
وسط إشادات بمشاريع العتبة الحسينية..

المباشرة بحصاد محصولي )الحنطة والشعير( 
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محتويات العدد

األحرار بحّلتها الجديدة

المكتبة الحسينية تجتذب 

الباحثين وطالب الدراسات العليا إلكترونيًا

بعد وصول أزمة جائحة كورونا الى ذروتها.. 
كيف تعامل معها العالم؟

الرّساُم المجهول

ضنين!!  
ُتدّفئ إحداهن األخرى منذ زمن طويل.. مكّدسات 
و مرصوصات بعناية جاذبة في صندوقه الخش���بي 

القديم، تلك حال دنانير البخيل!!..

صوٌت حسينٌي سيظلُّ خالدًا
 في قلوب العاشقين 

الخطيُب الشيخ هادي الكربالئي )رحمه اهلل(..

من يأبى دخوَل الجنة؟

خاطرٌة
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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

رغم ما يقرب  من ألف وأربعمائة من السنين.. مما 
س������ارت عجلة األيام من عمر الحياة، إال إن ذكرى 
الجرح.. جرحك س������يدي يا أمير المؤمنين ما زالت 
نّدية تنزف ألمًا في قلوب عاش������قيك من المؤمنين، 
ومازالت ش������هادتك موالي بس������يف المرادي اللعين 
ش������اخصة ف������ي هام������ة الزم������ن، وندبة ف������ي ضمير 
اإلنسان.. اإلنسان، بل وما زالت حرارة ضربة سيفه 
الغادرة في قل������ب الدين، وفي قلوب جميع األحرار 

الطيبين.. يا سيدي يا أمير الصابرين.
موالي يامن اشتق اسمه من اسم العلي األعلى، فكما 
كنت مكّرمًا من قبل رب العالمين في مكان والدتك 
في جوف الكعبة المش������ّرفة.. بمعجزة شق الجدار، 
إذ لم يسبقك إلى هذا الشرف سابق، كما لم يلحق 
ب������ك الحق من قبل أحد من الن������اس أجمعين؛ فكما 
كنت مكّرمًا في والدتك؛ كنت مكّرمًا في شهادتك 
أيضًا، حتى بلوغك الشرف الرفيع، فصرت القرآن 

الناطق.. يا سيدي يا أمير العارفين.  
وا إمام������اه.. ففي ش������هر اهلل تعالى األعظم.. أش������رف 
الش������هور، وهو ش������هر رمضان الكريم، وفي أقدس 
ليالي������ه وه������ي ليل������ة الق������در المباركة ليل������ة نزول 
القرآن، وفي أفض������ل الصلوات وهي صالة الفجر، 
وف������ي أقدس مكان في بيت من بيوت اهلل تعالى وهو 
المحراب، وأثن������اء أكثر لحظات القرب لوجه اهلل 
تعالى في الصالة وهو الس������جود، فقدناك موالي.. 
وفق������دك العالمون، يا أعدل م������ن وطئ األرض من 

القادة الحاكمين.. يا سيدي يا أمير الزاهدين. 

�ضالمًا.. يا اأمري َ الف�ضائل كلها
 رقم االعتماد يف نقابة ال�سحفيني العراقيني)896(ل�سنة 2010م    
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شارك وفد من العتبة احلسينية املقدسة يف جمالس عزاء 
شهداء ناحية »مكيشيفة« يف حمافظة صالح الدين كام 

زار اجلرحى من أبطال احلشد العشائري.
العتبة  يف  الديني  والتعليم  التبليغ  مسؤول  وق��ال 
من  »وفدا  إّن  اإلبراهيمي(:  فاهم  )الشيخ  احلسينية 
مكيشيفة  منطقة  أهايل  شارك  املقدسة  احلسينية  العتبة 
الوفد  حرض  حيث  عزاءهم  الدين  صالح  بمحافظة 
جمالس عزاء تسعة شهداء سقطوا أثناء مواجهة داعش 

اإلرهايب ضمن قاطع عمليات صالح الدين«.
وأضاف اإلبراهيمي، »بتوجيه من سامحة الشيخ عبد 
للشهداء  العزاء  جمالس  حلضور  الكربالئي  املهدي 
عوائلهم  مع  التواصل  وتم  مكيشيفة  ناحية  أبناء  من 
اىل زيارة اجلرحى من احلشد  بيوهتم إضافة  يف داخل 

العشائري«.
ُيذكر أّن احلشد الشعبي خاض مواجهات رشسة ضد 
عصابات داعش االرهابية يف منطقتي بلد ومكيشيفة 
الدين  صالح  عمليات  قاطع  ضمن  تكريت  جنوب 
وت��م قتل وج��رح ع��دد م��ن ال��دواع��ش خ��الل صد 

التعرض.

وفد العتبة الحسينية 
المقدسة يزور عوائل 

شهداء الحشد العشائري 
في مكيشيفة 

مديرية زراعة كربالء:
 توسعٌ كبير في محصول الحنطة 

حملة لتوزيع الخبز 
مجانًا في كربالء

يف  كبري  توسع  حصول  كربالءعن  زراعة  مديرية  أعلنت 
زراعة حمصول احلنطة هذا العام بزيادة تقدر ب� )20 ألف( 
اخلطة  من  دونم  ألف(   57( وإّن  املايض،  العام  عن  دونم 
املناطق الصحراوية واملتبقي عىل  تعتمد عىل مياه االبار يف 
مياه هنري احلسينية وبني حسن ومن املتوقع ان يبلغ حمصول 
احلنطة هذا العام )78 ألف( طن، باإلضافة إىل )25 آالف( 

الفقرية  ال��ع��وائ��ل  إع��ان��ة  أج��ل  م��ن 
واملتعففة ذات الدخل اليومي والتي 
)كورونا(  ف��ريوس  ج��راء  ت��رضرت 
عىل  تطلق  شبابية  جمموعة  أطلقت 
نفسها )الشباب الرسايل( يف كربالء 
اخلري  )أه��ل  بعنوان  محلة  املقدسة، 
عىل  جمانًا  اخلبز  لتوزيع  ناسيك(،  ما 
املخابز،  خالل  من  املتعّففة  العوائل 
وجاءت  احلملة بعد توزيعهم ألكثر 
العوائل  عىل  غذائية  سلة  ألف  من 
استمرار  إدراك��ه��م  وبعد  الفقرية، 
حظر التجوال أصبحت احلاجة أكرب 
التكافل  بمبدأ  العمل  عن  ع��الوة 
اإلجتامعي ومسامهة أبناء املجتمع يف 

مساعدة بعضهم البعض.
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العتبة الحسينية  تفتتح 
مركز الشفاء في النجف األشرف 

لمواجهة )كورونا(

نصب إشارات مرورية
 لتنظيم سير المركبات

استئناف العمل بمشروع 
متلكئ في )الهندية(

افتتحت العتبة احلسينية املقدسة، مركز الشفاء 
احلكيم  ملستشفى  املجاور  والطوارى،  للعناية 
النجف  صحة  دائ��رة  ومساندة  لدعم  العام، 
والذي  )كورونا(  ف��ريوس  ملواجهة  األرشف 

انجز خالل فرتة قياسية ب�)20( يوما فقط. 
املشاريع اهلندسية والفنية يف  وقال رئيس قسم 
العتبة احلسينية املقدسة املهندس )حسني رضا 
سامحة  من  »بتوجيه  )االح���رار(:  ل�  مهدي( 
عىل  العمل  تم  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
ط��وارئ  يضم  للمرشوع  آخ��ر  مبنى  اض��اف��ة 

للمركز وغرف للفحص وصالة لإلنتظار«.
أحتاجتها  التي  الزمنية  »الفرتة  أن  وأض��اف، 
تتجاوز  مل  املركز  لتنفيذ  املقدسة  العتبة  كوادر 
ال�)20( يومًا، مبينا أن هذه الفرتة تعد قياسية، 
وقد  )1250م2(،  تبلغ  املركز  مساحة  وأن 
بواقع 30  املنعزلة،  الردهات  نظام  صمم وفق 

)سويتا منعزال(«.
وأكد، أن »التصاميم املعّدة كانت خاصة وذات 
املرىض،  عن  النفيس  الضغط  لتخفيف  مجالية 
دائرة  اىل  تسليمه  سيتم  املركز  إن  اىل  مشريًا 
صحة النجف االرشف وتم جتهيز املركز بتقنية 
صحية  اج��واء  توفري  لضامن  السالب  الضغط 

خالية من أي فريوسات«.
قد  املقدسة  احلسينية  العتبة  أن  بالذكر  واجلدير 
يف  والطوارئ  للعناية  الشفاء  مركز  افتتحت 
حمافظة كربالء وهناك مركزان يف حمافظة بغداد 
ملواجهة  الصحي  القطاع  لدعم  اإلنجاز  قيد 
التابعة  الزائرين  مدن  وضعت  كام  )كورونا(، 
هلا وهي )مدينة سيد االوصياء، ومدينة اإلمام 
احلسني، ومدينة اإلمام احلسن )عليهم السالم( 

حتت ترصف وزارة الصحة.

عن  املقدسة  كربالء  بلدية  مديرية  أعلنت 
إش��ارات  نصب  و  بتنفيذ  ك��وادره��ا  مبارشة 
أحياء  ع��دة  إىل  ت��ؤدي  تقاطعات  يف  مرورية 
املشاريع  »شعبتي  إن  مبينة  باملحافظة،  سكنية 
إشارات  عمل  بتنفيذ  قامتا  امل��رور«  وهندسة 
و  احلر  وحي  املعلمني  حي  تقاطع  يف  مرورية 
إىل  إضافة  التمور(  مكبس  )تقاطع  املوظفني 
بعض األحياء السكنية القريبة منه لتنظيم سري 
لكثرة  املهم  احليوي  التقاطع  هذا  يف  املركبات 

املركبات املارة فيه ضمن أعامهلا احلالية.

أعلن قائممقام قضاء اهلندية، منتظر الشافعي، 
شبكات  م���رشوع  م��ن   )%75( إن��ج��از  ع��ن 
العمل  استئناف  بعد  القضاء،  وحمطات جماري 

فيه والذي توّقف منذ عام )2014(.
وقال الشافعي: أن »مرشوع شبكات وحمطات 
كربالء  حمافظة  يف  الكبري  اهلندية  قضاء  جماري 
التجوال  حرض  رفع  بعد  للعمل  عاد  املقدسة 
جماميع«،  مخس  بواقع  النهار  خالل  الصحي 
مبينًا، ان »نسبة إنجاز املرشوع حاليًا )%75(، 
املحلية  ال��رشك��ات  إح���دى  قبل  م��ن  وينفذ 
مرشوع  ضمن  اهلندية  جماري  دائ��رة  ب��إرشاف 

وزارة البلديات«.
التصاميم 

المعدّة 

كانت خاصة 

وذات جمالية 

لتخفيف الضغط 

النفسي عن 

المرضى  
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رمضان  شهر  صيام  املرضع  عىل  جيب  هل   : السؤال 
باكمله واذا مل تستطيع فام هو احلكم الرشعي عليها ؟

عىل  الرضر  خافت  إذا  اللبن  قليلة  املرضع   : اجلواب 
نفسها ، أو عىل الطفل الرضيع جاز هلا االفطار وجيب 
أيضًا  الكفارة  عليها  جتب  كام  ذلك  بعد  القضاء  عليها 
من  غراما(   750( الفقري  اعطاء  الكفارة  يف  ويكفي   ،
اخلبز  حتى  الطعام  مطلق  جيزي  بل  اودقيقها  احلنطة 

اواملعكرونة ايضًا .
 � واملتربعة  واملستأجرة  األم  بني  املرضع  يف  فرق  وال 
واألحوط لزومًا � االقتصار يف ذلك عىل ما إذا انحرص 
إلرضاع  آخر  طريق  هناك  يكن  مل  )بان  هبا  اإلرض��اع 
الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وان كان هو الرضر 
بمثل  حتى  الصناعية  الرضعة  من  الطفل  يلحق  الذي 
امتناعه من رشب حليب االم بعد ذلك( وإال ال جيوز 

هلا االفطار .

السؤال : ماهو حكم صوم املرضع ؟
عىل  الرضر  خافت  إذا  اللبن  قليلة  املرضع   : اجلواب 
الرضيع جاز هلا االفطار وجيب  الطفل  أو عىل  نفسها، 
عليها القضاء بعد ذلك كام جتب عليها الكفارة أيضًا، 
 750( الفقري  اعطاء  يوم  كل  عن  الكفارة  يف  ويكفي 
الطعام  مطلق  جيزي  بل  اودقيقها  احلنطة  من  غراما( 

حتى اخلبز واملعكرونة ايضًا .
اإلرضاع  انحرص  إذا  اال  تفطر  ال  ان  لزومًا  واألحوط 

ولو  الطفل  إلرضاع  آخر  طريق  هناك  يكن  مل  بان  هبا 
بالتبعيض مع الرضعة الصناعية .

يف  ولو  بالطفل  رضرا  يلحق  التبعيض  كان  لو  نعم 
ايامه و كانت الرضعة  املستقبل كام يف الرضيع يف اول 
بعد  االم  حليب  رشب  من  امتناعه  توجب  الصناعية 
ايضا  االفطار  هلا  فيجوز  له  مرضا  ذلك  وك��ان  ذلك 

وعليها القضاء والكفارة كام تقدم .
واذا مل تقض الستمرار عذرها اىل شهر رمضان املقبل 
فاالحوط لزوما أن تدفع كفارة أخرى لتأخري القضاء.

رمضان  شهر  يف  تفطر  إن  للمرأة  جيوز  هل   : السؤال 
لالرضاع،  )معاون(  بديل  موجود  مع  ابنها  لرتضع 
املستعمل يف إرضاع  املجفف  احلليب  احلال يف  كام هو 

االطفال ؟
اجلواب : ال جيوز عىل االحوط .

السؤال : هل جيوز للمرضع االفطار ان كانت ترضع 
ولدها او كان لغريها ؟

هلا،  الولد  يكون  أن  بني  املرضع  يف  فرق  ال   : اجلواب 
عىل  االقتصار  لزومًا  واألح��وط  لغريها،  يكون  وأن 
طريق  هناك  يكن  مل  بأن  هبا  اإلرضاع  انحصار  صورة 
أو  مانع  دون  من  بالتبعيض  ولو  الطفل  إلرضاع  آخر 

باإلرضاع الصناعي، وإال مل جيز هلا اإلفطار .
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العالقات  يغري  الدين  أن  حممود  مصطفى  الدكتور  يقول 
أن  االجتامعية  العالقات  تلك  تعجز  حني  يف  االجتامعية 
تصنَع دينًا، وأقوى الرباهني عىل ذلك هي نشأة اإلسالم، 
فلم يكن اإلسالم قّط من إفراز النظام الطبقي يف قريش، 
أمواهلم  املستبدين  للظاملني  حيفظ  رجعيًا  دينًا  يكن  ومل 
قبول  عىل  هلم  دافعًا  للفقراء  خمدرًا  يكن  ومل  وممتلكاهتم، 
إىل  ودعا  اعتدال،  يف  باحلياة  التمّتع  إىل  دعا  فقد  فقرهم، 

قتال الظاملني واملستغلني.
الفرص،  يف  املساواة  مقررًا  البداية  من  اإلسالم  جاء  فقد 
وضامن حد الكفاية للمواطن، وحتقيق التوازن االقتصادي 
وامللكية  اخلاصة  امللكية  بمبدأ  وجاء  واملجتمع؛  الفرد  بني 
العامة، وجاء بكل ذلك يف اجلزيرة العربية، يف وقت مل تكن 
ظروف اإلنتاج وعالقات اإلنتاج تدعو إليه، بحيث يمكن 

أن نقول إن ما حدث كان انبثاقًا من واقع اقتصادي..

هو أحد االعامل العبادية املستحبة يف اإلسالم، وقد يتحول 
االعتكاف إىل واجب رشعي وذلك فيام لو نذر املكلف أو 

أقسم أو عاهد اهلل وأمثاهلا. 
ال��رواي��ات  بعض  لكن  حم��دد،  وق��ت  لالعتكاف  وليس 
يعتكف  كان  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  أن  عن  تتحدث 
العرشة  لالعتكاف  وقت  أفضل  ويعد  رمضان.  شهر  يف 
املستحبات  من  يعّد  حيث  رمضان  شهر  من  األخ��رية 
املؤكدة، وينبغي ان ال يقّل االعتكاف عن ثالثة أيام بقول 

الشيعة اإلمامية.
املسجد عىل سبيل  االعتكاف يف الرشع هو االحتباس يف 
أيام يف  ثالثة  ملدة  واللبث  اإلقامة  القربة، واالعتكاف هو 
املكان أو عىل يشء، وهنا بمعنى اللبث واإلقامة يف املسجد 

بقصد التعّبد بذلك هلل عز وجل.
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جوهر الإ�ضالم
إمجااًل  ولو   – واملنكر  املعروف  معرفة   -1
اجلاهل  عىل  باملعروف  االم��ر  جيب  فال   -
باملعروف، كام ال جيب النهي عن املنكر عىل 
مقّدمة  التعّلم  جيب  قد  نعم  باملنكر  اجلاهل 

لألمر باالّول والنهي عن الثاين.
باالمر،  باملعروف  املأمور  ائتامر  احتامل   -2
فلوعلم  بالنهي،  املنكر  عن  املنهي  وانتهاء 
بني  فاملشهور  هبام،  يكرتث  وال  يبايل  ال  أنه 
ال  ولكن  جتاهه،  يشء  جيب  ال  أنه  الفقهاء 
والكراهة  االنزعاج  بإبداء  االحتياط  يرتك 
علم  وإن  املنكر  أوارتكابه  املعروف  لرتكه 

عدم تأثريه فيه.
3- أن يكون تارك املعروف أوفاعل املنكر 
وفعل  املعروف  ترك  يف  االستمرار  بصدد 
بصدد  أّنه  الشخص  من  ولوعرف  املنكر، 
ولوملّرة  املعروف  أوت��رك  املنكر  ارتكاب 

واحدة وجب أمره أوهنيه قبل ذلك.
أوت���ارك  املنكر  ف��اع��ل  ي��ك��ون  ال  أن   -4
أوتركه  للمنكر  فعله  يف  معذورًا  املعروف 
للمعروف، العتقاد أن ما فعله مباح وليس 
نعم،  بواجب.  ليس  تركه  ما  أّن  أو  بحرام، 
إذا كان املنكر مّما ال يرىض الشارع بوجوده 
من  بّد  فال  املحرتمة  النفس  كقتل  مطلقًا 
املبارش مكلفًا فضاًل  الردع عنه، ولومل يكن 

عاّم إذا كان جاهاًل.
5- أن ال خياف األمر باملعروف والناهي عن 
أوعرضه  نفسه  يف  عليه  رضر  ترّتب  املنكر 
ذلك  يستلزم  وال  به،  املعتّد  باملقدار  أوماله 
وقوعه يف حرج شديد ال يتحّمل عادة ، إاّل 
املنكر  أوترك  املعروف  فعل  كون  أحرز  إذا 
بمثابة من األمهّية عند الشارع املقّدس هيون 

دونه حتّمل الرضر واحلرج.

