص عن عاصم الكويف.
اخلفاجي  عيل  املجيز  الشيخ  عىل  للقراءة  حرض  حيث 
الطلبة  من  نخبة  احلوزوي  القرآين  التعليم  وحدة  مسؤول 
)الشيخ حسني  يديه، وهم كل من:  وأكملوا ختامتم عىل 
كاظم اخلفاجي( و)الشيخ حسني مهيم اجلبوري( و)الشيخ 
عيل العامري( و)السيد منتظر األعرجي(، وهم طلبة علوم 

دينية يف مراحل متقدمة.

وحرض برنامج منحهم اإلجازة رئيس قسم الشؤون الدينية 
سامحة الشيخ أحد الصايف وقد حتدث معهم يف كلمة أثنى 
الطلبة يف حضور  مواظبة  اخلفاجي وعىل  الشيخ  فيها عىل 
اجللسات، وحثهم عىل االستمرار يف طلب العلم والتدبر 
يف القرآن الكريم والعمل عىل نرش ثقافة اإلقراء يف أوساط 

املجتمع.
من جهته حتدث اخلفاجي عن هذا النشاط القرآين قائاًل: إن 
أكملت  اإلقرائية،  اجللسات  أكملت حضور  التي  "النخبة 
مع  احلضورية،  وبالطريقة  كاماًل،  للقرآن  تالوتا  عرض 
الدراية بتفردات حفص عن بقية القراء ومعرفة الوقوفات 
الصحيحة وخصوصية رسم بعض املفردات القرآنية، وهم 
عاملون يف جمال التعليم القرآين باإلضافة إىل مواظبتهم عىل 

دراسة العلوم الدينية".
عىل  واضحة  دالة  تعدُّ  اإلجازات  "ثقافة  بأن  وأضاف 
عىل  تقترص  ال  فهي  للطالب،  واإلتقان  والوثاقة  العدالة 
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جمال القراءة للقرآن الكريم، فقد تكون يف حفظ منظومات 
شعرية يف التجويد والقراءات، وقد تكون يف متن الشاطبية 
أو الطيبة أو يف منظومة حتفة األطفال، كام هي موجودة يف 
ويف  القضاء،  ويف  اإلفتاء  يف  إجازة  فهناك  الفقهي  املجال 

رواية احلديث، ويف الفنون".
أقامه  الذي  االحتفال  فقرات  وضمن  متصل،  سياق  ويف 
بمولد  القرآنية  للعلوم  السالم(  )عليها  الزهراء  معهد 
استضيف  عليه(  وسالمه  اهلل  )صلوات  الطاهرة  الصديقة 
حيث  املناسبة،  يف  كلمة  إللقاء  اخلفاجي،  عيل  الشيخ 
النخبة  بتهنئة  ثم  امليمونة،  بالوالدة  بتهنئة احلضور  استهلها 
من الطالبات اللوايت نهِْلَن اإلجازة برواية حفص عن عاصم 

الكويف.
وقال اخلفاجي: تمَّ اختبار الراغبات من الطالبات وملا يقرب 

من ثالثني طالبة تمَّ قبول عرش طالبات كمرحلة أوىل، وقد 
منحهنَّ  ليتمَّ  احلصص،  يف  منهنَّ  طالبات  مخس  تقّدمت 
الطهر  سيدة  بوالدة  االحتفاالت  بذكرى  تيمنًا  اإلجازات 
االحتفاء  وسيتمُّ  السالم،  عليها  الزهراء  فاطمة  والعفاف 

بوجبة أخرى يف مناسبة إسالمية الحقة إن شاء اهلل تعاىل.
"اآللية التي اتبعت يف جلسات اإلقراء كانت  وأوضح بأن 
وهي  أال  املعهودة،  باألساليب  األخذ  درجات  أعىل  يف 
احلاجة  دون  احلضوري  وبالشكل  والتلقي  العرض  طريقة 
وتطبيق  اإلتقان  عىل  الرتكيز  يتمُّ  إنام  النغم،  توظيف  إىل 
األحكام بشكل دقيق، والرتكيز عىل صحة الوقوفات وبيان 
خصوصية بعض املفردات من حيث البناء الرصيف والرسم 
ومعها  غريه،  عن  حفص  بتفردات  والدراية  املصحفي 
الدراية بتفردات شعبة بن عياش الراوي الثاين لعاصم، وإنَّ 

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2023 م Ahrar  Weekly

20



التعليم  يف  االستمرار  يقتيض  واإليامين  األخالقي  الواجب 
القرآين بحسب اإلمكانات املتوفرة لكلِّ طالبة، فإنَّ جيع ما 
نقوم به من جهود وأعامل التنفع إذا مل تكتسب وعيًا إيامنيًا 
ملا ينبغي أن نقوم به جتاه املجتمع، وأن ال ننسى أنَّ بعض ما 
لنا مسؤولية مضاعفة، كام أنَّ  نحصل عليه من شهادات حُيمِّ
اآللية التي اتبعناها مل خترج عن الذوق الفقهي واألخالقي".

واجلدير بالذكر أنَّ الطالبات اخلمس هنَّ من طالبات املعهد 
اللوايت أكَمْلَن مرحلة التخصص، ومن العامالت يف املجال 
عبد  قادمة  الطريف،  ناجي  صاحب  )شذى   : وهنَّ القرآين، 
زهراء  اخلفاجي،  اهلل  عبد  مهدي  رسور  املنصوري،  النبي 

حممود جعفر الكاظمي، صفاء حيد حسن املسعودي(.
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نائب  كّرم  العبايجي(  رشيد  )حسن  األستاذ  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العام  األمين  بحضور 
األمين العام العتبة الكاظمية المقدسة المهندس )عادل حجية( في صحن اإلمام الحسين 
)عليه السام( نخبة من كوادر قسم أكاديمية الوارث للتنمية البشرية والدراسات االستراتيجية 
وتدريب  إعداد  في  المتميز  لدورهم  وذلك  المقدسة،  الحسينية  للعتبة  التابعة  األقسام  احد 
وتأهيل كوكبة من خدمة اإلمامين الكاظمين الجوادين المشاركين في سلسلة دورات خدمة 

الزائرين، والعمل الجماعي إضافة إلى إقامة الدورات الخاصة بالتنمية البشرية. 

العتبة الكاظمية تكّرم المالكات التدريبية 
ًفي أكاديمية الوارث

سللة لمقد ا لحسللينية  ا للعتبللة  م  لعللا ا ميلللللللللللن  أل ا ر  بحضللو

األحــرار/ نميــر شــاكر – تصويــر/ محمــد القرعــاوي
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إن  )األح���رار(:  ملجلة  احلجية  قال  التكريم  هذا  عن 
اهلدف من هذه املراسيم التي سبقتها زيارة أيب عبداهلل 
نخبة  تكريم  اج��ل  من  هو  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 
بركات  ببعض  البرشية  للتنمية  الوارث  أكاديمية  من 
التي  للجهود  السالم(  )عليهام  اجل��وادي��ن  اإلمامني 
بذلوها للعتبة الكاظمية املقدسة من خالل إقامة بعض 
تكوين  خيص  وفيام  البرشية  بالتنمية  اخلاصة  الدورات 

الشخصية القيادية للخدمة يف الرضيح املطهر.
تابع  املقدستني  العتبتني  بني  املشرتك  التعاون  وعن 
العتبة احلسينية املقدسة هي السباقة يف  حديثه أكد، إن 
وخصوصا  املقدسات  العتبات  كل  اىل  التعاون  تقديم 

العتبة الكاظمية بشكل خاص خالل الزيارات املليونية، 
والتنموية  الثقافية  املتعددة  الربامج  خيص  فيام  وايضا 
حيث  اهلنديس،  املجال  خيص  فام  وكذلك  والدينية، 
السنوات  طيلة  ومتصل  دائم  مشرتك  تعاون  هناك  ان 

املاضية بني العتبتني الرشيفتني.
الصحي  اجلانب  احلسينية يف  العتبة  فيام خيص مشاريع 
العتبة  ان مشاريع  "حجية"،  والثقايف وضح  والتنموي 
العراقي  املجتمع  اىل  تقدمها  التي  املقدسة  احلسينية 
بصورة عامة تعترب اجلانب املرشق، وان العتبة احلسينية 
من  الكثري  قدمت  وانام  الزائرين  تستقبل  فقط  ليست 
املشاريع التي تصب يف مصلحة املجتمع بشكل خاص 
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والثقايف  الصحي  اجلانب  منها  عام  بشكل  والعراق 
والتنموي.

العتبة الكاظمية هلا خصوصية ف املجتمع العراقي
)عقيل  املهندس  األكاديمية  مدير  ق��ال  جانبه  وم��ن 
جاء  ال��وارث  أكاديمية  ك��وادر  تكريم  إن  الرشيفي(:  
خالل  التدريب  يف  القيادية  النخب  ه��ذه  قدمته  ملا 
للكوادر  وتدريب  تأهيل  برامج  من  )2022م(  عام 
هذا  ويعد  املقدسة..  الكاظمية  العتبة  يف  والقيادات 
التكريم ليس ملنتسبي األكاديمية فقط وإنام تكريم للعتبة 
احلسينية املقدسة بشكل عام ألنا هي الراعية األوىل يف 
تقديم كل ما حتتاجه العتبات املقدسة يف عموم العراق. 
يف  اخلصوصية  هلا  املقدسة  الكاظمية  العتبة  إن  منوهًا، 
بغداد،  العراقية  العاصمة  يف  لكونا  العراقي  املجتمع 
وهبا تعدد أطياف املجتمع مما يتطلب املزيد واملزيد من 

التأهيل والتطوير واالرتقاء باملستوى الثقايف.

إىل  تصدت  القيادية   بكوادرها  األكاديمية  إن  مؤكدًا، 
التدريبية،  الربامج  من  جمموعة  خالل  من  االمر  هذا 
وبرامج قياس رضا املوظفني، إضافة إىل اطالق حزمة 
الزائرين  رضا  وقياس  والتدريب  التأهيل  برامج  من 
بالعتبة  املحيط  املجتمعي  الواقع  استكشاف  اجل  من 
واملتعاملني معها. منوها اىل أنه تم التباحث يف جماالت 
العمل املستقبلية ما بني العتبات املقدسة وخصوصا يف 
املجال العلمي والتنموي، وهذا تم بناء عىل قرار ديوان 
الوارث مركزا جلميع  اكاديمية  باعتامد  الشيعي  الوقف 
اليها  يضاف  ومؤسساته  الشيعي  الوقف  ديوان  كوادر 

العتبات واملزارات املقدسة.
ويذكر، أن هذه اجلهود تأيت يف إطار التعاون والتنسيق 
األفكار  تالقح  بدافع  املقدستني،  العتبتني  بني  املشرتك 
واخلربات يف املجاالت كافة واستثامرها يف خدمة مراقد 

األئمة األطهار "عليهم السالم" وزائرهيم الكرام.
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وفاًء لتضحياتهم وخال عام واحد.. 
العتبة الحسينية تنفق أكثر من )1.5( مليار  دينار

إلعالة ذوي الشهداء وجرحى فتوى الدفاع الكفائي

االرض  عن  للدفاع  الكفائي(  الدفاع  )فتوى  ص��دور  بعد 
واملقدسات وبعد ان هرع ابناء العراق الغيارى لتلبية الفتوى 
قسام  لتأسيس  املقدسة  احلسينية  العتبة  سارعت  املباركة، 
لرعاية ذوي الشهداء واجلرحى، يعنى برعاية عوائل الشهداء 
خدمات  وتقديم  للفتوى،  امللبني  املقاتلني  من  واجلرحى 
جمانية وفاًء لدمائهم الطاهرة، وبتكلفة جتاوزت حاجز املليار 
والنصف خالل العام املنرصم موزعة عىل اكثر من ”2000“ 
عراقي  دينار  مليار   »13” قدره  اجايل  وبمبلغ  انسانية،  حالة 
منذ صدور الفتوى املباركة، هذا ما رصح به رئيس قسم رعاية 
ذوي الشهداء واجلرحى ”احد رسول فرحان« ملجلة االحرار.
العناوين  من  كثري  عىل  قسمنا  عطاءات  ”توزعت  مضيفا: 
وتقديم  وتأثيثها،  وترميمها  ال��دور  بناء  منها  واخلدمات، 
بعض  وكذلك  واجلرحى  الشهداء  لعوائل  املنزلية  االجهزة 
املنح التي قدمت هلم وبعض احلوادث التي طرأت خالل هذا 
العام، فضال عن تقديم املواد العينية كالسالت الغذائية خالل 
اخلدمات  اىل  باإلضافة  العيد  كسوة  و  املبارك  رمضان  شهر 
العتبة  اىل  التابعة  واملراكز  املستشفيات  خالل  من  الطبية 

احلسينية املقدسة“.

األحــرار/ عماد الجشــعمي
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أوفياء( سيدي  لك  جنودًا  )خذنا   
العتبــة الحســينية المقدســة 
الشــبابي  مهرجانهــا  تقيــم 

وفــاًء للحســين

اختتمت شعبة الفنون والمسرح التابعة لقسم التنمية والتأهيل االجتماعي للشباب في العتبة 
الحسينية المقدسة مهرجانها السنوي األول وفاًء للحسين )عليه السام( والذي احتضنه مسرح 
القصللر الثقافللي في مدينة كرباء المقدسللة، وتضّمن عّدة فقرات بينها عرض مسللرحية بعنوان 
)ليلللة ضياع الشللمر( وفقللرة الحكواتي، ومعللرض لفللن الفيلوغرافيا )الرسللم بالخيط والمسللمار(، 

وفيلم سينمائي وتهّجدات ومراثي من تقديم فرقة اإلنشاد الديني بالعتبة المقدسة.

