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لم تمرَّ البش������رية قبل واقعة الط������ف وال بعدها بفاجعة 
تؤّج������ج في قل������ب اإلنس������ان المواجع، وتثي������ر في عقله 
األس������ئلة الكبيرة عن مصير أصح������اب الخير في الحياة 
في ظل هيمنة وس������طوة أهل الش������ر وتسلطهم، ومن ثم 
ازدادت مع استطالة أزمان تجّبر وظلم الطغاة، وانتظار 
المضطهدي������ن وش������وقهم النتصار الحق عل������ى الباطل، 
والفضيل������ة على الرذيل������ة، وتأخر اقامة دولة اإلس������ام 

الكريمة. 
وله������ذا فإن ملحم������ة عاش������وراء غدت طريق������ًا اصاحيًا 
كوني������ًا أراد اهلل تعال������ى له بمش������يئته العلي������ا، أن يكون 
نبراس������ًا وملهم������ًا ثوريًا لكل الح������ركات اإلصاحية في 
العالم، والحسين عليه السام المعّلم اإلنساني العظيم، 
ونهضته درس إلهي نحو أس������مى ه������دف يصبو إليه كل 
إنسان حر وش������ريف في الحياة من أجل تمهيد األرضية 
الصلبة لدول������ة الظهور العالمية، ف������كل اصاح حقيقي 

البد له أن يستقي من عطاء هذا المعّلم وهذا الدرس.
إن موس������م األحزان يعني فيما يعني بالنس������بة لنا جميعًا 
عي������ش أج������واء الح������زن والمصيب������ة الكبرى الت������ي أبكت 
عي������ون الخائق في الس������ماوات واألرضين ب������دل الدمع 
دمًا، واس������تحضار التفاصيل المفجعة لقصة كرباء، 
واس������تلهام العبر من هذه الفاجع������ة العظيمة خاصة في 
ظل تزامن حلول موس������م الحزن لهذه الس������نة مع ابتاء 

كورونا.
ولذلك ولما لعاشوراء من أهمية على حياة ووجود عشاق 
أبي عبد اهلل الحس������ين عليه السام حول العالم، وبذات 
الوقت أهمي������ة الحرص والمحافظة عل������ى حياة الناس؛ 
فقد أوضحت المرجعية الدينية العليا توصياتها بإقامة 
الش������عائر الحس������ينية بالكيفية التي أعلن عنها، وهو ما 
يعني فيما تعنيه فرصة مثلى إلظهار المودة ألهل البيت 
عليهم الس������ام س������واء عن بعد أو عن قرب فقد قال اهلل 
تعالى: )ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبٰى(. 

عا�شوراُء  الدر�ُس 
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السالم(  )عليه  العبادين  زي��ن  االم���ام  مستشفى  كشفت 
ما  حجم  عن  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  التخصصية 
جمانية  صحية  خدمات  لتقديم  فت  صرُ التي  املبالغ  من  انفقته 

للمواطنني.
ترصيح  يف  املوسوي  مصطفى  املستشفى  اعالم  مدير  وقال 
خصه ل�)جملة االحرار( :إن »حجم املبالغ التي صفت لتقديم 
خدمات جمانية خالل النصف االول من عام 2020 بلغ اكثر 
من)2٫230،664،463( دينارا  عراقيا، مبينا » ان املستشفى 
انفق عىل اخلدمات الطبية املقدمة جمانًا منذرُ تأسيسه حتى عام 
2019م بلغ )8( مليارات  دينار«. وأضاف املوسوي، أن »هذه 
مبارش  بتوجيه  املستشفى  قدمتها  التي  الطبية  اخلدمات  حجم 
من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي خلدمة املواطن العراقي وهذه املبادرة ليست االوىل 
ّدمت عىل  بل سبقتها مبادرات عديدة«، مشريا اىل أن »املبالغ قرُ

شكل خدمات صحية كعالجات واجراء العمليات جمانا«.
السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلم��ام  مستشفى  أن  ويذكر 
فتوى  جلرحى  املجانية  املبادرات  من  الكثري  قّدَم  التخصيص 
الدفاع الكفائي والقوات االمنية واجليش العراقي واملتظاهرين 
املصابني  معاجلة  يف  الكبري  دورها  اىل  باإلضافة  واملواطنني، 

بفريوس )كورونا( لدعم جهود وزارة الصحة.

العتبة الحسينية  المقدسة تنفق اكثر 

من )10( مليارات دينار الجراء العمليات 

الجراحية والخدمات الطبية مجانا

افتتاح باب قبلة 

العتبة العباسية المقدسة

افتتح قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف العتبة العباسية املقدسة 
باب قبلة العتبة املقدسة بعد توسعتها هبدف استيعاب االعداد 

املتزايدة من الزائرين الكرام. 
إنجاز  »ان  الصائغ(:  جميد  )ضياء  املهندس  القسم  مدير  وقال 
هذا املرشوع يف ظل هذه الظروف يعد إنجازًا يضاف اىل سلسلة 
قدرة  عىل  تأكيدًا  وج��اء  سبقته،  التي  واملشاريع  اإلنجازات 
أصالة  بني  فيها  مجع  وقد  املشاريع،  بإنجاز  العراقّية  الكفاءات 
عن  عبارة  تنفيذه  تم  ما  وإن  التنفيذ  وحداثة  القديم  املوروث 

لوحات فنية وحتف معامرية غاية يف اجلامل والروعة«.
فيام بني مدير رشكة أرض القدس للمقاوالت اإلنشائّية املهندس 
)محيد جميد(: »أن بوابة القبلة لصحن أيب الفضل العباس )عليه 
السالم( أصبحت هبذه احلّلة حتفًة معامرّية فريدة من نوعها وقد 
راعينا فيها أمورًا عديدة منها اللمسات التصميمية التي حافظت 
والتناغم  والتناسق  املقّدسة  للعتبة  العام  املعامري  النسيج  عىل 
مع  وتداخلها  كثرهتا  رغم  البوابة  وزخ��ارف  نقوش  مجيع  بني 
املحافظة عىل نسيجها املعامري والرتاثي ببصمٍة حضارّية ذات 

متانة وكفاءة عالية«.
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)مراكز الشفاء( اصدار يوثق ما انجزته 

العتبة الحسينية من مراكز صحية في 

العراق

رويترز: األضرحة والهيئات الدينية 

بالعراق توفر المأوى لمرضى 

كورونا

اطالق حزمة من الورش 
التنموية االلكترونية

صدر عن شعبة النرش يف قسم اعالم العتبة احلسينية املقدسة اصدار )مراكز 
العتبة  انجازات  توثق  التي  اخلري(،  )سلسلة  اص��دارات  ضمن  الشفاء( 
احلسينية املقدسة االنسانية والثقافية واخلدمية، بعد عام 2003 م، وتضمن 
واملراكز  املقدسة  العتبة  افتتحتها  صحية  مراكز  ستة  أول  بيانات  االصدار 

احلديثة التي تلتها والتي ال زالت قيد االنجاز يف املحافظات العراقية.
وقال مسؤول شعبة  النرش )االعالمي حسني النعمة(: »مل تكن ازمة كورونا 
باحلدث العابر الذي يمكن جتاهله وعدم الوقوف امامه اال يدا واحدة يف 
سبيل منع تفاقمه واحلد من أرضاره التي طالت بلدنا احلبيب  وهي كثرية 
وصوال اىل ايقاف عجلة احلياة فيها، ومل يكن العراق بمنأى عن هذا الوباء 
وبخاصة  البلد  يعيشها  التي  واملعقدة  الصعبة  الظروف  مع  تزامنا  اخلطري، 
يف اجلانب الصحي الذي أقرته اجلهات ذات العالقة بضعف امكانيته عىل 
يف  اجلميع  جهود  تتعاضد  ان  اىل  دعا  الذي  االمر  اجلائحة،  هذه  مواجهة 

مواجهتها بال تردد أو كسل أو هتاون«.
القطاع  يف  احلسيني  العطاء  مسرية  يوثق  »انه  النعمة:  قال  االصدار  وعن 
الصحي الذي اهدته العتبة املقدسة للمواطنني خصوصا املصابني بفريوس 
كورونا«، مشريا اىل ان »االصدار اضافة اىل انه يوثق كافة البيانات اخلاصة 
بكل مركز من مراكز الشفاء الستة وما يليها من املراكز التي ال زالت قيد 
االنجاز، فهو دليل للمنجز الصحي الذي قّدمته العتبة املقدسة دعام للقطاع 
الصحي يف البلد«، ونوه عن »وجود جزء ثاٍن من االصدار سيوثق املراكز 
فتتح، متضمنا اخر ثالثة مراكز التي افتتحتها العتبة يف ذي  اجلديدة التي سترُ

قار ودياىل والبرصة، واملراكز الالحقة«..

دور  عن  هلا  تقريرا  )روي���رتز(  وكالة  ن��رشت 
العتبات املقدسة يف دعم وزارة الصحة ومنها ما 
قدمته العتبة احلسينية املقدسة من مراكز الشفاء 
املحافظات  يف  املصابني  ملعاجلة  أنشأهتا  التي  
العراقية التي تقدم العالج للمواطنني دون متييز.
الشامي(  )اف��ض��ل  للسيد  ت��رصحي��ا  ونقلت 
املتحدث الرسمي للعتبة احلسينية املقدسة، قال 
فيه: » عندما نرى أن اخلدمات املتاحة غري كافية، 
يصبح من واجبنا التدخل«، واوجز التقرير من 
كلمة الشامي هذا القول: »ان املراكز الطبية التي 
شيدهتا العتبة املقدسة بأنحاء البالد يتم وضعها 
بشكل دائم حتت ترصف وزارة الصحة، لعالج 

املصابني بفريوس كورونا«.
 كام اشارت الوكالة يف تقريرها اىل تزويد ودعم 
وتوزيع  الطبية  باملعدات  العراقية  الصحة  قطاع 
املاضية  القالئل  األشهر  مدى  عىل  األكسجني 

من قبل العتبات املقدسة يف العراق.

للعتبة  التابع  البرشية  املوارد  تطوير  قسم  اطلق 
التنموية  ال��ورش  من  حزمة  املقدسة  احلسينية 
االلكرتونية يف ظل جائحة )كورونا( عرب مواقع 
التواصل االجتامعي هبدف تطوير مالكات العتبة 

احلسينية املقدسة. 
وقال رئيس القسم )عقيل الرشيفي(: ان »القسم 
اخذ عىل عاتقه اجياد حلول مناسبة للقيام بدوره 
املحوري يف حتسني وتطوير االداء يف العتبة املقدسة 
واالرتقاء بنوعية اخلدمات التي تقدم، وذلك عرب 
تطوير الكوادر العاملة عىل تقديم تلك اخلدمات 
بطرق وابواب جديدة، ومنها التعليم االلكرتوين 

عرب وسائل التواصل االجتامعي«.
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ 

العراق الحديث

بعد ان مّن اهلل تبارك وتعاىل عىل االخوة االعزاء بأن يشاركوا يف هذه 
ا اردنا  االنتخابات املاضية لبداية ان شاء اهلل تعاىل تكون بداية طيبة ملمِ
هو  منها  اهلدف  البلد  يف  كثرية  عمليات  هناك  حتصل  ان  من  مجيعًا 

خدمة الناس و السعي احلثيث هلا.
وآخر  الترشيعية  بالسلطة  يتعلق  منها  قسم  قضية  اىل  انّوه  ان  احب 

يتعلق بالسلطة التنفيذية.
الوقوف عند كل جتربة أمر حسن ان االنسان يقف بني فرتة واخرى 
ا حصل وهذه املراجعة  ليالحظ وضعه ثم بعد ذلك يبدأ بمراجعة ملمِ
االمور  بعض  تقوية  او  االخفاقات  بعض  اصالح  هو  منها  اهلدف 

االجيابية.
كبرية  أمهية  هلام  التنفيذية  والسلطة  الترشيعية  السلطة  ان  نرى  نحن 
باعتبار  القضائية.. ولكن  السلطة  نغفل  البلد.. وطبعًا ال  يف وضع 
هذه االنتخابات هي لتشكيل جملس النواب وهذا املجلس هو الذي 

لقى عىل عاتقه تشكيل احلكومة القادمة.. سترُ
السلطة  واداء  كمجلس  النواب  جملس  اداء  يف  املالحظات  بعض 

التنفيذية ايضًا كسلطة تنفيذية..
اجلانب األول:

يستفيد  لعّله  تتشكل  التي  التنفيذية  السلطة  او  اجلديد  النائب  لعّل 
منها وهذه املالحظات ناشئة من واقع وهذا الواقع قد مّر ويراد هلذا 
املنهج  نتحدث عن منهج وهذا  يتغري.. نحن  يتبدل وان  ان  الواقع 
ان  يرُفرتض  التنفيذية  السلطة  او يف  الترشيعية  السلطة  سواء كان يف 
نبدأ بداية جديدة فالبد ان نقف وننظر اىل املايض ونحاول ان نقرأ 
التجربة بشكل جيد للوقوف عىل بعض االشكاالت التي حصلت..

مثالً  انا احتدث عن ما يتعلق بالربملان واملطلوب منه ماذا ..
اوالً  : 

املهمة  القوانني  إلصدار  االعضاء  من  احلثيث  السعي  هو  املطلوب 
وظيفة  باعتبار  له  اساسية  وظيفة  هذه  باعتبار  الشعب  ختدم  التي 
ان  باعتبار  املشاكل  بعض  نعم  ترشيعية..  وظيفة  هي  املجلس  هذا 

القوانني او مرشوع قانون او مقرتح قانون وليس الكالم يف هذا وانام 
انا احتدث عن الوظيفة االساسية لإلخوة الذين سيحظون او حظو 

الكن النتائج مل تظهر بثقة الناس عندما انتخبوهم.. 
فالبد من السعي احلثيث إلصدار هذه القوانني املهمة التي ينتظرها 

الناس.
ثانيًا : 

املعارضة  فيها معارضة وهذه  الشعب تكون  برملانات وجمالس  كل 
املعارضة معارضة موضوعية  ان تكون هذه  يشء حسن لكن البد 
ال  الناس  خيدم  ال  ألنه  القرار  او  االداء  هذا  تعارض  اهنا  بمعنى 
مصلحة  خالف  هذا  وإال  التعطيل  منها  اهلدف  معارضة  تكون  أن 
الناس، ال اعتقد ان الناس انتخبوا البعض كي يعطّلوا العمل وانام 
ان  املعارضة البد   .. العمل ويعمل بشكل جيد  يفّعل  انتخبوه كي 
هذا  ختّطئ  او  الرأي  هذا  تصّوب  حتى  موضوعية  معارضة  تكون 
الرأس وفق وبمقدار ما ينفع الناس.. وهذه املعارضة البد ان جتعل 
تعارض  لكنها  الناس  ختدم  اهنا  تشعر  التي  القوانني  ان  حساهبا  يف 
لغرض املعارضة سيكون املواطن هو الضحية مع ان الناس سعت 
واملواطنون عمومًا سعوا ألن حياولوا ان يوجدوا هذا املجلس الذي 

يسعى فعالً  خلدمتهم..
ثالثاً  :

فاعلة  تكون جلان  اللجان البد  املجلس هذه  تشّكل يف  هناك جلان 
وجلان هلا قوة يف متابعة ما أوكل اليها ألنه يف بعض احلاالت يكون 
باللجنة شخص او شخصان ويعطي صورة ان هذه اللجنة ال تعمل 
وبالنتيجة سنقع يف مشكلة عدم  تعمل وفق رؤية غري منسجمة  او 

فاعلية هذه اللجان.
من  ليسوا  هم  اللجان  الذين سيشرتكون يف  بعض  ان  قال  سيرُ طبعًا 
ل  اختصاص هذه اللجنة.. صحيح اقول ان هذه املشكلة ممكن ان حترُ
البلد اهلدف منهم هو هتيئة  وهو باالعتامد عىل مستشارين اكّفاء يف 
املوضوع بعد دراسته من مجيع جوانبه ويكون يف خدمة النائب حتى 

قرار النائب يكون صائبًا ويف خدمة الناس..
رابعًا :

ان يقوى ويعزز الدور الرقايب للربملان ومقصودنا من الدور الرقايب 
يف جهتني:

القوانني قد رشعها املجلس ولكنها اصال  اجلهة االوىل : ان بعض 
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اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد 
احمد ال�شايف يف 9/رجب/1435هـ املوافق 

2014/5/9م :

اعداد:حيدر عدنان



اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد )437(
اخلمي�س 15/رجب/1435هـ املوافق 2014/5/15م

الربملاين  يعلم  ال  لكن  بقت  طرُ وبعضها  آلخر،  او  لسبب  تطبق  مل   ً
او ال، وهذا حيتاج اىل االبتعاد عن  هل تم تطبيقها بشكل صحيح 
ان  جيعل  مما  واضحة  او  مفهومة  تكون  ال  التي  الصياغات  بعض 
هناك اكثر من تفسري وتبدأ التعارضات واملشاكل من اجل من هو 
منها  يعاين  قد  ايضًا هذه مشكلة  يتأثر..  الرأي األصوب واملواطن 

املجلس..
هذه الدور الرقايب وهو اهليبة وإعطاء ممِشَورة جيدة حتى للجهات 
التنفيذية .. القانون عندما يمر بمراحل طويلة وجهد يبذله النائب 
حيتاج ايضًا هذا النائب او عموم املجلس ان يرى اثر هذا اجلهد عىل 

االرض ان يكون اجلهد ..
يف  وقفات  لنا  ولعّل  الترشيعية  بالسلطة  يتعلق  ما  بعض  ه��ذا 

املستقبل..
اجلانب الثاين ما يتعلق بالسلطة التنفيذية ايضًا ما هو املطلوب.. 

وقفة ملا مر عندنا خالل هذه الفرتة .. نحتاج االن ان تتضح بعض 
املشاكل :

اوالً  : ايضًا السعي للخدمة التي يعاين منها البلد خصوصًا يف حماور 
مهمة مثالً  قضية اخلدمات واملشاكل التي حتصل .. مشكلة التنفيذي 
البد ان يلتفت ان هناك مشاريع خدمية حصلت لكنها فشلت ما هو 
سبب الفشل ؟! القانون .. االشخاص.. طريقة االداء .. الرشكات 
.. قلة املال..هناك اسباب .. ولكن هذه اخلدمات وبعضها مشاريع 
ان  التنفيذية  السلطة  حتتاج  املطلوب..  باملستوى  تكن  مل  لالسف 

تتدقق وتبحث عن األسباب يف ذلك..
ثانياً  : األمن مع هذه التحديات اخلطرية والكبرية ايضًا البد ان نرُعيد 
لكنها مشكلة  معّقدة  ليست مشكلة  األمن  األمن وصناعة  صناعة 
حتتاج اىل حّل .. قلنا قبل سنني ونكرر معنى صناعة األمن ان يكون 
رجل األمن هو أقوى رجل يف الشارع من خالل ما حيمل من قانون 
.. رجل األمن البد ان حيمي عموم املواطنني من املشاكل خصوصًا 

كل  يف  به  نسمع  الذي  القتل  هلذا  االرهابية  اجلامعات  استعداد  مع 
يوم..

البد من حماوالت جادة لصناعة األمن بشكل جيعل املواطن يشعر 
فعالً  باألمن واالمان..