شروط األمر بالمعروف
 والنهي عن المنكر

العتكاف؟ما هو



اآلٌف من ف�ضائل النخيل 
تزّين طريقًا حيويًا خا�ضًا بالزائرين

هدايا "ديالى" إلى مدينتي النجف وكربالء..

احلسينية  واهليئات  املواكب  أصحاب  من  ع��دد  ب��ادَر 
دياىل  حمافظة  يف   الشعبي  للحشد  اللوجستي  والدعم 
للتربع بأكثر من )4000( فسيلة نخيل، وذلك لزراعتها 
يف طريق )يا عيل � يا حسني( الرابط بني حمافظتي النجف 

االرشف وكربالء املقدسة.
اهايل  من  املتربعني  أحد  عيل،  قاسم  هاشم  احلاج  وقال 
اصحاب  أغلب  فيها  شارك  »املبادرة  أن  دياىل:  حمافظة 
اخلالص  قضاء  أهايل  مع  وبالتعاون  احلسينية  املواكب 
اللوجستي  الدعم  وكذلك  املخلصني،  الشط  ناحية 
للحشد الشعبي، حيث تم قلع الفسائل عىل عدة مراحل 
 )1000( يقارب  ما  غرس  هو  االوىل  املرحلة  وكانت 

فسيلة نخيل كمرحلة أوىل«.
رشيفة(،  )السيدة  موكب  كفيل  هاشم،  احلاج  واضاف 
أن »املبادرة هذه جاءت بعد ان ناشدت املزارات الشيعية 
الرشيفة بزراعة الطريق وتبنيها يف إدامة املرشوع وتوفري 
املياه لسقي الفسائل بالتعاون مع احلكومتني املحليتني يف 

كربالء املقدسة والنجف االرشف«.
وتابع حديثه، أن »املتربعني قاموا بقلع الفسائل ومجعها 
النجف  اىل  اخلاصة  بعجالهتم  نقلها  وتم  وجيزة  بفرتة 
مدينة  اىل  امل��ؤّدي  الطريق  طول  عىل  وغرسها  االرشف 
أصحاب  قبل  من  مستمر  »التربع  اّن  مؤكدًا  كربالء«، 
العمل  هذا   « ان  موضحًا  الفسائل«،  قلع  يف  البساتني 

سيشمل ايضا طريق بغداد – كربالء يف االيام املقبلة«. 
فيام أوضح املترّبع إبراهيم فرج فاضل، أن »املتربعني من 
بإخراج  قاَم  األول  قسمني؛  إىل  توزيعهم  تم  دياىل  أهايل 

الأحرار/ اإبراهيم حميد العويني
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اآلٌف من ف�ضائل النخيل 
تزّين طريقًا حيويًا خا�ضًا بالزائرين

التبرع بأكثر من )4000( فسيلة نخيل 

لزراعتها في طريق )يا علي ـ يا حسين( 

الرابط بين محافظتي النجف االشرف 

وكربالء المقدسة.

وقلع فسائل النخيل من البساتني واملزارع ومجعها يف أماكن 
الطريق  يف  وغرسها  بنقلها  يقوم  اآلخر  والقسم  خمصصة، 

املذكور«.
)الزهدي-  بينها  متنوعة  املغروسة  »الفسائل  أن  اىل  وأشار 
اخلستاوي- الرببن- املكاوي(، باالضافة اىل هنالك أنواعًا 
نادرة وثمينة تم التربع هبا )كالربحي واملكتوم(«، مضيفًا أن 
»مبادرة غرس النخيل ستجعل من طريق املشاية أكثر مجااًل 

وهبجة فضاًل عن إهنا ستعمل عىل حتسني البيئة«.
من جهته أوضح مدير العالقات واإلعالم يف األمانة العامة 
للمزارات الشيعية الرشيفة، لؤي عبد الكريم أن »املرشوع 
بني  حسني(  يا   � عيل  )يا  طريق  تشجري  يتضّمن  له  املخطط 
 80 بطول  املقدسة  وكربالء  األرشف  النجف  حمافظتي 

»املرشوع  أن  مبينًا  سايدات(«،   5( عىل  يتوزع  كيلومرتًا، 
بصورة  الشتالت  لسقي  آب��ار(   104( نحو  حفر  تضمن 
طريق  جانبي  عىل  الفسائل  غرس  سيتم  حيث  مستمرة، 
الوسطية  اجلزرة  اىل  إضافة  وايابًا،  ذهابًا  – النجف  كربالء 
داخل  من  متربعني  بمشاركة  أخ��رى،  أشجار  شتل  مع 
العراق وخارجه منها دولة باكستان وايران ولبنان اضافة اىل 
العتبة احلسينية املقدسة  ووزارة الزراعة وأصحاب املشاتل 

من داخل العراق«.
البيئية  وأشار إىل أّن »املرشوع سيعمل عىل حتسني االجواء 
ماليني  سنويًا  يسلكه  ال��ذي  للطريق  مجالية  وسيضيف 
اإلمام  أربعينية  زي��ارة  ألداء  األق��دام  عىل  مشيًا  الزائرين 

احلسني )عليه السالم(. 

اإبراهيم فرج فا�ضل

احلاج ها�ضم
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رغم انت�ضار كورونا.. 
المكتبة الحسينية تجتذب 

الباحثين وطالب الدراسات العليا إلكترونيًا 

اقرأ.. كلمة الرب األولى التي أنزلها مخاطبًا رسوله الكريم، مشيرًا بها إلى أهمية العلم والمعرفة 
لبني البشر. وهل يمكن نسيان القول المأثور عن المتنبي "وخير جليس في الزمان كتابُ"؟!  

حتقيق: نغم امل�ضلماين – ت�ضوير: ح�ضنني ال�ضر�ضاحي
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مرتادهيا،  وما حتويه من كتب فضاًل عن عدد  املكتبات  عدد 
كان املقياس األول لتمّدن الشعوب وحترضها. 

مل  كورونا،  فريوس  تفيش  نتيجة  املنزيل  احلظر  ورغم  اليوم، 
ينقطع القراء عن ارتياد مكتبة العتبة احلسينية املقدسة، ولكن 
نيل  إىل  يسعون  الذين  فأولئك  املرة،  هذه  إلكرتونية  بطريقة 
الشهادات العليا ال هيدأ هلم بال حتى يطالعوا املصادر واملراجع 
ويبحثوا يف متوهنا ليعثروا عىل غاياهتم العلمية، ليغريوا بذلك 
النظرة السائدة عن الشباب املعارص بوصفه )جيل البوبجي( 

تلك اللعبة اإللكرتونية التي أشغلت الكثريين منهم. 
 من التاريخ   

الدينية  الشؤون  قسم  رئيس  معاون  خضري(  )إحسان  حدثنا 
والفكرية يف العتبة احلسينية، قائاًل: »منذ زمن بعيد كانت العتبة 
احلسينية املقدسة حتوي خمطوطات ومصاحف غاية يف النفاسة 

والقدم، تراكمت عىل مر السنني من هدايا السالطني واألمراء 
إال  السالم،  تعبريًا عن إجالهلم وحبهم لإلمام احلسني عليه 

إهنا هُنِبت عىل إثر غارة الوهابيني عام )1801م(«. 
الروضة  بخزانة  تعرف سابقًا  كانت  والتي  احلالية  املكتبة  أما 
تأسيسها  »فيعود  خلضري(،  )واحل��دي��ث  املقدسة  احلسينية 
والشؤون  األوق��اف  وزارة  من  بإيعاز  عاما  مخسني  نحو  إىل 
الدينية، وكانت يومذاك حتتوي عىل 30 ألف كتاب مع بعض 

املخطوطات النادرة«. 
قفزة نوعية  

إىل  والفكرية،  الدينية  الشؤون  قسم  رئيس  معاون  ويشري 
عبد  الشيخ  الرشعي  املتويل  من  خاص  توجيه  عىل  »بناًء  أنه 
املهدي الكربالئي برتميم املكتبة احلسينية وتزويدها بمختلف 
ال���)140000(  يفوق  اليوم  الكتب  عدد  أصبح  العناوين، 

رغم انت�ضار كورونا.. 
المكتبة الحسينية تجتذب 

الباحثين وطالب الدراسات العليا إلكترونيًا 

المكتبة الحالية والتي كانت تعرف سابقًا بخزانة الروضة الحسينية المقدسة 
فيعود تأسيسها إلى نحو خمسين عاما بإيعاز من وزارة األوقاف والشؤون 

الدينية، وكانت يومذاك تحتوي على 30 ألف كتاب 
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كتاب، )5000( منها خمتصة بسرية اإلمام احلسني عليه 
السالم. فضال عن )2196( أطروحة ورسالة مطبوعة 
يف داخل املكتبة وأكثر من )20000( يف املكتبة الرقمية«. 
وتابع أن »سامحته أوعز بجمع أنواع الكتب ويف خمتلف 
النادرة  املخطوطات  رشاء  وكذلك  االختصاصات، 
ليكون عام 2004م  للباحثني،  وحتقيقها وطبعها خدمة 

قفزة نوعية فريدة يف تاريخ املكتبة«. 
الصحافة الكربالئية الرصينة 

وأكد )خضري( بأهنم »يعملون عىل إعادة طبع املجالت 
هناك  ليكون  عنها،  البحث  بعد  القديمة،  الكربالئية 

الكربالئية  الصحف  ع��ىل  حيافظ  خ��اص  أرش��ي��ف 
علامء  ختص  خمطوطات  عن  البحث  كذلك  القديمة، 
الضياع،  كربالء لغرض حتقيقها واملحافظة عليها من 
منوهًا أن املكتبة احلسينية املقدسة، وبفضل ما هي عليه 
اليوم من الرقي واالزدهار، أصبحت تستقطب )80( 

مستفيدًا يزور املكتبة يوميًا من النساء والرجال«. 
نساء فقط 

املنتسبات  إحدى  الكريم(  عبد  صباح  )سارة  وتفيد 
حيث  من  الرجال  مكتبة  عن  املعزولة  النساء  ملكتبة 
العامالت معها هن  النساء  الدوام، بأن »عدد  أوقات 
سبع نساء ويتوزعن عىل أقسام: )اإلعارة – الفهرسة 
بحسب  تعمل  وك��ل  االستنساخ(،   – التزويد   –

الثامنة  من  تبدأ  األوىل  فرتتني:  عىل  اختصاصها، 
العارشة  من  واألخ��رى  ظهرًا،  الثانية  حتى  صباحًا 

صباحًا وحتى اخلامسة عرصًا«. 
أيقونات املكتبة 

األيام  املكتبة يف  زائرات  وأكثر  »أهّم  إن  تقول سارة: 
الدراسات  طالبات  هّن  الوباء،  تفيش  قبل  االعتيادية 
أكاديمية  كتب  عىل  احلسينية  املكتبة  الحتواء  العليا؛ 
املكتبات  يف  عليها  احلصول  يتعذر  مهمة  وعلمية 
نمتلك  بدورنا  »نحن  مضيفة:  األخ��رى«،  العراقية 
الباحثة  مساعدة  يف  حديثة  ووسائل  وطرائق  تقنيات 
بمدة  املطلوبة  املصادر  عىل  للحصول  العلم  وطالبة 
للرتكيز  املطلوبة  األج��واء  كل  هلا  نوفر  كام  بسيطة، 

واخلروج بالنتائج املرجوة«. 

أما اآلن ويف ظل هذا الظرف االستثنائي والعزل الوقائي 
عن  تتوقف  مل  »املكتبة  فإّن  سارة  توّضح  كام  املفروض 
تقديم اخلدمات عرب موقعها اإللكرتوين وذلك بتصوير 
للباحثني  ليتسّنى   )PDF( ال�  بصيغة  وحتميلها  الكتب 

والقراء االستفادة منها بإجراء التصفح أو التنزيل. 
باحثة عىل مشارف النجاح  

تواصلنا  والباحثني ممن  العليا  الدراسات  طلبة  من  عدد 
امتناهنم  عن  أعربوا  التحقيق  هلذا  اإلع��داد  أثناء  معهم 
عىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  وشكرهم 
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املكتبة  مع  واملعريف  العلمي  للتواصل  الفرصة  إتاحتها 
هبذا  وطيدة  عالقة  وهلم  عظيمة  »استفادهتم  أن  مؤكدين 
بكل  للتزود  إليه  خيتلفون  كانوا  طاملا  الذي  املهم  الرصح 
وكذلك  العلمية  وال��رس��ائ��ل  الكتب  م��ن  جديد  ه��و  م��ا 
مما  املصادر  ألمهات  النفيسة  والنسخ  النادرة  املخطوطات 

ينفعهم يف دراستهم«.  
القانون  يف  ماجستري  طالبة  األمري(  عبد  )نرمني  وتتحدث 
قائلًة:  احلسينية  العتبة  مكتبة  مع  الشخصية  جتربتها  عن 
»كثريًا ما كنت أزور هذه املكتبة لغرض مجع املصادر املهمة 
اخلاصة بموضوع بحثي، فأجد ما يسعدين حقًا من املصادر 
التعامل  جانب  إىل  املهمة،  العلمية  والرسائل  واملراجع 
املوظفات  تبذله  الذي  الواضح  واجلهد  اجلميل  والتعاون 
وكذلك سهولة اآللية املتبعة يف البحث والتصوير والطبع«. 
ملرتادي  املقدمة  اخلدمات  بجودة  عباس(  )غادة  تشيد  فيام 
امل��ادي،  الصعيد  عىل  هامتني  نقطتني  إىل  مشرية  املكتبة، 
حيث يتم الطبع عىل األقراص واالستنساخ بأسعار زهيدة 
متكن  عدم  حال  يف  االنرتنت  املكتبة  توفر  كام  للباحث، 
لألنرتنت  الشهري  االش��رتاك  عىل  احلصول  من  الطالب 

خارجها«. 

أما  التجوال  حظر  قبل  طبعا  »ه��ذا  )عباس(:  وتستدرك 
اآلن فإين أفتقد تلك األجواء اجلميلة واهلادئة املشجعة عىل 
املكتبة ولكني عىل أي حال سأواصل  توفرها  التي  القراءة 
دراستي عن طريق اإلنرتنت واالستفادة من خاصية التنزيل 
املتاحة عرب املوقع الرسمي هلذه املكتبة التي حتاول سد الثغرة 
وتضييق املسافة بينها وبني الباحثني والطلبة بصورة تواكب 
كبديل  االفرتاضية  الرقمية  البيئة  باعتامد  العاملي  التطور 

أساس للقراءة الورقية«.  

إحسان خضير
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و�ضط اإ�ضادات كبرية مب�ضاريعها الزراعية..
العتبة الحسينية المقدسة تباشر بحصاد محصولي

 )الحنطة والشعير( 
الأحرار/ اإبراهيم حميد العويني  - ت�ضوير/ �ضالح ال�ضباح 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

14
ل�سنة 2020 م

ي 
سين

حل�
ء ا

طا
ع

ال



و�ضط اإ�ضادات كبرية مب�ضاريعها الزراعية..
العتبة الحسينية المقدسة تباشر بحصاد محصولي

 )الحنطة والشعير( 
عوز  عدنان  اعي  الزر  اخلبري  امل��رشوع،  عىل  املرشف  وقال 
التابع  الزراعية  التنمية  »قسم  ان  )األح��رار(:  ل�  الشمري 
ضمن  املحصول  بحصاد  بارش  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
خطة متكاملة وضعت من قبل القسم للسيطرة عىل حصاد 

املزرعة بشكل كامل وضمن املدة املحددة«.
وأضاف، أن »املساحة التي خصصت للزارعة يف مدينة سيد 
الشهداء )عليه السالم( الواقعة عىل طريق كربالء عني التمر 
تبلغ )5000 دونم(«، الفتًا اىل أن »املساحة الكلية للمدينة 
حقق  احلايل  »املوسم  أن  مؤكدًا   دون��م«،  ألف(   21( تبلغ 

زيادة كبرية عن العام املايض التي كانت )1000 دونم(«.
استخدام  هو  امل��رشوع  ه��ذا  يمّيز  ما  »أه��م  أن  وأوض��ح 
املرّشات  طريق  عن  احلديثة  ال��ري  تقنيات  منظومات 
من  احلديثة  املنظومات  مجيع  استخدام  كذلك  املحورية، 
املكننة الزراعية املتطورة بدءًا من احلراثة والبذار والتسميد 
وان  املحصول  وحصد  االنتاج  من  مرحلة  آخ��ر  وحتى 
العاملة  املكننة احلديثة قلل من استخدام االيدي  استخدام 
»مبينا ان عملية السقي كانت من خالل حفر االبار والتي 
كان عددها )40 بئرًا( موّزعة بشكل متساوي يف املرشوع«.

العتبة  عليها  تعمل  التي  االسترتاتيجية  »ضمن  أنه  وأشار 
وذلك  هلا،  الكهربائي  التيار  ايصال  هو  املقدسة  احلسينية 
املولدات  استخدام  من  بداًل  املحورية  املرشات  لتشغيل 
املتنقلة مما قلل من زيادة الكلفة املالية عىل االنتاج«، مؤكدًا 
أن »هنالك تنسيقًا وتعاونًا كبريًا مع سايلو كربالء الستالم 

احلبوب بالوقت املحّدد«.

من جهته حتّدث مدير زراعة كربالء، املهندس رزاق الطائي 
قائاًل: أن »هذا املوسم شهد تزايدًا كبريًا يف زراعة حمصويل 
مؤكدًا  الصحراوية«،  املناطق  يف  وخاصة  والشعري،  احلنطة 
أّن »العتبة احلسينية املقدسة سامهت بشكل كبري برفد السلة 

الغذائية للسوق الكربالئي بمختلف املحاصيل الزراعية«.
للمناطق   احلسينية  العتبة  »استثامر  اّن  الطائي  وأوض��ح 
وحتويلها  املدينة  مركز  عن  ج��دًا  والبعيدة  الصحراوية 
للسلة  داعمة  اهنا  عىل  دليل  هذا  منتجة  خرض  أرايض  اىل 

الكربالئية وللعراق بشكل عام«.
ايضًا  حّقق  الصحراوية  األرايض  هذه  »استغالل  أن  وبني 
جانبني مهمني يضاف اىل اجلانب االقتصادي وهو اجلانب 
مدينة  اىل  االرهابية  العنارص  لتسلل  السامح  وعدم  االمني 
كربالء عرب االرايض الصحراوية باالضافة اىل حتقيق جانب 

اخر وهو التحسني البيئي لألجواء العراقية«.
 78( كربالء  تسّوق  ان  املؤمل  »من  أنه  إىل  الطائي  ولفت 
باحلنطة  املزروعة  املساحة  حصاد  اك��امل  بعد  طن  أل��ف( 
تم  ان  وبعد  املحافظة  عموم  يف  دوناًم(   81916( والبالغة 

هتيئة كافة املستلزمات اخلاصة بالتسويق واحلصاد«.
وتكون  السنة  هلذه  األسعار  حّددت  »ال��وزارة  أّن  وتابع، 
بثالث درجات، األوىل )560 ألف دينار(، والدرجة الثانية 
)480 ألف دينار(، فيام حّددت الدرجة الثالثة )420 ألف 

دينار( للطن الواحد«.