األحرار/ قاسم عبد الهادي – تصوير/ قاسم العميدي

تحت شــعار
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ضوء عاشوراء يسطع على الشباب

والتأهيل  التنمية  قسم  رئيس  حتدث  السياق  هذا  ويف 
املقدسة عىل زكي  العتبة احلسينية  للشباب يف  االجتامعي 
التميمي قائاًل: ”استكامالً لربنامج قسم التنمية والتأهيل 
االجتامعي للشباب التابع يف العتبة احلسينية املقدسة بعمل 
مهرجان وفاء االمام احلسني )عليه السالم( وحتت شعار 
)خذنا جنودًا لك سيدي أوفياء( وكل ما نملك هو اإلمام 
احلسني )عليه السالم( من املشاريع والعوائل ومن جيع 
اجلوانب اخلاصة احلياتية واإلنسانية هي كلها مسّخرة اىل 

خدمة االمام احلسني )عليه السالم( ونرش مظلوميته“.
وأوضح الزبيدي، »جاء املهرجان اىل نرش مظلومية اإلمام 

احلسني )عليه السالم( عىل أرض الواقع«.
قّدم  السالم(  )عليه  احلسني  »االمام  أن  إىل  أيضًا  ولفت 
حممد  اهلل  اال  اله  ال  كلمة  رفع  سبيل  يف  والنفيس  الغايل 
رسول اهلل، باإلضافة اىل ان القسم يعنى برشحية الشباب 
عىل سبيل اخلصوص ورشحية املجتمع بصورة عامة ومن 
جيع اجلوانب، واستكامالً للخطة املعدة ونشاطات القسم 
سواء أكانت برامج فنية او ثقافية او دينية او اجتامعية او 
الشباب  رشحية  خلدمة  تسّخر  الربامج  هذه  فكل  نفسية 
بلدنا  يف  كثرية  هجامت  اىل  مستمر  بشكل  تتعرض  ألّنا 
التي  كاإلحلاد واالنحراف والتطرف والكثري من االمور 

تأتينا عن طريق الغرب«. 
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"1000 فتاة مكـــــــــّلفة" يتـــــّوجن بتاج 
العفاف الفاطمّي

األحرار/ نمير شاكر – تصوير: حسين العطار

مللا أجملُه من منظر يبعث علللى الطمأنينة، وروٌد أزهرْت في حديقة الحياة، لبسللَن تاج العّز 
والشللرف والعّفة الفاطمّي، وكانت النسللائُم تهبُّ عليهنَّ فتحملُ عبقهنَّ الممتزج بعطر 

القداسة الحسينية.
هذا المنظر الساحر جمع )1000 فتاٍة( من تلميذات المدارس الحكومية في المناطق النائية، 
داخللل صحن اإلمام الحسللين )عليلله السللام( لتكريمهّن بمناسللبة بلوغهّن سللّن التكليف 
الشللرعي، خللال حفللل أقامتلله مدرسللة اإلمللام الباقللر )عليه السللام( النسللوية للدراسللات 
الحوزوية التابعة لمكتب ممثلية المرجعية العليا الشللريفة في كرباء المقدسة وبالتعاون 

مع قسم  الشؤون الدينية في العتبة الحسنية المقدسة.

في رحاب الـــــقداسة الحسينية
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املكّلفات،  ببناتنا  الالئق  والتكريم  البهّي  احلفل  هذا  وعن 
حتّدث رئيس قسم الشؤون الدينية سامحة الشيخ أحد الصايف 
عىل  حترص  املقدسة  احلسينية  "العتبة  إن  قائاًل:  )األحرار(  ل� 
إقامة الربامج الدينية والتوعوية عىل طوال السنة داخل كربالء 
ب�  احتفى  الذي  بينها هذا االحتفال  املقدسة وخارجها، ومن 
)1000 فتاة( من بناتنا اللوايت بلغن سّن التكليف الرشعي".

تكون  ان  جيب  االرسة  داخل  البنت  "رعاية  أن  وأضاف، 
رعاية إسالمية والتي تعضدها وحتث عليها العتبات املقدسة 
احلميدة  الرتبية  أمهية  إىل  األرس  لتنبيه  الدينية  واملؤسسات 

وارتداء احلجاب وااللتزام بالتعاليم اإلسالمية".
ومن جانبه حتدث املرشف عىل مدرسة االمام حممد الباقر )عليه 
السابعة  "للسنة  قائاًل:  املوسوي  حممد  السيد  سامحة  السالم( 
الدينية  السالم(  )عليه  الباقر  االمام  مدرسة  تقيم  التوايل  عىل 
بالفتيات  واالحتفاء  التكريم  هذا  النسوية  احلوزوية  للعلوم 

بمناسبة بلوغهن سن التكليف"، مضيفًا أن "احلفل ُأقيم هذا 
العام تزامنًا مع ذكرى والدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

)عليها السالم(".
إقامة  الدينية  املدرسة  أولويات  "من  أن  املوسوي  وأوضح 
والنساء  بالفتيات  كبري  بقدر  واالهتامم  الربامج  هذه  مثل 
الدينية  بالتعاليم  االلتزام  عىل  وحّثهن  وثقافيًا  وفكريًا  دينيًا 

العظيمة".
جيع  اىل  رسالة  جملتكم  عرب  أوجه  أن  أود  املوسوي،  وتابع 
ومديرات  املعلامت  اخلصوص  وجه  وعىل  واالباء  االمهات 
االلتزام  عىل  وطالباتن  وتلميذاتن  بناتن  "بحثِّ  املدارس 
باحلجاب االسالمي وهذه رسالة نقدمها إىل املسلمني يف كل 

أنحاء العامل".
ظهورنا  عىل  نحملها  ثقيلة  أمانة  الرسالة  "هذه  بأّن  وأوضح 

والبد من أن نوصلها إىل األجيال الالحقة".

السيد محمد الموسويالشيخ أحمد الصافي
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بجدارة نجحت  الحسينية  للعتبة  الطبية  المشاريع 
والمحتاجين  الفقراء  للمرضى  رعايتها  ونثّمن 

)األحللرار( لللل  تؤّكللد  وأجنبيللللللللللة  عربيللة  شللخصيلللللللللللات 

األحرار/ خاص
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واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قال  لذلك،  وتأكيدًا 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي: كممّثل للمرجعية أوّضح بأن رسالتنا يف احلياة 
االنسان  الرتباط  املقومات  نوفر  أن  نحاول  دينية،  رسالة 
االهتامم  عن  فضاًل  احلقة،  الدينية  وباملعرفة  تعاىل  باهلل 
باإلنسان كإنسان، لذا تبنت العتبة احلسينية تنفيذ املشاريع 
التوّحد، واملستشفيات،  كاجلامعات، واملدارس، ومعاهد 
إىل جانب االهتامم االنساين بالطبقات املحرومة ودعمها، 
باإلضافة إىل االهتاممات االنسانية األخرى التي هي جزء 

من رسالتنا يف احلياة.
من  عدد  أمام  املهم  امللف  هذا  فتحْت  )األحرار(  جملة 
املسؤولني واألكاديميني وزّوار العتبة املقدسة القادمني من 

بلدان عربية وأجنبية، فأجابوا بالتايل:

اتفَقْت آراُء عدد من المسؤولين والسفراء واألكاديميين وزّوار مرقد اإلمام الحسين )عليه السام( 
من دول عربية وأجنبية، على نجاِح المستشفيات والمراكز الطبية التي أنشأتها العتبة الحسينية 

المقّدسة، وحجزت لها مكانتها المرموقة بين المؤسسات الطبية العالمية.
كما أّن البرامج اإلنسانية والمساعدات المقّدمة للمرضى والعوائل الفقيرة، أثبتْت بحسب هؤالء 
قيمللة ومكانللة العتبة المقدسللة بوصفها ليسللت مكاناً عبادياً فحسللب وإّنما معيللن حقيقي ال 

ينضُب من العطاء والخير الذي شمل الجميع با استثناء.
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المتخّصصة في الشؤون اإلسالمية البروفيسورة الفرنسية )ألكس(:

الكاتب والباحث األردني الدكتور مروان خليفات: 

وزير الصّحة الليبي السابق األستاذ الدكتور أحتيوش فرج أحتيوش:

أتابُع باستمرار األعامل واألنشطة التي تقدّمها العتبة احلسينية املقدسة يف 
املجاالت الطبية واإلنسانية والتعليمية، وأنا منبهٌر هلذه اإلنجازات العظيمة 
التي تقوم هبا والتي ختدم رشائح خمتلفة، وأنا أشعر بالفخر أليّن انتمي خلّط 
أهل البيت )صلوات اهلل وسالمه عليهم(، والعتبة احلسينية متّثل هذا اخلط 
الرشيف؛ بام تقّدمه من مساعدات للضعفاء والفقراء وتسهيل أمور الناس 
وتقديم اخلدمات االجتامعية هلم السيام يف بناء املستشفيات واملراكز الطبية 

التي قّدمت خدمات مهمة للعديد من املرىض وهو ما نفتخر به جيعًا.

أعتقد أن اإلنسانية هي الدين احلقيقي وهذا ما يتم مالحظته يف املساعدات 
واخلدمات التي تقّدمها املرجعية الدينية واملؤسس��ات االسالمية والعتبات 
املقدس��ة، ومن بينها العتبة احلسينية التي قدمت انموذجًا آخَر عن املساعدة 
والقّوة واألُلفة بني الناس وخاّصة يف افتتاح مستش��فى متخّصص بمعاجلة 
أمراض الرسط��ان، يقّدم اخلدم��ات لألطفال جمّانًا، وق��د تفاجأت حقيقًة 
بوجود مش��اريع كبرية يف مدينة كربالء املقدسة، وما تقدمه العتبة احلسينية 
م��ن دور مه��م واس��رتاتيجي ملعاجل��ة األم��راض الرسطاني��ة وغريها من 

اخلدمات الطبية.

 ل��وال وجود العتبة احلس��ينية ودعمها ملا أمكن م��ن حتقيق هذه اإلنجازات 
الت��ي تّم االطالع عليها خالل زيارتنا إىل كربالء املقّدس��ة، وبدورنا نش��يد 
بدور القائمني عىل العتبة احلس��ينية واملؤسس��ات الطبية والتعليمية التابعة 
هلا س��يام جامعة السبطني )عليهام الس��الم( الدولية للعلوم الطبية، واملفرح 
بالنسبة لنا أننا وجدنا القائمني عىل هذا املكان املقدس نفذوا مشاريَع مهّمة 

وكبرية تصّب يف خدمة الصالح العام، وهي مشاريع تدعو للفخر.
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السياسي واإلعالمي اللبناني نسيب حطّيط:

سفيرة أستراليا لدى العراق، السيدة باوال إليزابيث كانلي: 

أستاذ طب األشعة التداخلية في جامعة القاهرة الدكتور فاروق حسن: 

العتبة احلسينية تدخلت لسّد الثغرات والفجوات التي حصلت يف البالد 
بعد سقوط النظام عن طريق مشاريعها التي ُسّخرت خلدمة املواطنني، 
الطبي  املستوى  عىل  احلسينية  للعتبة  مشاريع  من  اليوم  نشاهدُه  وما 
اخلربات  تستثمُر  أنا  عن  فضاًل  العاملية،  حتاكي  فإنا  واحلريف  والتقني 
اخلارجية لتقديم أفضل اخلدمات الصحية للمواطنني، وأرى بأّن العتبة 
احلسينية تعمل اآلن بنفس املسار التي تقوم به بام يسمى املقاومة الثقافية 
أنا  إىل  إضافة  واملذهب،  الدين  حتفظ  التي  األطر  لتحقيق  والفكرية 
الناس، حيث أنا تقدم خدماتا الصحية  تعمل عىل تأمني احتياجات 
والطبية وغريها بالتوازي مع اجلانب العقدي الذي تقدمه طوال العام.

العمرانية  املقدسة  العتبة  مشاريع  يف  خالهلا  جتّولت  مرة  أّول  يف 
يف  وخصوصًا  جدًا،  رائعة  وجدتا  الطبية،  واملراكز  واملستشفيات 
من  عدد  أكرب  واستقبال  واملحتاجني  املرىض  ترعى  التي  املشاريع 
الزائرين، إنه عمل رائع، وأكثر ما أهبرين مرشوع صحن العقيلة زينب 
الرسطانية،  األورام  ملعاجلة  الدولية  وارث  ومؤسسة  السالم(  )عليها 
فهي تقدم مساعدات طبية للكثري من الناس، الذين يتلقون عالجا طبيًا 
التفاين  متطورًا، حيث توجد أنظمة عالجية وأجهزة متطورة، وملست 

الكبري لدى األطباء يف عملهم.