ثالثًا : إهناء مشكلة العاطلني عن العمل.. نحن نتحدث عن مشكلة 
حقيقية ومن ارُناس يف قمة العطاء والذي يفرتض ان يستغلهم البلد 
وى بدنية موجودة وافكار  كي  يبنوه .. هناك شهادات موجودة وقرُ
من  البد   .. العمل  عن  عاطلة  تكون  ان  املؤسف  ومن  موجودة 
النقمة  هذه  امتصاص  اجل  من  الكثرية  الفرص  وتوفري  استغالهلا 
احلاصلة بسبب البطالة فضال ً عن املشاكل االجتامعية التي حتدثها 

مسألة البطالة..
عَهد له الوزارة ان يكون مهنيًا وان يكون  ايضًا البد ان يكون من ترُ

ا يعمل.. ملتفتًا ملمِ
اذ البد ان يكون الوزير يف أي موقع او أي جهة بمقام الوزارة ان 
يكون مهنيًا ملتفتًا واعيًا للمهمة التي اوكل اليها .. وبتعبري ادق ان 
تكون  عندما  والوزارة  فقط..  سياسيًا  وزيرًا  ال  مهنيًا  وزيرًا  يكون 

مهنية ننهض بالبلد شيئًا فشيئًا ..
باملشاريع  وااله��ت��امم  البلد  ث���روات  ع��ىل  للحفاظ  ادع��و  اي��ض��ًا 
وهؤالء  البلد  ثروات  عىل  لنا  حتافظ  التي  العمالقة  االسرتاتيجية 
التي  املعلومات املوضوعية  ان يدققوا يف  التنفيذون عليهم  االخوة 
تأيت من بعض املراكز العلمية الدقيقة التي حتّذر من ان العراق بعد 
كذا سنة قد يكون فقريًا .. وهذه مراكز معّول عليها حتّذر للمخاطر 
الكبرية التي قد تنجم من عدم وضوح سياسة اقتصادية هلا عالقة 
بمسك ثرواتنا واموالنا وما عندنا بشكل جيد.. وهذا مهمة السلطة 

التنفيذية وتقع عىل عاتقها هذه املهمة ..
نمتص  ان  نحاول  ان  حتى  كبرية  استثامرية  اسرتاتيجية  مشاريع 

البطالة من جهة ونخدم بلدنا من جهة ثانية.
جملة االحرار اال�سبوعية
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املتنجسة  او  النجسة  والشحوم  والدهون  الزيوت   : السؤال 
بحيث  التغيري  هذا  عليها  وطرأ  الصابون  صناعة  يف  دخلت  اذا 
التايد،  اصبحت صابونًا او مسحوقًا من مساحيق الصابون مثل 
االستحالة  من  نوعًا  التغيري  هذا  يكون  وهل  بذلك؟  تطهر  فهل 

املطهرة ؟
اىل يشء  تبدل يشء  اوجب  ما  املطهرة هي  االستحالة   : اجلواب 
اخر خيالفه يف الصورة النوعية عرفًا، وصدق هذا املعنى بتصنيع 

املواد الدهنية صابونًا او نحوه غري واضح .
 

يف  وتدخل  االدوية  تغليف  يف  تستخدم  اجلالتني  مادة   : السؤال 
صناعة العديد من االغذية وهذه وتلك مستوردتان من بالد غري 
اسالمية واالرجح كام افاد البعض اهنا مادة هالمية تستخرج من 
مستثنيات  من  او  العظام  بان  القول  ومع  اطرافها  من  او  العظام 
تصنيعها  قبل  وكيميائية  معملية  ملعاجلات  تتعرض  لكنها  امليتة 
الدوائي او الغذائي فهل يعد هذا من االستحالة احلاكمة بالطهارة 

وجواز االكل ؟
اجلواب : طهارة عظام امليتة النجسة ال تستلزم جواز اكلها او اكل 
املادة املستخلصة منها، واما االستحالة فاملناط فيها تبّدل الصورة 
باملرة ال جمرد تفرق  السابقة  النوعية عرفًا بزوال خواص احلقيقة 
املواد  بعض  بإضافة  كان  ولو  والصفة  االسم  تبدل  او  االج��زاء 

االخرى اليها .
 

السؤال : هل يطهر العجني بعد خبزه تبعًا ملقولة االستحالة ؟
اجلواب : ال يطهر بذلك .

 

السؤال : قلتم: )الدم املنجمد حتت االظفار أو اجللد من البدن إن 

مل يستحل وصدق عليه الدم نجس فلو انخرق اجللد ووصل املاء 
إليه تنجس( . ما املقصود: من تعبريكم )صدق عليه الدم ؟ فإذا 
الظفر  كان هناك دم إنجمد ولكن بقي ظل فرتة شهر مثال حتت 
إىل أن جف ومجد، ثم طال الظفر وظهر الدم املنجمد، ولكن لونه 
كان كاألسود وتصعب إزالته، وكل من يراه يتساءل عاّم اذا كان 

يصدق أنه دم وهل يمكن إستحالة الدم ؟
اجلواب : يمكن فيه االستحالة، ولكن مع الشك يف حتققها حيكم 
املاء  نجاسة  يوجب  ال  الظفر  او  اجللد  انخراق  ان  اال  بالنجاسة 
للظفر  وبالنسبة  الظواهر  ّد من  وعرُ الدم  تبني  اذا  اال  اليه  الواصل 
يمكن تركه اىل ان يطول فيزال املقدار الذي تبني من الدم بمربد 
ونحوه واملقدار الباقي الذي ال يعد ظاهرا ال يؤثر يف تنجس املاء 

وان وصل اليه .
 

عىل  مشتملة  أهنا  الصوابني،  أنواع  بعض  عىل  تكتب   : السؤال 
شحوم مأخودة من حلم اخلنزير أو حلوم حيوانات غري مذكاة، وال 

ندري ما إذا استحالت اىل يشء آخر أو ال، فهل نعدها طاهرة ؟
إذا  إاّل  بنجاستها،  كم  حرُ ذلك  عىل  اشتامهلا  أحرز  إذا  اجل��واب: 

حتّققت استحالتها، ومل يثبت حتققها يف صنع الصابون.
 

ان  اكتشفنا  الغرب  الساكنني يف دول  ابنائكم  : نحن من  السؤال 
من  يستخرج  وهو  )االنزيم(  عيل  حتتوي  واخلبز  املعجنات  اكثر 
معدة وامعاء االبقار واخلنزير، فام احلكم يف هذه احلالة؟ هل يطهر 

بالتحول ؟
املذكى وكان مستهلكًا يف  االنزيم من  أخذ  احتمل  لو   : اجلواب 
الطعام حكم بطهارته وحليته، ولو احرز أخذه من حيوان حمرم 
االكل أو غري مذكى مل حيل إال مع استحالة االنزيم اىل مادة أخرى.

جملة االحرار اال�سبوعية
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العلم بمعناه الشامل هو أن نعرف اليشء كام هو يف حقيقته 
وواقعه وال وزن ألي علم عند أهل البيت )عليهم السالم( 
إال أن جيلب نفعًا، أو يدفع رّشًا متامًا كام قالوا عن العقل. 
ألن العلم عقل، والعامل هو العاقل. قال العامل والفيلسوف 
جابر بن حّيان تلميذ اإلمام الصادق )عليه السالم(: العقل 

والعلم والنور كلامت مرتادفة.
وال  وسقيمها  صحيحها  بني  ويميز  األمور  يعقل  فالعامل 
يتمكن  وبالعقل  العقل،  بدون  علومًا  يسكب  أن  يستطيع 
الظالم  من  وإخراجها  الغامضة  األمور  كشف  من  العامل 

فيوضحها بنور عقله.
أننا ال نتصوره إطالقًا.  به هو  العلم  باليشء مع  أما اجلهل 
من  عليه  هو  ما  غري  عىل  اليشء  تصور  بالعلم هو  واجلهل 
عن  بعيدين  عندها  فنكون  باخلطأ  ونشعر  نحس  ال  حيث 

الواقع.
وقال الرسول األكرم )صىّل اهلل عليه وآله(: )من أراد العمل 

منكم فليعلمه وليتقنه(.
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العلم عند اأهل البيت

أعلن اإلسالم دعوته الرصحية عىل العمل احلر 
َيتمِ  ضمِ قرُ َذا  )َف��إمِ تعاىل:  قال  الرشيف.  والكسب 
َفْضلمِ  ْن  ممِ وا  َواْبَتغرُ األْرضمِ  يفمِ  وا  رُ َفاْنَترشمِ اَلةرُ  الصَّ
وهذا  وَن(،  ْفلمِحرُ ترُ ْم  كرُ َلَعلَّ َكثمِريًا  اهلَل  وا  ررُ َواْذكرُ اهللمِ 
اإلسالمي،  املنهج  به  يتسم  الذي  التوازن  هو 
التوازن السليم بني مقتضيات احلياة يف األرض، 
عزلة  وب��ني  ون��ش��اط.  وكسب  وك��د  عمل  من 
الروح فرتة عن هذا اجلو وانقطاع القلب وجترده 

للذكر.
وهي رضورة حلياة القلب الذي ال يصلح بدوهنا 
األمانة  بتكاليف  والنهوض.  والتلقي  لالتصال 
الكربى. وذكر اهلل سبحانه وتعاىل البّد منه أثناء 
ابتغاء املعاش، والشعور باهلل فيه هو الذي حيول 
نشاط املعاش إىل عبادة. ولكنه � مع هذا � البّد 
الكامل،  واالنقطاع  اخلالص،  للذكر  فرتة  من 

والتجرد املحض كام توحي اآليتان املباركتان.
إن اإلسالم دعا الناس كافة إىل العمل، وحثهم 
عليه ليكونوا اجيابيني يف حياهتم يتمتعون باجلد 
احلياة  هلم  وكره  ويستفيدوا،  ليفيدوا  والنشاط 
إىل  إال  يؤدي  ال  عمل  عند  والوقوف  السلبية 
يف  واحل��اج��ة  الفقر  وشيوع  االقتصاد  عرقلة 

البالد.
يزاولون  كانوا  السالم(  )عليهم  البيت  وأهل 
املسلمني.  سائر  هبم  ليقتدي  بأنفسهم  العمل 
كان  السالم(  )عليه  الصادق  جعفر  فاإلمام 
يعمل يف بعض بساتينه حدث أبو عمر الشيباين 
وبيده  السالم(  )عليه  اهلل  عبد  أبا  رأيت  قال: 
مسحاة وعليه إزار غليظ والعرق يتصبب منه، 
فقال  أكفك(  أعطني  فداك  )جعلت  له:  فقلت 
الرجل  يتأذى  أن  أحب  )إين  السالم(:  )عليه 

بحر الشمس يف طلب املعيشة(.

العمل والكسب الشريف

ماهو تعريف الوطن؟

اإعداد: حممد حمزة جرب

d

االوطن باالصطالح الرشعي عىل قسمني :
1- مقّره األصيل الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه 

ومسقط رأسه عادة .
2- املكان الذي اخّتذه االنسان مقّرًا وسكنًا دائميًا لنفسه 

،بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
3- املكان الذي اخّتذه مقرًا لفرتة طويلة بحيث ال يصدق 
اخّتذ  إذا  حتى  مقرًا  العرف  وي��راه   ، فيه  مسافر  أنه  عليه 

مسكنًا مؤقتًا يف مكان آخر ملدة عرشة
أيام أونحوها ، كام لوأراد السكنى يف مكان سنة ونصف 
السنة أوأكثر ، فإنه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من إقامته 

فيه بالنية املذكورة ، وأما قبله
فيحتاط باجلمع بني القرص والتامم .



استعدادات وانشطة متنوعة 
للعتبة الحسينية المقدسة قبل شهر محرم الحرام

انجزت المالكات الهندسية 
والفنية في العتبة الحسينية 

المقدسة استعداداتها الخاصة 
بشهر محرم الحرام، رعايًة 

لتقديم افضل الخدمات للزائرين 
ولصاحب المصاب االمام الحسين 

)عليه السالم( واهل بيته واصحابه 
الكرام والمعزّى صاحب االمر 
والزمان الحجة المنتظر )عجل 

اهلل تعالى فرجه الشريف( ومن 
هذه االقسام )قسم حفظ النظام 

وقسم الصيانة وقسم االعالم 
وقسم الشؤون الفكرية( في 

العتبة الحسينية المقدسة، حيث 
تشترك هذه االقسام بمهام هي 

االحب الى قلوب المؤمنين الذين 
اعتادوا عليها مع قدوم شهر 
االحزان، كنشر السواد والرايات 

ويافطات العزاء داخل وخارج 
العتبة الحسينية المقدسة، اضافة 
الى ما طرأ من استعدادات حديثة 

بسبب االزمة التي عصفت بالبلد 
الحبيب كنصب بوابات الكترونية 
ألغراض خدمية وامنية وصحية.

تقرير: �شياء ال�شدي/ ت�شوير: حممد القرعاوي – خ�شري ف�شالة
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االلكرتونية  املراقبة  شعبة  مسؤول  وحت��دث 
اب��رز  ع��ن  فضالة(:  عباس  )رس���ول  احل��اج 
املراقبة  شعبة  تقيمها  التي  االس��ت��ع��دادات 
يف  متمثلة  املحرم  شهر  خ��الل  االلكرتونية 
مناشئ  من  عاملية  كامريا   )1000( أكثر  نرش 
)فيلر  ن��وع  وأمريكية  )أك��زز(  ن��وع  سويدية 
مضيفا:  القديمة،  املدينة  شوارع  يف  احلرارية( 
قيادات  كافة  مع  املستوى  عايل  تنسيق  »هناك 
مبينا  العاملة«،  والقوى  والرشطة  العمليات 
أن »عمل الشعبة خالل شهر االحزان يبدأ من 
خالل السيطرة التامة واملتابعة الدقيقة لركضة 
)طويريج( يف الطرق التي يسلكها املعزون يف 

املدينة القديمة«.
بنصب  ب��ارشت  »ك��وادرن��ا  إن  فضالة،  وق��ال 

الصحن  ابواب  الكرتونية جديدة يف مجيع  بوابة  وتشغيل )50( 
احلسيني الرشيف ل�)الرجال والنساء(، ألغراض خدمية وامنية 

وصحية«.
الزائرين  عدد  بإحصاء  يتمثل  اخلدمي  »الغرض  أن  وأض��اف 
واعداد دراسات لكيفية تقديم افضل اخلدمات للسنوات املقبلة، 
والغرض الصحي للتعرف عىل درجة حرارة جسم االنسان عن 

طريق كامريات حرارية«.
وتابع »اما الغرض االمني فهو ملراقبة حركة االشخاص والتعرف 

عىل الوجوه«.
العتبة  يف  االعالم  قسم  رئيس  معاون  )االحرار(  ملجلة  وحتدث 
السواد  ن��رش  ع��ن  اجل��ب��وري(  ع��يل  )حسن  املقدسة  احلسينية 

ويافطات العزاء، قائاًل:
يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  االعالم  قسم  افتتاح  بداية  »منذ   
االحاديث  كافة  هتيئة  االعالم  قسم  عاتق  عىل  كان   2003 عام 
والنصوص التي ختص شهر حمرم احلرام من )فضل زيارة االمام 
احلسني )عليه السالم(، وفضل البكاء عىل االمام احلسني )عليه 
ارساهلا  يتم  حيث  السواد(  ولبس  املأتم  اقامة  وفضل  السالم(، 
مصادرها  لتدقيق  الفكرية  الشؤون  قسم  يف  التحقيق  شعبة  اىل 
ومراجعها بعدها يتم حتويلها اىل االخوة يف قسم الصيانة وحتديدا 
بخط  يبارشون  بدورهم  الذين  والتطريز  الدوشمة  شعبة  اىل 
تفصيل  بأعامل  يبارشون  ثم  الرشيفة  واالقوال  االحاديث  هذه 

وخياطة قطع السواد وتطريزها، بعدها يتوىل قسم الصيانة بنرش 
ابواب  ويف  الرشيف  الصحن  داخل  واالق��وال  االحاديث  هذه 

احلرم الرشيف«.
حمرم  شهر  اىل  الدخول  قبل  السواد  نرش  »يتم  اجلبوري:  وتابع 
احلرام بحيث ان ليلة استبدال الراية املعروفة ليلة االول من حمرم 
احلرمني  بني  ومنطقة  واالبواب  احلسينية  احلرضة  تكون  احلرام 
حمرم  االح��زان  شهر  بقدوم  ايذانًا  بالسواد  متشحة  الرشيفني 

احلرام«.
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العتبة الحسينية المقدسة 
تــهــدي البصــريين مــــركزا صحـيــــا 
نائب األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: النهوض بالبلد وشعبه المظلوم يحتاج الى 

تكاتف وتالحم وتآزر من جميع ابنائه ومؤسساته، وان هذه البذرة التي تغرسها العتبة 
الحسينية المقدسة من إنجاز المراكز الصحية بمواصفات متميزة ما هي اال رسالة تؤكد وجود 

طاقات عراقية قادرة على النهوض بالبلد...

التي  الشفاء  مراكز  تاسع  املقدسة  احلسينية  العتبة  اهدت 
الفيحاء،  ال��ب��رصة  حمافظة  أله��ايل  قياسية  بفرتة  انجزهتا 
وافتتحت املركز ضمن سلسلة مراكز الشفاء التي تنشئها يف 
املحافظات العراقية لعالج املصابني بفريوس كورونا، ودعام 
للعتبة  العام  األمني  نائب  وافتتح  العراقية،  الصحة  لقطاع 

تاسع  العباجيي(  رشيد  )حسن  االستاذ  املقدسة  احلسينية 
يف   )2020/8/7( بتاريخ  املقدسة  للعتبة  الشفاء  مراكز 
حمافظة البرصة بحضور مدير عام صحة البرصة وشخصيات 

دينية واجتامعية ووفد العتبة احلسينية املقدسة.  

تقرير: ح�شنني الزكروطي/ ت�شوير: ح�شنني ال�شر�شاحي

لعالج امل�شابني بفريو�س كورونا 
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ال�شتاذ  ح�شن ر�شيد العبايجي

الدكتور )عبا�س التميمي(

وقال نائب االمني العام للعتبة احلسينية 
املقدسة االستاذ )حسن رشيد العباجيي( 
»ان  االفتتاح:  حفل  خالل  له  كلمٍة  يف 
يف  وامانة  استحقاق  هلا  البرصة  حمافظة 
الدفاع  يف  املرّشف  ابنائها  لدور  رقابنا 
بتلبية  العراق  ومقدسات  حرمات  عن 
بالدفاع  العليا  الدينية  املرجعية  فتوى 
زكية  دماء  قّدموا  اهنم  حيث  الكفائي، 
وتقديم  جانبهم  اىل  الوقوف  تستحق 
املستشفيات يف كل  املساعدات وانشاء 
االوقات ويف كل الظروف، لذلك نحن 
نقّدم تقديرنا وامتنانا واقرارنا بالعرفان 
الصابرة،  البطلة  املدينة  ه��ذه  أله��ايل 
تؤكد  »اذ  موضحا  ال��ب��رصة«،  مدينة 
املقدسة السيام احلسينية منها؛  العتبات 
العراق  ابناء  للدفاع عن  منيع  باهنا سد 
بجميع أطيافه من الشامل اىل اجلنوب، 
كان عهدها  كام  اىل جنبهم  دائام  وتقف 
سابقا بالدفاع عنهم مقتدية بتوجيهات 

سامحة املرجع االعىل )دام ظله(«.

البرصة  ومن جهته حتدث مدير صحة 
التميمي( باسم اهايل  الدكتور )عباس 
يف  الصحة  ودائ���رة  ال��ك��رام  ال��ب��رصة 
املحافظة، قائال: »نشكر العتبة احلسينية 
املقدسة عىل هذا االنجاز حيث قامت 
»تبلغ  مضيفا  وجتهيزه«،  ببنائه  العتبة 
السعة الرسيرية للمركز )170( رسيرا، 
للعناية  رسير   )100( ضمنها  من  كان 
انشاؤه  ت��م  قياسية  وب��ف��رتة  امل��رك��زة، 
عن  خيتلف  انه  كام  البرصة  ابناء  خلدمة 
بقية املراكز التي انشأهتا العتبة املقدسة 
لتجهيزه بأجهزة حديثة ولزيادة السعة 

الرسيرية فيه«.
وع��ن ان��ج��از امل��رك��ز وع��امرت��ه حتدث 
املشاريع  قسم  رئيس  )االحرار(  ملجلة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  اهلندسية 

املهندس )حسني رضا مهدي( فقال: 
والفنية  اهلندسية  ال��ك��وادر  »ق��ام��ت 
وتنفيذ  بتصميم  املقدسة  العتبة  يف 
سلسلة  ضمن  التاسع  املركز  وارشاف 

العتبة  أنشأهتا  التي  الشفاء  م��راك��ز 
احلسينية املقدسة وقدمتها جمانا لألهايل 
جائحة  ملكافحة  املحافظات  خمتلف  يف 
كورونا والتغلب عليه، وقد استغرقت 
بمساحة  ي��وم��ا   )30( إن��ج��ازه  م��دة 

)2500( مرت مربع«.
مميزات  بعدة  يمتاز  املركز  »ان  وتابع 
اوكسجني  منظومة  وجود  ضمنها  من 
املريض  حل��ي��اة  ج��دا  مهمة  م��رك��زي��ة 
وتربيد  هتوية  منظومة  عىل  وحيتوي 
وكذلك  ال��س��ال��ب  بالضغط  تعمل 
لتقليل  اجلميلة  املعامرية  بتصاميمه 
املريض، كام جهز  النفيس عن  الضغط 
الطبية  املستلزمات  بجميع  امل��رك��ز 
حمافظة  صحة  دائ���رة  م��ع  بالتعاون 
البرصة«، منوها عن »امكانية استخدام 
مركز الشفاء بعد انتهاء الوباء كردهات 

مميزة الستقبال املرىض«.
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هذا ما قدّمته جمعية كشافة الوارث 
خالل جائحة كورونا

باألرقام واالحصاءات ..