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، عن بدء حصاد محصولي الحنطة والشعير ضمن مشروع 
مدينة سيد الشهداء )عليه السالم( الزراعية الواقعة  غرب محافظة كربالء.
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هكذا كان.. فليس أحّب إىل اهلل من رسوله، وليس أحب إىل 
رسوله من وصيه، وليس أحب من وصيه إىل رسوله، وليس 

أحب من رسوله إىل ربه..
يا أبا احلسن أفضل األعامل يف هذا الشهر الورع عن حمارم اهلل 

عز وجل...  ثم بكى.
�� يا رسول اهلل ما يبكيك؟

�� يا عيل ابكي ملا يستحل منك يف هذا الشهر، كأين بك وأنت 
شقيق  واآلخرين،  األولني  أشقى  انبعث  وقد  لربك  تصيل 
منها  فخضب  قرنك  عىل  رضبه  فرضبك  ثمود  ناقة  عاقر 

حليتك.
�� يا رسول اهلل وذلك يف سالمة من ديني؟

�� يف سالمه من دينك. 
الدين الذي أضفى عليه ذو الفقار زهو الرشوق وكلله برونق 

املجد وأحاطه بدعائم الشموخ.. ثم..
أبغضني،  فقد  أبغضك  ومْن  قتلني،  فقد  قتلك  مْن  عيل  )يا 

ومْن سبك فقد سبني ألنك مني كنفيس، روحك من روحي، 
وإياك،  خلقني  وتعاىل  تبارك  اهلل  ان  طينتي،  من  وطينتك 
واصطفاين وإياك، واختارين للنبوة، واختارك لإلمامة، فمْن 
أنكر إمامتك، فقد أنكر نبويت يا عيل أنت وصيي، وأبو ولدي 
وزوج ابنتي، وخليفتي عىل أمتي يف حيايت، وبعد مويت، أمرك 
أمري وهنيك هنيي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة، وجعلني خري 
الربية، انك حلجه اهلل عىل خلقه وأمينه عىل رسه وخليفته عىل 

عباده(.
فكيَف قتلِت املعنى؟

وكيَف احتضنِت النقيضني؟
رجٌل حلَّ يف وجهِه روُح اهللِ، وُرّتلْت آياُته يف قلبِه، ورفرفْت 
بتاريِخ  فرتٍة  عىل  أتاِك  بمنرِبه،  واستظلْت  كّفيِه،  عىل  احلامئُم 
نبضِه  ويف  الوحي،  رفيُف  شفتيِه  ويف  السامِء،  وِسفِر  الضياِء 
متسحاِن  ومها  اليتامى  رؤوَس  يداُه  فأدمنْت  النبّوة،  خفقُة 

دموَعهم بأرغفٍة من دموعِه.

اإل�������ى ال��ك��وف��ة
بقلم/ حممد طاهر ال�ضفار

رســـــالـــــٌة
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ورجٌل حلَّ يف وجهِه الشيطاُن، ونفَث يف قلبِه، واشتعلْت يف 
الكفِر، ودّقت يف  روُح  اجلريمة، وحامْت حوله  دماُء  عينيه 
رأسِه طبوُل الضالِل فأدمى العيوَن وزرَع يف القلوِب ُجرحًا 

ال يندمل.
أهكذا إذن ضّيعِت الرجَل الذي كنِت حتلمنَي به؟

جاء لريفو ما مّزقته فيِك أكفُّ الوليد، ويرأُب الصدَع الذي 
أوغَل فيِك بيِد املغرية، وينّقي نبعِك الذي لّوثه األشعري...

إىل كم ستنتظريَن رجاًل مثله؟
وهْل عرفِت البرشّيُة رجاًل له بعُض بعِض خصالِه؟

ونعليِه  اجلشِب  ورغيفِه  املرّقعِة  بأساملِه  عليِك  أَث��ُق��َل 
املخصوفني؟

وهو  الساموية  وروُح��ه  املالئكي،  وجُهه  عليِك  ُخفَي  أم 
حيمُل عنِك مهوَم الفقراِء، ودموَع اليتامى، وآهاِت األرامِل 
واخلضوِع،  البؤِس  أدراَن  عنِك  بَِبْسَمتِه  ويزيُل  والثكاىل، 

ويرسُم بَِسْمتِِه لِك فجرًا مرشقًا ونبياًل؟
أْم إّنِك مْل تستوعبي معناُه الذي َجّل وعال عن أْن ُيقاس بمْن 
الربيع(؟  نبتَة  اإلبِل  خضَم  اهللِ  ماَل  )خيضموَن  وهم:  قبله 
الزهيِد  وعيَشه  بمثله،  القروُن  ُعقمت  الذي  عهَده  فهالِك 

الذي رسَم فيه مالمَح األنبياِء.... ولكْن ال نبيَّ بعَده...؟
امُلبتغى  وعظَم  زياد،  سوَط  أدمنوا  من  عىل  املعنى  كرُبَ  لقد 
)وأشعْر  قوَله:  غرُيه  ت��واّلِك  مْن  يف  َتعهدي  فلْم  عليِك.. 
قلبَك الرمحَة للرعيِة، واملحبَة هلم، واللطَف هبم وال تكوننَّ 
عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم، فإهنم صنفان، إّما أٌخ لَك 

يف الديِن، أو نظرٌي لَك يف اخللِق(
يفتُح  وهو  سواُه  أحٍد  قوِل  صدى  أرجائِك  يف  د  يرتدَّ مل  كام 
فيشيُح  واألموال  والفضة  الذهُب  أماَمه  فيتألأل  املاِل  بيَت 
ينادي  ثم  غريي(،  ي  غرِّ صفراء  )يا  ويقول:  بوجهِه  عنها 
عها عليهم باملساواِة، ثم يعطي قنربًا  قنرَب ليجمَع الناَس فيوزِّ
ثالثَة دنانري ويأخُذ ))هو(( ثالثة دنانري.., ويكنُس بيَت املاِل 

ثم يبكي ويقول:
)يا دنيا إليِك عّني، أيب تعّرضِت ؟ أم إيلَّ تشّوقِت ؟ ال حاَن 

ي غريي, ال حاجة يل فيِك، قد طلقتِك  حيُنِك، هيهات.. غرِّ
ثالثًا ال رجعَة فيها، فعيُشِك قصري، وخطُرِك يسري، وأملِك 
السفر،  وُبعِد  الطريق،  وط��وِل  ال��زاد،  قّلِة  من  آه  آه  حقري، 

وعظيِم املورد(.
أصحيٌح أّنِك أطفأِت الشمَس التي بزغْت عىل أرِضك!!

يف  انبَجسْت  التي  الصافيَة  العنَي  غّيبِت  أّن��ِك  أصحيٌح 
صحرائِك القاحلة!!

أصحيٌح أنِك هّدمِت السوَر املنيَع الذي حيميِك من الزوابِع 
واألعاصري!! 

إنِك بداًل من أن حتتضني هذا الرجَل الذي داَف بامئِِك من 
كّفِه نكهَة السامِء, ونزَع عن هوائِِك أرباَق العبودية, فقد فتحِت 
وتظلّليه  بنخيلِك  حتيطيه  أن  من  وبداًل  الشام،  مرصاَع  له 

بأزهاِرِك، فقد أسلمتيه ملن ال يمكُن أن ُيقاَس حتى بنعله. 
لكنه, وحقِك بقَي.. وسيبقى اإلنساُن الذي مل يزْل وال يزال 
وال  األفئدة،  ومهوى  النفوس  ملتقى  قرنًا  عرَش  أربعِة  منذ 
يزداُد مع تعاقِب األزماِن واألجياِل إال جالاًل ومجااًل، وقد 
اجلامِل  هبذا  مبهورًة  واألجياُل  األزماُن  ساحلِه  عىل  عكفْت 
واجلالِل، وهو يفيُض للمبحِر يف أثباجِه الدرَّ من مكنوناِت 
عظمتِه، وكلام غاَص املبحُر يف هذا الكامِل تضاءَل فكُره أماَم 

آياِت هذه العظمة.
وهل يستطيع فكٌر ضئيٌل أن حيّلق يف هذه السامِء السامقة؟

أم هل يستطيُع اجلدوُل الصغرُي أن يرفَد البحر؟
 � اإلنيسِّ  العاملِ  هبذا  يطوف  أن  عاجز  خياٌل  يستطيع  هل  أم 

املالئكيِّ الالمتناهي؟
من  يا  وحرقة..,  ولوعة,  ونفثة,  حرسة,  إهنا  القلب..  أمري  فيا 
مالمح  دمعته  وعانقت  قلبه,  يف  واحلامسة  الرمحة  امتزجت 
الرأفة واحلنان فأفاض عىل األرض إنسانيتها, هذه دموعنا قد 
امتزجت بحرقة األمل, وحرارة اللوعة, وهي ُتذرُف عىل باِب 

ها من الدرِن واألضغان.. حمرابَِك َفَنقِّ
أهيا.. الرؤوُف الرحيم.
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�ضوٌت ح�ضينٌي �ضيظلُّ خالدًا
 يف قلوب العا�ضقني 

الخطيبُ الشيخ هادي الكربالئي )رحمه اهلل(..

ُيعّد ال�ضيخ اخلطيب هادي الكربالئي 
)رحمه اهلل( واحدًا من اأبرز خطباء 

املنرب احل�ضيني يف مدينة كربالء 
املقد�ضة، حيث يراه املحبون واملوالون 
لالئمة الطهار )عليهم ال�ضالم( علمًا 
من اأعالم اخلطاب احل�ضيني الناجح، 

بل ان جمال�ضُه احل�ضينية ل زالت 
تتناقلها املواكب والقنوات يف ا�ضتذكار 

الفاجعة الأليمة. 

عليه  اهلل  انعم  قد  الكربالئي  ه��ادي  اخلطيب  الشيخ 
بمواهب متعددة  فقد كان يتميز بطراوة حديثه وسالسته 
لصوتِه  وكان  املتلقي،  إليه  يبتغي  ما  إيصال  يف  ورسعته 
الشجي األثر الكبري يف اجتذاب الدموع الساخنة احلزينة 
أكثر  أمىض  فقد  السالم(،  )عليه  الشهداء  سيد  حمّبي  من 
من نصف قرن من عمره الكريم وهو يرتقي املنرب حتى 
فهو  املستمعني،  قبل  اخلطباء  منها  يتعّلم  مدرسة  أصبح 
املنرب  سامء  يف  اسمه  يطرز  ان  استطاع  حسيني  صوت 

احلسيني، وسيظل خالدًا يف أفئدة العاشقني.
 من هنا كان احلديث عن الشيخ هادي الكربالئي )رمحه 

واملؤثر...  الناجح  احلسيني  اخلطاب  آيات  من  آية  اهلل( 
الشيخ  ابنه  وكذلك  جمالسه،  وضيوف  جمايلوه  يصفه  كام 
هباء الكربالئي الذي يتحدث عنه قائاًل: »والدي الشيخ 
عام  املولود  اخلفاجي،  درويش  مهدي  صالح  بن  هادي 
كربالء  مدينة  سكنة  من  1908م،  املوافق  1326ه��� 
املقدسة، وقد تلقى تعليمه عىل يد والده يف بداية األمر، 
حتى دخل مدرسة الصدر األعظم تلتها املدرسة الزينبية، 
ليتجه بعدها نحو اخلطابة بعد أن تتلمذ عىل يدي اخلطيب 
احلب  أبو  حمسن  الشيخ  الكربالئي  والشاعر  احلسيني 

الكبري  )رمحه اهلل(«.

اإعداد: ح�ضنني الزكروطي
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محســن  الســيد  المرجــع 

الحكيم للكربالئي:

أنتَ مؤيد يا شيخ هادي

الشيخ هادي الكربالئي يف عيون رجال الدين
ويتابع: ان »ما مّيز والدي )رمحه اهلل( يف اخلطاب احلسيني هو 
أي موقف  اجتاه  أجواء حسينية  لديه يف خلق  البدهيية  رسعة 
موقف  عن  حدثنا  وقد  جيلسه،  جملس  أي  ويف  له،  يتعرض 
حدث له يف جملس )آل كمونة – من بيوتات كربالء القديمة( 
احل��رام،  حمرم  من  األوىل  العرشة  يف  ُيقام  ع��زاء  جملس  وهو 
ويكون دائاًم يف وقت الصباح، ويمتاز هذا املجلس بحضور 
ثقلها  هلا  واجتامعية  سياسية  شخصيات  كذلك  العلامء  كبار 
ومكانتها يف املجتمع الكربالئي آنذاك، ويف احدى املجالس 
كان الشيخ هادي الكربالئي يروي للحارضين مصيبة الطّف 
وما حدث لإلمام احلسني )عليه السالم( ولعائلته يف صحراء 
نينوى، جاءه رجل ليخربه بقدوم السيد حمسن احلكيم )قدس 
يمتاز  كان  اهلل(  )رمح��ه  الوالد  ان  سلفًا  ذكرنا  وكام  رسه(، 
بالرسعة البدهيية، وانه جيعل من خطاباته حتية للمقابل يربطها 
السيد  به، وحني دخل سامحة  يتحدث  الذي كان  باملوضوع 
حمسن احلكيم )قدس رسه(، خاطب الوالد سامحة السيد اثناء 
املجلس وعزاه باستشهاده جده االمام احلسني )عليه السالم( 
كان  املجلس هل  اىل  عند حضورك  »موالنا  قوله  من خالل 
)عليه  احلسني  برضيح  م��رورًا  االرشف  النجف  من  جميئك 
هل  اخليام  عىل  من  م��رورك  كان  فان  باخليام؟،  ام  السالم( 
رأيت وسمعت جيش يزيد اللعني ينادي احرقوا اخليام، هل 
أحرقوا اخليام؟، وإذا كان قدومك من رضيح احلسني )عليه 
السالم(؛ هل رأيت الشمر اللعني جالسًا عىل صدر احلسني 
وهو حيّز نحره الطاهر؟، واستمر بقراءته املصيبة، وملا أكمل 
)أنت  له:  وقال  احلكيم  السيد  إلتقاه  جملسه  الوالد  املرحوم 

مؤّيٌد يا شيخ هادي(. 
له قول  فقد كان  الوائيل )رمحه اهلل(  الدكتور أمحد  الشيخ  أما 
بحّق الشيخ هادي الكربالئي يف أكثر من لقاء يقول فيه »لو 
أردت ان استمع اىل مصيبة احلسني )عليه السالم( الستمعت 

هلا بصوت الشيخ املرحوم هادي الكربالئي«. 
كرامات رافقته يف حياته

ومن الكرامات التي رافقت جمالس الشيخ هادي الكربالئي 
)صاحب  الكتبي  مهدي  الشيخ  عن  نقاًل  هباء  الشيخ  يروهيا 
الشيخ  يقول: »يف احدى جمالس  الكتب(  لبيع وجتليد  مكتبة 
)رمحه اهلل( يف الصحن احلسيني الرشيف، وفجأة يدخل احلاج 
حينها(  يف  املقدسة  احلسينية  احلرضة  )م��ؤذن  امل��ؤذن  جواد 

يدخل مهرواًل وهو ينادي يا شيخ هادي اقرأ مصيبة الزهراء، 
وفعاًل  السالم(،  )عليها  الزهراء  مصيبة  بقراءة  مأمور  انت 
استجاب الشيخ لكالم احلاج جواد املؤذن وقرأ املصيبة، ان 
مصيبة  يقرأ  اهلل(  )رمحه  الكربالئي  الشيخ  جعل  الذي  االمر 
الشيخ  لنا  املؤذن ورواها  لسان  ما جاء عىل  الزهراء بحسب 
مهدي الكتبي ان املؤذن قد طافت عليه السيدة زينب )عليها 
السالم( يف نومه وقالت له: يا حاج جواد اهنض من نومك أنا 
زينب العقيلة أخت اإلمام احلسني، ان الشيخ هادي يقرأ عىل 

املنرب وانت نائم، قم وقل له فليقرأ مصيبة أمي فاطمة.
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عــاش الشــيخ هادي الكربالئي )رحمــه اهلل( محنة االنتفاضة الشــعبانية في ظل 
النظــام القمعي البائد، وحصلت لــه وألوالده كرامة عظيمة أنقذتهم من بطش 

النظام القاتل
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ويستمر الشيخ هباء يف رسد حمطات من حياة والده فيقول: 
»ان والدي كان يوصف بأنه  شخص »كتوم« اي ال يفيض 
يرفض  اهلل(  )رمحه  كان  اخرى  جهة  ومن  ألحد،  ب��أرساره 
هباء  الشيخ  يقول  جملسه،  يف  الصوت  مكربة  استخدام 
كانت  الصوت   مكربات  ان  لكون  يعود  رفضه  سبب  ان 
تستخدم من قبل املطربني والالهني عن ذكر اهلل، هلذا كان 
دائام ما يستشكل يف استخدامها، حلني اصدار السيد حمسن 
املجالس  يف  استخدامها  جييز  فتوى  رسه(  )قدس  احلكيم 
احلسينية، وقد انتقد يف ذلك الوقت بعض الكتاب املعارصين 
هذه الرؤية عرب نظرهتم بأن رجال الدين واخلطباء يرفضون 
التطور  رغم علمهم بأن من الطبيعي ان يتجنب املرء امورًا 

ال يعلم عواقبها. 
حمنة احلكم البعثي

ويردف الشيخ هباء: »عاش الشيخ هادي الكربالئي )رمحه 
اهلل( حمنة االنتفاضة الشعبانية يف ظل النظام القمعي البائد، 
وألوالده  له  حصلت  عظيمة  كرامة  ان  نقول  ان  ونستطيع 
عاش  من  كل  ان  حيث  القاتل،  النظام  بطش  من  أنقذهتم 
أمر يف وقت  الطاغية قد  ان  يتذكر  العصيبة   تلك االوقات 
اضطر  وقد  فوق،  فام  سنة(   15( عمره  من  كل  باعتقال  ما 
اعتقل،  منهم  والبعص  اهلروب،  اىل  كربالء  شباب  اغلب 
برتبة  النظام  أزالم  أحد  ان  اىل  بيته  ترك  الشيخ  رفض  بينام 
ضابط دخل بيت الشيخ بغية اعتقال املوجودين، واذا مناد 
الضابط  بيد  كان  الذي  الالسلكي  االرسال  بجهاز  ينادي 
االمر  لّبى  وفعاًل  الفور،  عىل  واخلروج  البيت  برتك  ويأمره 

وترك املنزل دون ان يتعرض الحد من عائلتنا.
يف وداع الصوت احلسيني

وقد  واألوصياء،  لألنبياء  مهبطًا  كانت  كربالء  مدينة  ان 
يوم  بقدومه وطّهرها  السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  رّشفها 
سقاها بدمه الطاهر الزكي فأرسى هبا قواعد احلرية والتمرد 
للحضارة  مدرسة  وأك��رب  أعظم  فجعلها  الطغيان،  عىل 
املقدسة فطاحل وعلامء  املدينة  أنجبت هذه  اإلنسانية، وقد 
)عليهم  البيت  أهل  لعلوم  النقية  الصافية  املنابع  من  هنلوا 
السالم( فنشأوا وترعرعوا وترّبوا عىل تقديس هذه األرض 
الطاهرة، ودرسوا العلوم بكل فروعها وأمّتوا دراستها حتى 
ما  تركوا  اهنم  اال  رحلوا  أهنم  ورغم  األجل،  بعضهم  واىف 
واهلها  املقدسة  كربالء  مدينة  زال��ت  وال  ذكراهم،  خُيّلد 

وشعراء  وخطباء  لعلامء  وذكريات  بصور  ذاكراهتم  حتتفظ 
ومنشدين رحلوا وظلت أصواهتم تصدح يف فضاء العقيدة، 

وصورهم مرسومة يف آفاق الدين والعلم واملعرفة.
الذي  الوحيد  القارئ  هو  الكربالئي  هادي  الشيخ  ويعد 
استمر عىل إحياء جمالس احلسني )عليه السالم( اىل يوم مماته 
ليلة )28 مجادى اآلخر عام 1412ه� املوافق 1992/1/4( 
وحتى أن الصحف يف ذلك الوقت نرشت نعيًا يف يوم وفاته، 
والذي جاء فيه: )بمزيد من االسى واالسف ينعى خطباء 
صالح  الشيخ  ه��ادي  الشيخ  الفاضل  وأدب��اؤه��ا،  كربالء 
اخلفاجي من أعالم اخلطابة واألدب عن عمر ناهز الثامنني 
عامًا(، وقد اقيمت عىل روحه الفاحتة يف ديوان آل كمونة يف 
الشاعر االديب تيسري سعيد األسدي  كربالء، وأّرخ وفاته 

باألبيات التالية:
ها هو املنرُب يف الطفِّ ينادي    

                                   قد ثوى يف كربال صوُت الرشاِد
أهيا الباكي عىل مبكي العباِد     

                                  كربال أّرخ )بـكْت لـلشيـِخ هادي(
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بعد وصول أزمة جائحة كورونا الى ذروتها.. 