أُعجبنا بما رأيناه من مشاريع مذهلة للعتبة الحسينية المقدسة، سواء 
أكان في المراكز الطبية أو مؤسسة وارث الدولية لعالج األمراض 
السرطانية، من حيث األجهزة الطبية المتوفرة على مستوى العالم 
والكوادر الطبية لديها رؤية أنها تعمل كمؤسسة عالمية وتريد أن 
تصل إلى أعلى ما يمكن الوصول له في المجال الطبي، وكذلك 
رغبتها وحماستها وقدرتها على تأسيس مثل هشذه المشاريع الطبية 

المهمة التي يحتاجها المواطن العراقي.
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وأجنبية عربيًة  دولة   )23 ( بمشاركة 

العتبــة الحســينية تختتم مهرجــان كوثر 
العصمة الثقافي الدولي الثاني 

تقرير: احمد الوراق- نمير شاكر/ تصوير: وحدة المصورين
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اختتمللت العتبللة الحسللينية المقدسللة مهرجللان كوثر العصمللة الثقافللي الدولي الثانللي والذي 
حمل شللعار )فاطمة الزهراء "عليها السام" هدية السماء وكوثر العطاء(، في الصحن الحسيني 
الشللريف، بحضللور االميللن العللام للعتبللة الحسللينية المطهللرة االسللتاذ حسللن رشلليد العبايجللي 
وشللخصيات علمية واكاديمية واساتذة الجامعات العراقية فضا عن شخصيات دينية وفضاء من 
الحوزة العلمية وباحثين وقراء، تضمن الحفل تاوة عطرة من الذكر الحكيم ومن ثم كلمة الوفود 
المشللاركة وكلمة امام جامع الزهراء )عليها السام( في الفلوجة الشيخ بال العبدلي وقصيدة 
للشللاعر نجاح العرسان ومشللاركة لحافظ  القران من قبل العتبة الحسللينية ومن ثم تكريم بعض 

الشخصيات الخطاطين ولكل اطراف كرباء المقدسة.

وللحديــث اكثــر عــن هــذا الموضــوع ألقــى 
االمين العام للعتبة الحســينية المقدسة 
كلمته في حفل الختام قائال: ان هلذه الشخصية 
العظيم��ة ارسار االهي��ة تعج��ز العقول من حتليل وكش��ف 
مكنون��ا والرس املس��تودع فيها وتتجىل العظمة والقداس��ة 
يف خلقته��ا وتكوينه��ا وش��خصيتها الفردي��ة واالجتامعي��ة 
وبمس��توى يفوق تصور واس��تيعاب فه��م العقل البرشي، 
فهي احلوراء االنسية ومهجة قلب املصطفى )صىل اهلل عليه 
واله( وروحة التي بني جنبية وهي التي قال عنها الرس��ول 
حممد )ص��ىل اهلل عليه واله( )هي فاطم��ة بنت حممد، وهي 
بضع��ة من��ي وهي قلب��ي وروحي الت��ي بني جنب��ي(، التي 
عاشت وترعرعت يف ظالل الوحي مع امها السيدة خدجية 
)عليها الس��الم( وابيها الرسول حممد )صىل اهلل عليه واله( 
فكان هلذه البيئة االثر الوراثي عىل تنشئتها  )عليها السالم(.

وتابــع العبايجي: ان الس��يدة فاطمة الزه��راء )عليها 
السالم( من مؤسيس نضة اعطاء الصدقة وااليثار والكرم 
يف املجتمع، وهي اول من سن حقوق املرأة وجسد مكانتها 
واعتباره��ا وكرامته��ا يف املجتم��ع وهل��ا الفض��ل الكبري يف 
اعن��اق النس��اء جيعا، ان اهم م��ا يلفت االهت��امم والرتكيز 
علي��ه يف مهرجان كوث��ر العصمة الثقايف املب��ارك هو تراث 
الزه��راء )عليها الس��الم( وهويته��ا املعرفية املس��تمدة من 
جوانب عديدة امهها املصدر القرآين وما نزل فيها من آيات 
الذكر املجيد وهذه املنزلة االهلية ال يدانيها هبا احد فمقامها 
ن��ورا اهليا وهي م��ن اركان اي��ة التطهري واملباهل��ة والقربى 
وغريها وتيمنا هبذه املناس��بة العظيم��ة التي ارشقت بنورها 
الس��اموات واالرض كان من املناس��ب ان نتمعن ونغوص 
يف كنوز تراثها اجلهادي والفك��ري الثري خالل حياة ابيها 
وبع��د وفاته خصوصا يف املدينة املنورة ويف مقدمتها اخلطبة 
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الفدكية العصامء وهي الكلمة التي القتها الس��يدة )عليها 
السالم( يف مس��جد النبي بعد وفاته )صىل اهلل عليه واله( 
واحدة من االدلة واحلجج الدامغة التي نستنري هبا يف هذا 
املهرج��ان الكبري كصفحة من الصفح��ات املرشقة لتبيان 

عصمتها وقوة شخصيتها املتنوعة.
ونــوه العبايجــي: وختام��ا بأس��م العتبة احلس��ينية 
املقدسة نحيي املشاركة الفاعلة واملسامهة الكبرية لألخوة 
احلضور من داخ��ل وخارج العراق الذين جتش��موا عناء 
الس��فر للمهرجان كوث��ر العصمة الثقايف بنس��خته الثانية 
ونتمن��ى هلم طي��ب االقامة يف حرضة س��يد الش��هداء ايب 
عبداهلل احلسني )عليه السالم( ونأمل ان يكون حضورهم 
راف��دا م��ن رواف��د املعرف��ة القرآني��ة ألثب��ات احقية هذه 
العصم��ة التي اذه��ب اهلل عنها الرج��س وطهرها تطهريا 

ونرش رسالتها بام خيدم االسالم واملسلمني.
وبدورهــا تحدثــت رئيســة جامعــة الزهراء 
)عليهــا الســالم( للبنــات وعضــوا اللجنــة 
العلمية لمهرجان كوثر العصمة الثقافي 
ســلطان  المــال  زينــب  د.  الثانــي  الدولــي 

قائلــًة: ان مهرج��ان كوثر العصمة يف يوم��ه الرابع عىل 
الت��وايل حتت ش��عار فاطمة الزه��راء هدية الس��امء وكوثر 
العطاء ه��ذا املهرجان الثق��ايف الدويل الث��اين تقيمه العتبة 
احلس��ينية املقدس��ة بإضاف��ة واس��تقطاب ثل��ة كب��رية من 
الباحث��ني واالس��اتذة والباحث��ات واالكاديمي��ني، وهذا 
املؤمتر اقيمت به اجللس��ات البحثية وهناك مس��ابقة بحثية 
ب��ني االبحاث املرس��لة، وقد وصل الين��ا 113 بحثا وتم 
انتق��اء افضل ع��رشة ابحاث هل��ا جوائ��ز فالبحث االول 
له مليون��ان و500 دنيار، والبحث الث��اين له مليونا دينار 
والبح��ث الثالث مليون دين��ار، فاالمر الذي حصل وفق 
رشوط وضواب��ط علمي��ة تم انتقاء ه��ذه االبحاث ولكن 
ه��ذه االبح��اث رشيطتها كلها تتعلق بش��خص الس��يدة 
الزه��راء )عليها الس��الم( وهذه االبح��اث املنتقاة ضمن 
رشوط البح��ث العلمي الرصني وه��ذه االبحاث الثالثة 
وبقي��ة االبحاث من البح��ث الرابع اىل البحث العارش تم 

ختصيص جائزة قدرها 500 ألف دينار.
اىل  رسالة  ايصال  هو  مؤمترات  هكذا  اقامة  من  واهلدف 
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التوجهات  هلا  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  اجع  العامل 
القيمية  باملنظومات  تتم  والقيمية  والبحثية  العلمية 
للناس جيعا وال سيام املرأة بالتحديد وهذا املهرجان اقيم 
وشخصية  السالم(  )عليها  الزهراء  السيدة  تكون  لكي 
السيدة الزهراء هبذه الوالدة امليمونة لكي تكون النموذج 
تقتدي  امرأة  لكل  العليا  والقيمة  االسمى  واملثل  االعىل 
يف  ومنهجها  ونجها  هدهيا  عىل  وتسري  الزهراء  بالسيدة 
صالح  النرس  التحرض  اىل  للمجتمعات  الرتبوي  املنهج 
االم  الصاحلة  هي  املربية  االم  تكون  عندما  املجتمعات 
والسلوكية  املعرفية  باجلوانب  تعنى  التي  املثقفة  الواعية 

والقيمية قبل العلمية..
فأذن العتبة تتم باجلوانب القيمية والسلوكية واملنظومات 
واعي  نسوي  جيل  وبناء  القيادية  املراة  وتعامل  الفكرية 
مثقف يتسلح اوال بالعقيدة الفاطمية الزينبية ويتسلح اىل 

جانب هذا بالعلم واملعرفة والثقافة..
اىل  تقدم  باملراكز سوف  فازت  التي  البحوث  اىل  بالنسبة 
سامحة املتويل الرشعي )دام عزه( ثم سيكون هناك اصدار 
خاص هلذه االبحاث حتت عنوان املهرجان الثقايف الدويل 

اكيد  االبحاث  هذه  السامء،  هدية  العصمة  كوثر  الثاين 
سيتم  طبعها  بعد  اوال  فيها  وخالصة  توصيات  هناك 
واالوس��اط  التعليمية  املؤسسات  اىل  وتقديمها  نرشها 
املنظومات  ببناء  تعنى  التي  املؤسسات  وجيع  اجلامعية 
الفكرية واملعرفية، هذا التالقح الفكري الذي حيصل من 
الوفود  هذه  وتتضمن  العتبة  اىل  تأيت  التي  الوفود  خالل 
علينا  وف��دوا  دول��ة   23 وه��ي  ال��دول  وباقي  االجانب 
وهؤالء ما بني مشارك بالبحث وبني طيف زائر وهؤالء 
سيعطون الرسائل اىل العامل ما هذه املؤسسة املقدسة وما 
هو فكرها وماهي رسالتها وما هي مبادئها وجيب ان تبث 
مبادئ االمام احلسني )عليه السالم( وامه السيدة الزهراء 
اىل العامل اجع لكي يعرف العامل اجع ان هذه املؤسسات 
الدينية هي ليست حوزة علمية ودينية تعنى بأمور املراسم 
الثقافة  وبناء  الفكر  وبناء  بالفكر  تعنى  وانام  والشعائر 
والعلم واالخالق والسلوك وكل هذه التوجهات جمسدة 
برسالة االمام احلسني االصالحية التي قال فيها مل اخرج 
لطلب  خرجت  انام  مفسدا  وال  ظاملا  وال  بطرا  وال  ارشا 

االصالح يف امة جدي.
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شعبة المختبرات في العتبة الحسينية 
تنظم ورشة عمل تثقيفية

األحرار/ أحمد الوراق – تصوير/ محمد القرعاوي

سللعياً منها للحفاظ على صّحة منتسللبيها وزائري اإلمام الحسللين )عليه السللام(، اقامت شعبة 
المختبللرات التابعللة لهيأة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسللينية المقدسللة ورشللة عمل 
تثقيفيللة حللول اتّبللاع الطرق الصحية والشللروط الواجللب توافرها فللي مواقع تحضيللر األغذية تحت 
عنللوان )الشللروط الصحية للعامليللن في تحضير األغذية(، وذلك على قاعة مجمع سلليد الشللهداء 

)عليه السام( الخدمي.
الورشللة تضّمنت محورين أساسلليين، المحور االول هو المحور التثقيفي مللن جانب تناول االغذية 
الصحية بالنسبة للمرضى بشكل عم والمنتسبين بشكل خاص والمحور الثاني من جانب التوعية 

الصحية للعاملين بتحضير االغذية والمياه.

ســعياً منهــا للحفــاظ علــى 
وزائريهــا منتســبيها 
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)األحرار(  ل�  حتدث  املوضوع  هذا  حول  اكثر  ولتفاصيل 
املقدسة، عيل  العتبة احلسينية  املختربات يف  مسؤول شعبة 
والتعليم  الصحة  هيأة  نشاطات  ضمن  قائاًل:  نجم  بدر 
املختربات  شعبة  تقيم  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الطبي 
ورشة عمل بعنوان )الرشوط الصحية للعاملني يف حتضري 
املحور  االول  املحور  حمورين  تتضمن  والتي  االغذية(، 
للمرىض  بالنسبة  الصحية  االغذية  جانب  من  التثقيفي 
من  الثاين  واملحور  خاص،  بشكل  واملنتسبني  عام  بشكل 
للعاملني  الصحية  التوعية  جانب  يف  العاملني  الورشة 
بتحضري االغذية واملياه والتي هي كيفية املحافظة وتطبيق 
ومطاعم  املضيف  يف  مراعاتا  الواجب  الصحية  الرشوط 

األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة.
التوعية  هو  الورشة  هذه  اقامة  من  اهلدف  ان  وأض��اف: 
للعاملني يف جمال حتضري التغذية واملياه والتعامل مع الغذاء 
اىل  وتقديمها  وحتضريها  وخزنا  املواد  جلب  من  ابتداء 

املنتسب بشكل سليم وآمن. 