تقرير: حبيب با�س/ ت�شوير: عبا�س ال�شريفي

بادرت جمعية كشافة الوارث في قسم التنسيق والتأهيل التربوي بإطالق العديد من النشاطات 
والحمالت الوقائية ومساندة الجهات المختصة والكوادر الصحية من اجل تكاتف الجهود وأخذ 

االجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشملت الكثير من النشاطات، وكانت 
انطالقة هذه النشاطات بتاريخ 3/18/ 2020 م واليزال العمل مستمرا.
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صفاء  العام  املفوض  اجلمعية  مسؤول  مع  لقاء  لنا  وكان 
حممد شعالن الباهض، حيث اكد »ان مجعية كشافة الوارث 
كانت السّباقة بإنشاء معمل لتعبئة املواد املعقمة وبإرشاف 
أخصائيني من مديرية صحة كربالء املقدسة، ليتم توزيعها 
دعم  إىل  إضافة  منّظمة،  بحمالت  املتعففة(  )العوائل  عىل 
توزيعها  تم  وكذلك  املعقامت«،  هبذه  الصحية  املؤسسات 

عىل اقسام وشعب العتبة احلسينية املقدسة«. 
وأشار الباهض، اىل ان »العمل انجز بمشاركة)30( قائدا 
تم  املتطوعني، حيث  اجلمعية وعدد من  داخل  كشفيا من 

توزيع )80٫000( قنينة جمانًا إىل هذه اللحظة«.
واملؤسسات  وبابل  بغداد  حمافظتي  جتهيز  »تم  واض��اف، 
العامة  الشوارع  يف  املنترشة  االمنية  والقوات  العسكرية 

لتطبيق حظر التجوال«. 
شملت  التعقيم  محلة  »تنظيم  ان  العام،  املفوض  واك��د 

املحيط اخلارجي للحرم املطهر من صباح كل يوم، واملواقع 
األقسام  اىل  إضافة  والكيشوانيات،  واألب��واب  اخلارجية 
والشعب املحيطة باحلرم الرشيف، وبلغ عدد املواقع التي 
ومركز  وشعبة  وقسم  موقع  من)100(  أكثر  تعقيمها  تم 

بشكل يومي«.
الليل  اثناء  حتى  مستمرة  التعفري  »مح��الت  ان  واض��اف 
احلرمني  بني  ومنطقة  املطهر  للحرم  اخلارجي  للمحيط 
»تم  انه  مبينا  القديمة«،  املدينة  وأزقة  وشوارع  الرشيفني 
تشكيل فريق لتعقيم املواقع اخلارجية للعتبة املقدسة ومنها 
وجممع  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  الغفاري  ذر  ايب  جممع 
)العوائل  بإسكان  اخلاصان  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام 
املتعففة والفقرية( وكذلك بناية احلوزة النسوية وبمشاركة 
)100( متطوع كام شملت )50( موقعا داخليا وخارجي 

للعتبة احلسينية«،
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مع  بالتعاون  اليومية  التعقيم  محالت  اط��الق  اىل  اضافة 
جمموعة من الشباب املؤمنني املتطوعني يف حمافظتي )كربالء 
والتي  البعيدة  االحياء  تستهدف  احلبيبة(  وبغداد  املقدسة 
بيوهتم  تعقيم  يتم  حيث  الفقرية(  )العوائل  تقطنها  ما  عادة 
بلغت  والتي  العامة  والشوارع  االفرع  وكذلك  واالثاث، 
اكثر من )20( حيا ومنطقة سكنية إىل االن، والزال العمل 

مستمرا  بمشاركة )70( قائدا ومتطوعا«.
الباهض، اىل »مبادرة شباب  بابل فقد اشار  اما يف حمافظة   
)السالل  بتجهيز  ذاتية  وبجهود  ال��وارث  كشافة  مجعية 
يف  املتعففة  العوائل  عىل  توزيعها  ليتم  واملعقامت  الغذائية( 
تم  حيث  التوايل،  عىل  السادسة  احلملة  اهنا  علاًم  املحافظة، 
توزيع )575( سلة غذائية بالتعاون مع دار الوارث للطباعة 
والنرش بمشاركة )10( قواد  وعدد من املتطوعني للجمعية، 
)امل��ن��ش��ورات  ت���وزي���ع)2500( نسخة م��ن  ت��م  وك��ذل��ك 

التوعوية( عن كيفية الوقاية من فريوس كورونا. 
الصحة  منظمة  كراس  من  نسخة   )2000( طباعة  تم  كام 
العاملية واخلاص بفريوس كورونا والذي جييب عىل الكثري 
من التساؤالت التي تطرح من قبل عامة الناس ال رشادهم 

اقسام  عىل  توزيعها  وتم  الوباء  هذا  من  الوقاية  كيفية  اىل  
بغداد  حمافظتي  يف  الناس  وعامة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
وبابل، وبمشاركة )20( قائدا كشفيا، وبلغ عدد املستفيدين 

منها مخسة االف مستفيد«. 
ومن جانب آخر حتدث لنا مسؤول وحدة االعالم جلمعية 
الكشفية  الكوادر  ان  زيارة(،  محود  )كرار  الوارث  كشافة 
ترفيهيا حتت عنوان )من اجلهم( برناجما  للجمعية اطلقت 
الزائرين  مدن  يف  صحيًا  املستضافة  بالعوائل  واخل��اص 

الكرام«. 
الرتفيهية  الربامج  من  هو  الربنامج  »هذا  ان  زي��ارة  واكد 
املستضافني  االطفال  خاص  بشكل  يستهدف  والتوعوية 
الربنامج  يتخلل  وكان  الزائرين،  مدن  داخل  عوائلهم  مع 
العديد من الفقرات الرتفيهية والفنية والتثقيفية ناهيك عن 
اعامل مرسحية ومسابقات وهدايا والعديد من الفعاليات«. 
وبني زيارة، ان »الربنامج نفذ بثالث جوالت )االوىل منها 
والثالثة  والثانية  السالم(،  )عليه  االوصياء  سيد  مدينة  يف 
هبدف  للزائرين(،  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مدينة  يف 
ختفيف الضغط النفيس احلاصل جراء االصابة بالفريوس، 
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وكذلك لتغيري االجواء الروتينية وكرس اجلمود والتوتر، 
العوائل  عىل  الواضح  االجي��ايب  االثر  للربنامج  وكان 
واطفاهلم واستطعنا رسم البسمة عىل حمياهم«، الفتًا اىل 
ان »الربنامج انجز بمشاركة )10( قادة كشفيني وبواقع 

)400( مستفيد«. 
ي��دك(،  عّقم  )محلة  اطلقت  »اجلمعية  ان  واض���اف، 
التي  القرارات  مع  تتوافق  صحية  بيئة  خلق  اجل  من 
الصحة  ووزارة  العاملية  الصحة  منظمة  اص��درهت��ا 
إليه اجلمعية من خالل  الذي سعت  العراقية، واهلدف 
كورونا  وباء  بخطر  الزائرين  لتوعية  هو  احلملة  هذه 
للتعقيم  بينات  بالنظافة من خالل نرش  االلتزام  وامهية 
عن  زيارة،  ونوه  للحرم«.  الرئيسية  املداخل  يف  نصبت 
»ما قامت به اجلمعية بوقت قيايس من تصميم منظومة 
تعفري من حيث رسعة االنجاز والكفاءة للحد من انتشار 
خالل  مرت  الف  بتعفري  تقوم  والتي  كورونا،  فايروس 
مدة مخس دقائق وبمدى يصل اىل )10( امتار«.واجلدير 
باألمهية ان جمموع الربامج التي اطلقتها اجلمعية خالل 
 )305( وبمجموع  برامج  تسعة  هي  كورونا  جائحة 
برامج  ثالثة  اىل  اضافة  مستفيدا،  و)86،025(  منافذ، 

تستهدف عامة الناس.
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تقرير: قا�شم عبد الهادي

ق�شم رعاية ذوي ال�شهداء واجلرحى ...

عمل كبير ومتواصل بدعم ضحايا )داعش( 
والرّقي بواقعهم المعيشي
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بعد صدور الفتوى الخالدة بالدفاع والجهاد لتحرير البالد من دنس التكفيرين شرعت العتبة الحسينية 
المقدسة بتشكيل  لواء سمّته بـ)لواء علي االكبر عليه السالم( ليشارك القوات االمنية من الجيش 

والشرطة في تحرير االراضي التي دنستها العصابات االرهابية، وبعد خوض اللواء معارك تحرير جرف 
النصر وبيجي والمناطق المحيطة خلفت هذه المعارك قوافل من الشهداء والجرحى والمعاقين 
فانبرت العتبة الحسينية المقدسة لرعايتهم من خالل مؤسسة متخصصة برعاية عوائل الشهداء 

والجرحى وكانت مهامها متابعة كافة شؤون هذه العوائل الكريمة ورعايتهم رعاية صحية 
ومعيشية وتربوية وغير ذلك، وباشرت معهم ببرامج متعددة منها برامج )السلة الغذائية، كسوة 
العيد المبارك، التجهيزات المدرسية، بناء وترميم الدور، تجهيز العوائل باألثاث واالجهزة المنزلية، 

معالجة المرضى والجرحى داخل وخارج العراق، السفرات الدينية والترفيهية للمراقد المقدسة في 
العراق وايران، المخيمات الكشفية لألشبال، تقديم المعونات المادية لتحسين الوضع المعيشي(وغير 

ذلك من البرامج التي تساهم في رعاية هذه الشريحة المعطاء.

ق�شم رعاية ذوي ال�شهداء واجلرحى ...
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رشحية معطاء
رئيس  حتدث  الذكر  آنف  الرعاية  برنامج  عن  املزيد  ملعرفة 
الشهداء واجلرحى )امحد رسول فرحان(  قسم رعاية ذوي 
الشهداء  بحق  العليا  الدينية  املرجعية  اطلقتها  قائال:«كلمة 
واجلرحى واملجاهدين )يا من ليس لنا من نفتخر به سواكم( 
التي  املعطاء  الرشحية  هذه  خدمة  يف  نكون  ان  الرشف  فلنا 
تاجرت مع اهلل تعاىل بفلذات اكبادها وبأنفسها حيث وفقنا 
الغيارى  فيه  احليوي يف وقت خيوض  املفصل  نتوىل هذا  ان 
معارك الرشف لتحرير بلدنا العزيز، ونحن بدورنا يف ادارة 
حسب  واملنتسبني كل  الوحدات  مسؤويل  نتابع  القسم  هذا 
الكريمة  الرشحية  افضل اخلدمات هلذه  اختصاصه ولتقديم 

متخطني بذلك كافة العقبات«.

اربع شعب عاملة
اربع  اىل  يقسم  واجلرحى  الشهداء  ذوي  رعاية  قسم  ان 
تقسم  بدورها  والتي  واملالية  االدارية  الشعبة  وهي  عب  شرُ
اىل ثالث وحدات: )الذاتية، املالية، املتابعة وبدورها تشمل 
واخلدمية  كاالستعالمات  القسم  لعمل  العامة  املرافق  مجيع 
واالليات وغريها(، شعبة الرعاية وتقسم اىل مخس وحدات 
االجتامعية  الرعاية  الرتبوية،  الرعاية  الصحية،  )الرعاية 
 )12( وجود  خالل  من  التنسيق  النشاطات،  واملعيشية، 
التي  االرشيف  وشعبة  البالد(،  حمافظات  اغلب  يف  منسقا 
تقسم اىل ثالث وحدات هي )االرشفة، االعالم، التوثيق(، 
عن  فضال  املعاجلة  وحدة  وتشمل  الصحي  التأهيل  شعبة 

وحدة التأهيل.
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عمل شعبة الرعاية
عىل  خمتلفة  بأعامل  وحدات  مخس  اىل  الرعاية  شعبة  تقسم 
زيارة  الصحية  الرعاية  وحدة  عمل  يتضمن  التايل:  النحو 
اجلرحى واملرىض من عوائل الشهداء واملجاهدين، ومعاجلة 
اجلرحى واملرىض سواء داخل العراق او خارجه، وتقديم 
مصاريف  مجيع  تكفل  اىل  باإلضافة  للجرحى  املالية  املنح 
الرتبويةمتابعة  الرعاية  وحدة  عمل  يتضمن  بينام  العالج، 
يف  الطلبة  من  املجاهدين  وكذلك  الشهداء  ابناء  مجيع 
مدارسهم ومتابعة مستوياهتم الدراسية، وتكريم املتفوقني 
ومعاجلة  العلمي،  املجال  يف  قي  الررُ اجل  من  وتشجيعهم 
اسباب انقطاع بعض الطلبة عن الدراسة من خالل تذليل 
ملواصلة  هلم  تشجيعًا  املستلزمات  كافة  وتوفري  العقبات 
املخيامت  مثل  العامة  النشاطات  واقامة  العلمية،  مسريهتم 
واملسابقات  والسياحية  الرتفيهية  والسفرات  الكشفية 

التشجيعية خالل العطلة الصيفية وكذلك العطلة الربيعية، 
وتكريم عوائل الشهداء من طلبة اجلامعات وذلك من خالل 
اقامة االحتفاليات يف قاعات اجلامعات ختليدًا هلم وإكرامًا 
االجتامعية  الرعاية  وح��دة  عمل  وان  العلمي،  ملقامهم 
لعوائل  املعيشية  االح��وال  متابعة  وتتضمن  واملعيشية 
هلم  واملعونة  الدعم  وتقديم  واملقاتلني  واجلرحى  الشهداء 
كبناء الدور وترميمها وتزويدهم باألثاث واالجهزة املنزلية 
واملواد الغذائية وكسوة العيد والكسوة املوسمية واملدرسية 
دعمها  اخلريية  املؤسسات  بعض  قدمت  وقد  ذلك،  وغري 
هلذه العوائل من خالل العتبة احلسينية املقدسة ومن ضمنها 
مجيع  ويف  متواصل  بدعم  اخلريية  املرتىض  االمام  مؤسسة 
النشاطات، وكذلك متابعة املعوقات واملشاكل االجتامعية 
احللول  اجياد  وحماولة  الكريمة  العوائل  منها  تعاين  التي 
النفس  علم  يف  االختصاصيني  بعض  خالل  من  املناسبة 

رئي�س ق�شم رعاية ذوي ال�شهداء واجلرحى )احمد ر�شول فرحان( 
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املقدسة  للعتبة  التابع  االرسي  االرشاد  ومركز  واالجتامع 
واالستعانة بالوجهاء واملعتمدين يف ذلك.

شعبة االرشيف
املعلومات  كافة  تثبيت  عىل  تعمل  االرشيف  شعبة  ان 
واملجاهدين  واجلرحى  الشهداء  بعوائل  اخلاصة  والبيانات 
ويمكن  الكرتونية،  واستامرات  بيانات  قاعدة  خالل  من 
البيانات  وختضع  بسهولة،  احلاجة  عند  اليها  ال��رج��وع 

املذكورة اىل عملية حتديث سنويًا.
نشاطات عامة

ان النشاطات العامة التي يقوم هبا القسم تتضمن بناء الدور 
الشهداء  ذوي  من  وامل��رىض  اجلرحى  وعالج  وترميمها، 
رمضان  شهر  يف  الغذائية  السلة  وتوزيع  واملجاهدين، 
املبارك وغريه، وكسوة العيد والكسوة املدرسية واملوسمية، 

الرتفيهية  والسفرات  والقرطاسية،  املدرسية  والتجهيزات 
ألبناء الشهداء االبرار، واملخيامت الكشفية، وزيارة عوائل 
وإقامة  العراق،  وخارج  داخل  املقدسة  للمراقد  الشهداء 
األئمة  شهادة  بذكرى  كافة  املحافظات  يف  العزاء  جمالس 
االطهار )عليهم السالم( سابقا، واملساعدات املالية كمنح 
وتكريم  الشهداء،  وابناء  للمجاهدين  وغريها  ال��زواج 
املجاهدين،  ابناء  وكذلك  الشهداء  ابناء  من  املتفوقني 
عىل  والوقوف  الشهداء  عوائل  ل��دور  امليداين  والكشف 
كافة  يف  للشهداء  الفاحتة  جمالس  وزي���ارة  احتياجاهتم، 
املحافظات وتسليمهم منحة العتبة املقدسة، وزيارة اجلرحى 
من املجاهدين الراقدين يف املستشفيات ويف منازهلم يف كافة 

املحافظات.
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االعالم الواجهة احلقيقة
حسني  )عامد  االعالم  وحدة  مسؤول  حتدث  جهته  ومن 
اجلشعمي( قائال:ان القسم يعمل جاهدا منذ صدور فتوى 
الشهداء  ذوي  ومتابعة  تفقد  عىل  املباركة  الكفائي  اجلهاد 
بشكل  واحليايت  املعييش  مستواهم  من  والرفع  واحلرجي 
عام من خالل الوحدات العاملة كال عىل حد سواء، ولكل 
التابعة لشعبة  منها عمل خاص هبا، فمثال وحدة االعالم 
والربامج  النشاطات  كل  توثيق  عملها  يتضمن  االرشيف 
بالصوت والصورة التي يقوم هبا القسم من زيارات ميدانية 
والتنسيق مع املؤسسات االعالمية والقنوات الفضائية يف 
نرش االخبار باإلضافة اىل متابعة الصفحة اخلاصة بالقسم 

وادارهتا واالجابة عىل الرسائل الواردة.

شعبة االدارية واملالية
ان وحدة الذاتية التابعة لشعبة االدارة واملالية يكون عملها 
االرشاف عىل املنتسبني وتقسيم العمل وتقديم مقرتحاهتم 
باإلضافة اىل طباعة الكتب وارشفتها والتواصل مع االقسام 
وحدة  عمل  بينام  االداري��ة،  االعامل  من  وغريها  االخرى 
املتعارف  مهامها  اىل  اضافة  للشعبة  التابعة  االستعالمات 
واجلرحى  الشهداء  ذوي  اسامء  بتسجيل  تقوم   فأهنا  عليها 
التابعة  املالية  الوحدة  وان  القسم،  إلدارة  طلباهتم  ورفع 
استحصال  عملها  يكون  ايضا  واملالية  االداري��ة  للشعبة 
عىل  وصفها  واملتربعني  املالية  الشؤون  قسم  من  املبالغ 
عوائل الشهداء واجلرحى واملجاهدين باإلضافة اىل صف 
القسم  نشاطات  دعم  وكذلك  بالشهداء  اخلاصة  الرواتب 

باملبالغ الالزمة.
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من بين سلسلة المشاريع االنسانية التي دأبت االمانة العامة العتبة الحسينية المقدسة على 
اقامتها مشروع معهد نور المصطفى للتوحد وذوي االحتياجات الخاصة للبنين والذي يقع في 

منطقة الجمعية في كربالء المقدسة.

اإعداد / �شياء الأ�شدي - ت�شوير /  �شالح ال�شباح 
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* تأسس معهد نور املصطفى للتوحد 
 2016 العام  من  اذار  شهر  مطلع 
اخلاص  االحتياج  ذوي  ويستقطب 
 )13  - اعامر)7  من  التوحد  واطفال 
معاهد  سبعة  من  واح��د  وهو   ، سنة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  س��ع��ت 
اطفال  ل��رشحي��ة  خ��دم��ة  الفتتاحها 
عىل  املعاهد  تلك  وتوزعت  التوحد 
العراقية والسيام  املحافظات  عدد من 
اىل  تابع  وهو  املقدسة  كربالء  حمافظة 
يف  الرتبوي  والتأهيل  التنسيق  قسم 

العتبة احلسينية املقدسة.