كيف تعامل معها العامل؟

�ض��ّكل فريو���س كورونا امل�ض��تجد عبئًا كبريًا على الع��امل اأجمع؛ نتيجة خطورت��ه التي رمبا تودي بحي��اة الفرد، حيث اأّن 
جمي��ع بل��دان العامل اأعدت العدة له من خالل الإج��راءات الوقائية والأمنية لعل اهمها فر�س حظر للتجوال واحلجر 
ال�ض��حي واملن��زيل وارت��داء الكمامات والقف��ازات وغريها، ويف ظل هذا فانه ل�ض��ك الق��ى باآثاره ال�ض��لبية على املجتمع 

واملواطنني ب�ضكل خا�س يف خمتلف الدول العاملية.

»األحرار« إلتقت شخصياتٍ من مختلف الدول 
تحدثوا عن تجاربهم الفريدة في مواجهة المرض واحتوائه

ا�ضتطالع/ قا�ضم عبد الهادي
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خالل  من  البرشية  طاقاهتا  مجيع  الصحية  الكوادر  استنفرت  العراق  ففي 
االجراءات الوقائية واالحرتازية للحد من انتشار الفريوس والقضاء عليه 
ارتداء  العراقية بام يف ذلك  املحافظات  للتجوال شمل مجيع  بفرض حظر 
الكاممات والقفازات )الكفوف( التي لعبت دورا وقائيا فعاال، ويف الوقت 
نفسه ال يمكن ألحد التغايض عن الدور الكبري والبارز للعتبات املقدسة يف 
تقديم املساعدات للعوائل املتعففة ومنها توزيع عدد كبري من املواد الغذائية 
وكذلك املساعدات املالية فضال عن خدماهتا اجلليلة يف جمال الصحة من 
بشكل  لتساهم  العراقية  املحافظات  اغلب  يف  مستشفيات  افتتاح  خالل 
الفريوس  ملواجهة  الرسمية  اجلهات  قبل  من  املقدمة  اخلدمات  مع  فعال 

والتغلب عليه... 
جملة )االحرار( واكبت االحداث عن ُبعد والتقت بعدد كبري من املواطنني 

العرب واألجانب وخرجت باحلصيلة التالية:
قال )الشيخ الدكتور مصطفى راشد( رئيس االحتاد العاملي لعلامء اإلسالم 
حجر  يتم  اسرتاليا  يف   : ونيوزيلندا  أسرتاليا  ومفتى  السالم  أجل  من 
مجيع  توفري  مع  املنزل  يف  يومًا   )14( ملدة  خارجها  من  عائد  شخص  اي 
احلكومة،  طريق  عن  جماين  بشكل  وملبس  ومرشب  مأكل  من  احتياجاته 
متميزة  مواصفات  ذات  الصحي  باحلجر  خاصة  اخرى  مناطق  وهناك 
تكون خاصة باحلاالت االكثر خطورة لذلك فان نسبة الشفاء عالية جدا 
بلغت بحدود )75%(. مؤكدًا أن اسرتاليا تعد من اقل بلدان العامل اصابة 
بالفريوس وان طرق الوقاية عالية جدا لعدم وجود جتمعات برشية لذلك 
فان نسبة االمن واحلفظ كبرية جدا الن عدد سكاهنا) 23( مليون نسمة  

ومساحتها شاسعة جدا تفوق مساحة العراق ب�)14 ( مرة.
فيام قال )الشيخ جنكيز رمضان( مبلغ وإمام جامع فاطمة الزهراء )عليها 
الدول  يف  كالتي  روسيا  يف  الصحية  االج��راءات  ان   : روسيا  يف  السالم( 
احلجر  يستمر  ان  املقرر  ومن  والصني  وإي��ران  العراق  ومنها  االخ��رى 
امل��دارس  مجيع  فأن  ذلك  خالل  ومن  احل��ايل  اي��ار  شهر  لنهاية  الصحي 
حمال  وبعض  املستشفيات  ذلك  من  ويستثنى  مغلقة  واملساجد  واملعاهد 
البقالني واخلضار واملطاعم السفري، ويتم التعامل مع املصابني بالفريوس 
مضيفًا  االنعاش.  غرفة  وحتديدا  املستشفى  يف  الصحي  احلجر  خالل  من 
املنازل وعدم  البقاء يف  اكدت عىل  الروسية  الصحية واألمنية  ان اجلهات 
اخلروج منها إال للرضورة وان الشعب الرويس منقسم اىل قسمني البعض 
منه يؤمن بفريوس كورونا واألخر ال يؤمن به لذلك حصلت العديد من 
حاالت الوفاة نتيجة الرتفاع درجات احلرارة يف اجلسم ورسعة االنتقال 
العيش  بصعوبة  يشعرون  املواطنني  بعض  أن  اىل  مشريًا  االخرين.  اىل 
كعامل  حمدود  املادي  وربحهم  اليومي  دخلهم  الن  الصحي  احلجر  نتيجة 

ال�ضيخ الدكتور م�ضطفى را�ضد/ مفتي اأ�ضرتاليا ونيوزلندا

ال�ضيخ جنكيز رم�ضان/ رو�ضيا



ال�ضيخ حممد العبودي/ال�ضويد

البناء واحلاملني وغريهم ممن يعيشون بجهدهم اليومي عىل الرغم من ان 
احلكومة وفرت ما حيتاجونه من طعام كالرز والطحني وااللبان. مؤكدًا أن 
باألجهزة  يتصل  منهم  البعض  فان  لذلك  باملصابني  امتألت  املستشفيات 
مكان  وج��ود  لعدم  املستشفيات  اىل  اصطحاهبم  يتم  ال  ولكن  الطبية 
الكوادر  اتصاالت كثرية، فقد قررت  نفسه  الوقت  يستوعب اجلميع ويف 
الطبية ان يكون احلجر منزيل مع املتابعة املستمرة من قبلهم، وبدأ االطباء 
وثالثة  متوسطة  اىل ثالث حاالت )حالة جيدة وأخرى  املرىض  يقّسمون 

سيئة( وكل منها تتلقى عالجاهتا اخلاصة.
تأخر االجراءات الوقائية يف السويد ساهم بانتشار الفريوس بشكل رهيب
السويد  يف  واملغرتب  االصل  عراقي  العبودي(  حممد  )الشيخ  وحتدث 
قائال: ان فريوس كورونا يف السويد مر بعدة مراحل، فهناك مرحلة دخول 
الفريوس اىل البالد التي مل تلتزم بقواعد احلامية بحيث ان الوباء دخل بعدة 
طرائق ومنها الرب واجلو من خالل مطار ستوكهومل يف العاصمة السويدية 
الدول  وباقي  واسبانيا  ايطاليا  من  القادمة  الطائرات  يستقبل  كان  الذي 
االخرى احلاملة للفريوس لينترش يف املناطق املزدمحة بالسكان وهذا االمر 
ان  املسافرين واالحتكاك معهم. مضيفًا  قدوم  زمنية من  فرتة  بعد  اتضح 
تأخر الدولة السويدية باختاذ االجراءات والوقاية ساهم بانتشار الفريوس 
بشكل رهيب جدا يف املناطق ذات الكثافة السكانية واغلبهم من املهجرين 
وكانت االعداد بشكل متزايد ورغم ذلك مل تتأثر الدولة السويدية من هذه 
االصابة وأخذت االمور ببساطة جدا. موضحًا، أن االجراءات يف السويد 
من  االوىل  املرحلة  طلبة  وكذلك  فقط  االعدادية  امل��دارس  بغلق  بدأت 
اجلامعات مع حتسني الوضع االقتصادي وضامن احلالة املعيشية للمواطنني 

بسد االحتياجات والنقص يف املواد الغذائية.
االحصاءات  وحسب  السويد  يف  االصابات  عدد  ان  »العبودي«،  وأكد 
جتاوزت ال� )600( الف اصابة، وأكثرها يف العاصمة ستوكهومل وخاصة 
فعندما  التلفزيوين(  )االتصال  اىل طريقة  التجأت  السويد  وان  املهجرين، 
عليه  وجيب  املعينة  باجلهات  باالتصال  يقوم  باألعراض  الشخص  حيس 
الطرفني  بني  االتصال  كامريا  فتح  طريق  عن  املختص  الطبيب  مراجعة 
وتقديم االسئلة املبارشة واول سؤال يقدم من قبل الطبيب املختص يكون 
التنفس لتحديد احلالة املرضية. منوهًا اىل أنه قد تعرض قبل  خاصا  عن 
الصحي  احلجر  فرتة  ان  اىل  وأشار  منه.  وشفي  بالفريوس  لإلصابة  ايام 
الشخص  حجر  وتعني  االصابة  مرحلة  هي  االوىل  مرحلتني  اىل  تنقسم 
املصاب نفسه بشكل مبارش يف مكان خاص من املنزل بمعزل عن العائلة 
ويكون اتصاله معها عن طريق وسائل االتصال او اللقاء عىل بعد مسافة 
حمددة من قبل الصحة باإلضافة اىل ارتدائه كاممات حلامية عائلته، واملرحلة 

الوباء دخل 
السويد بعدة 

طرائق ومنها البر 
والجو من خالل 

المطار الذي كان 
يستقبل الطائرات 

القادمة من 
ايطاليا واسبانيا 

وباقي الدول 
االخرى الحاملة 

للفيروس لينتشر 
في المناطق 

المزدحمة 
بالسكان
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ال�ضيخ حممد بلو دابري/ غانا

ال�ضيخ قا�ضم فمبني �ضنكوا/ الكامريون

الشفاء  شبه  االوىل  مراحل  بثالث  تدخل  االصابة  بعد  ما  وهي  الثانية 
بحيث يستطيع الشخص التحرك بدون وقاء والتعرض للشمس ويكون 
داخل املحيط املنزيل وكذلك اخلروج للشارع يف اوقات عدم وجود كثافة 
سكانية فيه ملامرسة رياضة امليش وتعويض الطاقة املفقودة اثناء االصابة 
بحيث  اخرى  يوما   14 ب�  االصابة  بعد  االخرين  مع  االحتكاك  وايضا 
الطبية املخصصة،  يتناول الشخص املريض االدوية عن طريق الوصفة 

وان املريض الذي حيتاج اىل تنفس اصطناعي يتم عمله يف املستشفى.
إغالق املطار واحلدود يف غانا والسامح للحركة الداخلية

وبني )الشيخ حممد بلو دابري( من غانا، ان االمور الصحية يف غانا ليست 
واضحة فيام خيص فريوس كورونا، فقد تم احلجر املنزيل للمواطنني ملدة 
اليومية بشكل طبيعي  ثالثة اسابيع ومن بعدها اخلروج ملزاولة االعامل 
وهلذا السبب زاد عدد املصابني الذي جتاوز ال�)2100( شخص مصاب، 
وفارق احلياة منهم ما يقارب )20( شخصا وتم شفاء ما يقارب )120( 
دمهم.  من  عينة  واخذ  املصابني  حلجر  خاص  مكان  وهناك  شخص، 
اضافة اىل اغالق املطار الرئيس يف غانا بشكل عام، واغالق احلدود مع 
الداخلية للعجالت  الدول املجاورة ويف الوقت نفسه فان احلركة  مجيع 
واألشخاص طبيعية برشط ان يكون هناك تباعد بني االفراد وال يمكن 
املناسبات  يف  وخاصة  نفرا   )25( من  اكثر  واحد  مكان  يف  جيلس  أن 
جمالس  ففي  املشاهبة،  االم��ور  من  وغريها  وال��زواج  الوفاة  كمجالس 
ألكثر  املتواجدين  عدد  يزيد  ال  كي  باملكان  حتيط  الرشطة  فان  الفاحتة 
والصالة  اجلمعة  صالة  اقامة  منع  تم  نفسه  الوقت  ويف  نفرًا(،  من)25 

اليومية )اجلامعة(، بام يف ذلك اغالق الكنائس.
يف الكامريون كل شخص يتحمل نفقات عالجه

وبدوره حتدث )الشيخ قاسم فمبني شنكوا( من الكامريون: منذ وصول 
الكامريون فقد كان تعامل اجلميع معه بشكل كبري حيث  الفريوس اىل 
الكامريون  ان  وبام  السكان  الحتواء  مهمة  خطوات  احلكومة  اختذت 
نملكه.  الذي  القليل  مع  التعامل  نحاول  فإننا  العامل  دول  افقر  من  يعد 
التي  واالحرتازية  الوقائية  اإلجراءات  نتخذ  كمواطنني  نحن  وأضاف، 
مواردنا  حمدودية  من  الرغم  عىل  الصحية  واجلهات  احلكومة  فرضتها 
عدد  جتاوز  وقد  الطبية،  عالجه  نفقات  يتحمل  مريض  كل  فان  لذلك 
األشخاص الذين تعرضوا لإلصابة بفريوس كورونا) 1750( شخصا، 
يقارب  ما  وتويف  اشخاص،   )805( بحدود  الشفاء  حاالت  وحصلت 

)58( شخصًا.
نسب الشفاء يف امريكا بلغت %71

ووضح الناشط املدين العراقي واملقيم يف والية فلوريدا االمريكية

األمور الصحية 
في غانا ليست 

واضحة فيما 
يخص فيروس 

كورونا
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اعداد  ازدياد  نتيجة  خطر  العام  الوضع  ان  قائال:  الشمري(  )حسني 
املصابني الذين جتاوز املليون يف عامة أمريكا ويف ظل هذا فان االجراءات 
بالتباعد  متثلت  االمريكية  احلكومة  اختذهتا  التي  واالحرتازية  الوقائية 
واعتمدت  الشامل  للتجوال  حظرا   فرضها  لعدم  نظرا  االجتامعي 
عن  واتصاالت  جتمعات  فيها  حتدث  التي  االماكن  اغالق  عىل  فقط 
اعامهلا  تواصل  التي  والصيدليات  البقالة  حمالت  منها  ويستثنى  قرب، 
اليومية بشكل طبيعي. واضاف: ان امريكا اكرب بلد اجرى فحوصات 
الرسيع خالل مخس  الفحص  العامل عن طريق تطوير  للمصابني حول 
دقائق ونصب مراكز فحص باألماكن العامة، ومن تظهر عليه اعراض 
الفريوس فانه يتصل عىل الطبيب العام ليقوم بتحويله اىل مركز الفحص 
القريب وبعدها وحسب شدة االعراض اذا كانت حادة يتم اصطحابه 
املنزل  املستشفى واذا كانت خفيفة فعىل املصاب ان حيجر نفسه يف  اىل 

وعدم االختالط مع االخرين.
مبينا: ان نسبة الشفاء يف امريكا بلغت )71%(، ونسبة الوفاة )%29(، 
يف  الوفيات  نسب  ارتفاع  سبب  وان   ،)65738 املتوفني)  عدد  وبلغ 
ان  منوها:  عاما.  ترتاوح من )70 - 100(  كبرية  االعامر  امريكا الن 
احلكومة االمريكية خصصت) 2،200 (ترليون دوالر لدعم املواطنني 
والقطاع الصحي واالقتصاد بصورة عامة، حيث خصصت لكل فرد 

)1200( دوالر فضال عن )500( دوالر لكل طفل.
يف تونس تعليامت وزارية جيب االلتزام هبا

االنسان  حلقوق  العريب  للمعهد  العلمية  اهليئة  عضو  حتدث  وب��دوره 
االعالمي) امحد القلعي( من تونس قائال: ان اجراءات احلجر الصحي 
الساعة )6(  الساعة 8 مساء حتى  التجوال من  كانت للرضورة ومنع 
احلرجة  احلاالت  ونقل  املستمر  اليومي  الفحص  اجراء  مع  صباحا، 
ال� 1000 وعدد  اىل ردهة االنعاش، وجتاوز العدد االمجايل للمصابني 
املتعافني ازداد عىل )300( وجتاوز عدد الوفيات 40 شخصًا. موضحا ان 
من االجراءات الوقائية والصحية فرض احلجر الصحي االجباري عىل 
كل الوافدين من خارج البلد،  بام يف ذلك ارتداء الكاممات والكفوف، 
وتكليف جلنة مشرتكة من وزارة الصحة و وزارة الصناعة تتوىل متابعة 
مع  التعامل  يف  العقبات  كل  وتسهل  املركزية  الصيدلية  تزود  عملية 
بمطهر  بفركهام  اليد جيدًا  بتنظيف  الصحة  املزودين، كام تويص وزارة 
كحويل أو غسلهام باملاء والصابون الن ذلك يقتل الفريوسات التي قد 
تكون عىل اليد، واالحتفاظ بمسافة ال تقل عن مرت واحد بني الشخص 
وشخص اخر يسعل أو يعطس لتجنب ما يتناثر من أنفه أو فمه قطريات 

سائلة صغرية قد حتتوي عىل الفريوس.