مشريًا: نستهدف هبذه الدورة كل العاملني يف جمال االغذية 
وهو مضيف االمام احلسني )عليه السالم( املركزي وجممع 
الزائرين  وم��دن  اخلدمي  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
الطبي واملتمثلة  والتعليم  الصحة  ورياض االطفال وهيأة 
حتوي  التي  اجلامعات  وكذلك  ومراكزها  بمستشفياتا 
املطاعم وكل مواقع تقديم الغذاء التابعة اىل العتبة احلسينية 

املقدسة.
ومدير  اق��دم  زراعيني  مهندسني  رئيس  حتدث  وب��دوره 
اجلودة يف املعمل الغذائي، عبد اخلالق عباس قائاًل: تعترب 
حتوي  لكونا  واملهمة  املتميزة  الورشات  من  الورشة  هذه 
الواجب  والرشوط  االغذية  فحص  كيفية  عن  معلومات 
اماكن  يف  العاملني  تفيد  التي  االغذية  حتضري  يف  توافر 
االغذية التابعة اىل العتبة املقدسة، والغرض منها هو حاية 
الزائرين والوافدين اىل العتبة املطهرة لكي نقدم افضل مادة 

غذائية بعيدة عن التلوث واالمراض املعدية.
بني  الثقافة  ه��ذه  مثل  نرش  رضورة   عىل  عباس  وأك��د 
الغذائية  امل��ادة  ونفاذ  تاريخ  ق��راءة  وهي  اال  املواطنني، 
الطرق  بواسطة  عوجلت  وهل  املخازن  يف  خزنا  وكيفية 
)البسرتة(، كونا حتتوي عىل احلرارة  احلديثة وهي عملية 
فيها،  املوجودة  اجلراثيم  القضاء عىل كل  والتي من شأنا 
وهذه امليزات عىل املواطن ان يتعلمها ويعرفها ألنا ثقافة 
حديثة ويرى ما اذا كانت العلبة قد تعرضت اىل الصدمات 
الطعام  بتلوث  يتسبب  قد  مما  االمور  والصدأ وغريها من 

داخل العلبة".

عبد الخالق عباسعلي بدر نجم
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مشاهدات من البحرين 
سجّلتها باصــرة عراقية

زرُت البحرين مع العائلة سنة )2008م( في طريقي الى العراق وكان نزولنا 
فللي مطار المنامة القديم ليومين، وزرتها ثانيللة في الفترة )5- 10 كانون 
الثانللي 2023م(، وكان نزولللي في مطللار المنامة الجديد الواسللع والكبير، 
ومن المناسب اإلشارة إلى بعض المشاهدات السريعة من وحِي الزيارة 

القصيرة.
بقلم: الدكتور نضير الخزرجي

حسينية الحورة في حي الحّدادين  
نادرًا ما أرى حسينية تزّين واجهتها بألواح القاشاين حمفور 
سيد  جانب  اىل  دماءهم  بذلوا  الذين  الشهداء  أسامء  عليها 
الشهداء اإلمام احلسني )عليه السالم(، وهو أمر جيل جتعل 
ذاكرة الفرد ومشاعره دائمة االستحضار هلؤالء األبطال مثلام 

يستحرض شهداء بدر وُأحد ومؤتة وغريها.
لفَت انتباهي واجهة حسينية احلدادة يف منطقة )احلورة( وسط 
برشيطني  واجهتها  تزّينت  حيث  البحرين  عاصمة  املنامة 
متوازيني من ألواح القاشاين يستطيع الناظر مالحظة أسامء 

شهداء كربالء.
تعترُب حسينية احلدادة من احلسينيات القديمة يف منطقة احلورة 
وسط العاصمة املنامة التي شيدت سنة )19٦8م(، وُسّميت 
بذلك ألنا كانت وسط سوق احلدادين ومن املهنة أخذت 

اسمها ومن شّيدها هم من أصحاب املهنة.
للقدر حضوره في الا متوقع

مع  التعامل  بلندن  احلسينية  املعارف  دائرة  يف  عميل  ضمن 
احلسني  باإلمام  املتعلق  وال��دارج  الفصيح  الشعر  نصوص 
)عليه السالم(، وعدد من هذه النصوص تكون الذاكرة عىل 
وئام معها؛ ألنني سمعتها من خطيب املنرب احلسيني منذ أن 

وعت أذين ذكر احلسني ومصابه.
وطاملا سمعت الناعي يرّدد بالطور البحراين أبيات اخلطيب 
البحريني املال عيل بن فايز املتوىف سنة )1904م(  والشاعر 

من الشعر الدارج:
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هالنوْح يا زهرْة عىل منهو تنوحنْي
ْك عىل حسنْي ْك عىل املسموْم لو نوحهِ نوحهِ

اىل أن يقول:
كّل العزا والنوح والصيحة عىل حسنْي

ليضعني  القدر  يأيت  فايز  بن  رحيل  عىل  عامًا   120 وبعد 
مبارشة امام قربه الرشيف يف مقربة سند بالبحرين.

مجالس الفاتحة بثمان جلسات
ختتلف جمالس الفاحتة من بلد إىل آخر، فحيث أن جملس الفاحتة 
مع  عام  بشكل  ولساعتني  واح��ٍد  يوم  عىل  يقترص  لندن  يف 
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تقديم وجبة طعام أو االقتصار عىل الشاي والقهوة والفاكهة 
واحللوى، فإن جملس الفاحتة يف البحرين يستمر لثالثة أيام، 
ويف  ومساًء،  وعرصًا  صباحًا  جلسات  ثالث  يوم  كل  ويف 
والثانية  صباحًا  واحدة  جلستني  عىل  يقترص  الثالث  اليوم 
يتوىل  تعزية  جملس  بقراءة  تنتهي  عرصًا  واألخرية(  )الثامنة 
اخلطابة فيها أحد خطباء املنرب احلسيني، وُيعرف املجلس عند 
أهل البحرين بكرس الفاحتة أو خامتة الفاحتة، واملجلس يكون 
بشكل عام عند مرقد الفقيد أو الفقيدة، ويف بعض األحيان 

يكون يف املساء يف املسجد أو احلسينية )املأتم(.
مواقع إلكترونية للمساجد والحسينيات

عام  بشكل  )مأتم(  حسينية  أو  مسجد  لكل  أّن  الحظُت 
وبخاصة  االجتامعي  التواصل  مواقع  يف  الكرتونيًا  موقعًا 
)االنستغرام( يتوىّل نرش فعاليات املسجد وأخبار املنطقة من 
وفيات ومواليد مع التوقيتات بحيث يتسنى لكل ساكن يف 

املنطقة معرفة ما جيري حوله وأداء الواجب االجتامعي كام 
هو احلال مع موقع مأتم احلورة احلدادة، وزادت بعض املراكز 
الدينية مثل مسجد اخلواجة يف شارع اإلمام احلسني )عليه 
إعالنات  لوحة  وضعت  أن  البحرين  باب  داخل  السالم( 
فيها جدوالن واحد للوفيات والثاين للمرىض الراقدين يف 
املستشفيات، بحيث يقف املصيل عىل كامل أخبار من توىف 
فيؤّدي واجب العزاء وأخبار املرىض فيؤدي واجب الزيارة 

والعيادة يف املستشفى.
شارع باسم اإلمام الحسين )عليه السام(

وسط  الواقع  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  شارع  يتحّول 
ثانية حيث  املنامة يف شهر حمّرم احلرام اىل كربالء  العاصمة 
يزدحم باملواكب احلسينية واملعزين، والفيلم القصري املرفق 
بتعليق املال مهدي سهوان حاٍك عن هذه احلقيقة التي يعتّز 

هبا أهايل اململكة.
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الذي مّزق اهلدوء  املميت  العنف  املواطن عيل منّور  يتذّكر 
 ،)2022 األول  كانون   19( بتاريخ  اآلمنة  للقرية  املحيل 
ابن أخي  النار وخرجت ورأيت  "سمعُت إطالق  فيقول: 

ملقًى عىل األرض".
"جمموعة  إّن  عامًا(:   34( حسني  مظهر  عباس  يقول  فيام 
وبدأت  مساًء(   8:15( الساعة  حوايل  وصلوا  املتطرفني 

بإطالق النار عشوائيًا".
بالدموع:  تنهمر  وعيناه  منّور،  جار  علوان،  جبار  قاَل  فيام 
"ابني وحفيدي وأبناء ّعمي استشهدوا باهلجوم اإلرهايّب".

وأضاف الرجل املسنُّ الذي فقد أربعة من أقاربه: "إنه أمر 
مؤمل للغاية، ومل نتوّقع مثل هذا احلادث".

مرصعهم  أشخاص  ثامنية  لقي  يشء،  كلُّ  انتهى  وعندما 
وأصيب ستة آخرون بجروح خطرية، ومل يتم القبض عىل 

أي من املهاجني.

اخلوف من االنتقام
قبل  الرئييس  القتال  انتهاء  منذ  طوياًل  شوطًا  العراق  قطَع 
ل�  حًدا  ووضع  داعش،  تنظيم  ضد  سنوات(   5( من  أكثر 
مساحات  عرب  ما  يومًا  امتّدت  التي  املزعومة،  "اخلالفة" 

شاسعة من العراق وسوريا.
املواطنني  أرواح  حتصُد  تزال  ال  الدورية  اهلجامت  لكّن 
العراقيني الذين أنكتهم احلرب وعانوا عقودًا من الرصاع 
الذي اندلع خاصة بعد الغزو الذي قادته الواليات املتحدة 

عام )2003(.
كانون  اإلرهايب يف )18  داعش  تنظيم  نصبه  وأسفَر كمني 
األول/ ديسمرب املايض( عن مقتل )9( من رجال الرشطة 
شامل  كيلومرت(   100( بعد  عىل  كركوك،  يف  الفيدرالية 
هم  املدنيون  يكون  األحيان  من  كثري  يف  ولكن  بغداد، 

الضحايا.

ترجمان
داعش هجماُت 

أرواح  تحصد  تللزال  ال 
قيين  ا لعر ا

تقرير/ غيوم ديكام - ترجمة/ األحرار

هجوم مباغت ضرب بعد غروب الشمس قرية 
في  الواقعة  الشيعية  العراقية  بالي(  )آلبو 
مستهدفاً  ديالى،  بمحافظة  الخالص  قضاء 
من  مسلحون  اقللتللحللَم  عللنللدمللا  هلللدوءهلللا، 
العناَن  وأطلللللقللوا  البلدة  اإلرهللابللي  داعللش 

لنيران بنادِقهم.
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إّن  العشائر:  شيوخ  أحد  رشيد  خالص  الشيخ  ويقول 
"رئيس الوزراء العراقي حممد شياع السوداين اتصل به بعد 

اهلجوم و توسل له بمنع أي أعامل انتقامية عنيفة".
وأوضح رشيد أّن "مثل هذه األعامل االنتقامية كانت عىل 
ُتتهم  التي  املجاورة  القرى  األرجح يف شكل هجامت عىل 

أحيانًا بتوفري مالذ آمن لإلرهابيني".
إن  اسمه(:  نرش  عدم  )طلب  بالرشطة  عقيد  يقول  فيام 
مهاجتهم  ويواصلون  الريف  يف  خيتبئون  "اإلرهابيني 

متقطع". بشكل 
أن  أوضح  فقد  اخلرضان  عدي  اخلالص  بلدية  رئيس  أما 
املجاورة  املناطق  من  اإلرهابيون  هلا  يعرب  بايل  آلبو  "قرية 

وإقليم كردستان لتنفيذ هجامتم".
تقوم  تعد  "مل  اإلرهابية  اجلامعة  فإن  اخلرضان،  وبحسب 
بعمليات عسكرية أو تستويل عىل أراٍض، بل بدالً من ذلك 
تقوم بعمليات العصابات"، ويتطلب ذلك جهدًا عسكريًا 

يف  املوجودة  العسكرية  القوات  وإسناد  لردعهم  مضاعفًا 
القرية.

- نقاًل عن وكالة فرانس برس.