اخلاص  االحتياج  ذوي  *يستهدف 
حمددة  فئة  عىل  يقترص  ومل  عام  بشكل 
اخلفيفة  بالفئات  واملقصود  للتوحد 
اىل  اضافة  الشديدة  والفئة  واملتوسطة 
واما  )املنغويل(  داون  متالزمة  رشحية 
حالة  حسب  فتكون  املقدمة  الربامج  
كأن  حمدد  برنامج  طفل  فلكل  الطفل 
يكون )6( اشهر او)9( اشهر او سنة. 
القاعات  م��ن  ع��ددا  املعهد  *ي��وف��ر 
قاعات   )5( وع��دده��ا  التخصصية 
فيصبح  الفردي  قاعة  اىل  باإلضافة 
املجموع )6( قاعات و هذه القاعات 
والتأهييل  والسلوك  النطق  قاعة   هي 
والتمهيدي والتوحد واملتالزمة إضافة 
اىل الفردي ويصل اعداد املستفيدين يف 
املعهد ما بني )40( اىل )50( مستفيدا 
و يدار من قبل كوادر عاملة من محلة 
والنفسية  الرتبوية  العلوم  ختصصات 
وذلك  عملها  يف  الكافية  اخلربة  وهلا 
الستطاعتها معاجلة عدد من احلاالت 
و  النطق  يف  صعوبة  من  تعاين  التي 
حاالت اخرى خمتلفة ، اضافة اىل كادر 
وبمجموع  اخلدمية  و  االستعالمات 

كيل  )15( منتسبًا.
املستفيدين  اس��ت��ق��ب��ال  آل��ي��ة  *ام���ا 
عن  فتكون  املعهد  يف  وتسجيلهم 
جلنة  اىل  اضافة  داخلية  جلنة  طريق 
بكربالء  احلسيني  املستشفى  من  طبية 
للحاالت  بالتشخيص  تقوم  املقدسة 
وال يقبل أي طفل االبعد عرضه عىل 
من  حالته  لتشخيص  الطبية  اللجنة 

اجل قبوله مع الفئة املشاهبة له.
من  تكون  للمعهد  ال��دوام  اوقات   *
الساعة  لغاية  صباحًا  الثامنة  الساعة 
ال��واح��دة ظ��ه��رًا م��ع ت��وف��ري خطوط 
ادارة  حرص  عن   فضاًل  الطلبة  لنقل 
املوضوعة  الربامج  توفر  عىل  املعهد 
اجلانب   اع��ط��اء  وه��ي  للمستفيدين 
وللجانب   %25 نسبة  التعليمي 
فئة  هذه  ان  اعتبار  عىل   %75 التأهييل 
خاصة جيب ان يسبق اجلانب التأهييل 
هلا اجلانب التعليمي، فضاًل عن توفري 
وجبة طعام للمستفيدين يتم تقديمها 
من  وت��ب��دأ  القاعات  م��ع  بالتناوب 
الساعة  اىل  والنصف  التاسعة  الساعة 

احلادية عرشة.

اإعداد / �شياء الأ�شدي - ت�شوير /  �شالح ال�شباح 

عام  بشكل  الخاص  االحتياج  ذوي  يستهدف 
واملقصود  للتوحد  فئة محددة  يقترص عىل  ومل 
الشديدة  والفئة  واملتوسطة  الخفيفة  بالفئات 
اضافة اىل رشيحة متالزمة داون )املنغويل( واما 
الطفل  حالة  حسب  فتكون  املقدمة  الربامج  
فلكل طفل برنامج محدد كأن يكون )6( اشهر 
او)9( اشهر او سنة.
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* يوفر املعهد  قاعة العاب يستخدمها 
املستفيد ملدة نصف ساعة من كل يوم 
دوام لتفريغ الشحنات لدى التالميذ 
هلم  االج��واء  ولتغيري  )املستفيدين( 
اىل  اضافة  ج��دًا   مهم  االم��ر  وه��ذا 
امليالد  اعياد  ومنها  النشاطات  بعض 
اخلاصة بالطلبة وذلك يساهم بشكل 
اىل  واضافة  واهلهم  بسعادهتم  كبري 
ما ذكر فإن ادارة املعهد حترص ايضًا  
الرسم  يف  عمل  ورش  اق��ام��ة  ع��ىل 
املواهب  ملتابعة  االخ��رى  واالم��ور 

لدى بعض الطلبة لتشجيعهم.
*ان املعهد  حيتوي ايضًا عىل منظومة 
بشكل  تعمل  واملراقبة  للكامريات 
السلوك  متابعة  منها  واهلدف  مستمر 
التالميذ  م��ن  املستفيدين  لبعض 
لضامن  مستمرة  بصورة  ملراقبتهم 

سالمتهم.
متعددة  خطط  املعهد  *ألس��ات��ذة 

هذه  وم��ن  برامج  ع��دة  عىل  للعمل 
وهو  )س��رياي��س(  برنامج  ال��ربام��ج 
برنامج  وكذلك  عامليًا  تبع  مرُ برنامج 

 ABA ال���  وبرنامج   )Lovaas(
 ، تقسيامت  فيها  ال��ربام��ج  وه��ذه    )
الطفل الذي فيه توحد ولديه   ً فمثال 
والعض  ال��رضب  منها  سلوكيات 
من  العديد  فلدهيم  اخ��رى  وام��ور 
الضبط  منها  السلوك  لضبط  االمور 
املثري ، ويطبق بأخذه اىل قاعة اخرى 
عن  فضاًل  متنوعة  العابا  واعطائه 
الطفل،  حالة  حسب  اخرى  طرائق 
كام ان هناك اطفاال ليس لدهيم تركيز 
فيتم  خمتلفة  اخ��رى  وح��االت  جيد 
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التي  الربامج  هذه  وفق  معهم  التعامل 
حالتهم  حتسني  يف  كبري  بشكل  تساهم 
واىل االفضل ،وهذه االستجابة الرائعة 
لن تأيت فقط بام يقوم به االساتذة داخل 
االه��ايل  متابعة  خ��الل  من  بل  املعهد 

حلالة ابنائهم وتطبيق التعليامت.
اتباعها  يتم  وسائل  املعهد  لكوادر   *
املجسامت  ومنها  التأهييل  للصف 
تطابق  وهي  الرتكيز  لتقوية  ووسائل 
االلوان اضافة ألساليب لتقوية الرتكيز 

كطريقة الفقاعات.

ان املعهد  يحتوي ايضاً عىل منظومة للكامريات 
منها  والهدف  مستمر  بشكل  تعمل  واملراقبة 
متابعة السلوك لبعض املستفيدين من التالميذ 
ملراقبتهم بصورة مستمرة لضامن سالمتهم.
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ؤ

وحتدث املؤلف الشيخ حيدر الصمياين يف مقدمة الكتاب، 
لقد حاول الطغاة والظاملون عرب التاريخ إمخاد هذه احلركة 
أصواهتم  وإمخ��اد  املؤمنني،  نفوس  يف  الكبرية  وآث��اره��ا 
أقدامهم  وإيقاف  السالم(  )عليه  احلسني  بإسم  الناطقة 
الزاحفة إىل مرقده الرشيف فام استطاعوا إىل ذلك سبياًل، 
هذه  »ما  مبينًا  واخل��ذالن،  بالفشل  حماوالهتم  كل  وباءت 
)عليه  احلسني  إىل  الناس  فيها  يتوجه  التي  املليونية  الزيارة 
السالم( يوم األربعني إال رسالة يبعثها العاشقون للحسني 
)عليه السالم( واملحبون له إىل كل طغاة األرض يف غابرها 
وأّن  علينا  والقضاء  حماربتنا  يف  فشلتم  بأّنكم  وحارضها، 

احلسني )عليه السالم( قد انترص منذ اليوم األول لشهادته 
من  العامل  أح��رار  لكل  م��الذًا  صار  حتى  هذا  يومنا  واىل 
ّبة يف لسان  املسلمني وغري املسلمني واصبح عدوه لعنة وسرُ

الدهر إىل يوم القيامة«.
االم��ام  زي��ارة  فضل  االول  الفصل  يف  املؤلف  وت��ن��اول 
احلسني )عليه السالم( يف يوم األربعني وأدلتها، مستشهدا 
بجملة ما ذكره العلامء من االدلة التي تشري إىل استحباب 
)عليه  العسكري  اإلم��ام  رواي��ة  ومنها  األربعني،  زي��ارة 
العسكري  عيل  بن  احلسن  حممد  أيب  عن  املروية  السالم( 
املؤمن مخس: »صالة  قال: )عالمات  انه  السالم(  )عليهام 

اإعداد: ح�شني ن�شر

زيارة األربعين وفلسفة المشي
 الى اإلمام الحسين)          (

أن الص���ورة الكبي���رة والمواق���ف الجليلة 
لش���يعة أهل البيت )عليهم الس���الم( في 
نصرة االمام الحسين )عليه السالم( وبيان 
مظلوميت���ه إل���ى العال���م بهذا الش���كل 
االيجابي قد تحّول إل���ى حدث مفيد وفريد 
ق���ّل أن يوج���د ف���ي العالم مثي���ل ونظير 
له، وعليه فإنه س���يترك بال ش���ك في قلب 
المؤمن الموالي وعقله ومش���اعره ألوانًا 
من األحاسيس واالفكار والرؤى والتصورات 
التي ي���ود أن يكتبها ويوثقه���ا دعمًا لهذا 
العم���ل الجب���ار وارف���ادًا له���ذه المس���يرة 
المبارك���ة، وهناك بعض األج���واء والحرارة 
اإليمانية التي يش���عر بها الس���ائر مش���يا 
إلى كربالء االمام الحس���ين )عليه السالم( 
تناوله���ا ووثقه���ا المؤل���ف الش���يخ حي���در 
الصمياني في مؤلفه: )االربعين وفلسفة 

المشي الى الحسين عليه السالم(.

a
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وتعفري  باليمني  والتختم  االربعني  وزيارة  ومخسني  إحدى 
استدل عىل  الرحيم« وقد  الرمحن  اهلل  ببسم  اجلبني واجلهر 
استحباب زيارة احلسني )عليه السالم( يف يوم األربعني من 

خالل كلمة االمام )عليه السالم( زيارة االربعني«.
نحو  امليش  اىل  الثاين،  الفصل  يف  الصمياين  الشيخ  وأشار 
الروايات  الكثري من  السالم( وأورَد  االمام احلسني )عليه 
جابر  عن  ومنها:  اإلم��ام،  ص��وب  امل��يش  عىل  حتث  التي 
املكفوف عن أيب الصامت قال: »سمعت أبا عبد اهلل وهو 
ماشيًا  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  قرب  أتى  »من  يقول: 
سيئة  ألف  عنه  وحما  حسنة  ألف  خطوة  بكل  له  اهلل  كتب 
وعلق  فاغتسل  الفرات  أتيت  فإذا  درجة،  ألف  له  ورفع 
أتيت  فإذا  الذليل،  العبد  نعليك وامش حافيًا وامش ميش 
ائت رأسه فقف  ثم  قلياًل  ثم أمش  أربعًا  احلائر فكرّب  باب 

عليه فكرّب أربعًا وصّل عنده وسل حاجتك«.
زيارة  املرتتبة عىل  الفوائد  الثالث  الفصل  املؤلف يف  وذكر 
إىل  تسري  وأنت  األربعني،  يوم  يف  السالم(  )عليه  احلسني 
احلسني  االم��ام  إىل  متجهني  الناس  من  املاليني  جانب 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  بنت  ابن  السالم(  )عليه 
وسلم(، ستشعر بالفخر واالعتزاز بأنك تنتمي إىل املدرسة 
احلسني  اهلل  عبد  أبو  ومدرسيها  أئمتها  من  التي  الربانية 
ستفقه  القدر،  جليلة  مشاعر  وتنتابك  السالم(   )عليه 
ترفع  وملاذا  مبتهجًا؟  الطريق  ملاذا متيش يف هذا  من خالهلا 
األقدام وتضعها رسورًا؟  كام بنّي املؤلف مديات التكافل 

االجتامعي يف زيارة االربعني املباركة.
جملة   تناولته  ال��ذي  امل��يش  برياضة  ال��ع��الج  ع��ن  منوها 
تقرير  يف   )  200  ( أبريل  يف  الصادر  عددها  يف  )أرسيت( 
أثره  اىل  واشارت  امليش  من  املرتتبة  االثار  أوضحت  مهٍم 
)امليش  العنوان  هذا  حتت  االم��راض  من  الكثري  عالج  يف 
التدريب املثايل واملتعة املجانية ( وامليش هو التدريب املثايل 
للتحكم يف الوزن، فامليش ال حيرق )3500( سعرة حرارية 
طريق  عن  الشهية  يكبح  ولكنه  فقط،  الواحدة  الساعة  يف 
أيضًا  املسؤول عن اجلوع، ويرفع امليش  امل��خ  تنظيم مركز 

املسؤولة  الكياموية  املواد  وهي  )االندروفينات(  مستوى 
عن االحساس بالسعادة يف أجسامنا والتي تعمل كمضاد 
الضغوط  من  التخلص  عىل  وتساعد  لالكتئاب  طبيعي 
ختفيف  عىل  يساعد  امليش  أن  ذلك  من  وااله��م  والتوتر 
وحتسني  )الكوليسرتول(  وختفيض  املرتفع  ال��دم  ضغط 

لياقتك البدنية.
وأضاف الشيخ حيدر الصمياين يف الفصل الرابع )شبهات 
احلركة  عىل  واملستشكلني  املعرتضني  فيها  تناول  وردود( 
واالجابة  عقوهلم  اىل  للرجوع  ودعاهم  املباركة،  املليونية 
عىل السؤال: ملاذا يا ترى بقي احلسني )عليه السالم( خالدًا 
يف قلوب هذه املاليني طيلة هذه الفرتة من الزمن مع شدة 

االرهاب والبطش والرتويع لزواره وحمبيه؟.
نور  إطفاء  التاريخ  عرب  والظاملون  الطغاة  حاول  لقد  مبينا 
هذه الشعرية املباركة بكل ما اوتوا من قوة ومل يألوا جهدًا 
يف هذا الطريق إال استعملوا مع زوار االمام احلسني )عليه 

السالم( ملنعهم من زيارته فلم يستطيعوا إىل ذلك سبياًل.
الزيارة  آداب  الكاتب  فيه  فتضمن  اخلامس  الفصل  اما 
السالم(، كاالخالص يف  )عليه  االمام احلسني  إىل  وامليش 
النية بان جيعلها قربة اىل اهلل )عز وجل( واىل رسوله الكريم 
الشهداء،  السالم( ال سيام سيد  الطاهرين )عليهم  وألئمة 
طاهرا  اللباس  يكون  وأن  الغسل،  أو  بالوضوء  والطهارة 
بعض  قراءة  وثيابه،  جسده  عل  بالعطور  التطيب  ونظيفًا، 
حيتاجها  التي  والعدد  األدوات  محل   ، املاثورة  االدعية 

املسافر عادة يف سفره.

اإعداد: ح�شني ن�شر

a

ان االثار العظيمة والكبرية التي ترتكها زيارة 
االربعني ال سيام عند املاشني اىل االمام الحسني 
)           ( من تحويل قلوبهم الخاشعة والخاضعة 
واملتيمة بحب الله ونبيه )صىل الله عليه و آله 

وسلم( اىل قلوب ملؤها العزم واالرادة
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مجموعة على مواقع التواصل االجتماعي 
تتبنى مشروعًا انسانيًا كبيرًا 

ايادي اخلري  يف زمن كورونا..

تقرير: �شياء الأ�شدي -  ت�شوير: احمد القري�شي

)ايادي الخير في زمن كورونا( تجمّع لشباب وطنيين على 
مواقع التواصل االجتماعي، جمعهم حب الخير لآلخرين 

من جميع المحافظات العراقية والدول العربية، وكان 
بينهم خدام االمام الحسين )عليه السالم( من اصحاب 

المواكب وميسورو  الحال من مدينة كربالء المقدسة 
الحصة األكبر في ذلك التجمع، جاعلين من مبادرتهم 

الخدمية هذه حبا في اهلل تعالى وخدمة لإلنسان، وقد 
قدّموا خالل تجمعهم الواعي على مواقع التواصل 

االجتماعي العديد من االعانات للعوائل الفقيرة وذات 
الدخل اليومي المحدود المتضررة من الوضع الراهن 

بسبب جائحة )كورونا(، وقرارات حظر التجوال الصحي.
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هذه  )االح��رار(  جملة  تابعت  كعادهتا 
لقاءات  هلا  وكانت  االنسانية  املبادرة 
مع  اوهلا  وكان  املسامهني،  هؤالء  مع 
حتدث  والذي  الوزين(  )مازن  احلاج 
املبادرة،  ورح  التأسيس  فكرة  عن 

قائال:
كربالء  ملدينة  الواعي  الشباب  »ان 
فتوى  ص��دور  بعد  شكل  املقدسة 
صغرية  جماميع  االجتامعي  التكافل 
)عليه  احل��س��ني  االم���ام  م��ن خ��دم��ة 
املجاميع  »ه��ذه  ان  مبينًا  ال��س��الم(، 
حينام تشكلت، بدأت بتوزيع السالل 
االم��ام  خ��دام  من  وبدعم  الغذائية 

اصحاب  من  السالم(  )عليه  احلسني 
اخلري  أه��ل  من  واملتربعني  املواكب 
تزامنًا مع بدء محالت االغاثة واملعونة 
االمر  بادئ  يف  كانت  التي  املدينة  يف 
وفق  وليست  عشوائية  شبه  بطريقة 
بمقرتح  تقدمنا  بعدها  منظمة،  آلية 
التوزيع عن طريق املخاتري او املعرفني 
العليا  الدينية  املرجعية  معتمدي  او 
عمل  خطة  هناك  كانت  وبالفعل 
دور  عن  منوها  اخرى«،  واج��راءات 
املقدسة  احلسينية  ال��روض��ة  إذاع���ة 
يف  اخل��ري  )اي���ادي  جمموعة  بتأسيس 
التواصل  مواقع  عىل  كورونا(  زمن 

االجتامعي وبعدها كان لنا اجتامعات 
مع األخوة مسؤويل احلمالت لتثبيت 
العوائل  إلعانة  وفقا  التوزيع  آلية 
امل��ت��رضرة م��ن ال��ظ��رف ال��راه��ن من 
يكفيها  بام  الغذائية  السالل  خ��الل 
»السالل  ان  مبينًا  كامل«،  ألسبوع 

شملت مواد اخلرضوات والفواكه«.
موضحًا أن اصحاب احلمالت وبعد 
منظامت  عمل  من  يومًا  عرش  اثني 
يتسارعون  ب���دؤوا  امل��دين  املجتمع 
هذا  يف  وشاركنا  االخ��ر،  تلو  واح��د 
املحافظات  مجيع  االن��س��اين  العطاء 
جمموعة  يف  املتواجدين  من  العراقية 

احلـــــــــــاج مـــــــــــازن الـــــــــوزين
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)ايادي اخلري يف زمن كورونا(، اضافة 
من  االسالمية  ال��دول  يف  االخ��وة  اىل 

)ايران، سوريا، البحرين، لبنان(«.

خدام االمام احلسني )عليه السالم( 
وأصحاب املواكب اشرتكوا يف  

تذليل االزمة
املبارك  رم��ض��ان  شهر  اق���رتاب  بعد 
جيب  ما  لتوفري  مهم  تشاور  لنا  كان 
وبالفعل  الفضيل؟،  الشهر  يف  توفره 
توزعت بعد ذلك سالل غذائية مميزة 
جدًا يف كربالء وعموم العراق، وبعد 
اخر  تشاور  هناك  كان  االضحى  عيد 
لتقديم االفضل يف عيد الفطر املبارك 
فكان  واألي��ت��ام؟  الفقرية  للعوائل 
التوجه بان نتوقف عن السلة الغذائية 

ونختص بمالبس وإكرامية العيد«. 
وتابع الوزين »بعد انقضاء عيد الفطر 
بالعمل  اخ��ر  اجت��اه��ًا  اجتهنا  امل��ب��ارك 
والزال  املوبوءة  املناطق  تعفري  وهو 
عملنا هذا مستمرا اىل اآلن عن طريق 
اصحاب  من  ت��أيت  التي  املناشدات 
ومل  إصابات  هبا  تظهر  التي  االماكن 
بل  فقط  ذل��ك  ع��ىل  العمل  يقترص 
توسع اىل عمل اخر وهو مسألة توفري 
بالفريوس،  للمصابني  االوكسجني 
تم  اخلريين  قبل  من  ذاتية  وبجهود 
توفري عدد ال بأس به من قناين الغاز«، 
واألخ  الطفوف  »ل��واء  دور  اىل  الفتا 
مدينة  مدير  العميدي(  )هشام  السيد 
)طريق  عىل  املجتبى  احلسن  االم��ام 
كربالء – النجف( برشاء قناين اضافية 

وهلل احلمد وصل العدد بحدود )90( 
قنينة اوكسجني«.