 النا�ضط املدين ح�ضني ال�ضمري/ العراق

العالمي اأحمد القلعي/ تون�س

 تونس.. فرض الحجر 
الصحي االجباري على 

كل الوافدين من خارج 
البلد،  بما في ذلك ارتداء 

الكمامات والكفوف
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ثالثة اختبارات يف اهلند للكشف عن الفريوس
ومن جهة اخرى حتدث االعالمي رضا عباس من اهلند قائال: يف بادئ 
انتشار  من  املجتمع  الحتواء  هامة  تدابري  اهلندية  احلكومة  اختذت  االمر 
مع   -  2020 مارس   24 منذ-  البالد  حدود  إغالق  ومنها  الفريوس 
األساسية  للخدمات  بالنقل  والسامح  العام  النقل  خدمات  مجيع  توقف 
التجمعات  ومنع  واالجتامعي،  الذايت  الصحي  احلجر  عىل  واالعتامد 
باستثناء اخلدمات األساسية، كام  العامة  األماكن  البرشية وإغالق مجيع 
سمحت احلكومة للمختربات اخلاصة من العمل للكشف عن الفريوس 
يعمل  واض��اف:  والكشف.  التشخيص  عىل  القدرة  من  املزيد  وفر  مما 
مجيع املتخصصني يف الرعاية الصحية عىل نطاق واسع ملساعدة املرىض 
بالعدوى، بحيث حتتوي املستشفيات عىل أجنحة عزل ملرىض  املصابني 
أصغر سنا يعانون من عدوى خفيفة، يف حني أن املرىض املسنني الذين 
يعانون من أعراض أكثر شدة يتم نقلهم اىل العناية املركزة. مبينا، تتضمن 
عملية الكشف عن الفريوس وحتديد العدوى ثالثة اختبارات، إذا كان 
ويتم  أسبوعني،  ملدة  عزل  حالة  يف  املريض  يبقى  إجيابيا  األول  االختبار 
االختباران  عاد  إذا  الصحي،  احلجر  فرتة  انتهاء  بعد  مرتني  اختباره 
حتسن  وقد  املستشفى،  من  إخراجه  فسيتم  السلبية  احلالة  إىل  األخريان 

معدل الشفاء من الفريوس خالل االسبوعني االخريين، حيث أصيب
) 33610 ( اشخاص وتعاىف منهم) 8373 ( مع حوايل) 1075 ( حالة 

وفاة.
املغرتبون نقلوا الوباء اىل لبنان

وحتدث نائب املفوض العام لكشافة الرسالة االسالمية يف لبنان )عبدو 
العدوى من  انتقال  الفريوس كان رسيعا وتم  انتشار  ان  صيدح( قائال: 
مكافحته  رسعة  ولكن  البالد،  دخلوا  الذين  املغرتبني  املواطنني  خالل 
اصدرهتا  التي  للتعليامت  الشعب  واستجابة  اللبنانية  احلكومة  قبل  من 
ومشاركة اجلمعيات االهلية يف نرش الوعي ساهم بمكافحته واحلد من 
انتشاره. واضاف: تم حتديد اماكن احلجر باإلضافة اىل احلجر املنزيل وتم 
تنقل  وحتديد  املصابني  مع  التعاطي  كيفية  عىل  املسعفني  طواقم  تدريب 
اوقات  حتديد  تم  كام  واللوحات،  االرقام  حسب  وتقسيمها  السيارات 
الدوام يف الدوائر الرسمية واغالق مجيع املحال الصناعية باستثناء تلك 
الفريوس  عىل  السيطرة  تم  وبذلك  الغذائية  املواد  تصنيع  تتعاطى  التي 
احلكومة  قررت  منوها:  مرتفعة.  منه  التعايف  ونسبة  انتشاره  من  واحلد 
إعادة املغرتبني اللبنانيني والتعامل معهم وفقا لألصول والقانون حيث 
يتم حجرهم يف فنادق خصصت لذلك بالتعاون مع اجلمعيات االهلية 
الرسالة  التابع جلمعية كشافة  الصحي  الرسالة لإلسعاف  ال سيام مجعية 

االسالمية.

 العالمي ر�ضا عبا�س/ الهند

توقف جميع خدمات 
النقل العام والسماح 

بالنقل للخدمات 
األساسية واالعتماد على 

الحجر الصحي الذاتي 
واالجتماعي

عبدو �ضيدح/  لبنان
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 مرتضى آل شرارة العاملي بكِت البالغُة ثغرها

ق�����ت�����ل��وا ال�������ع�������دال���َة وي�������ل���ه���م، ق�������ت���ل���وا ال�����ه��دى  
لزم   وح�����������ت�������ٌم  ح���������������قٌّ  ال�������������������ردى  ل�������������������ول 
ب��������ك�����ت ال�������ب�������الغ�������ُة ث�������غ�������َره�������ا وف�����������وؤاَده�������ا  
وال��������������زه���������ُد م�������ف�������ج�������وٌع وي�������ل�������ط���ُم ����ض�����������دَرُه  
وال�����������ع�������ل�������ُم ي�����ن��������ض�����ُج، وال�������ج�������م�������اُر اأن�����ي�����ُن�����ه  
ال�������ح�������قُّ ك��������������وٌن م�����������ن اأ�����ض��������������ًى ي�����������ا ���ض�����ي��دي  
ل��������ل��������واع�����ٍج   م���������������دائ�����������ٌن  ال���������������ض�����������ل�������وَع  اإّن 
ن�������ب�������ك�������ي ون�������ب�������ك�������ي وال�����������دم�����������وُع ك�������ن�������وُزن���ا  
اأج�������ب���َت���ه؟!   ك�����ي��ف  ال�������وغ�������ِد  ذاك  ���ض�����ي��َف  ي�������ا 
امل���رت�������ض���ى   راأ������������سَ  ال�������راأ��������سَ  ع����ل����م����َت  م�����ا  اأَو 
ق��������ت��������ل�����وا ب��������ق�����ت�����ِل�����َك ���ض�����������ي��������دي ق��������راآَن�����ن�����ا  
��������ُه والأئ�����������م�����������َة ب��������ع��������َدُه   ق��������ت��������ل�����وا و���ض��������يَّ
�����ه�����م   وت���������������راه���������������ُم ي��������ت�����ب�����ّج�����ح�����وَن ب��������ح��������بِّ
���ُب دم�����ُع�����ن��ا   اأاأب�������������������ا ت���������������راٍب ل�����ي��������س ي�������ن�����������ضُ
���ٍب   ����ض�������ن�������ك�������وُن م�����������ع َول���������������ٍد ل��������ك�����م م�������ت�������رقِّ
ول��������������ض���������وَف َي�������م�������ح���ُق ل���������ل���������خ����وارِج زم��������������رًة  

ق�������ت�������ل�������وا ال�����������ض�������الَة ت�������م�������اَم���ه���ا وال�������م�����������ض���ج���دا
م�����������ا ك�������������ان ط�����������������اوَع ج�����������رَح م�������ولن�������ا ال���������ردى
دا؟! َم���������������ن ب�����������ع�������دَه ����ض�������ي�����������ض���وُغ���ه���ا م���������ت���������ف����رِّ
ك�����������اأب�������ي ت�������������������راٍب ل�������ي�����������س َي�������ل�������ق���ى زاه��������������دا
���دا وال�������ِح�������ل�������ُم ي�������ن�������ح�������ُب ����ض�������اه�������ًم�������ا وُم�����������ض�������هَّ
واأ�����ض�������������������اُه ح�����������ت�������ى ح�����������ض�������ِره ل�����������ن ُي�������خ�������َم���دا
اأّم�������������������ا ال�������ج�������ف�������وُن ف�������دم�������ُع���ه���ا ل�����������ْن ي�����ج�����ُم��دا
ل�����������ض��������ن�����ا ن��������ب�����ال�����ي ب�������ات�������ه�������ام�������اِت ال�����������ِع�����������دى
؟! الأجم������������دا  الإم��������������اَم  ذا  ت������ع������رُف  ك�����ن�����َت  م���������ا 
�������دا ؟! ال�������ع�������ل�������ُم ك���������������لُّ ال�������ع�������ل�������ِم ف��������ي�����ه َت�����������ض�������يَّ
ب���������������ل اإن���������ه���������م ق�������ت�������ل���وا ال���������ر�����ض���������وَل م�������ح�������ّم���دا
دا؟! ��������������دِّ ك���������������م م���������������ن ����ض�������ن�������اٍن ل�������ل�������ر����ض���ال���ِة �����ضُ
ال�����������ُم�����دى! ه�����������ذي  وب���������ق����ل����ِب����ه   ! ل�������ل�������م�������ض���ط���ف���ى 
وال���������ق���������ه����ُر ف�����������ي اأ�����ض���������الِع���������ن����ا ل�����������ن ي�������ب�������ُردا
ل�������ل�������ث�������اأِر ي�������وًم�������ا ل�����ي��������س ُي�������خ�������َل���ُف َم�������وِع�������دا
ول���������������ض�������وف ُي�������ه�������ل�������ُك ح��������������اق���������ًدا وُم�������ع�������ان�������دا



يف فجر ليلة رم�ضان...
فانتف�ضت  اجلنة،  اأ�ضتار  واأ�ضدل  اأبوابها  فاأغلقت  الفجر،  تراتيل  مع  ال�ضماء  اأبكى  فاجع  نباأ  اّي 
ال�ضكون، والغب�س  التزمت خريطة  ال�ضماء وانتفاخ الأر�س، والرياح  ان�ضداد  ال�ضبع بني  الر�ضون 
احت�ضر مع الزمن وهو ي�ضهد ان�ضطار الكون من هامتك، والغيمة هبطت من ال�ضماء ال�ضابعة تنرث 
دموعها على جراحك لتغ�ضلها بلطف وتفي�س بالباقي انهارًا من الوجع ي�ضرب منه العا�ضقون اأمل 

فراقك.
حقدًا.  ابناءهم  ويورثون  يتكربون  ا�ضمك.  يخافون  ومازالوا  ينزف.  علي  يا  جرحك  يزال  ل 
خمتلفني  امل�ضلون  وا�ضتبك  واآذنت  العاملني،  ماآذن  فوق  ا�ضمك  �ضعد  النوف  ورغم  ال�ضنون  وتوالت 
نزول  نزف اجلرح عند  �ضنة يتجدد  املالئكة بني احت�ضار موتك، ففي كل  وازدحمت  ا�ضمك  على 
التنزيل، وانفتاح ابواب ال�ضماوات بليلة من اعظم الليايل الربانية، ويعيد دمك ر�ضم الطريق من 
اول التكوين حتى اخر التكوين، هم يزدادون عداوة والعا�ضقون يزدادون بك اإميانا رغم ان التاريخ 

رجف امام مرتا�س دمك من حلظة �ضربك اللعني اىل الجل امل�ّضمى...
ل يزال جرحك يا علي ينزف، وما زالوا يخافون ا�ضمك. ول زلنا نبحث عن �ضرك العظم ،رغم 
اليقني ان دمك الطاهر ا�ّض�س للعاملني نظاما متكامال للوجود باأكملِه، واأ�ضبح للحياة هدف واإ�ضارات، 
افعال ل يقراأ �ضوت  الثقب الآتي  التاريخ من  الدائر، ويتهجى  الزمن  اليك تهدم خوف  والهجرة 
املثقوبة، فا�ضتدارت بهم الر�س ودارت ومازالت تدور  التاريخ  القادمني. �ضمعوها وتناولتها كتب 
والعلن  باخلفاء  ال�ضرب  ويعيدون  يكابرون،  غافلون  واغلبهم  وينحرفون،  يعرفون  منهم  بهم، 
الثقب العور من  واأغلقوا ذلك  واآخرون حددوا اجلرح  ال�ضنني،  ليو�ضعوا جرح هامتك على مدى 

عني التاريخ.
اليّم  كتموج  اعتابِه  يف  يتماوجون  ا�ضمك.  يخافون  زال��وا  ،وم��ا  ينزف  علي  يا  جرحك  ي��زال  ل 
اخلالدة.  القيم  من  عاملا  فاأب�ضروك  وال��دفء،  بال�ضكينة  لهم  اأوحيت  خل�ضاءك  اإّل  هيجانه،  يف 
وراودتهم احلياة عن نف�ضها واأدخلتهم يف دهاليز عميقة الغور، وهم يواجهون اعداءك من جديد، 
يعيدون  النبي،  �ضبط  راأ�س  الغادر، وقاطع  ابن ملجم  وادوار ورثة  اآذانه،  �ضد  يتوا�ضل يف  والعامل 
وياأخذون  املوهمني  ويجّندون  ف�ضادًا،  الرا�ضي  ويجوبون  منك،  والنتقام  كرهك  على  ا�ضرارهم 
التي  النور  بوؤرة  ينظر  وقف  كله  العامل  الوقت  وبذات  �ضيعتك.  من  لالنتقام  الدموية  املعاهدات 
تدّل على  قوة حّية  فيها،  ال�ضهيد  احل�ضني  زرع  التي  الزاكيات كربالء  الدماء  من مدينة  انطلقت 
الوجود. لت�ضبح �ضميم احلركة الكونية، وتعك�س كل ما هو مرئي وتزيد من عظمة النور، وتقود 
بنورك املاليني اىل املعرفة واليقني. وميدون ايديهم اليك، لأنك كل م�ضافات الأزمنة، وكل عهود 
الرتاب وكل عهود الدم، وكل احلاملني بر�ضاك، وب�ضفاعتك ينتهون مطيعني، موؤمنني عارفني ان ل 

يحيا امليت اإل وميوت احلي.

ما أوجَع أن نكتب عن جرٍح ما زال ينزف ..؟
ح�����ي�����در ع����اش����ور



حيدر السالميمنارُة الخلود

ل�����ي�����������س ع�������������دًل ب�������ك�������اوؤن�������ا ل���ل�������ض���ه���ي���ِد 
وه���������������و ح���������������يٌّ خم����������ل����������ٌد ي�������ت�������ح�������ّرى 
ه�������ل م���������ض����ي����ن����ا ي�������زي�������ُدن�������ا ع�����ن�����ف�����وان�����ًا 
اإل  م�����ن�����ه  ن����ك����ت���������ض����ْب  مل  ������ض�����ه�����ي�����دًا  ي�������ا 
ُج������������ْد ع����ل����ي����ن����ا ب������ن������ظ������رٍة م�������ن رح�����ي�����ٍم 
واح�����ت�����������ض�����ب�����ن�����ا َم��������وال��������ي��������ًا وع�����ب�����ي�����دًا 
اأن���������������َت ك����������فٌّ ت�����ل�����ُم�����ن�����ا ح��������ني ب�������اأ��������سٍ 
اأن�����������ت ج�����������وٌد �������ض������رت������وي م�����ن�����ه دوم���������ًا 
اأن�������������ت ف�����ي�����ن�����ا �������ض������ه������ام������ٌة، ك�������ربي�������اٌء 
اأن�������������ت ن�������������ض������ٌر م������������������وؤزٌر واح���������ت���������واٌء 
اأن���������������ت ن���������������وٌر جم�������������ض������ٌد ب�����خ�����������ض�����اٍل 
ق��������د ع�������رف�������ن�������اَك ه���������ازئ���������ًا ب����امل����ن����اي����ا 
ع��������ن��������دك احل�������������������رُب ل�������ع�������ب�������ٌة ك����ل����م����ا 
ُي�������ب�������ارى  ل  ث����������ائ����������رًا  وع��������ه��������دن��������اك 
وق�������������راأن�������������اك اآي������������������ًة واع��������ت��������ب��������ارًا 
ت�����ل�����ه�����ُم ال������ن������ه������َر ِع���������������ربًة ي���ج���ت���ل���ي���ه���ا 
اأب�������دى  ح������ني  ه�����ان�����ئ�����ًا  ت�����������ض�����رْب  مَلْ  مِلَ 
ط��������ال��������ب��������ًا ع��������ف��������َو ��������ض�������ي�������ٍد ع�������ل�������ويٍّ 
خ������ب������اٍء  يف  ط������ف������ل������ًة  ت����������ذك����������رَت  ه��������ل 
ُع���������ذٍر  اأيُّ  �����ه�����ا  ع�����مِّ م�������ن  اأت��������اه��������ا  ه�������ل 
ح�������ام�������َل اجل��������������وِد رّون��������������ا ب�����ع�����د ذب�������ٍل 
ت�����ل�����ك اأي���������دي���������ك �������ض������اب������ق������اٌت ع�����ط�����اًء 
اأورث���������ْت���������ن���������ا دم�����������اوؤه�����������ا م������ن������ج������زاٍت 
ُي������ج������ارى  ل  �������ض������اخم������ًا  ن����ن���������ض����اك  اأَو 
ده���������ورًا  �����ض����ددن����ا  واإن  ن���ن�������ض���ى؟  ك����ي����ف 
ك�����ي�����ف وال��������ط��������ُف ������ض�����اه�����ٌد م������ن������َك ح�����يٌّ 
ك�����ي�����ف ن����ن���������ض����ى م���������اآث���������رًا م�������ن اأُك���������������فٍّ 
ي�������ا اأب�����������ا ال�����ف�����������ض�����ِل راي�������������ٌة م�������ن ع����ل����ّي 
وح�����������������ض��������اٌم ح������م������ل������َت������ه ب�������اق�������ت�������داٍر 
وع�������������ه�������������وٌد ق������ط������ع������َت������ه������ا حل�����������ض�����نٍي 
ي���������ا �������ض������ي������ام������ًا ب������و�������ض������ِل������ه ن������رتّب������ى 
ُج������������ْد ع����ل����ي����ن����ا ب������ن������ظ������رٍة م��������ن ك��������رمٍي 