قطَع العراق شوطاً 
طويالً منذ انتهاء 

القتال الرئيسي قبل 
أكثر من )5 سنوات( 
ضد تنظيم داعش، 

ووضع حًدا لـ "الخالفة" 
المزعومة

،،

،،
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فيام يقول مؤلف كتاب )اإلمام احلسن املجتبى )عليه السالم( 
لعام  األوىل  بالطبعة  مقدمته  يف  حيدر  نزار  اإلدارة(  وحترير 
)عليه  املجتبى  احلسن  اإلمام  مركز  عن  والصادر  201٦م 
السالم( للدراسات التخصصية يف النجف االرشف واملطبوع 

عىل نفقة العتبة احلسينية املقدسة:
"بغض النظر عن األسباب التي دفعت معاوية بن أيب سفيان 
مع  وّقعها  التي  اهلدنة  اتفاقية  وروح  بنص  االلتزام  عدم  اىل 
سبط رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( اإلمام احلسن بن عيل 
بن أيب طالب )عليهام السالم(، فان النص برأيي ُيعد احد أهم 
اإلمام  أمالها  قد  كان  والتي  التاريخ  ثبتها  التي  االتفاقيات 
احلسن )عليه السالم( من اجل حتقيق املصلحة العليا لألمة 
اجلاهلية  السياسات  بسبب  أوصاهلا  تتمزق  أن  كادت  التي 
الطبيعي  االمتداد  ُتعد  والتي  األم��وي،  احلكم  اتبعها  التي 
لسياسات بني أمية ضد الرسالة وضد الرسول األكرم )صىل 
اهلل عليه وآله( والتي قامت عىل التآمر ضد دين اهلل تعاىل وشن 
أن  اىل  املسلمني،  ضد  اجليوش  وجتيش  والغارات  احلروب 

حقق اهلل تعاىل وعده بنرص املؤمنني بفتح مكة".. 
ابتعد عن احلقيقة إذا ما اّدعيت هنا أن  "ال  ويضيف حيدر: 
الوثيقة أحدى أكثر النصوص التارخيية التي القت التجاهل 
إدانة  وأوضح  أول  أنا  بسبب  املؤرخني  قبل  من  والتضييع 

والظامل  املنحرف  األم��وي  واحلكم  أمية  بني  ضد  تارخيية 
أو جتاهلها  الوثيقة  واملعتدي، لذا سعى األمويون اىل إخفاء 
ثم تنعهم فقهاء البالط واإلعالم األموي الذي بذل كل ما 
يمكن  لذا  األقل  عىل  جتاهلها  أو  إخفاء  اجل  من  وسعه  يف 
اعتبارها بالفضيحة الدينية والسياسية حلكمهم من جانب وملا 
اعتمد عىل املنهج الرسايل الذي اعتمده أهل البيت )عليهم 
السالم( يف انه استمرار خلط الرسالة التي ُبعث هبا رسول اهلل 

من جانب أخر"..
مل يكن معاوية يستحق اخلالفة ال من قريب وال من بعيد واىل 
ذلك أشار اإلمام احلسن )عليه السالم( يف كل رسائله التي 
بيد  بعثها  رسالة  يف  السالم(  )عليه  قوله  ومنها  معه،  تبادهلا 

حرب بن عبد اهلل االزدي بعد كالم طويل قال فيه:
عىل  معاوية  يا  توثبك  من  املتعجب  فليتعجب  "..اليوم   

اثر يف  الدين معروف وال  أهله، ال بفضل يف  أمر لست من 
اإلسالم حممود.."، وقد اعتمد اإلمام السبط )عليه السالم( 
)عليه  املؤمنني  أمري  أبيه  قبل  من  قاله  ما  عىل  هذا  بكالمه 
من  انك  "واعلم  بقوله:  اخلالفة  نازعه  يوم  ملعاوية  السالم( 
الطلقاء الذين ال حتهِل هلم اخلالفة، وال ُتعقد معهم اإلمامة وال 

يدخلون يف الشورى".

المسلمين  بيعة  إن  من  الرغم  على  السام(  )عليه  الحسن  واإلمللام  معاوية  بين  الوثيقة  وقّعت  لقد 
)المهاجرين واألنصار( للسبط المجتبى بعد استشهاد أبيه اإلمام علي )عليه السام( التي جاءت عامة 
باإلجماع وعانية بعيده عن اإلكراه والضغط والتهديد والوعيد؛ كما ُذكرت ذلك كل مصادر التاريخ كالطبري 
والطبراني  المصطفى  وبشارة  والبحار  النظيم  والدر  الحق  إحقاق  وشرح  الطالبين  ومقاتل  واليعقوبي 

في األوسط والحاكم وينابيع المودة وشرح النهج وغيرها كثير من المصادر المعتبرة.

اإلمام الحسن المجتبى
وتحرير اإلرادة

قراءة عيسى الخفاجي
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لقسم  التابع  والديني  الثقايف  ال��رتاث  إحياء  مركز  يسعى 
الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة حلقيق 
الشيخ  القرآن( ملصّنفه  البيان يف رشح قصص  كتاب )زبدة 
حمّمد بن حممود الطبيس )رحه اهلل( � كان حّيًا سنة 1085ه�.

آيات  من  يشء  تفسري  فأردت   .." أّوله:  يف  املؤلف  ويقول 
البال وتشّوش األكر من  البضاعة وقصور  قّلة  � مع  القرآن 
الدهر الغّدار � فنظرت إىل احلديث املروي من طرق العاّمة 
أربعة  إىل  القرآن  تقسيم  يف  واألئمة  النبّي  من  واخلاّصة 
أرباع .. فرشعت يف تفسري الربع الرابع وهو ذكر القصص 
واألمثال، ثّم بعد اإلمتام سّميته بزبدة البيان يف رشح قصص 
عليه  اهلل  )صىّل  نبّينا  أحوال  من  نبذ  بذكر  وأكملته  القرآن، 

وآله( وأئمة األنام )عليهم الصالة والسالم( ..".
علاًم بأّنه رشع يف تأليفه يف شهر رمضان من سنة )1082ه�(، 

وأمّته يف منتصف شهر ذي احلّجة احلرام سنة )1083ه�(.

تراث سامراء 

قيد التحقيق
زبدة البيان 

في شرح قصص القرآن
ص��در حديث��ًا الع��دد الس��ادس م��ن جمل��ة )تراث 
س��امراء( املجل��ة العلمي��ة املحكم��ة ملرك��ز تراث 
س��امراء التابع اىل العتبة العس��كرية املقدسة والتي 
ُتعن��ى ب��رتاث مدين��ة س��امراء وش��ؤونا الفكرية 

والعلمية. 
وق��د تن��اول الباحثون يف ه��ذا الع��دد جمموعة من 
املوضوع��ات املهم��ة واملتنوع��ة يف خمتل��ف أبواب 
املعرفة، بدًء برس��الة اإلمام اهلادي )عليه الس��الم( 
اىل أه��ل األه��واز والتي تأيت اس��تكامال ملا طرح يف 
العددين الس��ابقني م��ن أبحاث يف ذات الرس��الة؛ 
يف بح��ث عقائدي ش��يق لبي��ان معن��ى )األمر بني 
األمري��ن(، م��رورًا بباق��ة متنوعة م��ن األبحاث يف 
أب��واب: اللغ��ة، والتأري��خ، والس��رية، والرجال، 

وسوى ذلك من أبحاث يف الشأن السامرائي.
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�����ع�����راِء أع�����ي�����ا ال�����ب�����ي�����اُن ق������رحي������َة ال�����شُّ
اِب ب��م��ه��ج��ٍة ����������طُّ ع�����ىل ال��������������ُّ ِش�����ع�����ٌر ُيَ
ال���وغ���ى ف  ُي������زغ������رُد  م������غ������واٍر  وس���������الُح 
�����ٍب وب������ك������لِّ س����������اٍح ب������ال������دم������اء ُم�����ضَّ
وب�����ك�����لِّ وج��������ٍه ض�����اح�����ٍك ع���ن���د ال��������ّردى
ُم����ق����ات����ٍل ِزَن��������������اِد  ف  احل����ق����ي����ق����ِة  ق�����ل�����ُم 
ال���ع���ال دار  ف������إن������ه   ال�������ع�������راق  أّم����������ا 
م���ه���ام َدج��������ْت ف���ي���ه اخل�����ط�����وُب ف���ج���ن���دُه..
س�����ي�����ٌف ب������ِزن������ِد احل���������قِّ م�����ا ي�����وم�����ًا ن��ب��ا
ال����وغ����ى ع����ن����د  رج������اهُل������ا  ك���������أنَّ  أرٌض 
وك�������أهن�������م زي�����������ٌت ب�����ق�����ن�����دي�����ِل ال����ع����ال

����ه����داِء ال����شُّ دم  م�����ن  أف�����ص�����ُح  ش����ع����َر  ال 
اهل����ي����ج����اِء ف  امل�����ج�����د  ق����ص����ي����َد  ن������زف������ْت 
ش�����ع�����ُر األُب��������������اِة ب����م����س����م����ِع ال����ع����ل����ي����اِء
ي�����ش�����دو ال������ث������رى ب����ق����ص����ي����دٍة ع����ص����امِء
ُخ فِ�����ط�����ن�����َة ال����ُف����ص����ح����اِء ش�����ع�����ٌر ي�������������دوِّ
ك����ت����َب ال�����ك�����رام�����َة م�������ن  َم�����������داِد دم�������اِء
ِة ال�����ق�����ع�����س�����اِء م���������ت���������رّبٌج ب��������ال��������ع��������زَّ
ف�����ج�����ٌر ُي�������زي�������ُح ُدُج���������نَّ���������َة ال�����ظَّ�����ل�����امِء
األع��������������داِء ح�����ش�����ا  ف  إال  ق���������رَّ  أو 
ق����ض����اِء ي����������ديِّ  ف  امل�����ن�����يَّ�����ِة  ُش�������ُه�������ُب 
ي����ف����ن����ى ل�����ي�����ن�����ع�����َم غ������������ريُه ب����ض����ي����اِء

بقلم: حيدر باسم الهالي

قنديُل العال 
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لــّوْح لــي بضيائــك ألطمئــنَّ علــى 
سالمة زيارتي

حسين... يا 
َسيِّدي، زدُت إدراكًا أنك تراين، فأهرول اىل حيث رضحيك، وما أن أُمدَّ  يداي ملسك شباك 
مرقدك.. وعيناي خترض وهي حتدق ُهنيهة اىل ريتاج جدثك، خيفق القلب وتلقي املآقي ما 
جعته من دموع اجلرح، فأشعر بأن العمق الذي وصلته يف معرفتك ال حيدث يف حياة االنسان 

اال مرة.. 
فكان الرضيح: ثامر بيتي.. ومعرفتك: زورق قلبي.     

َسيِّدي، اذا قدموا لك يومًا ورقة بيضاء فال تؤجل طلبها إنا مظلمة طوتا دموع عبدك اخلادم، 
وهو حيفر يف عشقك لعله يعثر عىل باب الدخول اىل رحتك، فال شفيع له دون أبوابك. هائٌل 
وعظيم هو انتظاري حتت قبة عطاءك الذي ال ينفد.. وورائي واىل جانبي أضواء الزائرين حتبو 
اليك، وعىل شفاههم حكايات وتوسالت وحرسات كبرية منذ ان عاتبهم الوطن بأوجاعه.. 
واوجعهم جروح كانت عىل قلوهبم تسحق أرواحهم ويُعدون سنني ختىّل االمان عن بيوتم.. 
اال االمان يف مدينتك باٍق.. فمدينتك ما عرفت اال باسمك، وما عرف هلا وجه غري وجه مرقدك.

فكانت مدينتك:  وطن االحرار.. ومرقدك حمطات التأبني 
َسيِّدي، ان الضوَء املنعكس يف وجوه زائريك إنام هو الضوُء االعظم الذي يمحي الذنوب 
ويقتل املعايص يف القلوب، ويرفع من فوق رؤوسهم طيور الوجع. فمن يستطع أن هيبهم كل 

هذا الضوء غري مقدسك.. 
فكان مقدسك: جنة الكون.. وزيارتك مسرية اىل جنة اخللد.

َسيِّدي، مل ينفْد ما يّف من ترضعات، وأنا ما زلت أقلُب فهارَس القلب بفصاحة مملؤة بالدعاء 
اىل اهلل باسمك.. خملوطة برتاب رضحيك وهذا ما ال تطيقه نار جهنم وخزنتها. فرتك يب بقايا 
ماء الوجه كي أخافك، وطيب جسدي ببقايا تراب زائريك ليكون عنوانا لشفاعتك.  ونّبئني 
بإشارة منك تشفي أوجاع حزين.. لّوْح يل بضيائك ألطمئنَّ عىل سالمة زياريت.. سأنتظر ما 

حييت حتت قبتك حتى تيضء يل قلبي، وأموت عىل شفاعتك.     
فكانت زيارتك: شفاعة.. وترابك شفاء

حيدر عاشور
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عندما يكون الشاعر ذا رؤية قرآنية ، وصاحب روح إيامنية، 
ومن أهل االدب واملعرفة ترى قوافيه ختتلف عن غريه يف 
الطرح واملضمون املكنون يف صدره وقلبه ومشاعره وهذا 
ما وجدناه يف كوكبة من شعراء املنرب احلسيني املبارك، الذين 
والفكرية  واألدبية  الشعرية  وثقافاتم  مواهبهم  وظفوا 
عند  وهاجًا  شعارًا  لتكون  احلسينية  القصائد  صياغة  يف 

اجلمهور احلسيني.
ومن الرموز الذين وظفوا فكرهم وأدهبم وثقافتهم ليكون 
مميزًا بقصائده بني املجالس احلسينية واملواكب العزائية يف 
جابر  احلاج  املعروف  احلسيني  الشاعر  اإلسالمي  العامل 
ظل  يف  والتسعينات  الثامنينات  فرتة  خالل  الكاظمي 
اجلور  حكومة  من  العراق  هبا  مر  التي  الصعبة  الظروف 

والظلم واالستبداد )حكومة البعث الغاشم( .
منعًا  1980م  عام  منذ  احلسينية  املجالس  ُمنهِعت  عندما 
باتًا، وُهّجر العراقيون إىل إيران كان لالمام احلسني )عليه 
السالم ( ذكر وتسبيح للذين هجروا بغري ذنب او خطيئة.. 
إنام احلب الذي جعلهم يف دائرة االتام، والعشق املرسوم 

يف جباههم )لبيك ياحسني( نعم جعل منهم سفراء للنهضة 
احلسينية املباركة.

اإلمكانيات  قلت  رغم  املهجر  يف  املجالس  أقيمت 
اإلعالمية واملادية واملعنوية ولكن ما كان هلل ينمو.