االخوة  »الن  حديثه:  الوزين  واختتم 
االجتامعي  ال��ت��واص��ل  جمموعة  يف 
اىل  حيتاج  من  بمساعدة  مستمرين 
توفري  وك��ذل��ك  جراحية  عمليات 
بناء  ك��ذل��ك  املستعصية،  االدوي����ة 
ودفع  املحتاجة  للعوائل  سكنية  دور 
خصوصًا  العوائل  من  لعدد  اجيارات 
رمضان  وشهر  التجوال  حظر  فرتة 
مبادرات  »من  أن  مضيفا  امل��ب��ارك«، 
ترميم  اعادة  هي  اإلنسانية  املجموعة 
حي  يف  للسقوط  آي���ال  ك���ان  ب��ي��ت 
اجهزة،  من  يلزم  بام  وجتهيزه  الغدير 
بالشكر  اتوجه  ان  ايضًا  يفوتني  وال 
احلذاف(  )حسني  االخ  اىل  والتقدير 
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بمنطقة  االوكسجني  معمل  صاحب 
بتجهيزنا  الستمراره  الصناعي  احلي 
مدير  العميدي(  )هشام  والسيد  جمانًا 
)عليه  املجتبى  احلسن  االم��ام  مدينة 
السالم( عىل )طريق كربالء – نجف( 
عباس(  )حممد  احل��اج  االخ  وكذلك 
االزم��ة  خلية  يف  العاملني  وأخ��وت��ه 

التابعة للعتبة احلسينية املقدسة«.
حممد  )غسان  حتدث  متصل  سياق  يف 
عباس( احد التدريسيني يف مركز االمام 
احلسني )عليه السالم( اخلريي للتنمية 
مل  االوكسجني  »توفري  قائال:  والتعليم 
الصعب  من  حيث  اطالقًا  سهال  يكن 
هي  ما  تعرف  ال  عماًل  تعمل  ان  جدًا 
جيب  التي  واملستلزمات  املعوقات 
اتصاالت كثرية من  فيه، وبعد  توفرها 

ما  توفري  اج��ل  م��ن  أخ��ر  اىل  شخص 
االوكسجني  قناين  من  توفريه  يمكن 
وحده  األوكسجني  توفري  ان  تفاجأنا 
جيب  ملحقات  هناك  بل  كافيًا  ليس 
الذي  االعطاء  جهاز  ومنها  توفرها 
من  االوكسجني  أخذ  وظيفته  تكون 
جيب  قناع  وأيضا  املريض  اىل  القنينة 
ت��وف��ره ف��ض��اًل ع��ن االن��ب��وب ال��ذي 
اىل  للحاجة  اضافة  بالقناع،  يرتبط 
نسبة  يقيس  السبابة  عىل  يوضع  جهاز 
بجهاز  وي��ع��رف  ب��ال��دم  االوكسجني 

)االوكسميرت(«.
اصعب  املهمة  كانت  »هنا  مضيفًا: 
فيه ما نحتاجه من  السوق ليس  لكون 
هذه املواد ومن احلوادث الذي نفتخر 
طلبتنا  اح��د  هناك  ان  وه��ي  بذكرها 

اعطاين معلومة وهي ان هناك كميات 
موجودة  العاطلة  االجهزة  من  كبرية 
يف مدينة االمام احلسني )عليه السالم( 
اتصااًل  نجري  الن  دعانا  ما  الطبية 
)عامر  االطباء  نقيب  ونائب  بالدكتور 
اصالحها  امكانية  ح��ول  الشمري( 
بقرابة  وك��ان��ت  اخل��دم��ة  وادخ���اهل���ا 
ال�)200( جهاز وكان ذلك مطلع شهر 
بأن  مشريًا  اجل��اري«،  العام  من  متوز 
»العمل بدأ بعد نقل تلك االجهزة الينا 
وهو  املريض  حيتاجه  بام  العمل  وب��دأ 
بتبادل االجزاء بني االجهزة لالستفادة 
املريض  جتهيز  عملية  عن  منوهًا  منها، 
تتم  وملحقاته  االوكسجني  بقنينة 
ثبويت  مستمسك  اخذ  طريق  عن  فقط 

إلعادهتا بعد االستفادة منها«.   

ــــان حمــــمــــد عـــبـــا�ـــس غــــ�ــــش
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نربا�ُس املنرب احل�شيني و�شمعته امل�شيئة
الرادود الشيخ مال وطن النجفي )رحمه اهلل(

اإىل مدينِة اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم(، 
النجِف الأ�شرف، تاأخذنا قلوبنا واأرواحنا 

الالهفة، ل�شرِب اأغوار هذه املدينة العظيمة، 
التي اأجنبْت خرية العلماء وال�شعراء واخَلَدمة 
احل�شينيني، ولنقَف يف حمّطتنا يف هذا العدد، 

عند �شرية اأحد اأبرز الرواديد احل�شينيني 
الذي ت�شّرب حبَّ اأهل البيت )عليهم ال�شالم( 
وراَح ب�شوتِه العذب ين�شُد لهم اأجمَل ما كتبُه 

العا�شقون عنهم وكذلك املتلّوعون لعظيم 
م�شائبهم، اأّنه الرادود احل�شيني ال�شيخ مال 

وطن النجفي.. قامُة املنرِب احل�شينّي واخلادُم 
املخل�س الذي اأفنى حياَته يف ذكِر م�شيبة 
الطفِّ الأليمة، التي نكتوي بحراِرتها هذه 

الأيام، م�شتذكريَن معها املواقف اجللّية لالإمام 
اأبي عبد اهلل احل�شني )عليه ال�شالم( يف حفظ 

كلمة الدين واإعالئها.

اهلل(  )رمحه  النجفي  وطن  الشيخ  املوايل  اخل��ادمرُ  هذا  أوقَف 
وكوفيته  بعقاله  شامخ  رجٌل  احلسيني،  املنرب  خلدمة  عمره 
للوعة  والقلوب  البكاء  أهنار  لتجري  العيون  يدفع  العربية، 
والنشيج، عرب قصائده الشهرية يف ذكر مصائب واقعة الطف 
األليمة، )يردون املاي من عندك يردون املاي، تنخاْك واسمع 
حجيها، وّدع حسني عىل النهر حامي الظعينة، ما أسولفلك 
� هاليوم اجينة � من كربال  عىل قلبي شحمل، رحنة بضعينة 
رحنة أيتام � للكوفة وليرس الشام ومن يدري بينية، وقصيدة 

القصائدمِ  من  وغريها  حيسني(  واسمْع  تنادي  اختك  هاي 
املحّبون  وظّل  الشيعية  الذاكرة  سجلتها  التي  واللطمّيات 

يرددوهنا عىل مدى األيام.
عمٌر كامل يف خدمة املنرب

املنرَب  النجفي(  وطن  )مال  الراحل  احلسيني  ال��رادودرُ  ارتقى 
بأستاذ  متأّثرًا   ،)1958( عام  منذ  وحتديدًا  الشباب،  بعمر 
املنرب احلسيني السيد كاظم القابجي )رمحه اهلل(، الذي ختّرج 
من حتت يديه العديد من رواديد املنرب احلسينّي الذيَن ساروا 

اإعداد/ علي ال�شاهر
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الفارس  هذا  وأخذ  بالقراءة،  طريقته  يف  وحتى  هنجه  عىل 
وإحياء  بالقراءة  قابلياته  من  يطّور  وطن(  )مال  احلسيني 
اليوم  يف  جمالس  مخسة  إىل  وصلت  التي  احلسينية،  املجالس 
الواحد، وكانت تغصُّ باملعّزين الذيَن يرافقوه من جملس إىل 
آخر، الستذكار مصائب الطّف املرّوعة، حيث كان املجلس 
احلسيني يبدأ وينتهي بالبكاء والعويل دون أْن يغفل أبدًا من 
البيت )عليهم  الفداء ونرصة آل  النفوس معنى  أن يعّزز يف 
القراءة  يف  اخلاّصة  طريقته  وطن  للمال  وأصبح  السالم(، 
يف  شهرته  وكذلك  املشهورة،  النجفية  األط��وار  واستعامل 
قصيدة )الكّعدة( وأيضًا قصيدة )ثالث دكات � رضبات(، 
اهلادر  بصوته  كبرية،  وبعزيمة  نفسه  من  واثقًا  يقرأ  فكان 
الذي كان يلهم املستمعني، بْل أّن النجفيني كان ينظرون أن 
إحياء زيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( ال تكتمل 
ويقرأ قصائده  احلسيني  املنرب  )مال وطن(  يعتيل  أن  بعد  إال 
احلامسية التي تذّكر بقضية اإلمام احلسني )عليه السالم( يف 
ذكر  جانب  إىل  فهو  وبذلك  والظاملني،  الظلم  عىل  اخلروج 
مصيبة سيد الشهداء )عليه السالم(، فقد أنشأ عرب قصائده 
جياًل من الرافضني للظلم واملتحّدين لكلِّ ممارسات العنف 

والظلم البعثي الغاشم.

مواقف ال ترُنسى
عن  بعيدًا  يكن  مل  احلسيني،  الشموخ  ه��ذا  مثَل  أّن  إال 
املضايقات واملالحقات من قبل أعداء الدين األصيل، ويف 
النجف  حمافظة  يف  األمن  دائرة  إىل  اقتياده  تّم  مّرة  من  أكثر 
األرشف إبان تلك األيام العصيبة التي مّرت عىل شيعة أهل 
البيت )عليهم السالم(، إال أّنه بقي ثابتًا عىل رأيه ال خياف 
املضّلني، عىل  أو خيشى  لومة الئم  وتعاىل(  اهلل )سبحانه  يف 
والتعذيب  التضييق  أنواع  شّتى  استخدموا  أهّنم  من  الرغم 
الرادود )مال  أنَّ  إال  املنرب،  الرواديد احلسينيني وخَدمة  عىل 
وطن( حتّمل مثل هذه املامرسات املقيتة وظلَّ خملصًا للمنرب 

احلسيني.
القصائد  بني  من  األبرز  هي  بظعينة(  )رحنة  قصيدة  ولعلَّ 
التي قرأها الشيخ وطن النجفي، وكانت ختتبئ عىل رسائل 
السياسة  ذي  البعثي  احلكم  واضطهاد  ظلم  إىل  وإش��ارات 
األموّية، وهلذه القصيدة قّصة خالدة، حيْث قرأها املال وطن 
النجفي بعد عودة موكب النجف األرشف إلقامة الطقوس 
يف  اخل��روج  من  نَع  مرُ أن  بعد   ،)1978( عام  العاشورائية 
مواكبه احلسينية من قبل أزالم النظام السابق عام )1977( 
وكذلك تّم سجنرُ ما يرُقارب ستني ألَف شخص كانوا قادمني 
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إىل مدينة كربالء املقدسة إلحياء يوم العارش من حمّرم احلرام 
وإعدام ثامنية أشخاص منهم، ولكي يسّجل أهايل النجف 
اخلالدة  القصيدة  هذه  جاءت  جرى،  مما  موقفهم  األرشف 
التي كتبها الشاعر احلسيني الراحل الشهيد عبد احلسني أبو 
شبع )رمحه اهلل( حتمل )موضوعات سياسية مبّطنة( وكانت 
حارَب  ال��ذي  البعثي  احلكم  من  وبالضّد  موجعة  رضبة 
حكم  وبني  احلكم  هذا  بني  وللمقارنة  احلسينية،  الشعائر 
بني أمّية الذين أساءوا وظلموا أهل البيت )عليهم السالم( 
)عليه  اإلمام احلسني  اجلنة  أهل  قتل سيد شباب  وأعظمها 

السالم(.
كتبها  التي  الفكرة(  خّلدها  )من  قصيدة  جاءت  بعدها  ثم 
)املشاهدة(  املال وطن يف حسينية  أبو شبع ورّددها  الشاعر 
بمدينة كربالء املقدسة، وكانت موّجهة أيضًا للزمرة البعثية 
احلامس  نفس  بقيت عىل  أخرى  الضاّلة، فضاًل عن قصائد 
والقّوة واملنعة يف التصّدي ألعداء الدين وأعداء أهل البيت 
املال  قرأها  قد  بعضها  كان  وإن  والتي  السالم(،  )عليهم 

تلهب محاسهم  أهّنا كانت  إال  األهايل،  منازل  رّسًا يف  وطن 
)عليهم  املعصومني  وأئمتهم  دينهم  بعظمة  وتذّكرهم 
ذكرهم  عىل  املحافظة  يعني  أمرهم  إحياء  وأنَّ  السالم(، 

خالدًا يف النفوس.
لشعراء  النجفي(  وطن  )مال  احلسيني  ال��رادود  قرأ  وقد 
حسينيني عديدين، أبرزهم )أمري الشعراء احلسينيني الشيخ 
الشاعر  أبو شبع،  الشهيد عبد احلسني  الشاعر  عبود غفلة، 
الشهيد عيل الرماحي( وآخرين ممن نذروا أرواحهم للقضية 

احلسينية اخلالدة.
الرحيلرُ املفجع

تويّف   )2002( لعام  املوافق   )1424 شوال   26( بتاريخ 
تاركًا  تعاىل(،  اهلل  )رمحه  النجفي  وطن  مال  الشيخ  الراحل 
)عليهم  البيت  ألهل  واملوالني  املعزين  نفوس  يف  كبريًا  أثرًا 
فحسب،  األرشف  النجف  أهايل  نفوس  يف  ليَس  السالم( 

وإنام يف نفوس كل من سمعه وبكى ألنينه املرُر.
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ال�شاعر عبا�س اأبو الطو�س 
من أدباء كربالء 

)رباعيات(  و  الشالل(  )هدير  منها  دواوين  عدة  له  صدرت 
و)يف حمراب باخوس( و )زئري العاصفة( ومن آثاره األخرى 
بنرش  وقام  1954م  سنة  نظمها  اخلالد(  احلسني  )يوم  قصيدة 
هذه املجاميع يف ديوان واحد  سامه )ديوان الشاعر عباس أبو 
مه له ورشح مفرداته زميله السيد سلامن هادي آل  الطوس( قدَّ

طعمة. 
ومن قصيدته )احلسني العظيم( هذه األبيات:

ولد أبو الطوس عام 1350ه� 1930م يف مدينة كربالء 
عائلة  من  وانحدر  األجماد؛  ومهد  العرشين  ثورة  معقل 
فقرية تعرف ب� )آل أيب الطوس( فهو حفيد احلاج محادي 
وحلبِّ  كبري،  كربالئي  وأدي��ب  شاعر  حسني  احلاج  بن 
وهو  أال  الكتاتيب  أحد  اىل  دفعه  والعلامء  للعلم  والده 
الكربالئي،  الكريم  عبد  الشيخ  الكبري  الشعبي  الشاعر 
م  تعلَّ السادسة من عمره،  حيث  يتجاوز  آنذاك مل  وكان 

القراءة والكتابة عىل يديه.
وقىض أيام طفولته يف مدينة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
وهو ولع باألدب منذ صغره، فأقبل عىل املطالعات األدبية 
بشغٍف شديد، فقرأ األجرومية، ثم رشح ألفية إبن مالك، 
والبيان والتبيني للجاحظ، وجواهر البالغة، وقرأ تاريخ 
مخسني  وحفظ  الشعراء،  دواوين  ومعظم  كله،  اإلسالم 
خطبة من هنج البالغة، كام حفظ ما يقارب عرشة آالف 
بيت من الشعر العريب، اضافة اىل حفظهمِ املرُعّلقات السبع.
وللشاعر ديوان حافل يف مديح ورثاء آل البيت )عليهم 
القصائد  عرشات  يضمُّ  الظافر(  )النشيد  سامه  السالم( 
التي  واملهرجانات  كربالء  حمافل  يف  ألقاها  التي  املوفقة 
كذكرى  املقدستني،  العتبتني  ويف  ساحاهتا،  يف  أقيمت 
مولد أيب األحرار اإلمام احلسني )عليه السالم( وذكرى 
تشهدها  التي  الدينية  املناسبات  من  وغريها  استشهاده، 

كربالء كّل عام.
يف  الطوس(  أبو  )عباس  اسم  التاريخ  كتب  أن  وبعد 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  بحبِّ  املرشقة  صفحاته 
واملواقف البطولية التي تنمُّ عن شجاعٍة ورأي وحكمة، 
نا سنة 1958 يف مستشفى احلسني بكربالء،  تويف شاعررُ
يِّع جثامنه إىل مثواه األخري يف مقربة كربالء  ومن هناك شرُ
حشٌد غفرٌي من أهايل كربالء ويف طليعتهم األدباء، تاركًا 

لألجيال تراثًا شعريًا وفكريًا خالدًا.

ــــــــس فـــخـــرًا  ــب الأر� ــش ــ� ـــهـــداء ح ـــ�ـــش اأبــــــا ال

وجـــــــالـــــــدت الـــــطـــــغـــــاة بـــــــدت جـــمـــوعـــًا 

نـــــزلـــــت الـــــطـــــف فــــانــــتــــ�ــــشــــروا جـــــــــرادًا

ــــى جمــــيــــبــــًا ــــق ــــل ـــــــال ت ـــــم ف ـــــه ـــــاأل وتـــــ�ـــــش

املـــنـــايـــا تـــخـــ�ـــشـــى  ل  ـــيـــف  ـــش ـــ� ال ــــت  ــــذب ج

قفاها علــى  اجلمـــــــــوع  واألـــــــــويت 

ـــا ـــاع ـــب ـــش ـــ� نـــــزلـــــت بــــهــــا وحـــــــاربـــــــت ال

جـــحـــافـــلـــهـــا وقــــــــد خـــــ�ـــــشـــــاأت طـــبـــاعـــا

ـــمـــاعـــا ـــت ـــش تـــخـــاطـــبـــهـــم فــــــال تــــلــــقــــى ا�

ـــا ـــاع ـــي ـــش ـــ� ــــــد ان ــــم جت ــــل وتــــــدعــــــوهــــــم ف

ـــقـــاعـــا ـــب ال ـــــــالأ  م ـــــــــذي  ال اجلــــيــــ�ــــس  ول 

ـــــة وقـــــــــد يــــئــــ�ــــشــــت �ــــشــــراعــــا ـــــّوح ـــــط م

هو عبا�س مهدي اأبو الطو�س �شاعر كربالئي وطني �شارك الآَم ال�شعب وجتاوب معها 
وج�شدها يف ق�شائده واأ�شعاره و�شورها بالقوايف باأح�شن ما ميكن.