ج�������دي�������ِد ل�������ف�������ت�������ٍح  ن������ن������ت������ه������ي  ل  ث�����������م 
ك���������م ج�����م�����ع�����ن�����ا ب���������ذك���������ره م���������ن ر�����ض����ي����د
اجل��������������دوِد اإرَث  جن�����������رتُّ  ب�����ق�����ي�����ن�����ا  اأم 
زه����������������َو ��������ض�������ك�������ٍل م�����������وؤط�����������ٍر ب������اجل������م������ود
ن������ب������ت������غ������ي������ه������ا م�������������ذل�������������ًة ل������ل������ح������ق������ود
وت���������رف�������������������ْق ي����������ا ��������ض�������ي�������دي ب����ال����ع����ب����ي����د
ورخ�����������������������������اٍء مت�����������دن�����������ا ب��������ال��������ع��������دي��������ِد
مب����������زي����������ٍد م����������ن ال��������������وف��������������اِء ال������ف������ري������د
وان�����������ب�����������ع�����������اٌث ل��������ك��������ل جم���������������ٍد ت�����ل�����ي�����ِد
ال���������وج���������ود يف  م�������������ك�������������ارٍم  ل�������ب�������ق�������اي�������ا 
ل�������ي���������������س ع�������ن�������ه�������ا حم����������م����������ٌد ب����ب����ع����ي����د
و���������ض��������ه��������دن��������اك ه������������ازم������������ًا ل����ل����ح���������ض����ود
اأع����ي����دي اأْن  اأم�����رَت�����ه�����ا  ج������دي������دًا  اأب�������������������ل����ْت 
وع�������������ض������ق������ن������اك راف�������������������ض���������ًا ل�����ل�����ق�����ي�����ود
وح�����������������ض��������ام��������ًا ب��������وج��������ه ظ��������ل��������ٍم ع����ن����ي����د
ت��������ت��������م��������اه��������ى ط�������������ري�������������ًة ل�������ل�������ُم�������ري�������د
ال��������������ع����ل����ق����م����ي اع�����������ت�����������ذاَره ع�������ن ج�����ح�����ود؟
ُي����������رجت����������ى م�������ن�������ه ك�������������ُل ف��������ع��������ٍل ح����م����ي����د
ب�������ان�������ت�������ظ�������اٍر مل���������ن َي��������ف��������ي ب�������ال�������وع�������ود؟
ل����ل����ف����ق����ي����د؟ ب������������ع������������ودٍة  رج��������������������اٍء  اأو 
وان������ت�������������ض������ل������ّن������ا ب�����ي�����ق�����ظ�����ٍة م���������ن رق������������وِد
و�������ض������ت������ب������ق������ى ���������ض��������ري��������ع��������ًة ل���������ل���������ورود
����������رَن م��������ن ي�����������وم ك����������رب����������الَء امل����ج����ي����د �����������ضِ
واإب����������������������������اًء م���������دج���������ج���������ًا ب�����ال�����������ض�����ه�����ود
ه����ل ����ض���ُن���خ���ف���ي ����ض���م�������َس ال�������ض���ح���ى ب���ال�������ض���دود؟
ظ������������لَّ ي���������������روي م�������الح�������م�������ًا ل����ل���������ض����ه����ي����د؟
ال���������ض����ع����ي����د؟ يف  اأج�������ري�������َت�������ه�������ا  ون���������ح���������وٍر 
اخل�������ل�������ود يف  م������������ن������������ارٍة  اأع����������ل����������ى  ه����������ي 
ك�����������ان ح�������ق�������ًا اأ�����������ض����������ط����������ورًة ل����ل���������ض����م����ود
م����������ا راأي�����������ن�����������ا ك�����م�����ث�����ِل�����ه�����ا م����������ن ع�����ه�����ود
وه�������������������������الًل ي���������������زورن���������������ا ك�����������������لَّ ع�����ي�����د
ع�������ل�������ن�������ا ن������ن������ت������ه������ي ل������ن�������������ض������ر اأك��������ي��������د



الجنة؟ دخ���وَل  ي��أب��ى  م��ن 

خ������������������������اط������������������������رٌة
لعباده  تعاىل  اهلل  اأع��ده  وما  ونعيمها  اجلنة  ت�ضف  الكرمي  القراآن  يف  اآي��ات  وردت  كم 
اأذن �ضمعت ول خطر على قلب ب�ضر... حيث النعيم  املوؤمنني، فيها مما ل عني راأت ول 
املقيم الدائم الذي ل ينقطع، ل حزن .. ل هم... ل ن�ضب.. ل هرم... ل مر�س.. ل 
عناء... بل ر�ضا من اهلل ور�ضوان.. ولقاء احلبيب .. ولقاء كل الأحبة.. ومتع ل تدركها 

عقول الب�ضر.. �ضبحان اهلل..
كم ن�ضعر بال�ضعادة ملجرد التفكري فيها واحلديث عنها وعن �ضفاتها.. فكيف بدخولها ؟!

ن�ضاأل اهلل اأن يجعلنا جميعا من اأهلها.. وبعد كل هذا.. هل من عاقل يرف�س هذه النعمة 
العظيمة؟ هل من عاقل من يفوت على نف�ضه امل�ضارعة لها وال�ضباق نحوها؟! 

نعم لالأ�ضف  هناك كثريون!!
من  قال  اهلل؟  ر�ضول  يا  ياأبى  ومن  قالوا  اأب��ى،  من  اإل  اجلنة  يدخلون  اأمتي  )كل  قال: 

اأطاعني دخل اجلنة ومن ع�ضاين فقد اأبى(.
قال تعاىل 

)واإن تطيعوه تهتدوا(
)ومن يطع الر�ضول فقد اأطاع اهلل(

)قل اإن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين يحببكم اهلل(
هذه جمرد اأمثلة من اآيات كثرية يف القراآن الكرمي ياأمرنا اهلل بها بطاعة الر�ضول، فاأين 

نحن من هذا؟ اأين نحن من �ُضنته واتباعها؟ اأين نحن من التزام و�ضاياه وتوجيهاته؟ 
اأم ل زلنا نقول ما وافق هوانا اأخذناه وما عار�س تركناه؟

وقفة هامة
ل نريد اأن نكون ممن ياأبون دخول اجلنة وهم ل ي�ضعرون !! 



ولقد اهتم اإلسالم بموضوع الرتبية واألخالق والقيم اهتاممًا 
كبريًا كام يقول املؤلف )حاتم جاسم السعدي( يف كتابه )القيم 
إذ جعل من  السالم(،  � عليه  اإلمام احلسني  الرتبوية يف فكر 
أهدافه الرئيسة العناية بخلق االنسان وتنميته لتصبح جزًء من 
شخصية االنسان العريب وقد يكون هذا من اهم العوامل التي 
الذي  اخللقي  التدهور واالنحالل  العربية من  االمة  حفظت 
تعاين منه املجتمعات واحلضارات املتقدمة املعارصة إذ يسود 
التأزم  القيم واالخالق واالنتحار وغريها من مظاهر  ضياع 

اخللقي والنفيس.
عىل  ونحن  بالتخلف  اإلسالمية  األم��ة  نصف  إننا  لذلك 

يقني أن من أهم أسباب ختلفها اجلري وراء نموذج الغرب، 
يراها  كام  احلياة  ورؤية  ركابه  يف  والسري  به  االقتداء  وحماولة 
هو، واالصطباغ بصبغته املادية التي حولت اإلنسان إىل هبيمة 
اإلسالمي(  العريب  )جمتمعنا  يف  إن  سبياًل.  أضل  بل  سائمة، 
السياسية  امل��امرس��ات  يف  عنها  يعرب   ، أزم��ات  بل  ال  أزم��ة، 
طابع  وتأخذ  واخللقية،  والرتبوية  واالقتصادية  واالجتامعية، 
أصالة  عن  الكيل  شبه  واالنحراف  السلوك،  يف  االزدواجية 
علينا  تلح  واألزمة   . األمة  إليها  تنتمي  التي  والقيم  املبادئ 
بصور عدة من زمن ، ونراها تقعد وهتبط تبعًا ملؤثرات كثرية 
وأحداث متالحقة، إال أن حدهتا قد اشتدت وأصبحت تنذر 

يعّدها: حسين  نصر

القيم التربوية لإلمام الحسين )عليه السالم( 

وأهميتها في بناءالمجتمع
أهمي���ة التربية ه���ي العمل الذي يس���اعد 
الكائن الح���ي على ان ينّمي اس���تعداداته 
الجسمية والفكرية ومشاعره االجتماعية، 
والجمالي���ة واالخالقية من اجل انجاز مهمته 
االنس���انية م���ا اس���تطاع ال���ى ذلك س���بيال. 
وقد اك���د البعض إن )التربي���ة في جوهرها 
عملي���ة قيمية( س���واء عّبرت عن نفس���ها 
في صورة واضحة أو ضمنية، فالمؤسس���ة 
وحاضره���ا  ماضيه���ا  بحك���م  التعليمي���ة 
ووظائفه���ا وعالقاتها باالط���ار الثقافي الذي 
تعيشه مؤسسة تس���عى الى بناء القيم 
ف���ي كل مجاالته���ا النفس���ية واالجتماعية 
والخلقي���ة والفكري���ة والس���لوكية وق���د 
حظي موضوع القي���م اهتمامًا كبيرًا من 
قب���ل المتخصصين في ع���دة ميادين مثل 
الفلس���فة وعلم االجتم���اع والتربية، إذ تعد 

القيم من أهداف التربية.
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أثرها  وانعدام  وانحالهلا  األمة  تدهور  منه  مستطري،  برشٍّ 
وفاعليتها، واختزال دورها إىل مستوى هاميش ال يعتد به.

هو  العربية  األم��ة  ختلف  وراء  من  احلقيقي  السبب  وان   
من  الكثري  أكدته  ما  وهذا  اإلسالمية  بالقيم  األلتزام  عدم 
الدراسات النظرية وامليدانية والتي أمجعت عىل وجود خلل 
يف منظومة القيم نتيجة العزوف عن القيم اإلسالمية واللهث 
وراء القيم الغربية والتأكيد عىل أن الكثري من املسلمني بعد 
غريهم  يقلدون  صاروا  قرآهنم،  وهجروا  دينهم  نسوا  أن 
منهجنا  عن  وبعيدة  متطرفة  ومبادئ  عقائد  ويستوردون 

االسالمي.
قيمنا  لتأصيل  احلل  هو  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  يعد 
للرتبية  شامل  نظام  الرتبوي  تراثنا  ففي  اإلسالمية  الرتبوية 
واإلعداد للحياة وتوجيه الشباب التوجيه الرتبوي الصحيح 
وتربوية  تعليمية  أسس  عىل  يرتكز  الذي  سلوكهم  وتقويم 
سليمة نابعة من تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف والذي جاء 
وافيًا بمطالب احلياة كلها: وانه حلري بكل مرٍب خملص ان 
اجيابيته  وإبراز  اإلسالمي  الرتبوي  الفكر  بجوانب  يستبرص 
العودة  خالل  وذلك من  وفضائل،  آداب  من  به  يزخر  وما 
خالل  من  أبنائنا  لدى  الرتبوية  قيمنا  وتأصيل  تراثنا  إىل 
والذين  الفذة  اإلسالم  برجاالت  واملتمثلة  احلسنة  القدوة 
النظرية  ربطهم  خالل  من  مستوياهتا  بأعىل  قيمها  يمثلون 
بالتطبيق الفعيل، وعىل رأس تلك الرجاالت االمام احلسني 
قمم  من  قمة  اإلسالم  دنيا  يف  يعد  والذي  السالم(  )عليه 
الرجال الذين صنعوا العظمة يف تاريخ اإلسالم واإلنسانية 
وسكبوا النور يف دروب البرشية، من خالل عطائه الفكري 
واخلطب  واحل��ك��م  الوصايا  م��ن  باملئات  واملتمثل  الفذ 
التاريخ، فضاًل عن  واألشعار واألدعية والتي مألت كتب 
الرسائل،اخلطب، الوصايا، املحاورات، الصادرة عن االمام 
يف  العملية  واملامرسة  السلوك  نجد  السالم(  احلسني)عليه 
حياته الشخصية التي توضح لنا جانبًا من الفكر والترشيع 
نبني  أن  التطبيقية، والتي من خالهلا يمكن  الصيغة  وجتسد 
اإلسالمية  العربية  هويتنا  لنا  حيفظ  إسالميا  تربويًا  منهجًا 
ويرسخ قيمنا الرتبوية اخلاصة بنا. لذا جاءت هذه الدراسة 
لكي تسلط الضوء عىل إنسان فذ كبري وعىل وجود هائل من 
من  والعطاء  بالفيض  زاهرة  حياة  وعىل  واإلرشاق  التألق 

اجل التعرف عىل القيم التي نادت هبا وسعت إىل حتقيقها.
مدى تأثري القيم عىل بناء املجتمع ووحدة متاسكه إذ يؤدي 
إىل  املجتمع  أفراد  عليه  قيمي موحد جيمع  نظام  اتساقها يف 
القيم متسقة  فإذا ما كانت تلك  بنية ذلك املجتمع،  متاسك 
ذلك  بنية  متاسك  إىل  أدت  أعضائه،  مجيع  بني  ومشرتكة 
قيمي موحد،  نظام  كانت غري واضحة يف  إذا  أما  املجتمع، 
التفكك  وس��اد  املجتمع،  ذلك  أف��راد  بني  رصاع  إىل  أدت 
والضعف، فالنظام القيمي املوحد الواضح هو الذي يسهل 
عملية تضامن املجتمع، ويزيد من قوة متاسكه، ألنه يعتمد 

عىل األهداف والقيم املشرتكة بني أفراده.
خالصة القول:

إن بذور القيم الرتبوية التي هي قوام منهج االسالم الشامل 
الرتبية  أه��داف  لتحقيق  الضامن  هي  األف���راد  نفوس  يف 
بثقافة  صميميًا  إرتباطًا  ترتبط  الرتبوية  والقيم  االسالمية،  
الرتبوية اإلسالمية عن إطارها  القيم  األمة، لذا فأن فيصل 
او  الثقافة  االزدواجية  من  مناخ  يف  ودجمها  السليم  الثقايف 
بالقيم  التأثري  خالل  من  الثقايف  الغزو  طائلة  حتت  تركها 
)عليه  احلسني  االمام  منه  أستقى  الذي  املصدر  ان  الغربية، 
املطهرة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  هو  قيمه  السالم( 
القيم  ان  االس��الم��ي،  الرتبوي  النظام  عليها  ق��ام  والتي 
الصواب  من  ليس  اذ  باالخرى،  الواحدة  مرتبطة  الرتبوية 
االهتامم بقيمة وإمهال القيم االخرى وذلك ألن كل واحدة 
منها تكمل االخرى، وهذا التداخل فيام بينها جيعل تشّكل 
والعز  واحلكمة  شجاعة  اىل  بحاجة  فالعدل  واح��دة  كتلة 
طريقها  يكون  قد  والتي  التضحية  من  هلا  بد  ال  والكرامة 
الشهادة، بحصول قيمة االيامن عى أعى التكرارات ضمن 
كان  الذي  الرسايل  الدور  يؤكد  االخرى  واملجاالت  جماهلا 
تثمره  اول يشء  إن  السالم(،  به االمام احلسني )عليه  يقوم 
القيم الرتبوية االسالمية يف البناء الشخيص لالنسان املسلم 
يراقبه يف  التي جتعله  الدرجة  اىل  تعاىل  باهلل  تقوية صلته  هو 

الرس والعلن.
علام ان الكتاب )القيم الرتبوية يف فكر االمام احلسني عليه 
وحدة  عن  صدر  السعدي  جاسب  حاتم  ملؤلف  السالم( 
الدراسات التخصصة التابعة لقسم الشؤون الدينة يف العتبة 

احلسينية املقدسة .
جملة االحرار اال�سبوعية

ل�سنة 2020 م Ahrar  Weekly

33



ـــرحـــمـــُة ال
وال�ضهُر الف�ضيل

قد نمرّ أحيانًا ببعض 
المواقف التي تحتاج 

بإزائها أن نبادلها 
بمواقف أخرى تستثير فينا 
مشاعر قويًة جدًا تملؤها 
الرحمة والتوق لمساعدة 

اآلخرين، حيث زُرعت 
هذه الرحمة في النفس 

البشرية بدرجاتٍ متفاوتة، 
إال أّن الحقيقة الثابتة هو 

إنها موجودة بصورة 
فطرية لدى الجميع مهما 

ازدحمت بقية المفاهيم 
لحياة الفرد البشري.

عالء ال�ضاهر
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مفهوم الرحمة 

الرقة والعطف والرأفة  )َرِحَم(، وتعني  هي لفظ مأخوذ من 
ان  نجد  تقدم  ومما  عليه،  يعطف  عندما  ويرمحه  رمحه  ويقال 
مفهوم الرمحة يعني مجيع املعاين التي حتمل معنى اخلري والنفع 
ألكثر من طرٍف إنساين وهلا من الفوائد العظيمة لإلنسان يف 
الدنيا واآلخرة وهي بذرة صاحلة غرسها اهلل تعاىل لدى اإلنسان 
لتقويم العالقات املجتمعية، وتتفاوت الرمحة بحسب طبيعة 
البعض او قابليتهم  املجتمع البرشي وتواصلهم مع بعضهم 
يعانون  التي  واالبتالءات  واملحن  األخطار  من  التعلم  عىل 
يدرء  قد  اهلل )عّز وجل(  أن  إذ  اإلمتحان اإلهلي،  نتيجة  منها 
العذاب او البالء الذي كان مقررًا ان ينزله نتيجة الرتاحم فيام 
يعد  ما  وهو  الرب  رمحة  يستجلب  بدوره  والذي  الناس  بني 
مصداقًا لقول النبي حممد )صىل اهلل عليه وآله(: )اطلبوا اخلري 
دهركم كله، وتعرضوا لنفحات اهلل، فإن هلل نفحات من رمحته 
يصيب هبا من يشاء من عباده(، وان هذا األمر يقود اىل رؤيٍة 
واقعية ازاء هدف اإلنسان املؤمن يف الفوز باجلنة وكام يف قوله 

تعاىل: )اولئك يرجون رمحة اهلل( البقرة/218.
أهمية الرحمة

تكمن أمهية الرمحة بكوهنا ذات فائدة يف تقّصيها والعمل هبا، 
االنسجام  وبالتايل  الناس  بني  العالقات  بدفء  ُتثمر  إهنا  إذ 
وقلبه،  نفسه  مع  هبا  للعامل  انسجاٍم  من  يسبقها  وما  معهم 
وما  والسالم  والسعادة  املحبة  من  ملزيد  ملجتمعنا  وقيادهتا 
يتبعُه من تأديتها لرضا اخلالق )سبحانه وتعاىل(، اذ اختص اهلل 
تعاىل الرمحة بجعلها من صفاته وأسامئه احلسنى، فهي تعمل 
الناس  أذهان  وحتفيز  األجواء  ومتهيد  األرضيات  إعداد  عىل 
ُينمي روح  الرمحة لدهيم واحلث عليها وبام  واستثارة مشاعر 
لالرتباطات  وتكوين  توادد  من  يتبعه  وما  واإليثار  التضحية 
السليمة بني املؤمنني وبالتايل جعلها من الفرد عضوًا مفيدًا يف 
جمتمعه، و تعريفه ملكانة الرمحة وما ُتنتجها من تعلم ألسلوب 
إحرتام اآلخرين وتعزيز قدرة الفرد للتضحية ومساعدة بقية 

أفراد املجتمع.
مضاعفة الرحمة في الشهر الفضيل

إن اهلل تعاىل قد إختص شهر رمضان املبارك بمضاعفة األجر 
والرمحة ملا فيه من ترويٍض للنفس وزجرها عن اإلقدام عىل 
املستقيم،  الرصاط  عن  ُتبعدها  التي  واملعايص  األعامل  فهل 
اذ يتمثل الصوم فيه بصوم اجلوارح وليس فقط بالصوم عن 
اإلنسان  لدى  القناعة  لتوليد  يقود  ما  وهو  واملرشب،  األكل 
املضاعفة  بالرمحة  املكافآت واملتمثلة  أوىل  بإنه قد حتّصل عىل 
وهي ما ُتشّكل حافزًا معنويًا لبذل املزيد، والعمل يف طاعة اهلل 
)جّل وعال( وأداء خمتلف العبادات من قراءة القرآن الكريم 
وهتذيب النفس وصلة األرحام و كل ما من شأنه العمل عىل 
زيادة نسبة الرتاحم بني عامة الناس، فنرى ان الرمحة تتجىل يف 
ُمبادرة الغني بمساعدة الفقري أو رمحة املسؤول لرعيته لضامن 
هذا  الرب  هبا  اختص  التي  املضاعفة  الرمحة  من  اإلستفادة 
الشهر الفضيل من قبيل طرح الربكة واستجابة الدعاء وفتح 

أبواب اجلنان وقبول التوبة.
من أهم مظاهر الرحمة

اإلهلية  الرمحة  وجت��يل  سيادة  قضية  ح��ول  النقاش  ي��زال  ال 
بأن  الكثريون  يرى  اذ  والفضالء  العلامء  شتى  من  متواصاًل 
ظهور  يمثله  ما  هو  الرمحة  هذه  ومظاهر  جتليات  أهم  من 
انه  حيث  الرشيف(؛  فرجه  اهلل  )عجل  املنتظر  املهدي  اإلمام 
وبتوفيٍق إهلي سيمأل االرض قسطًا و عداًل بعدما ُملئت ظلاًم 
اهلل  )صىل  حممد  املصطفى  الرمحة  نبي  بجده  اقتداًء  جورًا  و 
الرمحة  بذرة  يزرع  ان  من  زمانه  إستطاع يف  الذي  وآله(  عليه 
والتآخي والتكافل يف نفوس املسلمني وجعلهم يرتامحون فيام 
بينهم وخري شاهد عىل ذلك مؤاخاته بني املهاجرين واألنصار 
حيث كان هلذه املبادرة األثر يف سيادة الرمحة والعدالة والتحيل 
نحو  ينقاد  اإلسالمي  الدين  ما جعل  بمكارم األخالق وهو 

القوة والرخاء.
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استشهادُك يا جبارُ... قدرٌ في الجبين

الى روِح الشهيد البطل )جبار حسين مجيسر العكيلي(

صورُك تتناثرُ بين أيدي المشيعين من أهالي الكوت تلك التي كنت تصرّ على  ارسالها الى أطفالك وزوجتك 
وأمك وأبيك العاجز ليفتخروا بأنك أحد أبطال الحشد الشعبي - لواء -21- الفوج الثالث -. أّطروها بالزهور 
وملئت بها شوارع محافظة ميسان ليمر من بينها نعشك المهيب كما يليق بشجاع وبطل.. أو لست بطاًل ؟ 
يواصل الليل والنهار مرابطًا بالثغور من أجل العقيدة والوطن. هذه اصالتك الجنوبية وجذورها الطيبة التي 

ال يمكن نكرانها، رغم حاجتك وعوزك تعانق الموت باختيارك وأنت تردّد بصوت عاٍل: 

حيدرعاشور
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أنك قررت ان يكتب اسمك في سجالت اهلل شهيدًا..!