ومنشدين  وخطباء  وشعراء  أدباء  الساحات  يف  برز  وقد 
السلوك  وحسن  واالمكانية  األداء  يف  ومنزلة  قدر  هلم 
هؤالء  ومن  املجتمع،  يف  يؤثرون  وممن  االخالق  ودماثة 
جابر  احلاج  الصيت  ذاع  الكبري  الشاعر  الشخصيات 
الكاظمي صاحب القصائد اخلالدة يف االرجاء املعمورة ، 
احلسيني  الشعر  هذا  لنا  نقلت  التي  األصوات  عن  فضال 
املؤثر يف النفوس.. النظم للقوايف بشكل جيد وخيال واسع 
حيتاج ملن يردده عىل املنابر ليكون أنشودة حب للمحبوب 
نقف  الكافرون(  أهيا  يا  )قل  قصيدة  األشعار  تلك  ومن 
عندها لنعرف كيف كتبت؟ وأين قرأت ؟ وما هو التأثري 

احلاصل من خالهلا يف املستمع؟
اتصلت هاتفيًا بالرادود القدير احلاج املال جليل الكربالئي 
عام  الكويت  يف  )كنا   : قائاًل  وحدثني  توفيقه(   )دام 

قل يا أيها الكافرون
ال أعبُد ما تعبدون

قصة قصيدة

للشاعر االديب جابر الكاظمي

يرويها/ أحمد الكعبي
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ل��ل��ن��ه��ض��ة س���ب���ط ال��م��ص��ط��ف��ى

ي����ه����ت����ف ي������اع������ب������اد ال�����وث�����ن

م�����ا أم������د أي��������دي ال����ك����ل رج���س

وي�����ت�����رف�����ع ال����ي����م����ل����ك ش���ي���م

ال��������م��������وت ل�����ك�����م ي��������ا ع���ب���ي���د

ال������ن������ار غ������ي������ر  س������ب������ي������اً  ال 

الكافرون أيها  ي��ا  ق��ل 

المختار ج���ّدي  قالها 

ت��ع��ب��دون أع���ب���ُد م���ا  ال 

وأق���ول���ه���ا ي����ا أش�����رار 

ت��ع��ب��دون أع���ب���ُد م���ا  ال 

ي�������������ردد ب������ص������وت������ه ال�������ه�������ادر

ب������ع������زم������ي ع����ل����ي����ك����م ث����ائ����ر

م��������ا أب��������اي��������ع ال������ك������ل ف����اج����ر 

ع��������ن ك��������ل زن�������ي�������م وك������اف������ر 

ول�����ك�����م غ���������زيٌ ف������ي ال���وع���ي���د 

وأق��������ول��������ه��������ا ي���������ا أش������������رار

األعظم  الرسول  حسينية  جملس  يف  ه�   1420 1999م/ 
جابر  احلاج  احلسيني  الشاعر  بجانبي  وكان  الكربالئية، 
تعاىل  قوله  يتولوا  القران وهو  قارئ  اىل  نستمع  الكاظمي، 
َا اْلَكافهُِروَن * اَل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن( التفت للكاظمي  )ُقْل َيا َأهيُّ
وقلت له: أبا عيل هذه اآلية الكريمة نستطيع أن نوظفها يف 

قصيدة من قصائد ليايل العاشورائية من املحرم احلرام ؟ 
َا اْلَكافهُِروَن * اَل َأْعُبُد  قال وكيف ؟ قلت له أنظر )ُقْل َيا َأهيُّ
َما َتْعُبُدوَن( رددتا باللحن مرتني! فقال الكاظمي مكماًل ) 
قاهلا جدي املختار ** وأقوهلا يا أرشار( ثم يعود ال أعبُد 

ما تعبدون .
السالم(،  اإلمام احلسني )عليه  لسان  القصيدة عن  وجعل 
عندما خاطب جيش اللعني )عمر بن سعد( يف كربالء يوم 
العارش وذّكرهم بجّده عندما خاطب كفار قريش وقال هلم 
ال أعبُد ما تعبدون من االصنام واالوثان، وانا احلسني بن 
عيل )عليهام السالم( ال أعبُد أصنامكم وأوثانكم )يزيد بن 
ابن  للدعي  أركع  وال  العذاب(  وسوء  اللعنة  عليه  معاوية 

الدعي )عبيد اهلل بن زياد( لعنة اهلل عليه.
أت يف  ليلة 14  هكذا تبلورت الفكرة، وُكتهِبت القصيدة، وُقرهِ
حمرم احلرام عام 1420 ه� وصارت من القصائد اخلالدات 

لدى حمبي أهل البيت عليهم السالم يف العامل اإلسالمي 
ويقول الشاعر يف البيت األول من القصيدة :
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الى روِح الشهيِد السعيِد 

السيد سلطان محسن هاشم البطاط 
الشجاع اليتيم الذي تولت دفنه مالئكة السماء 
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يتيما  ترحم  ال  صْعبة  حياة  في  وحيداً  نفسه  ليرى  فّز، 
أن  بها  يستطع  ال  ُمرٍة..  أزمنٍة  حسرة  يحمل  مثله، 
أيام.  ابن سبعة  الهائج بفقدان أمه وهو  يطفئ غضبُه 
وهي  الزمان،  عليها  وتهاوى  كُبرت  كشجرة  مستسلم 
في  الشجرة  هذه  ضيعت  والحرمان.  بالهموم  ُمثقلٌة 
الذي  والده  الشعبانية  االنتفاضة  رياح  عاصفة  هبوب 
الحق  بين  يفّرق  ال  أسود  نظام  قبل  من  مطارداً  اصبح 
والباطل.. نظام عجيب لم يَر العالم مثل عشقه لرؤية دم 
في  والحرمان  بالوحدة  سنينُه  كل  فمضت  وطنه.  أبناء 
لحظة..  كل  في  الذكريات  وتزوره  باألوجاع  ممتلئ  بيت 
وعن  والدته،  عند  تعذبت  التي  أمِه  عن  سمعها  أحاديث 
ايران،  إلى  وهاجر  البعث،  غربان  قاوم  الذي  البطل  أبيه 
وهو يعّد األيام كي يتحرر العراق من أكبر قاتل لشعبه.     

كأنه  ابتسامتههِ  وانطفاء  صمته  يف  وهو  يسمع،  ما  أفّزعه 
كلها،  الكون  مسؤوليات  عليه  كبري  دين  رجل  أو  ناسك 
من  حرمانه  حق  عن  يبحث  بل  مكاشفة  يريد  ال  لكنه 
عائلته. فالغربان قد قربت، واالفعى أخرجوها من احلفرة، 
وتم قطع رأسها.. ووالدُه ما أن شم عطر العراق، وأغتسل 
بشط العرب، وضم عىل صدره ابنه الوحيد، لكن  رسيعا 
ما شيعته البرصة اىل مثواه االخري. والدنيا الصغرية ارتضْت 
ان تكرب)سلطان( وحيدًا، واحدًا من خماليق العراق، حائر 
كالرجال الذين يبحثون عن شمس حريتهم يف ركاٍم تركته 
من  أمل  بآخر  فاستعان  وحلفاؤمها،  وإرسائيل-  -أمريكا 
تالمس  مغيبة  أيامًا  عاش  كأنه  األرشف..  النجف  فتوى 
فقد  صربه،  من  بقي  ما  وحترك  الذكريات،  قلبه  شغاف 
عاش الدرس االخري، وعليه ان يتلقى درس اليوم من بحر 
شابًا  ليكون  العلم  طريق  ويتسلق  العليا،  الدينية  املرجعية 
بالرجل  البرصية  –املّدينة-  قضاء  أهايل  أصابع  اليه  تشري 
الصالح، ونسٌل من أنسال االطهار، له من احلظ والبخت 
به االخرين من حوله، فكرب وملعة أصدافه فوق  ما يسعد 
ال  واملذهب،  العقيدة  عامل  نحو  يطري  وهو  البرصة،  تراب 
يريد أن هيبط كي يرى نقطة ضوٍء تشري اىل طريق الشهادة.. 
الشهادة التي نبتت بذرة يف قلبه، وكربت يف روحه، ونظم 

كان مجاهدا حشدويا مجهوال 
في سجالت السياسيين معروفا 
في سجالت السماء. قاتل بغيرة 

وشرف كأنه يحمل رسالة في 
دمه ينثرها بطوالت في كل 

معركة يخوضها لتحرير أو تطهير 
أهلنا وانفسنا من )داعش( 

اإلرهابي..

،،

،،
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السالم(. كرب  إمامه احلسني)عليه  قالدتا عىل نج وعقيدة 
االبدي  اللقاء  بيوم  حيلم  السنني  كل  ومضت  وحدته،  مع 
فليس  بالذكريات،  ون��اره  مساءه  يمأل  البهي،  باملنتظر 
هناك من أحٍد ُيعانقه، سوى شكواه ملن بقي يف هذا الكون 
فّسبب  وضحت،  اختاره  الذي  طريقه  وعالمات  وحيدًا.. 
اهلل له االسباب ليفتح بيتًا ويمأل وحدته بزوجة، لكن القدر 
رسم له أن يرى نفسه رجل واقف وحدُه. مل يرزق، ومل ير 
صور أمه وأبيه يف ذريته.. فكرس عارضة الوحدة باالنتامء اىل 
وحدة السامء، وتفجر من حفرة الوحدة باحلياة نحو االخرة. 
هدأت رغوة اخلوف يف نفسه، واستسلمت روحه لرسادق 
من العلم واملعرفة والطاعة العمياء للمرجعية الدينية العليا 
متنفسه الوحيد باحلياة.. ال هيادن عليها وال يسمح الحد ان 
يمسها بالكالم اجلارح او التزييف الذي يشّوه وجهها ناصع 
البياض. كان العشق لكل ما هو إمامي وعقائدي ومذهبي 
ينمو يف داخله بصوت االمام احلسني )عليه السالم( الشهيد 
ليكونوا  زواره  تطّهر  السامء  مالئكة  زالت  ما  الذي  املخلد 

جديرين يف مس تراب جدثه. 
حتى جاء زمن ان يكون يف طليعة املجاهدين من أجل الدين 
والوطن واملقدسات بعد ان علت اصوات الباغني ورفعت 
الرايات السود، وزحفت أفاعي الرش –الداعيش- اإلرهايب 
السام  بحفيفها   العراق، تب، وحتط، وتزحف  ارض  عىل 
واحلارق عىل كل ما مسمى باسم اسد اهلل الغالب. فعاثوا يف 
االرض ذبحا وحرقا وتجريا. ولكل فعل رد فعل خاصة يف 
فتوى اجلهاد  انطلقت  املنطلق االهلي  احلق االهلي. من هذا 
الكفائي لسيد النجف والعراق والعامل السيستاين لصد كل 
متجارس عىل حقوق العراقيني بال متايز بني طائفة او معتقد 

فصال  ارضه.  عىل  اهلل  علامء  مذاهب  من  مذهب  او  ديني 
زمرة  ومن  وخائن..  وباغ  اثم  كل  وحّجموا  احلق  رجال 
الرجال األوفياء كان " السيد سلطان".. سلطان وحدته التي 
انفجرت سالطني من القوة والوالء، حل اسم ابيه، وتراب 
االمام احلسني)عليه السالم(، كأنه حامل زمنًا من الوحدة، 
وقالعًا من الصرب، وذكريات سمعها ونمت يف قلبه اشواقا 
قوة  جسده  عىل  ظهرت  هلم،  الشوق  زاره  فكلام  للقاء.. 
وشجاعة تفوق التصور فريسم هبا امام املجاهدين صوالت 
عنيفة خيرتق هبا سواتر )داعش( وجيندل منهم كل من يظهر 
)داعش(  فئران  جتعل  كانت  السلطان  فصوالت  أمامه.. 

تبحث عن جحر لتختبئ من رسعة طلقاته. 
 ال يصدق ان احلياة سارت كام يريد هلا ان تسري نحو الشهادة 
واللقاء املحتوم بمن حيب. وبلمحة برص استجاب للجهاد 
الكفائي فالتحق مع البدريني املنضوين ضمن ألوية احلشد 

الشعبي مقاتال. 
يرتك  مل  صامتا.  وجريانا  فارقة  عالمة  للجهاد  تطوعه  كان 
وراءه غري زوجة صاحلة وبيت شيده "ال البطاط " له عسى 
ان خيرج من عزلة الوحدة. فالفتوى املقدسة يف الدفاع عن 
أمل  لكل  التام  الشفاء  كانت  واملقدسات  والعرض  األرض 
لباس االستشهاد، وملع  الدنيا ولبس  ثياب  عاشه، هبا خلع 
عىل  صولته  يف  األسد  يشبه  هصورا  بطال  اجلهاد  طريق  يف 
الفريسة.. واحيانًا يلقبونه بالصقر اهلائج ملا حيمله من رسعة 
واحلقيقة  القتال..  سوح  خرب  ميداين  جماهد  وذكاء  بدهيية، 
هو فتى مل حيمل السالح بيده منذ ولد وحيدًا يتياًم ال يملك 
سوى ذكريات مفجعة. وطالعه ينتظره بأيام ال تقّل فجاعة 

عن وحدته االزلية.

كان سلطان مجاهداً حشدوياً مجهوالً في سجات السياسيين 

معروفاً في سجات السماء. قاتل بغيرة وشرف كأنه يحمل 

رسالة في دمه ينثرها بطوالت في كل معركة يخوضها لتحرير 

أو تطهير أهلنا وانفسنا من )داعش( اإلرهابي..