املوؤرخ ال�شيد �شلمان هادي اآل طعمة برفقة ال�شاعر عبا�س ابو الطو�س

اإعداد/ح�شني النعمة
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سُ�����ي�����وفُ ال�����غَ�����دِْراال
ــــــــة والإبـــــــــــــــــــــاِء ــــــــرام ــــــــك ـــــــــم ال ـــــــــــــــوى جن َه
ـــــــا ظــــــالمــــــًا ـــــــي ـــــــُدن ــــــــد غـــــ�ـــــشـــــى ال ــــــــاٌر ق ــــــــه ن
ـــــــــــٌم ـــــــــــــــــــْزٌن وَغ ـــــــــــّم الـــــــــــــــــورى ُح وقــــــــــــــْد ع
يــــــــوٍم ِرزَء  �ـــــشـــــّجـــــل  الـــــــــتـــــــــاأريـــــــــُخ  فــــــــال 
ــــــــــــًا عـــبـــيـــطـــًا ـــــت الــــــ�ــــــشــــــمــــــاُء دم ـــــك ـــــد ب ـــــق ف
ــــٍف ــــي ــــف ـــــــبـــــــٍط ع ـــــــشِ ـــــــٍد � ـــــــّي ـــــــش ــــــــرٍع � ــــــــ�ــــــــش مِل
ــــي ــــش ــــا� ــــع امل عــــــــن  ــــــوَت  ــــــك ــــــش ــــــ� ال ان  يـــــــــــرى 
ُيـــــحـــــابـــــي ل  الـــــ�ـــــشـــــاللـــــة  ُحــــــــكــــــــِم  عـــــلـــــى 
ــــاًل ــــي ــــــــــغــــــــــدِر اأردتــــــــــــــــــــــُه قــــت �ـــــــشـــــــيـــــــوُف ال
فـــيـــهـــا ـــــــــــــــلَّ  َح لأر�ـــــــــــــــــــــسٍ  طــــــــوبــــــــى  األ 
ــــــــا وزكـــــــــــــــــى ثـــــــراهـــــــا ــــــــه ــــــــرب ـــــــر ُت ـــــــطـــــــّه ت

ــــــــت نــــــفــــــو�ــــــسٌ عـــــــلـــــــى اأقــــــــــطــــــــــارهــــــــــا حــــــــّل
ـــــَك يــــــــا اأبــــــــــــا الأحــــــــــــــــــــــراِر ِوتــــــــــٌر ـــــُل ـــــث ـــــم ف
ـــــــــــاوؤوا اأ�ـــــــــــش قـــــــــــْد  ِلــــــــــقــــــــــوٍم  ــــــــًا  ــــــــّب ت األ 
ـــــا �ــــــشــــــالــــــوا َوجـــــــالـــــــوا ـــــه ـــــحـــــرائ ـــــى �ـــــشَ عـــــل

ـــــريـــــٌع  ـــــــــــــــــــرار مــــــ�ــــــشــــــلــــــوٌب �ـــــش اأبــــــــــــــو الح
ــــًا ــــاع ــــي ــــش ــــــت � ــــــش ــــــ� ـــــــــا اأم ـــــــــُدن فـــــيـــــالـــــيـــــت ال
ـــــــــــّدَم لـــــــلـــــــوغـــــــى فـــــــــــــــــــردًا ظــــــمــــــّيــــــًا ـــــــــــق ت
ـــــا ـــــراي ـــــش ـــــ� ال بـــــــــــنَي  �ـــــــشـــــــاريـــــــًا  ــــــــال ً  ــــــــت ِق
�ـــــشـــــلـــــيـــــُل املــــــــجــــــــِد يــــــــاأبــــــــى ُحــــــــكــــــــَم قــــــــوٍم
ــــٍت ــــي ُحـــــ�ـــــشـــــني املــــ�ــــشــــطــــفــــى مــــــــن اأهـــــــــــــل ب
ـــــــــــكـــــــــــوِن حـــتـــى اأَعـــــــــــــــّدهـــــــــــــــُم اإلــــــــــــــــــُه ال
ــــــًا ُمــــ�ــــشــــتــــقــــيــــمــــًا ــــــق ــــــري لـــــقـــــد �ـــــشـــــلـــــكـــــوا ط
ــــــــــــــــُه الــــــنــــــا�ــــــسَ ُطــــــــــــّرًا ـــــــــد َوعــــــــــــظ الإل وق
اآٍن كـــــــــــــلِّ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  حمــــــــــّمــــــــــٍد  لآل 
ــــا ــــاي ــــح ــــش ــــــــكــــــــن كــــــــلُّــــــــُهــــــــْم راحــــــــــــــــــوا � ول
ـــــــــــدوت مـــــهـــــدًا ــــــــــراِق غ ــــــــــِع فـــــيـــــا اأر�ــــــــــــــــسَ ال
ـــًا ـــن ـــي ـــش ـــ� ـــــت ح ـــــّم ــــــتــــــي �ـــــش هـــــــي الأر�ــــــــــــــــس ال
ـــــيـــــايل ـــــمـــــنـــــا الـــــل فــــــمــــــا زالــــــــــــــت ُتـــــخـــــا�ـــــشِ
ـــــا ـــــّن م الآراء  دورهــــــــــــــــــــا  فــــــــتــــــــاأخــــــــذ 
ظــــــــــروٍف يف  �ـــــــشـــــــربًا  ــــــمــــــر  ــــــُع ال قــــ�ــــشــــيــــنــــا 
ولئـــــــــي لــــــكــــــم  الــــــــر�ــــــــشــــــــول  اآل  فــــــيــــــا 
ــــــــــدٌي ــــــــــرَم ــــــــــش � حـــــــــــــــيـــــــــــــــدرٌي  ولٌء 
نـــــحـــــُن اهلل  ديــــــــــــــن  ـــــــــار  ـــــــــش ـــــــــ� اأن ويــــــــــــــا 
ـــا ـــن ـــي واأ�ـــــــشـــــــبـــــــح ُحـــــــّبـــــــكـــــــم فـــــــر�ـــــــشـــــــًا عـــل
زادي احلــــــ�ــــــشــــــر  ـــــــوم  ـــــــي ب ـــــكـــــم  ـــــفـــــاعـــــُت �ـــــش

ـــــوَب الــــــــــــــــِرداِء ـــــل ـــــى الـــــرمـــــ�ـــــشـــــاء مـــــ�ـــــش عـــــل
ـــــُل الــــــــدمــــــــاِء ـــــي ـــــش ــــــــهــــــــا � واأغـــــــــــــــــرق اأر�ــــــــشَ
ــــــــالِء ــــــــرب ك يف  َجــــــــــــــــــــــَرْت  ِلـــــــفـــــــاجـــــــعـــــــٍة 
ـــــَد الأولــــــــــيــــــــــاء ـــــي ـــــه ـــــش َكــــــــــــــِرزِئــــــــــــــَك يــــــــا �
ــــــــــــُك بــــــالــــــبــــــكــــــاء ــــــــــــالئ ـــــــت امل ـــــــش ـــــــ� ـــــــه واج
ــــــة والـــــــعـــــــطـــــــاء ــــــام ــــــه ــــــش ــــــ� ــــــال ـــــــــز ب ـــــــــّي مت
ــــــمــــــًا لـــــــــلـــــــــوراِء ــــــــــن حــــــت ي ــــــــــدِّ ـــــــعـــــــيـــــــُد ال ُي
فــــــــــــــــــــــــُرّواُد الــــــــــُهــــــــــدى اأهـــــــــــــل الــــكــــ�ــــشــــاء
غــــــطــــــاء بـــــــــــال  الدمي  ــــــــــــــه  وج ـــــــى  ـــــــل ع
ـــــاء ـــــنـــــ�ـــــش ـــــــــــــــن �ـــــــشـــــــّيـــــــدة ال ـــــــــــــــــــــاٌم واب اإم
ـــــــو الـــــ�ـــــشـــــمـــــاء ـــــــح ـــــــا ن ـــــــريه ـــــــب ـــــــــــــــــراح ع ف
تـــــــــــــاأّبـــــــــــــن مـــــــــــن عــــــلــــــيــــــهــــــا بـــــــالـــــــرثـــــــاء
ـــــــــزاء ـــــــــــٌر بـــــــــالـــــــــَع ـــــــــــدي ــــــــــوٌم ج ــــــــــظــــــــــل وم
كــــــــربــــــــالء يف  الـــــــــبـــــــــال  عــــــــظــــــــم  فــــــــقــــــــد 
ـــــــــــــــاء الأبـــــــــــريـــــــــــاء ــــــِفــــــكــــــت دم بــــــهــــــا �ــــــشُ
ذبـــــــــــيـــــــــــٌح كــــــالــــــ�ــــــشــــــحــــــيــــــة بـــــــالـــــــعـــــــراء
بــــــانــــــتــــــهــــــاِء اآذَن  ـــــــــون  ـــــــــك ال ـــــــــَت  ـــــــــي ول
مــــــــاِء ــــــــــــــــدوِن  ب الـــــــهـــــــجـــــــرِي  يف  وقــــــــــاتــــــــــَل 
الأ�ــــــــشــــــــقــــــــيــــــــاِء جلـــــــمـــــــع  ـــــم  ـــــل ـــــش ـــــ� ي ومل 
ـــــم مــــــــــــداومــــــــــــة الــــــــعــــــــداء ـــــه ـــــت ـــــش ـــــا� ـــــي ـــــش �
ــــــــــالخــــــــــاء ـــــــالم ول ـــــــش ـــــــ� ـــــــل اأعـــــــــــــــــــــــــــــــّدوا ل
ـــــاِء ـــــقـــــ�ـــــش ـــــــهـــــــَج ال ــــــــــــــــَدت اآراوؤهــــــــــــــــــــــــم ن َغ
ـــــــــه قـــــــــــــــوُل الـــــ�ـــــشـــــمـــــاء ــــــوا ب ــــــق ــــــط ومــــــــــــا ن
وحـــــــــثـــــــــهـــــــــم عـــــــــلـــــــــى عـــــــــقـــــــــد الـــــــــــــــــولء
ــــــي مــــــر�ــــــشــــــاتــــــهــــــم نــــــــيــــــــُل الــــــــرجــــــــاء ــــــف ف
ـــــــب والـــــــــــــــــراء ـــــــش ـــــــا� ـــــــن ــــــــاِق امل ــــــــش ــــــــ� ــــــــُع ل
ـــــــاء ـــــــي ـــــــق ـــــــــاِد الـــــــــــــُهـــــــــــــداِة الأت ـــــــــش ـــــــــ� لأج
ـــــــــــــــــاء ـــــــم الإب ـــــــي ـــــــا ق ـــــــه ـــــــل تــــــــــــــــــــــــوارَث اه
ــــــالء ــــــب ويـــــ�ـــــشـــــقـــــيـــــنـــــا الــــــــــــزمــــــــــــاُن مـــــــــن ال
ــــــمــــــراء ــــــل ــــــة ل ــــــق ــــــي ــــــق ــــــــنــــــــا احل وتــــــــدفــــــــُع
ـــــــــز بـــــالـــــ�ـــــشـــــغـــــيـــــنـــــة والـــــــــــعـــــــــــداء ـــــــــّي مت
ثــــــنــــــاء اأو  ـــــــري  ـــــــ�ـــــــش ي مــــــــــــــــــــدٍح  ــــــــــــال  ب
ــــــــــاِء ــــــــــري ـــــــــــــِة ال ـــــــــــــالزم بـــــــعـــــــيـــــــٌد عــــــــــن ُم
ــــــكــــــم اأرواحـــــــــــــنـــــــــــــا كــــــبــــــ�ــــــسُ الـــــــــفـــــــــداِء ل
ـــــــاِء ـــــــوف ـــــــال ــــــــْم ب ــــــــُت ــــــــذل ــــــــُل مـــــــــا ب ــــــــاب ــــــــق ُن
ــــــاِء ــــــفــــــن ال داِر  يف  اأ�ــــــــــشــــــــــَرفــــــــــُت  مِلــــــــــــا 

أدي���ب���ة ال��ح��ي��دري
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العامل  كل   ..! �شيده  اأنــت  زمــن  يف  �شيئًا  اخلــوف  َيعِد  مل  �شيدي، 
م�شلمًا، حرًا ومن ثم �شعدت  العامل  ليبقى  الذبح  اأنك قبلت  يعلم 
وجتعلهم  �شاخ�شًة،  اأجنمًا  الف�شيحِة تختاُر خدمتك  ال�شماء  نحو 
موعدًا  متنحها  البيوت  على  تدور  الإلهي،  العروج  قافلة  م�شابيَح 
املنازل  فوق  ترفرف  طيور  كاأجنحة  حزن  ورايــات  جديدًا،  لطفًا 
املنايا  اأن  يدركون  وحاملوها   ، حــدٌّ ارتفاعها  يحّد  ل  وال�شوارع 

�شاعيات  اإليك..
�شيدي، توّغل حزنَك يف �شمائرنا، وكربالء لي�شت �شوى نفحٍة من 
ماآثر �شوتك، كل عام كاأننا نراك جتوب �شوارعها ت�شاأل عمن قتلك 
راية  لتبقى  الخــالق،  الن�شانية،  لتبني  عنه،  ت�شفح  كي   ظلما 
جدك الوارفة . مولي لو تدعني اأموت معك، فاأنال الرى حيث 

انتظرك.
تّرن  حيث  التاريخ،  يبداأ  حيث  احلــرام  حمّرم  من  النهار  هذا  يف 
�شّماَء حزٌن، هكذا قرع الق�شاء وكتب القدر والعامل لي�س العامل 

الزمن  مع  ذكرَك  اليوم،  ي�شتعملها  اأحد  ل  لغة  ان�شان.  ال  لي�س   ،
يزداد قوة اإن�شانية مل تظهر يف الكون. فاأ�شجع البطال عجز عن 
حتاول  اجلهل  يف  حكيمة  وت�شريحات  وجمدك..  ان�شانيتك  بلوغ 
تخرتق  ال�شك،  من  متوا�شع  بغطاء  الإلهية  حكمتك  من  النيل 
اأعماق الن�شان  �شكينتها، وملا تبلغ  ال�شمع وت�شلب الجواء  حدود 
�شود   فراغات  اإل  منها  يبقي  ل  تنطفئ،  ت�شكب،  تفطم،  املوؤمن، 
تغطي وجه خمرتعيها، ومي�شون نحوك مثلما اأم�شي يف �شكون مثل 

�شعاع ال�شوء ..
ومكان  زمــان  كل  يف  نحرك  على  يبكي  العامل  اأن  -اق�شم  �شيدي، 
من  لي�س  اأنــه  العارفني..؟.  اقناع  كيف  ولكن  الأول،  الطّف  منذ 
ال�شروري معرفة اأي �شيء، واأن امل�شيبة م�شيبة، واأن الدم دم، وما 
كتبه اهلل يف اللوح العظيم ل ميكن اإل ان يكون. فكانت ثورة الدم، 
وكنت اأنت.. اأنت احل�شني �شيدها.اأيها القائد الإن�شان، اأيها ال�شهيد 

اخلالد.. مل َيعِد اخلوف �شيئًا يف زمن اأنت �شيدُه.

ح�����ي�����درع�����اش�����ورأشعُر أن نثيث دمي يتطاير فوق الرأس
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 .. صوُت الحرِّ
صوت الحرية الخالد

الحلقة األولى

طالب عباس الظاهر

: صــــوُت الحـــــرِّ
واأنت..  للمغفرة لديك،  �شبيل  التائبني من عبيدك  للجناة  رباه.. هل 
اإله الكون، وويّل الرحمة؟ فاإن مل يجدوا عندك املالذ الآمن من  اأنت 
حرقة اآلمهم املربحة.. وندمهم وهو يحّز ال�شغاف بعمق كينونتهم.. 
من اأجل الفرار من غليانات هواج�شهم املحتدمة؛ فاإىل اأين هم يلوذون 
اإىل..  اأين..  اإىل  اأجل،  بالذنوب؟  امللطخة  الآثمة  واأيديهم  بذنوبهم 
اأين.. اأي .. ن ..؟ رباه.. واإن مل تُكن لت�شتجيب �شوى لت�شرع الأخيار 

ال�شاحلني من عبادك؛ فمن لالأ�شرار اخلاطئني.. نظريي.
رباه.. رباه.. رباه.. فاأنى الفرار منك.. اإّل اإليك ؟!

منلوج داخلي للحر:
خيوط  ت�شابك  و�شط  قراءته،  املوقف..  تقييم  البدء  يف  اأُح�شن  مل 
اللعبة!، فح�شبت الأمر اأهون مما كنت اأتخّيل، �شاغلتني نف�شي الأّمارة 
الأوهــام..  و�شاح  غ�شيها  بعدما  النا�شعة،  احلقيقة  روؤية  عن  بال�شوء 
وم�شيت اأقاي�س جهاًل ما بني كل الأفعال والأقوال بذات امليزان، وبذات 
واأُ�شاوي غرورًا ما بينهما!،  ُكنِه ت�شرفات الإن�شان،  اإىل  اأنظر  الزاوية 

واإّل اأيزيُد مثاًل كاحل�شني؟ اأم ال�شمر كالعبا�س؟! 
ويالها اإذن من �شهوة.. بل وياله من ظلم للنف�س كبري يف اأ�شل املقارنة.. 

ناهيك عن النظر العقيم يف ماهية النتائج.
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الراوي:
�شيد  ويــا  ــر..  ح يا  ت�شوقها  م�شاواة  اأّي 
اأية  الريا؟ بل  اأين الرى من   ، رياح  بني 
مقارنة هذه التي اأخذتك على حني غّرة، 
واحلجة  اهلل؟  ر�شول  ابن  وقــول  فعل  مع 
اأهل الدنيا، وقد �شما بخلقه النبوي  على 
عما  ف�شاًل  الإن�شان،  قــدرات  م�شتوى  فوق 
الأمة..  كيان  مكانة قد�شية يف  ميّثله من 
اأمة الإ�شالم، بالقرب من قلب اأكمل مر�شل 
ما خلق  اأكمل  بل  الأنبياء وخامتهم..  من 
حممد  امل�شطفى  احلبيب  اهلل،  ويخلق 
ل  وال�شتحقاق..  بالف�شل  اهلل،  عبد  بن 
لهذا  يكن  واإن  فح�شب،  والن�شب  بالقرابة 
�شلى  بّع�شه  وقــد  اأي�شا،  قيمته  ريــب  بال 
بقوله:  نف�شه  من  و�شلم  واآلــه  عليه  اهلل 
بّع�شها  اللحظة  وبــذات  مني(،  )ح�شني 
فرييد  ح�شني(،  من  واأنــا   ( بقوله:  منه 
بالثانية امتداد ر�شالته الإلهية.. ب�شخاء 
اأظلة  ل�شفكه  اق�شعرت  الذي  الزاكي  دمه 
طاغ،  عط�س  ظهرية  بــذات   .. اهلل  عر�س 
لظالمته  وبكت  كربالء،  ثرى  فوق  رانــت 
الدمع  بدل  والأر�شون..  ال�شبع  ال�شموات 
البحار، فلم يرفع   دما.. حتى احليتان يف 
حلظتئذ حجر ومدر من وجه الأر�س؛ اإّل 

ووجد حتته دم عبيط.

منلـوج داخلي للحر:
مبنظور  وحب�شه  للزمن،  ح�شري  امل�شيبة 
الآن فقط.. ل�شالح اأمور الدنيا، ومكا�شبها 
كــان،  ــذ  ُم اآدم  ابــن  عّلة  وتلك  الــزائــفــة، 
من  اأبعد  الب�شار  من  هواه  مينعه  حينما 
ناظريه �شيئا، وقد اأ�شابني بالفعل خداع 
وعــودهــا!،  بــل  الـــكـــاذب..  �شرابها  ــد  وع
وراأ�س  الدولة،  اأركــان  ر�شا  نيل  مبحاولة 
وجتــّنــبــًا  الــفــا�ــشــق..الــفــاجــر،  �شلطتها 
لإثارة حفيظتهم من اجل املحافظة على 
اأبنائي.. و.. و.. وهذي  م�شتقبل قومي.. 

نف�شي الأمارة بال�شوء..!
هــواي،  خلف  الن�شياق  الأدهـــى  والأمـــّر 
فبماذا  الفعلة،  لعاقبة  احل�شبان  دون  من 
للنبي  وقبلهما  وفاطمة،  لعلي  غدًا  اأعتذر 
اأحدثته  الذي  الأمل  جّراء  من  امل�شطفى 
اإ�شاعة  اإثـــر  حبيبه،  احل�شني  نف�س  يف 
بنات  وبينهن  بيته  اأهــل  نف�س  يف  الرعب 
الأطفال  خا�شة  واأ�شحابه،  اهلل  ر�شول 
وبينهم  الفعلة،  تلك  ب�شنيع  والن�شاء.. 
بــاأذيّن  �شمعت  وقــد  اهلل..  ر�ــشــول  بنات 

هذين تعايل �شراخهم.
صــوت الحــر:

اأن�شانيها  قــد  احلــكــمــة!  ايـــن  الــلــعــنــة.. 
اللعني  ا�شتغفلني  لــربهــة،  الــ�ــشــيــطــان 
اأمر  فاأوهمني، ونّفذت دون ترٍو وباحلرف 

بالقوم" فجعجعت  جعجع  زياد:" اإن  ابن 
بخيلي ورجايل، واعرت�شت �شبيل القافلة 
هجري  نحو  بهم  وحــدتُّ  فيهم،  احل�شني  و 
يحجب  طريق..!  قاطع  كــاأّي  ال�شحراء، 
ك�شراب  ال�شاطع،  اأطماعه  بريق  ب�شريته 
تقدمهم  اأثـني  كي  مــاًء،  الظماآن  يح�شبه 
اأتوا..  حيث  من  فيعودون  الكوفة،  �شوب 
حقنًا للدم، وكفى امل�شلمني �شَرّ قتال كهذا.

الراوي:
لتقرر  تكون  فمن  الرياحي!،  بن  يا  ويلك 
ــو حجة  بــن عــلــي، وه بـــدًل عــن احل�شني 
الأر�ــس،  على  وخليفته  عباده،  على  اهلل 
وابن و�شيه  ور�شله،  اأنبيائه  و�شبط خامت 
الزهراء  نبيه  بنت  وابن  املوؤمنني..  اأمري 

وب�شعة حبيب اهلل �شيدة الن�شاء. 
يفعل  مــا  ــدري  ي ل  ــو  اأه لل�شخرية..  ــا  اأي
اآنئذ،  تخيلت  كيف  فكيف..  لتـنّبهه؟! 
به  تفكر  ما  باأن  وغدرها؛  النف�س  بغرور 
جميعًا  النا�س  يف  هل  اأَو  عنه؟  خفي  قد 
اأو  الأر�ــس  م�شارق  يف  غريه  نبي  بنت  ابن 
امل�شيئة  يد  نق�شت  فــرد  ومثله  مغاربها؟ 
العليا اأحرف ا�شمه على �شاق العر�س مبداد 
من نور، حتى من قبل خلق الأكوان، وذكره 
يف ال�شماء لأعظم منه على الأر�س.. كونه 

احل�شني! وما اأدراك ما احل�شني؟!
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مثلي ال يحزُن على منْ يختاره اهلل شهيدًا...!