 ان طريق املرجعية الدينية العليا ملغوم باألعداء اخلطرين.. 
املنتظر حتى ظهور  ُنجلد كل يوم لنحقق نرصها  ان  وعلينا 
احلشد  عن  نتخىل  ول��ن  اجلهاد  عن  نتوقف  ول��ن  املنتظر. 
التي  املرجعية  عن  التخيّل  يعني  ذلك  إن  املقدس..  الشعبي 
الظروف  قساوة  رغ��م  ينهاروا  مل  أوفياء  رج��ااًل  صنعت 

االجتامعية والسياسية واالقتصادية.
الطاهرين  االئمة  ارضحة  يطوف  نعشك  الشهيد،  صديقي 
،كم متنيت هذه اللحظة ؟، وكم ختيلت ان جسدك سيصل 
التابوت  الشهيد؟  احلسني  اهلل  عبد  أيب  م��والك  شباك  اىل 
يرتجرج بثقلك عىل أكّف املشيعني كأن جسدك يتحرك، عند 
بقعة النور اإلهلي حتت قبة سيد الشهداء. قل له يا صديقي 
فلحظاتك  معه،  صالتك  تصيّل  ان  وأطلب  صائم  أن��ك 
احلسني.  أصحاب  مع  وأصيّل  سأفطر  تقول:  كنت  االخرية 
اشُك جوعك وعوزك ومرض أبيك املزمن، وانتظار راتبك 
بمالبس  أبناؤك  تفرح  كي  اجلمر  من  أحر  عىل  احلشدي 
جمدك  الكتساب  تضحيتك،  خطتك،  نجحت  قد  العيد.. 
األخري كالنور الذي اضاء طريقا موحشًا، وكالقربان الذي 
قّدم روحا طيبة من أجل الوطن والعقيدة تاركًا والدًا ُمنهكا 
وأطفااًل  جزعى،  وزوجة  ثكىل  وأمًا  جراحِه!،  عىل  يتعّكز 
العتنق  أك��ن  مل  ينتظرهم!.  ال��ذي  ما  يعرفون  ال  حيارى 

الكالم  بطوالت  صّناع  من  الكثريون  يفعل  كام  التشاؤم، 
الدنيا  تركت  ..انت  تشبههم  ال  صديقي  يا  انت  والنفاق. 
شهيدًا كام متنيت ودعوت اهلل كثريًا لتخضب بدمك، فإيامنك 
ان الناس وكل املؤمنني ومن استشهد من أجلِه كلهم أهلك. 
والروح  النفس  كاليقني يف  يتصاعد  الشهادة  فإرصارك عىل 
والذات، ورسمت يف ذهنك مفتاح النجاة من احلياة الفانية. 
فالرجال عىل شاكلتك يعّدون عىل اصابع اليد...كنت تقول 

:
-  ان للشهادة رائحة فريدة متلك أنفايس، وتعبق يف مالبيس 
أعرف  أحبهم..  ومن  أطفايل  وحول  وذكريايت  وجسدي 
وسأذبل  ُمبكية..  وُمصيبتهم  عظيمة..  رزيتهم  بمويت  
شفاههم.. اهلل العظيم يبتيل عبده الفقري بمن حيبهم ليمتحن 
الشفاعة يف اآلخرة  له اجلنة وهلم  صربُه وقوة يقني عقيدته. 

والرشف العظيم يف الدنيا.
-الوطن، األرض، العقيدة، املقدسات- هذا العشق االهلي 
الفطري املضني الذي يتمّدد يف االوردة والرشايني ومركزه 
من  املوت  حتى  نقاتل  ان  يستحق  االحداق.  وقبلته  القلب 

أجلِه، ونحارب كل من يامرس رذيلة الرشك يف حمبته. 
حد  والوطن  بالدين  بإيامنك  املمتلئ  اهيا  »جبار«  صديقي 
السبت  ليلة  شجاعتك  شاهدنا  كلنا  اخللود.  اىل  التوصل 
الصد  ق��وة  لتامرس  وال��ص��الة  الفطور  عن  امتنعت  حني 
هلجوم )داعش( الغادر بليايل رمضان.. عذبتني استفسارايت 
بكل  املواجهة  عىل  االرصار  ملاذا  املعريف  وشغفي  املتكررة، 
نحن  عطش،  وأنت  باملاء  الريق  نبّلل  نحن  البسالة،  تلك 
وأنت  الدواعش  قنايص  من  وال��رؤوس  االجساد  نخفي 
نشوة  يف  دائم  وأنت  عينيك  تغِف  مل  بالعرشة  الواحدة  ترّد 
يف  اسمك  يكتب  ان  قررت  أنك  يبدو  باملعركة.  االلتحام 
سجالت اهلل شهيدًا . فأضحى الوطن يرسي دبيبًا مذهاًل يف 
رشايينك جاعاًل من حبك للمرجعية الدينية العليا وعقيدهتا 
كرمة تتعرش غصوهنا عىل قامتك فامتلكت حدود املطلق. 
ويف  الرشف  سواتر  عند  حواسك،  هتادن  الشهادة  رائحة 
ساحات الوغى واشتباكات املواجهة يف منطقة -مطيبيجة- 
ناحية العيث- يف حمافظة صالح الدين . كنت أراك كشعلة 
دروس��ًا  الدواعش  تلّقن  وأن��ت  الشجاعة،  من  تنطفئ  ال 
بالصمود والصرب وااليامن.. حتى الح  فجر يوم السبت 3/ 
ومل  ماء  إال عىل رشبة  تفطر  مل  بان ضياؤه،  وقد   2020  /5
أمرًا  اىل اهلل  الرحيل  تتسحر إال عىل رشبة ماء، حينئذ يغدو 

هشمه  الذي  جسدك  فغرق  والوجوب.  الرشعية  منتهى  يف 
رصاص الغادرين واخلونة من )داعش( واملرتزقة يف الضوء 

الباهر ليوم طاهر من ايام شهر رمضان املبارك.
صديقي »جبار« أي إرث عظيم تركت ألهلك؟.. أي معان 
أالستشهادي؟  جمدك  تكسب  ان  لوصيتك  يمكن  خالدة 
مستقّرك  يف  بالطمأنينة  اليقني  حدود  بإرادتك  تصل  وأنت 
الذي  بدوائه  يتوّجع ويذكرك  أمامي  االخري. ها هو والدك 
نفد.. وها هي أّمك تنتحب عند قربك ولسان حاهلا يقول: ) 
/ أرد أرش گب�ره بامي الچنه رمضان / خافن يصيح أمساك 
يرتدون  وأطفالك  زوجتك  هي  ها   ..) عطشان/  ووليدي 
عىل  الكمد  يذبلهم  ثم  ..يتأسون  ..حيزنون  يبكون  السواد، 
وأنت  العني،  قرير  الدائم  بيتك  يف  صديقي  نم  فراقك. 
النحيب،  عليك  وليْعُل  اجلبني،  يف  قدٌر  فهو  احلي.  الشهيد 
بوجِه  سيهبَّ  الطهور،  احلي  فدمك  عيوُن.  عليَك  ولُتعَم 
الظاملني، وسيظل ينزف من اجل املظلومني، ويمتّد يف قلب 
يقطر،  ُجرحًا  يوم  كل  يف  ال��رتاب  نبض  من  جييُّ  االرض، 

ليحارب النيات اخلربة ويضجع نوم اخلائنني...
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��������ض�������ن�������ني!!  
تُدّفئ إحداهن األخرى منذ زمن طويل.. 
مكدّسات و مرصوصات بعناية جاذبة في 
صندوقه الخشبي القديم، تلك حال دنانير 
البخيل!!.. ومن ضن على نفسه و أهله بما 
رُزق من خيرات فكانت نتيجة شحه أن عاش 
عيشة البؤساء و حوسب حساب األغنياء. إن 
هذا النوع من البخل صريح جلي و تبعاته 
مكشوفة للعيان كانبالج الفجر في كبد 
السماء ، فما هو البخل الخفي؟  

اأفنان عادل الأ�ضدي
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يتسلل منقبًا خمتبئًا ليدخل يف بيوت خرست جدراهنا عن 
البوح فرتاها وامجة صامتة.. إنه البخل املعنوي، لقد حبانا 
مرهفة  عواطف  و  متأججة  مشاعر  وجل(  )عز  البارئ 
بد هلذه األمور من  بيننا، فال  فيام  أطرافها  نتقاسم  ورمحة 
العواطف  تلك  ترمجان  الطيبة  فالكلمة  وفعل،  ترمجة 
يبخل هبا البعض  عىل أقرب الناس إليه فتتعطل آلة احلياة 
اإلنسانية اذ مل نعبئها بوقود األلفاظ املنسابة من القلوب. 
زوجها  هبا  ت��وايس  كلمة  إخ��راج  ال��زوج��ة  حت��اول  فقد 
املتعب فتغّص بكلمتها فال تقوم بإخراجها، حيث تنهال 
الرضوخ  بالقوة وعدم  التمسك  عليها أحجار فرضيات 
وتوصيات صديقاهتا ان ال تغرقه بَدالل يفسده.. فتبتلع 
الكلمة التي تتحول اىل  داء إذ مل تطلق رساحها لتحلق يف 
فضاء املودة الزوجية، وتتأمل بعينيك مشهدًا آخَر لزوج 
أخذ منه البخل املعنوي مأخذه فلم يطبع قبلة تزهر عىل 
اهلل  رسول  عنه  قال  من  وهذا  أطفاله،  من  طفل  وجنة 
من  الرمحة  نزع  قد  اهلل  كان  )إن   : وآله(  عليه  اهلل  )صىل 

قلبك فام أصنع بك(. 
املرض  ه��ذا  يعانيان  البيت  ركنا  ك��ان  ف��إذا 
يف  مسترٍش  أن��ه  املؤكد  فمن  امُل��ع��دي؛ 
التي  فاألم  العائلة،  أف��راد  بقية 
درج  كام  احلنان  منبع  هي 
يسموها  أن  ال��ن��اس 

قد جّف نبعها و أجدب ابناؤها فمن الذي سريوي هذا 
القحط العاطفي بامء منهمر؟. 

البائسة  وجهك  وإي��امءات  التعجب  عالمات  فاحذف 
عندما تسمع ان ابنًا قتل أباه أو بنتًا هدمت أسوار التقاليد 
األبناء  يفر  حني  استفهام  عالمة  ألف  وضع  تعجب  بل 
ليبحثوا عن أحضان تأوي غربتهم وحني يستسقون من 
هذا  يف  ونحن  امللتهبة،  ومشاعرهم  أرواحهم  ظمأ  يرفع 
املقام ال نعمم، بل نحاول أن نزيح ستائر حجبت ضياء 
النبي  حذو  حذا  و  البخل  جانب  من  فهناك  العطف، 
األكرم وأهل بيته )عليهم السالم( يف نرش احلب و بسط 
الوئام فغدت بيوهتم جنة ينعم أصحاهبا بظالهلا و طيب 

ثامرها. 
النفع احلاصل يف توزيع احلنان  فكم من األجر وكم من 
متيط  الطاهرة  العرتة  أحاديث  هي  ها  السالم،  ومشاطرة 
أخاه  واحتضن   طفله  قّبل  ملن  جزيل  ثواب  عن  اللثام 
ومهس جلاره بكلمة تسعده فمنها قوله )صىل اهلل عليه و 
آله(: )أكثروا من قبلة أوالدكم فإن لكم بكل قبلة درجة 

يف اجلنة مسرية مخسامئة عام(.  
لندرب  و  السالم  وافشاء  الكالم  طيب  ألسنتنا  فلنعّود 
احلياة،  ضنك  من  املنهكني  كتف  عىل  الرتبيت  أيدينا 
كعبة  يف  لنطوف  السامء  بسعة  واسعة  أحضاننا  ولتكن 

الدين فام الدين إال احلّب. 
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 بانكسي.. 

الر�ّضاُم املجهول
الأحرار/ علي ال�ضاهر
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اسم  برز  التسعينّيات،  منذ  وبالتحديد  عامًا،   25 مدى  عىل 
بفّن جديد وهو  بريطاين اجلنسية، جاَء  أنه  يقال  رّسام عاملي 
الرسم عىل اجلدران، وإن كانت الفكرة ليست بجديدة تقريبًا 
ولكّنه طّور هذه الفكرة وهي فن )اجلرافيت( ليستخدمها يف 
إيصال رسائل سياسية واجتامعية، وأخذت رسوماته تنشرت 
هذا  يكون  من  أحد  أي  يعرف  أن  دون  ولكن  اجلدران  عىل 
باسم  ـ  الصورية  رسائله  ـ  عىل  يوّقع  الذي  اخلفي  الشخص 
)روبــرت  ُيدعى  أنــه  قالت  صحفية  وتقارير  )بانكيس(، 
يف  رسوماته  وظهور  اختفاءه  لكّن   ،)1974 توّلد  ـ  بانكيس 
مناطق خمتلفة يف العامل ومنها يف العامل العريب هي ما جعلته حمّط 

اهتامم كبري، وخصوصًا بعد عام 2003.
بانكيس استخدَم أعامله كوسيلة لتوصيل الرسائل السياسية 
يمّيزه  والثقافية واالجتامعية وحتى األخالقية، لكن أهم ما 
انه جمهول اهلوية، وُيعرف من أعامله فقط.. وعىل الرغم من 
الفنانني  وطبقة  والصحفيني  الربيطانية  السلطات  حماوالت 
وغريهم معرفة شخصيته احلقيقية، إال أهنم مل يفلحوا حتى 
اآلن.. خصوصًا وأن أعامله ال مُتسح وال ُتزال بأي حال من 
االحوال، وتغّطى بالزجاج حلفظها ليتجّمع الناس من الذين 

سمعوا بعمل جديد لبانكيس للتفّرج عليه والتقاط الصور.
لتتضح  الليل  يف  أعامله  وانجاز  االختفاء  عىل  بانكيس  يرّص 
فيها  تظهر  مّرة  كل  مع  العام  الرأي  وتثري  الصباح  يف  للعلن 
وبريطانيا  العامل  حول  املواقع  من  العديد  يف  متفّرقة  بأماكن 
الغربية  الضفة  إىل  وص��واًل  لندن  العاصمة  وخصوصًا 

بفلسطني عىل اجلدار العازل بينها وبني إرسائيل.
تنقل بعض أعامله لتباع يف املزادات العاملية، كام حدث بلوحته 
لكّنه  دوالر،  مليون  من  بأكثر  بيعت  التي  البالون«  »فتاة 
بإتالفها..  واستمتع  بيعها،  حلظة  عند  إلتالفها  فخًا  وضع 
ويتضح من املتابعة أنه ضد الرأساملية والنازية وحتّكم رأس 
أعامله  يف  وركز  إلرسائيل،  الرافضني  ومن  واالحتالل  املال 
ما  غالبًا  التي  الشعارات،  مع  ودجمها  الشهرية،  الصور  عىل 
تتحّدث عن املوضوعات السياسية، واحلروب، والرأساملية، 

والنفاق، واجلشع.
يعيش  فنان  أعظم  جائزة  عىل  بانكيس  حصل   2007 عام 
شخصيته  ملعرفة  ذهبية  فرصة  املناسبة  وكانت  بريطانيا،  يف 
احلقيقية، وكام كان متوّقعًا مل حيرض الستالم جائزته واستمّرت 

شخصيته جمهولة حتى اليوم.
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أنحاء  كّل  الفن اجلريافيتي من  املهتّمني وعّشاق  الكثري من 
العامل ينتظرون بشغف دائم ظهور رسمة جديدة هلذا الفنان 
املجهول، وأصبحوا يف مدار اهتاممهم بالدرجة األوىل هي 
عرب  إرساهلا  يريد  التي  الواضحة  ورسائلِه  املثرية  رسوماته 
ليتفاجأ اجلمهور  لياًل  فّنه، وهو يزاول هوايته العجيبة هذه 
وهوّيته  شكله  اآلن  حّتى  يروا  مل  وهم  بوجودها،  صباحًا 
احلقيقية بالتحديد، خصوصًا وأّن أكثر أعامله كانت إنسانية 
ومل يرْد منها جني املال، كام أّنه غرّي من نظرة الناس ألعامل 
الرسم عىل اجلدران التي كانت أغلبها عشوائية وخمّربة ملنظر 
األبنية ومجاليتها، لكّن بانكيس غرّي هذه النظرة وأسس لفّن 