،،

،،
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سجالت  يف  جمهوال  حشدويا  جنديا  "سلطان"  ك��ان 
السياسيني معروفا يف سجالت السامء. يقاتل بغرية ورشف 
ذلك  من  أكثر  بل  والشيعة-  -السيستاين  هو  العراق  كأن 
اصل  هم  عراقية  ومدينة  وقضاء  قرية  أهل  كل  يرى  كان 
ينثرها  دمه  يف  رسالة  حيمل  كأنه  الشيعة..  واصل  العراق 
أهلنا  تطهري  او  لتحرير  خيوضها  معركة  كل  يف  بطوالت 

وانفسنا من )داعش( اإلرهايب.. 
وكل  احلشداوية،  الصد  سواتر  كل  عرفته  الشجاعة  هبذه 
معركة كان له فيها بصمة مقاتل الذي ال يقهر وال يعرف 
لرتاجع معنى.. هذا ما سجلته سجالت انتصارات احلشد 
املقدس يف كل املعارك التي شارك فيها. وما سجلته يف آخر 
بأن يومه أزف  البطاط" كان يشعر  " سلطان  له أن  معركة 
ووقت اللقاء اقرتب.. فكان يكثر من دعاء الفرج متوسال 
فرائض  يقيم  رمضان  شهر  صائم  وهو  القائم،  باملنتظر 
املجرم  برضبة  الرحن  عرش  هبا  اهتز  عظيمة  ليلة  واعامل 
املقدسة..  السالم(  اإلمام )عيل عليه  ابن ملجم عىل هامة 
كانت ليلة موحشة فشق نور فجرها عن هجوٍم باملفخخات 
صورة  بأبشع  واالنتحاريني  امللغومة   والسيارات  احلية 
قتالية خبيثة سجلها تاريخ اإلرهاب العاملي.. فالصقالوية 
عصابات  من  األنذال  يأخذها  أن  يمكن  ال  العراق  ارض 
اإلرهاب الدواعيش. كان اهلجوم عنيفًا.. وكان دوره انقاذ 
اللقاء  اليوم شهادة  انقاذه من املجاهدين فاملوت  ما يمكن 
وانتفض  غريته  شدته  اهلل..  أسد  املحراب  يف  املطبور  مع 
واقفًا وحل سالحه وبدأ جيندل املفخخني عىل مدى برصه، 
ويمّهد الطريق ويفتح ثغرة للصمود، وبسالحه كان يعيق 
شمل  التأم  أن  وما  القاتلة،  الداعشية  املصفحات  ويؤخر 
موحد  بشكل  املضاد  اهلجوم  الصد  وبدأ  الشعبي،  احلشد 
ب�)داعش( يصول هبم  فعله  يفعل  ومشرتك.. كان سلطان 

صوالت جبارة. 
وما أن أرشقت شمس قضاء الصقالوية بمحافظة األنبار 
 /20 املصادف  2015م   /  7  /  7 املوافق)  الثالثاء  يوم 
واملمتلئة  احلزينة  وأشعته  بريقه  مع  143٦ه���(  رمضان/ 
فقد  احلسم  ساعة  ظهرت  االنفجارات،  ودخ��ان  بدماء 

غرزتا  النرص  راي��ات  اجلحيم  هذا  كل  بني  من  رفرفت 
فوق القمم العالية أسود بلون احللم يشبهون االرض، اال 
جسد االسد السيد)سلطان حمسن هاشم البطاط( مل يظهر 
فقد اصبح جرسا لالنتصار والقضاء عىل )داعش( بأجعه 
بقاطع عمليات الصقالوية، وحتريرها وتطهريها بعد ان ذّل 
اهلها عىل يد شيوخ الكفر والرذيلة وقيامهم بمجزرة قتل 
جاعي باستخدام غاز الكلور ضد االهايل واحلشد الشعبي 
والقوات االمنية واجليش املحارصين يف منطقة الصقالوية 

بمدينة الفلوجة. 
غريبا  استشهد  احلياة  يف  وحيد  "السلطاين"  السيد  وألن 
وحيدا  فعاش  قرٌب.  له  يبن  ومل  جثامنه  عىل  يعثر  مل  وحيدًا. 
غريبًا واستشهد غريبا وحيدًا.. وكأن مالئكة السامء تولت 
من  قلوب  يف  النبض  ذلك  أال  ذك��راه  من  يبق  فلم  دفنه، 
نفتخر  ان  البطاط  البطل  هذا  يستحق  قرب..  عن  أحبوه 
العليا..  الدينية  املرجعية  به  العراق، وتفتخر  به  به ويفتخر 
وُيبنى له متثال للشموخ والصمود والصرب والرشف وترسد 
قصة حياته.. ليكون عنوانا هلذا اجليل التائه الذي ال يميز 
ما معنى أن تكون عراقيًا حوزويًا وسط كل هذا الركام.... 
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أيُّ جسد 
في الزالزل مطمئن؟!

بقلم: حسين النعمة

"العقــل الســليم في الجســم الســليم"، هذه المقولــة قاعدة رياضيــة تتناهى 
لمســامع عامة الناس لكنَّ الســاعي لتحقيق هذه المعادلــة هو المهتم بدوام 
جســده ســليما معافىً من الروماتيــزم والعضال والتشــوية، اي مــا يتطلب منه 

العناية بهيكلة العظمي وعضالته ومحياه..

وال شك ان علامءنا أدركوا امهية ذلك، ففي حمارضة توجيهية 
كنت مصٍغ هلا عن س��المة دين املس��لم يف دوام حمافظته عىل 
عقيدت��ه وتفقهه )العبادات( وأخالق��ه، كان املحارض حذقا 
حينام ش��به حماور املحافظة عىل دين املس��لم منا بجسده، فهو 
يش��ري اىل أن العقي��دة واص��ول الدين كاهلي��كل العظمي أما 
الفقه والعبادات كالعضالت يف اجلس��د، فيام ش��به االخالق 

بمحيا االنسان وحماسنه اجلميلة.

وُربَّ س��ائٍل يس��أل عن اثر االنس��ان املتدين، لك��ن عقيدته 
ضعيف��ة؟ فه��و يقي��م الص��الة يوميا ويص��وم وي��أيت الزكاة 
ويتص��دق وحي��ج وو...؛ لك��ّن فكرَت��ه ع��ن النب��وة ضعيفة 
وع��ن املوىل )جل ع��اله( ضعيفة وعن اه��ل البيت )عليهم 
الس��الم( ايضا ضعيفة، فأن ميش ذاك االنس��ان يكون اش��به 
بميش الكسيح الذي يتكرس باقل رضبة الن هيكله العظمي 
ضعيف، ويش��غل تفكريه اية شبة تأتيه إن مل حتطم معنوياته، 
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اإلنسان الذي يود أهل 
البيت )عليهم السام( 

يجب أن يكون صاحب 
عقيدة قوية وعقائد 

قوية وأخاق طيبة..

،،

،،

موع��زا ذل��ك اىل هشاش��ة عقيدته مستش��هدا بمقولة االم��ام امري املؤمن��ني )عليه 
السالم( عن املؤمن: "املؤمن يف الزالزل وقور"، اي مستقر مطمئن غري مضطرب.

ونّوه رجل الدين عن االنس��ان الذي لديه والء ش��ديد ج��دا للنبي )صىل اهلل عليه 
وال��ه( وألهل بيت��ه )عليهم الس��الم( والًء مطلقا، ان��ه يتحىل بعقي��دة متينة؛ لكن 
عبادات��ه ضعيفة بمعنى انه يف صالته يراوح، ويف الصيام يس��ارق ويف الزكاة جيادل 
يك��ون هذا االنس��ان ذا عضالت هزيل��ة بالرغم من قوة عظامة فه��و قليل احلركة 
وقلي��ل االجر ويأيت يوم القيامة وهو قليل الثامر مل جينهِ ارباحا كثرية يف احلياة الدنيا 

رغم والئه الشديد.
أما االنس��ان الذي عقيدته قوية وفقهه وعباداته قوي��ة ايضًا، لكن أخالقه ضعيفة، 
فهو ملتزم باحلقوق الرشعية ويتمتع بوالء مطلق لكنّه قاس يف التعامل قليل الرحة 
والتلطف واملجاملة كثري الشكوك والزعل واخلصومات مشبه ذاك باإلنسان الذي 

يتمتع بقوام جيل ال يتمتع بمحيا مقبول تكره جمالسته والناس تنفض من حوله.
من هنا اش��ار الدين احلنيف اىل أن االنس��ان الذي يودُّ اهل البيت )عليهم السالم( 
ه��و الذي حي��وي الثالث، لدي��ه عقيدة قوية ليصد اية ش��بهة او اش��كال يصادفه، 
ويتمت��ع بعبادات قوية وفقه متني ليس��تطيع مس��اعدة نفس��ة واالخرين، كام يتحىل 

بأخالق طيبة جيل يف دينه يتمتع بالرأفة والرحة والسجايا احلسنة.
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يعة شر

اإلعالم في اللغة: هو اإلخبار بالشيء بغرض أخذ العلم بالموضوع، وفي االصطاح: هو 
اإلخبار بقصد اإلشاعة لغرٍض ما بالوسائل المعّدة لذلك. وهو مأخوذ من أعلَم بمعنى 

أخبر، تقول أخبر زيد عمراً بأن العدو قد هاجم البلدة، ولكن اإلعام من حيث التطبيق 
والتعامل هو: " عملية ايصال ما يهم ايصاله من األخبار الى أكبر عدد ممكن من الناس، 

ليكون له مردود في الغرض الذي من أجله ُأريد إشاعة الخبر "، والخبر من وجهة نظر 
ع، ولذلك يمثلون دائما بأن  اإلعاميين هو اإلخبار بأمر فيه شيء من الغرابة أو خاف المتوقَّ

الخبر هو أن تقول: " اإلنسان عّض الكلب "، أما إذا قلت: " الكلُب عّض االنسان " فليس بخبر 
ألنه أمر مألوف، وأما األول فليس بمألوف.

اإلع���������ام 
)2–2(

لمحّق��ق م��ة ا لعا م��ن فك��ر ا
س��ي با لكر ق ا د لش��يخ محم��د ص��ا  ا
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��ي�

ام
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م��

كذبة  يطلق  أحدهم  أن  أخرى  املرء من جهة  ُيالحظ  قد 
سياسية  أزمة  ليفتعل  املسؤولني  كبار  أحد  لسان  عىل 
جتارية  صفقات  خالهلا  من  لتمرر  هبا  العامل  وينشغل 
القضايا  من  الكثري  ومتّرر  بل  اتفاقيات  أو  ومعاهدات 
من  حالة  تعيش  كانت  إن  الشعوب  ترتضيها  ال  التي 
وت�نشغل  املفتعلة،  االضطرابات  عن  بعيدًا  االستقرار 

القوان�ني  وتأيت  املحّرمات،  تلك  من  الكثري  ر  ُت�مرِّ حتى 
وخمالفة  املعاهدات  ن�قض  الدول  عىل  م  لُتحرِّ الدولية 

االتفاقات.
أن  عنه  يقاُل  عامل  يف  تعيش  أنك  النفس  يف  حيّز  ومما 
أنا  الصحيح  ولكن  املعايري،  بازدواجية  يتم  التعامل 
ليس بازدواجية التعامل واملعايري بل هي موحدة املعايري 
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باسم  هلا  ترّوج  قد  املستخدمة  الوسائل  ولكن  والتعامل 
الديمقراطية أو االرهاب أو حرية التعبري أو ما شابه ذلك 
الذاتية  املصلحة  هو  والنهائي  األول  الغرض  فان  وإال 
دون غريها من املعايري وإنام تلك، فهي وسيلة جتارية أو 
برتويج  والسياسة  املال  جّتار  يستخدمها  دعاية  باألحرى 

إعالمي مبارش أو غري مبارش عرب عميل أو مستأجر.
وأودُّ هنا أن أشري اىل هناك عصابة حتكم العامل من وراء 
ويف  يوم  كل  يف  نشاطها  مشاهدة  ويمكن  الكواليس 
خيوطها  عن  تبحث  وعندما  العامل  بقاع  من  بقعة  كل 
يرتبط  فانه  وارتباطاتا جتدها ما حيدث يف أقىص الرشق 
وما  اجلنوب،  أو  بالشامل  يرتبط  الوسط  يف  وما  الغرب 
أو  مثال،  النفط  بمسألة  وتتعلق  إال  حدودية  مشكلة  من 
فتنة تتعلق بمناجم األملاس وهكذا وهلّم جّرًا، واإلعالم 
االعالمية  الوسائل  جتد  إذ  واألخري  األول  اللولب  هو 
فيمن  تشعر  ال  أو  الغالب،  وهي  تشعر  حيث  من  تركز 
هلا  حيسب  أن  يمكن  ال  – والتي  أمرها  عىل  مغلوبة  هي 
حساب – ناشطة يف هذا االجتاه ثم ختمد وتوجه اىل غريها 
املتشددة  مسريتا  لتكمل  أخرى  مرحلة  اىل  وتتحول 

ويتحقق ما مل يمكن حتققه إال باستخدام اإلعالم.
لقد حتدث ذات يوم قزم من أقزام األنظمة احلاكمة عن 
هالل شيعي وهو يعلم سلفًا البد له أن يعتذر، ولكن عليه 
أن يطلق هذه الكلمة لتبنى عليها األسس، ويأيت وبعدها 
ليعتذر أو حيّرف كالمه وبعد أشهر يأيت بوم آخر وينسب 
كل الرشحية اىل نظام معني وهو يعلم كذب مّدعاه كام يعلم 
انه جمرد تأجيج له آثار سلبية ولكن الصحيح انه يعلم أن 
ويصلح  يعتذر  كصاحبه  ذلك  بعد  ويأيت  املراد،  هو  هذا 
عليها  يفرتض  دراسات  مراكز  هناك  ولكن  األخطاء، 
املعلومة وتبنى عليها أسسًا علمية وموضوعية  تأخذ  أن 
لتقول أن هذا التوجس مل يأتهِ عن فراغ والبد وأن يكون 
الدراسة  وخترج  التوجس،  هذا  مثل  اىل  يدعو  ما  هناك 
اخلشبية  القوالب  ذو  املفكرين  دور  ويأيت  األخرى  تلو 
وتصورها  فكرة  منها  وتصيغ  الدراسات  هذه  لتعتمد 
اثرها تذهب  كأنا قضية واقعة وحقيقة ملموسة، وعىل 