الى روِح الشهيد البطل  )اياد عبد الكاظم حسن العلياوي(           

بدأتُ أتنفسُ بصعوبةٍ، والسماء ملبّدة باألماني المحنطة، انتظر خبرًا، وأتطلع دون صبر الى القادمين 
من أرض المعركة أشم رائحتهم، فأنا على يقين أنه سيأتي ويحقق رغبتي برؤية جسده مُلتحفا بأعالم 

القداسة..أغرقتني القناعة بأنه شفيعي بعد الموت. ان كان هناك مَنْ يلومني ان أرى ابني )أياد( شهيدًا، 
أقبّل يدهُ وقدمهُ، مثلي ال يحزن على من يختاره اهلل شهيدًا.

حيدر عاشور
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ّح عيّل خمرتقًا جتاويف السمع: مجيع الناس  بقي صوت )أياد( يلرُ
يذهبون للموت عن طريق احلياة اال حشد اهلل املقدس يذهبون 
للحياة عن طريق املوت. وقع خطواته يف قلبي تدّق كحبات املطر 
عىل زجاج النافذة، كالوتد يف األرض ختربين إنه طريقي اىل اجلنة، 
عمري  سني  بظاللهمِ  تفيأت  ان  بعد  حيايت،  يف  الصلب  واجلدار 

املتعبة بمرض الرسطان الذي ينخر بجسدي ببطء .
أصبح  وح��ني  الكريم،  ال��ق��رآن  من  اج��زاء  حفظ  طفولتهمِ  يف 
امتزجت  التي  وصفاته  وصفائهمِ،  نقائهمِ  يف  الشمس  زاحم  شابًا 
باألخالق احلسينية الرفيعة التي ال يناهلا إال ذو حٍظ عظيم. معلنا 
لكل  مواظبًا  السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  لزائري  خادمًا  نفسه 

جملس حسيني يذكر فيه االمام وآل بيته االطهار. 
 وحني جاء صوت اجلهاد الكفائي عّده خطوة نحو ابتداء املرّسة، 
الدفاع  العليا يف  الدينية  املرجعية  لنداء  امللبنّي  االوائل  فكان من 
عن الوطن واألرض واملقدسات. ختم اختياره بختم الشهادة لن 
يقبل دوهنا شيئا. قّبَل بناته اليافعات) رقيه ونرجس ( وعانقهن 
قائاًل: امللتقى يوم املعاد. افتخرن يب وال تبكني فراقي، واذكرين 
حني يقول القارئ »صىّل اهلل عليك يا ابا عبد اهلل احلسني« صدقني 

يا فلذات كبدي أين اسمع هذا النداء براحة ضمري.  
 

احلشد  تشكيالت  احد  القتايل  االك��رب  عيل  التحق«أياد«بلواء 
وبدأت  املقدسة.  احلسينية  العتبة  باسم  انطلقت  التي  الشعبي 
أخباره تنعش القلب فكان بطاًل شجاعًا ال هياب املوت، مقاتاًل ال 
يشّق له غبار شارك مع جماهدي لوائه يف حترير االرايض املغتصبة، 
ني  وحترير أهلها من عنف التكفرييني االقزام. كان ال يفّرق بني سرُ
الصلبتني،  بذراعيهمِ  السامء  وشيعي، وصابئي ومسيحي، حمتضنًا 
قبة  له  يتوشح  واملوت  غطاًء،  وتراهبا  رسيرًا،  االرض  مفرتشًا 
نزوله من  عند  الشهادة حوله.  يبرص  يرُويل وجهه  فحيثام  السامء، 
احلشد  حزين،  قوله:أيب،أنا  يكرر  كان  البرصة  ملدينته  املعارك  
راح ينترص وأنا ما استشهدت. أدعرُ يل ان أتوسم الشهادة ألكون 
ان يطيل عمرك ويرفع  اىل اهلل  شفيعًا لك عند اهلل.أيب سأتوسل 
وأحفادك  ألبنائك  أبوية  شمعة  لتكون  املميت  الرسطان  عنك 

حتى حيني اللقاء مع مْن نحب من الشهداء والصديقني. 
وصدرهمِ  جبينهمِ  من  قّبلته  عليه،  روحي  فاضت  نفيس  امتالك  مل 
كاد  حتى  كثريًا  وبكينا  طوياًل  فتعانقنا   . ويديهمِ ونحرهمِ،  وعينيهمِ 

يغمى عيّل، فكالنا كان يشعر انه العناق االخري ال حمال.
 كانت اجازته قصرية من اجل ان يأخذين اىل املستشفى. يف طريقنا 
قال وهو يامزحني بحب كبري: أيب سأتغيب مدة أو اىل األبد، قد 
تكون هذه اللحظة آخر مشاهدة للبرصة ولقضاء الزبري وللبيت 
ولك ولزوجتي وأطفايل، وقد تكون آخر معركة حترير ستكون يل 
يف جزيرة اخلالدية وهي املحطة األخرية، وسآيت شهيدًا فال حتزن 
ألنني سأكون معك يف كل حلظة كظلك..أيب، أوصيك ان تشّغل 
بضاميرنا  »ياحسني  قصيدة  تشييعي  يف  الصوت  مكربات  عرب 
وسّمي  لإلمام  زياراتك  يف  واذكرين  الرميثي«.  ياسني  بصوت 
احلارضين  احد  سأكون  أنني  واعلم  اإلمام  باسم  عزائي  جملس 

ألن روحي لن تفارق روحك أينام تذهب وأي يشء تفعل .... 
وساد  انعقد  ولساين  يرتعش  وجسدي  خيفق  وقلبي  حيدثني  هو 
النفس،  انقطاع  حد  وبكينا  تشابكنا  وعي  وبال  بيننا  الصمت 
وقلت بحرسة والد واثق من استشهاد ولدهمِ: أمتنى لك الشهادة 

وأن تكون شفيعي يوم القيامة.
وحني وّدعني الوداع االخري وغاب عن برصي والبرصة، غاب 
عىل  الرضوس  القتال  من  أيام  لعرشة  تابع  وأنا  النوم  عيني  عن 
أعتى  وجيندل  حيرر  االكرب  عيل  االنبار-ولواء  -خالدية  ارض 

يوم  برشى  زّفت  االنبار..وحني  أهيل  عىل  وأقساهم  الدواعش 
اخلميس -4/ 2016/8م- حترير االرض من ارهاب)داعش( 
وهو  النشامى  اكتاف  عىل  البطل«أياد«حمموال  جاء  التكفريي، 
العراق..  وعلم  السالم(  احلسني)عليه  االم��ام  راي��ة  يلتحف 
لقد  حسني..  يا  فزت  لقد  قلبي  انياط  مّزق  بصوت  فرصخت 

فزت بك...!.
واخلوف  املرض  أهنكها  التي  قويت  خمزون  من  تبقى  بام  قلتها   
باسم  العزاء  مراسيم  كبدي.أعلنت  لفلذة   والشوق  والقلق 
فشاركت  الطاهرة  روح��همِ  عىل  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
زبري البرصة عىل بكرة أبيها يف وداع بطل لواء عيل االكرب وفخر 

البرصة الفيحاء.
رحيل  عىل  أي��ام  ثالثة  اال  متضمِ  ومل  وامل��وت،  الزمن  يتوقف  مل 
الشهيد )أياد العلياوي( حتى فاضت روح االب )عبد الكاظم( 
عند  اللقاء  عىل  تعاهدوا  فقد  الشهيد.  بولدهمِ  والتحق  احلياة  عن 

مليك مقتدر.

* أبي أوصيك ان تشغّل وعبر مكبرات الصوت في تشييعي 
قصيدة )يا حسين بضمايرنا(
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الكتاتيب في كربالء           ماضي يزخرُباإلبداع

هذه الكتاتيب بإمكاناتها 
المحدودة كانت النواة 

الرئيسية لما موجود اآلن 
من المدارس والجامعات 

والصروح التعليمية االخرى 
التي وصلت ماوصلت اليه 

من الرقيّ والتقدّم..

املهمة  احلضارية  بمعاملها  القديمة  العراقية  املدن  اشتهرت 
جوانب  كل  ويف  احلارض  وقتنا  اىل  شاخصة  بقيت  والتي 
التقّدم  وبفعل  الزمن  وبمرور  والعملية  العلمية  احلياة 
التطور  تواكب  املعامل  هذه  اخذت  االنسان  عىل  طرأ  الذي 
وتدعمه وصواًل اىل ما نجده اليوم من املؤسسات التي ختدم 
تركت  التي  املعامل  بني  ومن  املختلفة،  مراحله  يف  اإلنسان 
بصمة واضحة يف تاريخ املدن العراقية قدياًم الكتاتيب فهي 
املدن  يف  املعرفة  ركائز  من  مهمة  ركيزة  كانت  بدايتها  يف 
وخصوصًا الدينية منها؛ ألهّنا متثل البدايات األوىل للمرحلة 

التعليمية لالنسان يف ذلك الوقت بدءًا بقراءة القرآن الكريم 
وجتويده وصواًل اىل تعليم اإلمالء والكتابة واخلط.

كانت آلية التعليم يف هذه الكتاتيب باتباع طريقة احللقات 
الشيخ وعادة  ينترشون حول  التالميذ  العلمية، حيث كان 
مايكون من بينهم واكربهم سنًا ويعرف يف املصطلح السائد 
عندهم ب�«اخللفة« النه خيلف الشيخ حيث جيلس يف مكان 
االمتحان  بإجراء  ويقوم  صغرية  منضدة  وأمامه  مرتفع 
مادة  اما  هلم،  أرُعطي  ال��ذي  ال��درس  يف  للطالب  اليومي 
وبالنسبةلطريقة  اهلجاء،  بأحرف  تتمثل  فكانت  الدرس 

م.د خديجة ح�شن الق�شري
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الكتاتيب في كربالء           ماضي يزخرُباإلبداع

التعليم فتتم من خالل كتابة األحرف منفصلة من قبل الشيخ أو »اخللفة« 
عىل رأس الورقة فيملؤها التالميذ عىل نفس النسق كي يقوى اخلط، ويكتب 

التالميذ السطر أكثر من أربعني مرة.
أما عن أدوات الكتابة املستخدمة فقد كانت تستخدم الصحيفة النحاسية 
الذي  املاء  طريق  عن  ويرُمسح  األسود  باحلرب  عليها  يكتب  حيث  »التنكة« 
يوضع يف »الربمة« وهي إناء من اخلزف يستعمل لغسل الكتابة فمثاًل عندما 

يكتب الشيخ سطرًا يتضمن البيت اآليت:
اال إنام الدنيا كمنزل راكبمِ    أناخ عيش الليل وهو يف الصبحمِ راحلرُ

التلميذ  ويظل  نحاسية  صفائح  عىل  مرات  أربع  أو  ثالث  التالميذ  يكتبها 

يكّرر نفس الدرس ملدة أسبوع تقريبًا إىل أن 
يغريه الشيخ ببيت شعر آخر أو حديث نبوي 
رشيف، ويف حال تكرار اخلطأ يف الكتابة من 
عىل  بالرضب  معاقبتهم  تتم  التالميذ  قبل 
األيدي بالعصا ويتم امتحان التالميذ من قبل 
الشيخ أو »اخللفة« يف األسبوع مرة عىل األقل 
هذه  جتهيزات  وكانت  والكتابة،  القراءة  يف 
الكتاتيب من املستلزمات الرضورية تقع عىل 
عاتق التلميذ نفسه حيث كانوا جيلسون عىل 
أفرشة صغرية توضع عىل األرض يأتون هبا 
من بيوهتم مع رحالت يوضع عليها القرآن 
ومزخرفة  مرّصعة  الرحالت  وهذه  الكريم 

لب من اخلارج. بنقوش مجيلة جترُ
بإمكاناهتا  الكتاتيب  هذه  أّن  هنا  املالحظ 
املحدودة كانت هي النواة الرئيسية ملا موجود 
وال��رصوح  واجلامعات  امل��دارس  من  اآلن 
ماوصلته  وصلت  التي  االخ��رى  التعليمية 
الكتاتيب  كامأّن«هذه  والتقّدم،  الرقّي  من 
ان  استطاعت  فقد  بساطتها  من  الرغم  عىل 
خترج فئة من العلامء والفقهاء واالدباء الذين 
العلمية  احلركة  إث��راء  يف  بارز  دور  هلم  كان 
احلالية  أجيالنا  والزالت  جوانبها  بمختلف 

ومن سبقها تنتفع بام تركته هلم هذه الفئة.
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ارث كربالئي قديم اشتهر بمحال الخياطة 
�شوق العرب...

ان كربالء تلك المدينة التي استمدت الروح والحياة والبقاء من الفاجعة االليمة الخالدة 
التي انعمت عليها لتصبح مركزا دينيا عاما في العالم االسالمي، غير ان حياة كربالء 

وعمرانها ومعالمها الخاصة كمدينة مهمة وما طرأ عليها خالل القرون والعصور 
المختلفة لها اهمية كبرى من ناحية االثار التاريخية التي تدل على مدى عراقتها بغض 
النظر عن حيويتها وفاعليتها التجارية على مرّ العصور االسالمية، ومن هذا الباب لعبت 
االسواق التراثية دورا كبيرا في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية في المدينة 

المقدسة اذ  ان السوق ال تعمل كشريان للحياة االقتصادية فقط؛ انما للحياة االجتماعية 
العامة للمدينة، وتخصصت االسواق الشعبية في كربالء الى اختصاصات عديدة تعتمد 

على نوع البضاعة السائدة فيه، فهناك اسواق خاصة لبيع المواد الغذائية واخرى لبيع 
التحفيات بما في ذلك اسواق  خاصة للخياطين والسباكين والنجارين الخ، ومن هذه 

االسواق القديمة والمهمة في مدينة كربالء هو سوق العرب الذي اشتهر سابقا بمحال 
الخياطة ومن ثم تحول الى بيع االقمشة نظرا للتطور الكبير في نوع المالبس الجاهزة. 
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بداية التاأ�شي�س
ملعرفة املزيد عنه حتدث املهندس الزراعي املتقاعد )حممد حسن 
عيل الرفيعي( احد اقدم رجاالت السوق والذي يعمل يف بيع 
االقمشة وهي املهنة التي توارثتها عن والده قائال: »يقع سوق 
العرب بني احلائر احلسيني وشارع االمام عيل )عليه السالم( 
ويتصل بسوق اخلفافني - )سوق النعلجية( – بحسب اللغة 
العامية، عرب فروع صغرية تنترش فيه حمال اخلياطني، ويعدُّ من 
االسواق الرتاثية احليوية واملهمة يف املدينة، وقد أنشئ السوق 
سنة 1718 عىل يد الوايل )امحد االغا( ويرجع عمره اىل اكثر 
كانوا  الغالبية  ألن  االسم  هبذا  مّي  سرُ وقد  عام،   )300( من 
ّحل وكانت بضاعتهم املعروضة  يرتادونه من العرب البدو الررُ
معروفة لدى اجلميع، ويف الوقت نفسه فاهنم كانوا يشتهرون 

برشاء الفروة الشتائية من السوق نفسه.
مراحل التو�شعة والعمران

كان سوق العرب يف السابق اطول من السوق املوجود حاليًا 
يف  والعمران  التوسعة  مراحل  لدخوله  معظمهمِ  ازالة  تم  فقد 
فان سوق  الذكر  احلائر احلسيني، وعىل سبيل  كربالء ضمن 

ازالة  تم  فقد  العجم(  )س��وق  يسموه  كان  ال��ذي  احلسني 
معظمه بسبب هتديم املدينة القديمة.

اختالف الب�شاعة
ان البضاعة التي تباع يف السوق سابقا ختتلف عن البضاعة 
الن  تغرّيت  واالقمشة  املحال  ان  حيث  احلالية  املوجودة 
بضاعة  عن  ختتلف  ّحل  الررُ البدو  حيتاجها  التي  البضاعة 
ومن  السميكة  االقمشة  حيتاج  ف��األول  العادي،  املواطن 
مجلتها الفروة الشتائية، ويف السابق كانت تستورد البضاعة 
من بغداد وحاليًا ايضًا بعضها تستورد من العاصمة نفسها 
والبعض االخر من كربالء وحتديدا اسواق اجلملة، والسوق 
والنسائية، وبشكل عام  الرجالية  االقمشة  ببيع  حاليًا خيتص 
فان الطلب قلَّ عىل مجيع االقمشة عام كانت عليه سابقا بسبب 
توّفر املالبس اجلاهزة، ولكن مع هذا هناك من يطلب القامش 

بغية ان يفّصل ويلبس حسب ذائقته اخلاصة.
�شخ�شيات مهمة

يزال  ال  )واحلديث  السوق  يف  العاملة  الشخصيات  ابرز  ان 
له( هي عائلة الشامي ووالدي احلاج عيل الرفيعي وال الطيار 
الصايف  بيت  وحمال  القرييش  سلامن  ومنهم  القرييش  واحلاج 

وسيد حممد االشيقر وقسم من حمال الندافة.
مراحل العمار

للعتبة احلسينية  العامة  االمانة  فان  فيام خيص مراحل االعامر 
املقدسة عملت عىل تأهيل واعادة بنائه جمددا ورفع التجاوزات 
للظروف  املالئمة  كاربون(  )البويل  بامدة  السقف  وانشاء  منه 
البيئية يف العراق واكساء ارضيته بامدة الرخام، وانشاء شبكة 
ماء وجماري جديدة فضال عن شبكة مطافئ احلريق ومنظومة 

املراقبة.
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سركيس 
يتنفسُ الحسين

لعلَّ سائلاً يسأُل: ما هو سرُّ ُوقوِف املسيحّينَي بنَي يَدْي فاجعِة أيب األحرار اإلماِم احلسني 
ٍن؟ وملاذا ظّلْت  )عليه الّسلم(، جيتمعوَن خبشوٍع، ويستذكروَن بإجلٍل، ويستحضروَن بتمعُّ

ا؟ فِّ حمتفظةاً حبرارِتها وقد مضى عليها ما ُيقارُب األربعَة َعشَر قرناً مأساُة الطَّ

بقلم سركيس الدويهي / لبنان
ْن  تكرُ مل  الّسالم(  )عليه  احلسنيمِ  هنضَة  إّن 
ظاهرًة انفعالّيًة لفورٍة عابرٍة، بل كانت يف 
ًيا َعزوًما للقوى الّظالمّيةمِ  واقعمِ األمرمِ تصدِّ
َلًة الجتثاثمِ البمَِدعمِ  لجمِ َ الغاشمةمِ، وَصْيَحًة جمرُ
لذلك،   . األفكارمِ ووثنّيةمِ  النُّفوسمِ  وَدَغلمِ 
الّنهجمِ  مع  يتقاَربرُ  احلسينيُّ  فالّنموذجرُ 
املسيحيِّ يف اعتامدمِ النََّسقمِ اإلنساينِّ للّثورةمِ، 
ا ما هَنَضا إاّل لتوكيدمِ وترسيخمِ احلقِّ  فكالمهرُ
َلتمِ الّرساالترُ الّساموّيةرُ  نزمِ اإلهليِّ اّلذي ما أرُ
 ، الّنفوسمِ أعامقمِ  يف  همِ  لتكريسمِ إاّل  الّثالثرُ 
مرُ عالقَة اإلنسانمِ بربِّهمِ  نظِّ وهو احلقُّ اّلذي يرُ
ثمَّ بأخيهمِ يف اإلنسانّية. ومثلام جاَء املسيحرُ 
بالعهدمِ  ا  ً َبرشِّ مرُ اليهودمِ  إىل  الّسالم(  )عليهمِ 
َفتمِ  رِّ وحرُ الّضامئررُ  َفَسَدتمِ  بعدما  اجلديدمِ 
وَضَفروا   ، وجلدوهرُ  ، فاعتقلوهرُ  ، الرّشائعرُ
عليهمِ  فافتدى   ، وصلبوهرُ  ، بالّشوكمِ جبيَنهرُ 
��همِ ال��ّن��اَس أمج��ع��نَي، خرَج  ال��ّس��المرُ ب��آالممِ
ًرا  َبطمِ وال  ا  ً َأرشمِ ال  الّسالم(  )عليهمِ  احلسنيرُ 
ًدا، بل لطلبمِ اإلصالحمِ  فسمِ وال ظاملًا وال مرُ
بعدما  االنحرافمِ  ولتقويم  همِ،  ج��دِّ أّمةمِ  يف 
مِ،  ها املرَُتَجربِّ أطلَّتمِ اجلاهلّيةرُ من جديٍد برأسمِ
أن  إاّل  َلقاءمِ  الطُّ أبناءمِ  األدعياءمِ  من  كاَن  فام 