راٍق وممتع ويثري اهتامم املتلّقني.
مصري  حول  كبرية  ضّجة  بانكيس  أثار  لوحاته  إحدى  يف 

املهاجرين، واستخدم فيها صورة وهو ستيف جوبز مؤسس 
إىل  مهاجرًا  جاء  جوبز  والد  أن  حيث  العاملية،  آبل  رشكة 
أمريكا وهو من أصول سورية كام يقال، حيث أراَد إيصال 
رسالة إىل أّن الكثري من هؤالء � املهاجرين � هم من املبدعني 
ويالت  من  هربوا  وهم  بالفضل،  هلم  العامل  يدين  الذين 
احلروب واستقّروا يف مناطق أخرى بحثًا عن األمن لكّنهم 

قّدموا للبلدان املستضيفة والعامل خدمات كبرية.
أّنه جاء  الرجل،  رافقت حياة هذا  التي  املثرية  األمور  ومن 
عّدة  رسومات  فيها  ورسم  غّزة  وزار  بنفسه  فلسطني  إىل 
أراد منها الدفاع عن الفلسطينيني وما يتعّرضون له من أذى 
بسبب االحتالل اإلرسائييل عىل أرضهم، فجاءت رسوماته 
املحتل  قبل  من  املهّدمة  واألبنية  البيوت  ج��دران  عىل 
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اإلرسائييل، كام كانت إحدى لوحاته تعرّب عن سخط 
كبري من جدار الفصل العنرصي، حني رسم عليه يف 
أحد أعياد امليالد السيدة مريم العذراء ويوسف النجار 
ومها يواجهان جدار الفصل يف طريقهام إىل بيت حلم، 
باإلضافة إىل رسوم أخرى تتحدث عن املوضوع نفسه 

رسمها أيضًا عىل اجلدار ذاته.
وهي  املوناليزا  بانكيس  رسم  أخرى  موضوعات  ويف 
فقط  بالرسم  بانكيس  يكتِف  ومل  حربية،  قذيفة  حتمل 
ومن  عليها  عبارات  دّون  اللوحات  بعض  يف  وإن��ام 
بينها: »البعض حياول أن جيعل من العامل مكانًا أفضل، 
يعجبك  مل  فإن  أمج��ل،  مكانًا  جعله  فأحاول  أنا  أما 

رسمي، يمكنك مسحه.. بانكيس(.
وظهر يف مدرسة يف بريستول بربيطانيا، حيث فوجئ 
بانكيس  اسم  وضع  اختاروا  الذي   - الصغار  طالهبا 
اجلدران  عىل  الرسم  هبذا   - املدرسة  مباين  أحد  عىل 
عىل  الشكر  فيها  هلم  وج��ه  بانكيس  من  رسالة  مع 
ترق  مل  إذا  رسمتي،  تتقّبلوا  أن  »أرجو  اسمه:  اختيار 
األساتذة  يامنع  مل  تريدونه،  ما  تعديل  يمكنكم  لكم 
من  أسهل  العفو  أن طلب  دائاًم  وتذّكروا  املدرسة،  يف 

طلب اإلذن.. مع حمبتي، بانكيس«.
وعبارة أخرى يقول: »إن غسلنا أيدينا من الرصاع بني 
األقوى واألضعف، فإننا نقف إىل جانب األقوى لذا 

لن نكون حمايدين.. بانكيس«.

رأسك  )ارضب  بعنوان  كتابًا  بانكيس  أص��در  كام 
باجلدار( وقد ضّم العديد من لوحاته املشهورة عامليًا، 
أبدًا  يتوّقف  ومل  نسخة،  ألف   22 حوايل  منه  وبيعت 
عن  الدائم  واالختفاء  رسائله  وإرس��ال  هوايته  عن 

اآلخرين.
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يعرف األطباء السكتة الدماغية بأنها خلل 
مفاجئ في تدفق الدم الى جزء من الدماغ 
يساهم بأحداث خلل في مهام الجسد التي 

يقوم بها ذلك الجزء من الدماغ ويسيطر 
عليها، ولكن ذلك الخلل المفاجئ وتحديدا 

تلك االعاقة في الدورة الدموية تستغرق 
سنوات قبل ان تحصل ويمكن ان تحصل 

نتيجة انسداد اوعية دموية في الدماغ 
او على االقل حصول تخثر للدم فيها او 
تحصل نتيجة تراكم ترسبات من الدهون 

والكوليسترول، ولمعرفة المزيد عن هذا 
المرض التقينا الدكتور بشار مسلم اخصائي 

الجملة العصبية والذي بين ما يأتي.

الدكتوُر )بشار مسلم (

السكتة الدماغية )الجلطة الدماغية( 
اعداد/قا�ضم عبد الهادي

أهم أعراضها 

الصداع إضافة 

إلى صعوبة 

النطق والبلع
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أسباب السكتة الدماغية

هناك خماطر كثرية هتيئ لإلصابة بالسكتة الدماغية امهها.
* خماطر يمكن ضبطها يف اطار السكتة الدماغية منها ارتفاع 
الرشايني،  ج��دران  يضعف  ال��ذي  الرشياين  ال��دم  ضغط 
تصلب الرشايني نتيجة ترسب الدهون والعوامل االخرى، 
الدم،  يف  الكوليسرتول  مستوى  ارتفاع  التدخني،  البدانة، 
زيادة  احلمل،  منع  حبوب  واضطراباته،  القلب  امراض 
اجلديدة  اخلطورة  عوامل  ظهور  احلمر،  الدم  كريات  عدد 

والتي تساعد عىل تصلب الرشايني.
*خماطر يصعب ضبطها يف اطار السكتة الدماغية منها تقدم 
عنارص  الوراثية،  العوامل  االجتامعية،  العوامل  العمر، 

الصحة الشخصية، مرض السكري.
انواع السكتة الدماغية

اكثر  وهي  التخثرية  او  التجلطية  الدماغية  أواًل/السكتة 
اشكال السكتة الدماغية حدوثا ويف احلقيقة ان 40 % من 

مجيع السكتات الدماغية هي ختثرية.
نتيجة  حتدث  والتي  االنسدادية  الدماغية  ثانيًا/السكتة 
انسداد يف احد جماري الدم وكالمها يؤدي اىل النتيجة ذاهتا 
وتنتج ايضا من التخثر وهي مسؤولة عن 30 % من حاالت 

االصابة بالسكتة الدماغية.
ثالثًا/السكتة الدماغية التي حتدث نتيجة نزيف بالدماغ.

حتت  النزف  نتيجة  حتدث  التي  الدماغية  رابعًا/السكتة 
الغشاء العنكبويت حول املخ.

أعراض المرض 

تبدأ أعراض السكتة الدماغية بالصداع، الدوخة، تغريات 
يف  صعوبة  الرؤية،  اضطرابات  الذهني،  الوعي  قدرة  يف 
اجلسم،  اطراف  احدى  يف  شلل  او  ضعف  والبلع،  النطق 
وتعد هذه العالمات انذارا ويمكن ان ختتفي يف اقل من 24 
ساعة، ويف بعض احلاالت الطبية يمكن ان تشخص باخلطأ 
االضطرابات  الدماغ،  ورم  ومنها  دماغية  سكتة  اهنا  عىل 
الشقيقة،  وص��داع  املزمن  ال��ص��داع  والعقلية،  النفسية 

التشنجات والرصع، اضطرابات االذن الداخلية.
خطوات تشخيص السكتة الدماغية

سلسلة  عن  عبارة  وهي  ثابتة  ليست  التشخيص  خطوات 
يترصف  اجليد  والطبيب  واملتداخلة  املتعاقبة  املراحل  من 

للمريض  االمجالية  احلالة  االعتبار  بعني  ويأخذ  برسعة 
بعد  له  الباقية  القدرات  عىل  ويركز  التقويم  عملية  خالل 
السكتة وليس فقط عىل العجز الناجم عنها، ويقوم الطبيب 
االكلينيكي  الرسيري  الفحص  باجراء  التقويم  اطار  يف 
يتم  ان  وجيب  للمخ  الطبقي  بالتصوير  التشخيص  وتؤكد 
قصرية  زمنية  مدة  خالل  املستشفى  اىل  املريض  حضور 
ترتاوح من )10 � 15( دقيقة وفحصه وتشخيصه بالتصوير 
من  الطبيب  ليتمكن  ساعة  عىل  يزيد  ال  ان  جيب  الطبقي 
حتديد العالج املناسب يف اقل من ثالث ساعات من ظهور 

االعراض.
طريقة العالج

الصحي  املريض  وضع  حسب  يكون  دوائيا  العالج   *
للمستشفى  حضوره  ورسع��ة  االشعاعي  والتشخيص 
العالجات  الستخدام  املريض  اختيار  الطبيب  يقرر 
املذيبة للجلطة او استخدام االدوية املانعة هلا او استخدام 
االدوية من بعض، كل هذا  بعض  او مجع  فقط  االسربين 
املهدئة  االدوية  الذي يضطر لوصف بعض  للطبيب  يرتك 
ويف  هلا  مانعة  ادوي��ة  يعطى  قد  تشنجات  من  يعاين  ومن 
لالكتئاب،  مضادات  للمريض  يعطى  االحيان  بعض 
وغالبا ما يصف الطبيب للمريض االسربين بجرعة 300 
الدماغية،  السكتة  تكرار حدوث  من  للوقاية  يوميا  ملجم 
اضافة اىل ما سبق فأن عىل الطبيب واملريض تقليص عوامل 
الدوائية  املتاحة غري  الطرائق  فيها بكل  اخلطورة والتحكم 
والدوائية بنفس اخلطوات املتعبة يف عالج تصلب الرشايني 

التاجية للقلب.
* العالج جراحيا وقد يضطر الطبيب بأرسال املريض اىل 
خاصة  للرشيان  الداخلية  البطانة  إلزالة  الوعائية  اجلراحة 
الرشيان السبايت العنقي او جراحة خمية اذا كان هناك نزيف 
باملخ  احليوية  املراكز  باقي  عىل  ضغطا  مسببا  خطري  حاد 
لألوعية  منفجرة  بلونية  انتفاخات  او  عيوب  لوجود  او 

الدموية داخل املخ.
الفيزيائية  املعاجلة  بعملية  القيام  تتضمن  تأهيليا  العالج   *
قدر  واعادته  املريض  لتأهيل  املربجمة  املدروسة  املركزة 
االمكان اىل حياته الطبيعية ليتمكن من االعتامد عىل نفسه 

من متطلبات احلياة اليومية البسيطة.
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اان من الرضوري التزام الشباب بمكارم األفعال واألخالق وجتّنب مذامها، فام من 
سعادٍة وخرٍي إاّل ومبناها فضيلة، وما من شقاء ٍ ورّش ٍ �� عدا ما خيترب اهلل به عباده ��  إاّل 
ومنشؤُه رذيلة، وقد صدق اهلل سبحانه إذ قال: )َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت 

َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثرٍِي(.
والسلوك،  والنظر  املظهر  يف  والعفاف  للنفس،  املحاسبة  الفاضلة:  اخلصال  فمن 
والصدق يف القول، والصلة لألرحام، واألداء لألمانة والوفاء بالعهود وااللتزامات، 

واحلزم يف احلق، والرتفع عن الترّصفات الوضيعة والسلوكّيات السخيفة.
اهلابطة،  الرسيعة،واملالهي  واالنفعاالت  املمقوتة،  العصبّيات  اخلصال:  مذاّم  ومن 
البالء،  عند  والترّبم  الفقر،  عند  واالعتداء  الغنى،  عند  واإلرساف  الناس،  ومراءاة 
والعّزة  النعم،  وكفران  األموال،  وهدر  الضعفاء،  سّيام  وال  اآلخرين  إىل  واإلساءة 

باإلثم، واإلعانة عىل الظلم والعدوان، وحب املرء أن حُيمد عىل ما مل يفعله.

* كل يشء غاٍل، ليس من يشء رخيص غري آالم الناس.. إن آالم الناس جمانية.
* حّرروا احلرية، واحلرية تقوم بالباقي.

نفاقًا،  الزائد يصبح  الزائدة تصبح غرورًا، واملديح  الثقة  فإن  املبالغة،  * احذر من 
والتفاؤل الزائد يصبح سذاجة.

* ُيعرف األغبياء بأهنم كلام زدهتم احرتامًا وتقديرًا، كلام ازداد غرورهم وتكربهم.
* حني تعيق جمرى الدم يف الرشيان تكون السكتة، وحني تعيق جمرى املاء يف النهر 

يكون الفيضان، وحني تعيق مستقبل شعب تكون الثورة.
* من املمكن مقاومة غزو اجليوش، ولكن ليس من املمكن مقاومة غزو األفكار.

* يف قلبي زهرة ال يمكن ألحد أن يقطفها.
* هناك رجال يرغبون يف أن يفرضوا نفوذهم، بأّي ثمن، وحيرصون عىل لفت انتباه 
الناس إليهم، فحيث ال يستطيعون أن يكونوا جهابذة ناطقني باحلكمة، جيعلون من 

أنفسهم مهرجني!!.

جربائيل  
الوحُي الأمني

وحمّطات  أدوار  من  دور  أعظم  اّن 
ال��س��الم(  )عليه  ج��ربائ��ي��ل  امل��َل��ك 
)صىل  حممد  األكرم  النبّي  مع  كانت 
)عليهم  بيته  وأهل  وآل��ه(  عليه  اهلل 
اّتسمت  التي  العالقة  السالم(، هذه 
واحُل��ب  والرقي  واجل��امل  بالعظمة 
أيضًا، والتي ابتدأت منذ عامل األنوار 
وقبل خلق آدم )عليه السالم(، فكان 
)عليهم  أمجعون  واملالئكة  جربائيل 
وجل(  )عز  اهلل  يسّبحون  السالم( 
تبعًا لتسبيح ومتجيد أنوار حممد وآله 
كام  عليهم(،  وسالمه  اهلل  )صلوات 
ما  اجلزائري  اهلل  نعمة  السيد  ويذكر 
جربئيل  األمني  اعرتف  »وقد  مفاده 
)عليه السالم( بأنه تلميذ عيّل )عليه 
السالم( حني سأله الباري عز شأنه: 
)عليه  فلقنه  أن��ا؟  وم��ن  أن��ت  م��ن 
اجلليل  الرب  أنت   : له  قل  السالم( 

وأنا احلقري جربئيل.
وأصل ذلك ما رواه صاحب كتاب 
)صىل  النبي  أن  ال��ك��رام��ة:  بستان 
وعنده  جالسًا  كان  وآل��ه(  عليه  اهلل 
السالم(،  جربئيل فدخل عيل )عليه 
فقام له جربئيل )عليه السالم( فقال 
أتقوم  وآل��ه(:  عليه  اهلل  )صىل  النبي 
هلذا الفتى؟ فقال له :نعم إن له عيّل 
اهلل  )صىل  النبي  فقال  التعليم،  حق 
يا  التعليم  ذلك  كيف  وآل��ه(:  عليه 
جربئيل؟ فقال : ملا خلقني اهلل تعاىل 
ومن  اسمك  وما  أنت  من  سألني: 
أنا وما اسمي؟ فتحرّيت يف اجلواب 
الشاب  وبقيت ساكتًا, ثم حرض هذا 
اجل��واب  وعّلمني  األن���وار  ع��امل  يف 
اجلليل واسمك  أنت ريب  قل  فقال: 
واسمي  الذليل  العبد  وأن��ا  اجلليل 

جربئيل.

ن�ضائح لل�ضباب املوؤمن

اأقوال الروائي 
)فيكتور هوجو(
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تقع يف شارع احلائر احلسيني، أقيمت عىل أنقاض خان الباشا، وهي ذات 
تقام  بالرخام وهلا أعمدة مرتفعة وتتخللها زخرفة.  بنيت  مساحة واسعة، 
فيها احتفاالت مدينة كربالء ابتهاجًا بميالد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

)عليه السالم(.
العثامين  الوزير  بناه  الذي  الباشا  خان  أرض  عىل  احلسينية  هذه  وشيدت 
حسن باشا سنة 1127ه� )1715م( إلستقبال زوار اإلمام احلسني )عليه 
السالم(، وتقع مقابل باب الرجاء، أحد أبواب الروضة احلسينية. ويف سنة 
1368ه� )1953م( اشرتى جمموعة من التجار اإليرانيني من مدينة طهران 
ارض اخلان من مديرية أوقاف بغداد وشاركهم يف متويلها بعض التجار من 

العراق والكويت.
املقدسة.  اقيمت هذه احلسينية لعموم زائري مدينة كربالء ومراقدها  وقد 
أهنا  إال  الزوار  لعامة  احلسينية  أسم  يكون  أن  عىل  املربم  لالتفاق  وخالفًا 

ُسميت باحلسينية الطهرانية بعد إمتام بنائها.

تعاىل  اهلل  )رضوان  الغفارّي  ذّر  أبو  يقول 
عليه( أنَّ رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله( 
قال له: »يا أبا ذّر، من مل يأت يوم القيامة 
الّثالث،  وم��ا  قلت:  خ��رس،  فقد  بثالث 

فداك أيب وأّمي؟ 
قال: ورع حيجزه عاّم حرم اهلل )عّز وجّل( 
وخلق  الّسفيه،  جهل  به  يرّد  وحلم  عليه، 

يداري به الّناس. 
الّناس  أبا ذّر، إن رّسك أن تكون أقوى  يا 
فتوّكل عىل اهلل، وإن رّسك أن تكون أكرم 
الّناس فاتقِّ اهلل، وإن رّسك أن تكون أغنى 
الّناس فكن بام يف يد اهلل )عّز وجّل( أوثق 

منك بام يف يديك. 
يف  تعاىل  هلل  تواضع  ملن  طوبى  ذّر،  أبا  يا 
مسكنة،  غري  يف  نفسه  وأذّل  منقصة،  غري 
ورحم  معصية،  غري  يف  مجعه  مااًل  وأنفق 
الفقه  أهل  وخالط  واملسكنة،  الّذل  أهل 
رسيرته،  صلحت  ملن  طوبى  واحلكمة، 
وحسنت عالنيته، وعزل عن الّناس رّشه، 
طوبى ملن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من 

ماله، وأمسك الفضل من قوله .

النا�ضرية يف 
اخلم�ضينيات 

من القرن 
املا�ضي

النبي 
اأ�ضوة ح�ضنة

احل�ضينية احليدرية 

j

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly
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صدر عن 
دار الوارث للطباعة والنشر كتاب 

سعر النسخة ٢٥٠٠ دينار
مراكز البيع المباشر 

   معرض الكتاب الدائم الكائن في منطقة مابين الحرمين الشـريفين
   العنوان الرئيسي للمطبعة منطقة سيف سعد خلف المخازن الغذائية

  مكتب مبيعات دار الوارث الواقع في شارع الشهداء   

لالستفساريرجى االتصال عىل الرقم
07716633203

زورنا عرب مواقع التواصل االجتامعي