مع  لتتعامل  السياسية  للقرارات  الصانعة  املؤسسات 
مثل  ملكافحة  اخلطط  وتضع  والدراسات  األفكار  هذه 
الدول  أو  الشعوب  حساب  عىل  املصطنعة  الفكرة  هذه 
أقبية  وتعمل  العنقاء،  أو  الغول  هليمنة  ختضع  ال  التي 
أرباب احلرب عىل االستعداد لشن احلرب وتوزيع التهم 
التجار  مساومة  عليها  وتساوم  تلك  أو  البقعة  هذه  عىل 
أو  الذهبية  األوراق  بأطنان من  األفكار واألعامل  وتبيع 
عىل  َوَردٍّ  أْخٍذ  بعد  اتفقوا  فإن  السوداء،  النفط  براميل 
هلم  صغت  والتسلم  التسليم  ومّدة  والبضائع  األسعار 
من  أو  الطاولة  عىل  من  يتفقوا  مل  وإن  والعامل،  األزالم 
الراجات  أبواق احلرب واشتغلت مصانع  حتتها زجمرت 
جاٍر  فاملنشار  احلالتني،  كال  ويف  والسالح  والصواريخ 
اإلعالم  وبالطبع   ، والَفرِّ الكرِّ  يف  يأخذ  طبيعته  عىل 
منفذ  خري  واملستشار  واملرافق  واألخري،  األول  الّلولب 
الذي حيكم،  السؤال من  يأيت  ومعني هلذه اخلطة، ولكن 
تطغي  أن  حتاول  التي  الزمرة  تلك  يعرفه  السؤال  وهذا 
التي مل تعد تسمى بمؤامرات بعدما  املؤامرات  عىل هذه 
أنا  تدعي  ولكنها  البحر  وجه  عىل  طافية  أصبحت 
مؤامرات وتأيت لنا بمصطلح تلو اآلخر لتقول أن نظرية 
نعم  ذلك،  يعتمد عىل  أن  قد وّلت وال يصح  املؤامرات 
انم يصّدقون أنا ليست مؤامرات، إنا حقائق نشاهدها 
وندركها حلظة بلحظة رغم أنم يرددون ويرصحون لنا 
عىل  فإّنا  غفلتكم  عىل  ابقوا  احلقائق،  تدكوا  ال  أرجوكم 
احلقائق  عن  يتكلم  من  تنسب  الزمرة  تلك  األبواب، 
باملؤامرات وتأيت وتفند فكرة املؤامرات وهي التي تطل 
وزر  لتتحمل  الضحية  بلدان  من  وهناك  هنا  من  برأسها 
تلك املخططات بتحاليل مأجورة ال ساحمهم اهلل، ودماء 
تقع  الثروات  ونب  األعراض  هتك  وجرائم  الشعوب 
عىل عاتقهم وهم جزء من اإلعالم، فمتى يتحرر اإلعالم 
ويرجع اىل حضريته وحضارته، بأمل ذلك اليوم. ندعو 
وجيعلنا  احلق  أهل  وينرص  احلق  حيقق  أن  وجل  عز  اهلل 

منهم.
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يقول سامحة الشيخ الراحل حممد حسني الصغري )رحه اهلل( 
وكنت قد خاطبته )مصرًبا له(:

"كان الس��ّيد السيس��تاين عند اغتيال آية اهلل الشيخ مرتىض 

الربوج��ردي وآية اهلل الش��يخ مريزا عيل الغ��روي قد أغلق 
ديوان��ه العلم��ي واإلفتائ��ي، وامتن��ع ع��ن مقابل��ة الناس، 

واقترص عىل املستشارين، فقلُت له:
إن ه��ذا ي��ؤول بأنه احتجاج س��يايس، وأن��ت بعيد عن هذا 

املناخ
فقال: م��ايل وللمرجعية ليتني قد بقيت كأحد رجال الدين، 
ذلك أستاذنا الشيخ حسني احليّل عاش بعيًدا عن األضواء، 
ل أية مسؤولية، ما هذه املشاكل؟ وما  ومات س��عيًدا مل يتحمَّ

هذه االبتالءات؟..
قلُت له: س��ّيدنا: البّد من متصد يتصدى لشؤون املرجعية، 
وأن��ت كالش��يخ حس��ني احل��يّل بعي��د ع��ن األض��واء أيًضا 

واملرجعية هي التي طلبتك، ومل تطلبها أنت.
وكررت الطلب يف فتح ديوانه وممارس��ة أعامله بحدود، وأنا 

أخشى التأويل السيايس فخاطبته:
فق��ل أليب الرض��ا ال زلت حصًن��ا   وريف الظ��ل.. متضح 

الرصاطهِ
) )أأصل براءٍة( يف كّل يشٍء   فهال قائل ب��) االحتياطهِ

املصدر: كتاب املرجعية الدينية الُعليا يف النجف األرشف مسرية ألف عام

  بع��ض صفات الناس س��ئية تدف��ع بصاحبها اىل ظل��م االخرين، وذلك 
إما س��لوكا اعتاد عليه أو تطبعا استحس��نه لغاية يف نفسه قد تكون نتيجة 
ضعف��ه او حتبي��ذه ظل��م األخري��ن ويف هذا ق��ال اإلمام احلس��ني )عليه 
السالم(: "إياك وظلم من ال جيد عليك عونا إال اهلل".. فلامذا يرى بعُض 
الناس أنفس��هم مالئكة ال ختطىء، ويرون غريهم ش��ياطني؟ فالكلامت 
اجلارحة ظلم، وكرس اخلاطر ظلم، وس��بُّ الناس والتعايل عليهم ظلم، 
وحرم��ان الن��اس من حقوقهِه��م ظلم، واالف��رتاء عىل عب��اد اهلل بالكالم 

الباطل ظلم، كذلك تصنيف الناس حسب مزاجك ظلم..

صورة وتعليق:
القاسم  ابــو  السيد  العلمية  الحوزة   زعيم 
صالة  يــأم  ســره(  )قــدس  الخوئي  الموسوي 
العلمية في  الحوزة  الميت على احد علماء 
خمسينيات  فــي  المطهر  اعــلــوي  الصحن 

القرن المنصرم.

للوالدين رسائل 

ظلم بعضها 

من )مسيرة ألف عام(..

ال ترتك��وا أوالدكم يألفون املعايص بحجة أنم صغار 
فيكربون عليها ويصبح االمر اكثر صعوبة..
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ُهَو َسلَماٌن ِفي َزمانِه

تكري��ام هل��م ورعاية هلذه الرشحي��ة اخلاصة اس��تضاف املتويل الرشع��ي للعتبة 
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي نخبة من جتمع املعاقني 

يف العراق يف جممع سيد الشهداء اخلدمي التابع للعتبة احلسينية املقدسة.
وبحس��ب السيد س��عد الدين البناء فقد استضاف س��امحته وفد املعاقيني من 
التجمع بوفد ضم 25 معاقا وبرفقتهم ضيوف يس��اعدونم عن احلركة وزار 
الوفد اإلمام احلس��ني )عليه الس��الم(.. مبين��ا ان العتبة املقدس��ة حترص عىل 
رعاية خمتلف الرشائح املجتمعية مش��ريا اىل وجود برنامج الستضافة االخوة 
تضمن مناس��اكا للدعاء والزيارة والتربك وجلسة حوارية يف سرية اهل البيت 

)عليهم السالم(.
فيام تقدم الوفد بش��كره وامتنان��ه لتلبية الدعوة واس��تضافتهم وتقدموا بوافر 

الشكر لسامحة املتويل الرشعي.

ف��ي االن��ت��ظ��ار

المقدسة العتبة  ضيافة  في 

الُمهَتللِدي  الَعزِيللز  َعبللِد  َعللن 
للُه َدخلَ َعلللى اإلمللامِ الرَِضا  أنَّ
»عليه السام« فَقاَل: "إّني ال 
ْن  ألقاَك ِفي كِل َوقٍت، َفَعمَّ

يِني؟ آخذ َمعالَم ِدِ
َفقللاَل »عليلله السللام«: »ُخْذ 
َعن ُيونِس بن َعبللد الَرحمن«، 
مللن  َعالَمللاً  ُيونللس  وَكان 
ُعلَمللاِء أهللل الَبيللت »عليهم 
السللام«، كما ُورد َعن اإلَمللام الرَِضا »عليه السللام« ِفي َحقِه أي 

يونس: »ُيونس بْن َعبد الَرحمن ُهَو َسلَماٌن ِفي َزَمانِه«.
َفُيونس َكاَن َرُجاً َعالَمللاً َفِقيهاً، وألجِل َذلَك أرجَع لُه اإلَمام الرَِضا 

»عليه السام« وأَشاَر لُه َكمرجِعّية ِديِنّية.
انَّ الَمرجِعّية الُمباَركة بِمَثابِة َصمام األَمان والِسياج الَمِنيع الِذي 

ُيحافُظ َعلى الَمذهِب الحق وَعلى َديُمومتِه واستمرارِه.

ما للوقت ال يمر إال ببطء شديد؟! كأن ثقاًل 
اآلن..  رئتّي  عىل  جيثم  حديد  أو  حجر  من 
يومك  ألتنفس  بقية  العمر  يف  بقي  فهل  أ 

املوعود؟!.. 
خاطفة  ول��و  بنظرة  ع��يّل  تضّن  أخ��ال��ك  ال 
قلبي وتقّر عيني ويسكن روعي.  يطمئن هبا 
لست من البعد إىل هذا احلد، وال أستحق من 

اجلفاء كل هذا الكم املرعب. 
أتوسم يف الربيع خريًا، فينقيض دون لقائك.. 
أثر  وال  فينجيل  بغيتي،  اخلريف  إىل  أحيل 
ورياحه  اليابسة  أوراق���ه  عىل  الخ���رضارك 
بتوهج  أطمع  فراقك.  عىل  ح��رسة  العابثة 
ُيرمد  أن  الصيف وهليبه، أمتاهى معه، فعسى 
لكنه  املنفطر،  قلبي  وي��ألم  املستمر،  ذنبي 
أنرسح  إيل،  ملتفت  غري  وجهته  إىل  يميض 
بأمنيايت وأحالمي عىل جليد الشتاء، أتساقط 

مع املطر قطرة قطرة، بيَد أين ال أراك. 
إىل  أتسلل  إليك،  الداعني  أص��وات  أختلل 
مسيل  يف  أستحّم  ص��دوره��م،  حرشجات 
بعبري أكفهم، أمترغ برتاب  أتضّوع  دموعهم، 
أقدامهم، أسجد متى يسجدون، أعفر خدي 
حيث يعفرون، ومن تلقاء نفيس ألقي عليك 
حتياتم، وأؤدي إليك أمنياتم، وأرجو لنفيس 
ما يرجون ألنفسهم.. فمتى جتيب سائليك؟! 

وإالَم ترّد منتظريك؟!.

سائليك أجْب 

ي 
ام

س
ال

در 
حي
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إعالن هام ألبنائنا األيتام:
تدعوكم األمانُة العامة للعتبة الحسللينية المقدسللة/ قسللم اإلعللام/ إعام وثقافة اليتيللم.. أصحاب األفكار 
الخاقة من شللريحة األيتام دون سللّن الل )18(، ومن كا الجنسللين ومن جميع المحافظات العراقية، للمشاركة 
في مهرجان )غيث الورى( المقام بمناسبة والدة سّيد األوصياء أمير المؤمنين )عليه السام(.. ضمن مسابقة 

 .)TED( فقرة المتحّدث المؤثر
تهللدُف المسللابقة إلى اكتشللاف الطاقللات الذكّية التللي يمكنها مشللاركة وسللائل التفكير اإلبداعللي لتغيير 
وجهللات نظرنللا واحتضان إنسللانيتنا المشللتركة، فضللاً عن دعم األيتللام وتطويللر مواهبهم واسللتعادة الثقة 

بأنفسهم.

معايير التقديم:
 تقديم أفكار تستحّق االنتشار وتقّدم للجمهور رؤية فريدة.

 توضيح شيء جديد للجمهور، شيء لم يسمعوا به من قبل.
 التعّرف على طرق مبتكرة لحلّ المشكات وتجاوز الصعوبات.

 ُيعطى المتحّدثون )15 دقيقًة( كحّد أقصى لعرض أفكارهم وسرد قصصهم.
 يتم اختار )3 فائزين( من قبل اللجنة المشرفة على المسابقة.

 ُترسللل المشللاركات المصّورة فيدوياً إلى قسللم اإلعام في العتبة الحسينية المقدسللة عبر   معّرف التلكرام 
)Notification_center14@(، ويتّم اختيار الجّيد منها.

 آخر موعد الستقبال المشاركات هو يوم )2023/2/1(.