القليلةمِ  القّلةمِ  ، وَأجَهزوا عليهمِ وعىل  قاتلوهرُ
، فافتدى عليه الّسالمرُ  من أبنائمِهمِ وأصحابمِهمِ
من  همِ  جدِّ ديَن  وأصحابمِهمِ  وبأبنائمِهمِ  همِ  بنفسمِ

ْيغمِ والّضاللمِ والّتحريف. الزَّ
ام الّسالم( قّدما  إّن املسيَح واحلسني )عليهمِ
القيممِ  أجلمِ  من  قرباًنا  الّطاهرَتنْيمِ  ام  نفَسْيهرُ
أّيةمِ  من  َأةمِ  َ املرُ��ربْ الّساميةمِ  واألخالقمِ  الّنبيلةمِ 

أغراٍض دنيوّيٍة أو مغانَم شخصّيٍة.
ْيممِ  الضَّ وَرْفضمِ  والكرامةمِ  اإلباءمِ  شعلَة  إّن 
اإلمامرُ  أوقَدها  اّلتي  العقيدةمِ  عىل  والغريةمِ 
احلسني )عليه الّسالم( بملحمتمِهمِ اخلالدةمِ، 
الّشهادةمِ  دممِ  من  جديٍد  بحرٍب  وأوَضَحها 
، ومل  هورمِ ، كانْت يتيمَة الدُّ فِّ فوَق ثرى الطَّ
لمِ الّتاريخرُ شبيًها هلا ال يف املعنى وال  يرُسجِّ
ا درجاٍت فوَق  يف املبنى، وارتَقْت بعنفواهنمِ
َخصرُ  ادرُ هبا النُّفوسرُ وترُسرَتْ املالحممِ اّلتي جترُ
احلسنيمِ  شخصّيةرُ  فكانت   ، األرواحرُ هلا 
َلةمِ َأَبَد  )عليه الّسالم( شمعَة األديانمِ املرُْشَتعمِ
وتتوّقدرُ   ، الَفّوارمِ ها  بَأوارمِ َتلَتهمِبرُ   ، هورمِ الدُّ

. درُ بحرارٍة ضاريٍة، ال َتنطفمِئرُ وال خَتمرُ
وهلذا، كاَن احلسنيرُ )عليه الّسالم( َمهوى 
األبّيةمِ،  الّضامئرمِ  ْشَق  وعمِ الّشّفافةمِ  القلوبمِ 

a

ت
اال

مق



جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

49
ل�سنة 2020 م

»كربالَء«  اإلنساينِّ  للّتاريخمِ  ترَك  ألّنه 
الّثوريِّ  الّزاخرَة باألدبمِ  تلك اجلامعَة 

والعقائدمِ اجّلّمة.
إنَّ ثورَة اإلماممِ احلسني )عليه الّسالم( 
إسالمّيًة شيعّيًة فحسب،  ثورًة  تكْن  مل 
مطَلَقًة،  إنسانّيًة شاملًة  ثورًة  كانت  بل 
ها عىل امتدادمِ  ها كربالء وممِساحترُ ساحترُ
احل��س��نَي )عليه  ف���إّن  ال��ك��ون. هل���ذا، 
يأتمِ  َدًة، ومل  فئًة حمدَّ خَيرُصُّ  الّسالم( ال 
من أجلمِ مرحلٍة عابرٍة َتنَقيض بانقضاءمِ 
َوْه��َج��هرُ  م��انرُ  ال��زَّ فَيمَتصُّ   ، احل���دثمِ
فكلُّ  أط��الٍل.  َد  جمرَّ هرُ  كرُ ويرترُ الّساطَع، 
ْسَلبرُ  وترُ  ، احلّرّياترُ فيهمِ  نَتَهكرُ  ترُ مكاٍن 
وكلُّ   . كربالءرُ  ، القيمرُ َدررُ  وهترُ  ، احلقوقرُ
فيهمِ  ��ذَب��حرُ  ويرُ ب��ريٌء،  فيهمِ  قَتلرُ  يرُ زم��اٍن 

عاشوراء.   ، رٌّ حرُ فيهمِ  ويرُطَعنرُ  مظلوٌم، 
مَلا  القضاءمِ  يَد  عاشوراءرُ  دخَلْت  ولو 
عىل  هبَّْت  ول��و  ق��اٍض،  ميزانرُ  اختلَّ 
لَّ وطٌن، ولو المَسْت  ذمِ أرُ ملا  رايٍة  َخْفقمِ 
والفساد،  لمرُ  الظُّ ساَد  ملا  حاكٍم  سادَة  ومِ
وَلومِ استَوْت عىل رسيرمِ خالفٍة ملا عَرَف 
ولصوَص  األرضمِ  قراصنَة  الّتاريخرُ 

. مممِ األرُ
ال��ّس��الم(  )عليه  احل��س��نيرُ  ك��ان  لقد 
أراَد   ، ح��ض��اريٍّ م���رشوٍع  ص��اح��َب 
املحّبةمِ،  حضارَة  َيبنمَِي  أن  خاللمِهمِ  من 
بعد  فأضحى   ، وال��ّس��الممِ  ، وال��ع��دلمِ
أعىل  وَمثااًل  اًم،  لهمِ ومرُ دوًة،  قرُ همِ  استشهادمِ
باةمِ، واألحرارمِ حوَل العامل. ، واألرُ ّوارمِ للثُّ
الّساميةمِ  احلسنيمِ  بتعاليممِ  َك  الّتمسُّ إّن 

 ، اأَلمانمِ َبرِّ  إىل  هَتدينا  اّلتي  املنارةرُ  هي 
احلياةمِ  أم���واجمِ  يف  ��َط  ��َخ��بُّ ال��تَّ نا  برُ نِّ وجترُ
توقمِظرُ  اّلتي  الرّصخةرُ  وهي  الّصاخبةمِ، 
اخلانعةمِ  ال��ّن��ائ��م��ةمِ  ال��ّش��ع��وبمِ  ض��امئ��َر 

لم. اخلاضعةمِ املستسلمةمِ للباطلمِ وللظُّ
َم  علَّ ال��ّس��الم(  )ع��ل��ي��همِ  احل��س��نَي  إّن 
فَض،  الرَّ  ، العصورمِ مرِّ  عىل  األجياَل، 
والّشجاعَة، والّتضحيَة، واإلخالَص، 
والتَّفاين، فهو الّثائررُ املقدامرُ األيبُّ اّلذي 
يف  َة  يَّ احَلممِ وأشعَل  القلوَب،  ���َب  َأهْلَ
دمائهمِ  بفضلمِ  كربالءرُ  فغَدت   ، النُّفوسمِ
 ، واألخالقمِ  ، اجلهادمِ يف  مدرسًة  الّزكّيةمِ 
رَبترُها رشًفا ال يعلوهرُ  ، وحاَزْت ترُ َيممِ والقمِ

رشٌف، وفخًرا ال يرُضاهيهمِ فخٌر.
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المرجعية الرشيدة 

الرشيدة  املرجعية  خطاب  س��امت  من  وجود   وعدم  والوضوح  بالرصاحة  يتصف  تفسريا انه  خطاهبا  تفسري  او  للتأويل  معينة  وما منحرفا عن املعاين واألفكار او يكون مّحال اوجه فرصة  اخلبيثة  النوايا   ذوي  من  البعض  وحسب ليستغلها  يشاؤون  كام  باحلقائق  ليعبثوا  األهداف اكثرهم،  والعرجاء  العوجاء  اجندهتم  توحي  يف السامية  التي تتوخاها املرجعية يف خطاهبا املبارش ما  السيام  وال��داين،  للقايص  معروفة  معة التي كان يتطرق فيها ممثال املرجعية للجمهور  طب اجلرُ الصايف العليا كل من سامحة العالمة الشيخ عبد املهدي خرُ امحد  السيد  العالمة  وسامحة  تلك فهام يتطرقان فيها اىل مجلة من األمور التي ختص الكربالئي  خاصة  كافة  جوانبه  ومن  العراقي،  وأمنهم الشأن  ومعيشتهم  املواطنني  حياة  متس  عن التي  تاما  تعبريا  يعرّب  بام  العراقية  الدولة  تناوال وحتليال وجهة نظر املرجعية الرشيدة انطالقا من حرصها ومصري  العراقي  الشأن وتقديم النصيحة، وإعطاء احللول الناجعة هلا إن االبوي يف قضايا الشارع  حيثيات  مع  والتعامل  احلاجة،  وبحيادية استدعت  حمضا،  إرشاديا  أبويا  تعامال  العراقي 
التي وموضوعية تامة. املمض يف بعض وسائل اإلعالم  مع ولألسف  واملهني  الصحيح  التعاطي  يف  موفقة  تكن  فيها بالوضوح والرصاحة وعدم املجاملة فهو خطاب املرجعية الرشيدة  الذي كام قلنا هو خطاب يتسم طرح املرجعية ومل تكن منصفة يف تناوهلا خلطاب مل  لبَس  ال  واحدة  زاوية  ومن  اجلميع  او خياطب  االس��ت��ع��ارات  او  اخلاطئ  للتفسري  جم��ال  االلغاز او  او  الكنايات  او  التوريات  او  يضع املجازات  جامع   وطني  خطاب  فهو  واالح��اج��ي، 

تفسريا  رسِّ  فرُ ان  حدث  وان  احلروف  عىل  ال النقاط  فاملشكلة  للواقع  مغايرا  او  مغلوطا  او  الكلامت تكمن يف هذا اخلطاب بل يف األجندات اإلعالمية خاطئا  اعناق  تلوي  التي  الوسائل  هلذه  ارسائيل املريبة  كبني  حمرفا  او  منحرفا  تفسريا  او وتفرسها  الكتلوية  او  احلزبية  توجهاهتا  يناسب  ترتئيه املناطقية او املذهبية او الطائفية وحتى الشخصية وبام  بام  الوسائل متّول وتوّجه  بعد من أهداف هي غالبا ما تيسء اىل الشعب العراقي والكثري من هذه  تأسست  التي  الديمقراطية  التجربة  واىل 
عليه التغيري النيساين2003. تنطيل  يعد  مل  العراقي  ال��ش��ارع  رج��ل  فهي تتعاطى مع خطاب املرجعية بانتقائية فجة، وجتيري األجندات املشبوهة لبعض وسائل اإلعالم التي إن  الرشيدة  املرجعية  خطاب  ملقاصد  ف ما تقتبسه عن مساره االقرب للحقيقة( ما يناسب توجهها، وسياساهتا تارة اي وسائل اإلعالم تقتبس )او تقتطع باملعنى مفتعل  أخبارا الصحيح إهياما للرأي العام بان خطاب املرجعية املغرضة، والكيدية، وحترِّ تبث  وت��ارة  ذاك  او  النحو  هذا  عىل  يتعلق جاء  ما  كل  عن  متجردة  املرجعية  عن  املقابل مفربكة  ويف  واإلع��الم  الصحافة  مهنة  تتخذ بأخالقية  قلتها  رغم  منصفة  إعالمية  وسائل  املرجعية أسلوبا مغايرا من املمكن ان نسّميه أسلوبا يتوخى توجد  خطاب  مع  بالتعامل  الوطنية  والشعور املصلحة  الشعب  ضمري  يمثل  خطابا  كونه  األصيل عىل  الوطني  واالنتامء  التارخيية  الوطنية جتسيدا فضال عن دور املرجعية يف احلفاظ عىل مقومات باملسؤولية  الوحدة  دورها الدين واملذهب وجتسيد  من  انطالقا  ومتزن  واٍع  بخطاب  األبوي الراعي جلميع ألوان الطيف العراقي.حقيقيا 

عبا�س ال�شباغوالعالم املنحرف
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المرجعيُة  الدينيُة العليا
استقبال  عىل  البلدان  سائر  ويف  العراق  يف  الشيعةُّ  إعتاَد 
شهر األحزان بمظاهر عاشورائية متنوعة، قد ختتلف يف 
الظروف  بحسب  آخر  إىل  بلد  من  حجمها  ويف  طبيعتها 
شهد  وق��د  ال��ب��ل��دان،  ه��ذه  يف  الطائفة  بأبناء  املحيطة 
العراق- وهو البلد الذي وقعت عىل أرضه فاجعة الطف 
فاحتضنت كربالء تلك األجساد الطاهرة واألرواح التي 
تفاوتت  السالم-أزمنة  عليه  الشهيد  السبط  بفناء  حّلت 
بالشكل  الظهور  حيث  من  العاشورائية  املظاهر  فيها 
املراد هلا ان تكون عليه لتناسب حجم املصيبة التي حّلت 
حتّرر  بمدى  األمر  هذا  تعّلق  وأهله،ولطاملا  باإلسالم 
هؤالء الشيعة من ضغوطات وممارسات األنظمة احلاكمة 
مجلة  من  بأهنا  اإلمامية  الشيعة  اعتقاد  عليه  ملا  املخالفة 
بقصد  بإحيائها  والتعبد  تعظيمها  ينبغي  التي  اهلل  شعائر 
القربة املطلقة يف سلوك طريق مودة ذوي  القربى،وهذا 
أمر ال يوافق هوى الكثري ممن كان هلم سهم اخلالفة املزيفة 

والسطوة والنفوذ أو امللك والرئاسة.
الشعائر  هذه  عىل  وحربه  البعث  عبث  عنا  ببعيد  وليس 
احل��زن  ك��راي��ات  العاشورائية  املظاهر  وع��ىل  عموما 
والالفتات ونرش السواد وهي مظاهر كانت تشكل إيذانا 
القمعية  املامرسات  واملواساة،فكانت  احلزن  موسم  ببدء 
تطال كل من رفع راية حسينية عىل سطح داره أو ارتدى 
أن  شأنه  من  يشء  أي  فعل  أو  الفتة  كتب  أو  أسود  ثوبا 
جيعل من شهر حمرم شهرا مميزا عن غريه من الشهور،وكم 
أعواد  عىل  وعلق  جائرة  بأحكام  حياته  فقد  إنسان  من 
ثقيلة  العقود  املظاهر،فمرت  هلذه  نرشه  بسبب  املشانق 
عىل الشيعة وهم ينظرون إىل شعائرهم وهي تعدم معهم 
عليه  وأجهز  الطاغية  فتل  انتكث  معهم،حتى  وتسجن 
عمله وهتاوى صنمه فاختذ من اجلحر مأوى بعد الربوج 
الذين  أسالفه  كنهاية  هنايته  بناها،فكانت  التي  املشيدة 
اليوم  اللعنات.  عليهم  فحلت  وشعائره  احلسني  حاربوا 
وبعد 17 عاما من اخلالص ورغم اعتياد الناس عىل أداء 
هذه الشعائر بل االجتهاد يف تعظيمها والعمل عىل احلفاظ 
عليها، إال أننا نرى التأكيد من املرجعية الدينية العليا عىل 

جانب مهم منها وهو جانب)املظاهر العاشورائية(.

سامحة  ملكتب  موّجه  استفتاء  جواب  يف  ذلك  رأينا  وقد 
السيد السيستاين دام ظله حول اقرتاب حلول شهر حمرم 
مع الواقع الذي نعيشه يف ظل تفيش وباء كورونا فكان مما 
أجيب به السائل بعد بيان ما ينبغي فعله مع هذا الواقع 
العاشورائية  باملظاهر  تتعلق  مهمة  نقطة  الوباء  وانتشار 
واسع  نطاق  عىل  العاشورائية  املظاهر  ونصها:)نرش 
الساحات  يف  السود  والالفتات  األعالم  رفع  خالل  من 
والشوارع واألزقة ونحوها من االماكن العامة مع مراعاة 
عدم التجاوز عىل حرمة االمالك اخلاصة أو غريها وعدم 
وينبغي  البلد.  يف  النافذة  القوانني  رعاية  عن  التخلف 
احلسني)عليه  اإلمام  كلامت  من  مقاطع  عىل  تشتمل  أن 
السالم(يف هنضته االصالحية العظيمة وما قيل يف فاجعة 
الطف من روائع الشعر والنثر(. واملالحظ.يف هذه الفقرة 

املهمة أمور منها:
(من  واس��ع  نطاق  عىل   ( العاشورائية  املظاهر  1-ن��رش 

خالل)رفع األعالم والالفتات السود(.
من  ونحوها  واألزق��ة  الشوارع  وهو)  مكاهنا  2-حتديد 

األماكن العامة(.
3-وضع رشوط لذلك وهي:)مراعاة عدم التجاوز عىل 
عن  التخلف  وع��دم  غريها  أو  اخلاصة  االم��الك  حرمة 

رعاية القوانني النافذة يف البلد(.
اإلم��ام  كلامت  من  مقاطع  عىل  تشتمل  أن  4-ينبغي 
العظيمة  االصالحية  هنضته  يف  السالم(  احلسني)عليه 
والنثر(.  الشعر  روائ��ع  من  الطف  فاجعة  يف  قيل  وما 
ولو بحثنا عنها فإننا سنجدها دون عناء مع ما توفره لنا 
وسائل االتصال احلديثة واملواقع املعتربة التي تعنى هبذا 
الشأن،وهو األمر الذي ينطبق عىل حتصيل روائع الشعر 
من  كمظهر  ونرشها  الطف  واقعة  يف  قيلت  التي  والنثر 

املظاهر العاشورائية.
املرجعية العليا تدعونا اليوم ملا ينبغي أن يكون عليه واقع 
هذه املظاهر العاشورائية فلنعمل عىل ذلك حيث تكون: 
عليه  احلسني  كلامت  حتمل  وهي  واسع  نطاق  عىل  نرش 
السالم وما قيل من روائع الشعر والنثر يف فاجعة الطف.

واملظاهر العا�شورائية
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لذلك أكد خرباء وخمتصون أن أزمة فريوس كورونا املستجد 
»كوفيد 19« وما ترتب عنها من إجراءات أعادت دور األب 
العمل عن  نظام  تفعيل  تم  أن  بعد  املنزل السيام  الغائب يف 
برُعد، وإطالق محلة »خليك يف البيت« وتقييد احلركة، كأمور 
الوضع  أن  إىل  مشريين  الوباء،  هذا  تفيش  لتفادي  احرتازية 
السابق كان رب املنزل غائبًا عن أبنائه، يف معظم األحيان، 
لكثرة  غائب  أنه  إال  واحد،  بيت  يف  معهم  يعيش  حي  فهو 
انشغاالته خارج املنزل..عن ذلك كانت جملة )االحرار( قد 

يف  وأمهات  كآباء  وضعهم  كيفية  عن  متابعيها  اىل  وّجهت 
املنزل. وما هو دورهم اجلديد يف رعاية االبناء يف ظل جائحة 

كورونا.. 
وعلينا  كثرية  »كورونا«  أزمة  من  الدروس  ان   : سجاد  ابو 

االستفادة
سجاد(  ابو  عمران  عيل  )سيد  قال  االب  دور  عودة  وعن 
النفيس  للتطور  مهم  عامل  األب  وج��ود  أن   : أرسة  رب 
لدى األطفال السيام الذكور منهم، إذ إن وجوده يف األرسة 

بعدَ إطالِق حملة )خليك في بيتك(....

اأزمُة فريو�س كورونا امل�شتجد 
اأعادت دور الأب الغائب يف املنزل

لم يكنْ في حسبان االباء الجلوس في البيت أليام طويلة، مما 
دعاهم الى معرفة الكثير من حياة أسرهم، وعودة دورهم الغائب 

في متابعة كل صغيرة وكبيرة في المنزل بعد ان نقل عمله اليه 
خوفا من فيروس كورونا. ولكن دائما ما توجد حلول مبتكرة 

وطريفة لتجنب مصادر تشتيت االنتباه المحتملة، والتي ربما يكون 
أكبرها على اإلطالق كيفية التعامل مع األطفال!.

تقرير : حيدر عا�شور
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�شيد علي عمران ابو �شجادحيدر عل�س ح�شني

املراحل األوىل يف حياة األبناء  له أمهية قصوى السيام يف 
يقلد  حيث  واملتأخرة  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  خاصة 
الولد أباه وحياكيه ويكتسب منه الصفات، وغياب األب 

يف املرحلة األوىل حيدث عند الطفل تفّككًا نفسيًا.
ما  كاماًل  بالدور  يقوم  أن  يستطيع  ال  االب  أن  وأضاف 
يؤدي إىل حدوث ما يعرف »بنعومة الذكور« حيث يميل 
االبناء إىل عدم االستقاللية أو تظهر عليه بعض الترصفات 
العدوانية. وتابع بقوله: أن الفرصة مواتية اآلن للتقارب 
واألمهات  اآلب��اء  اهتامم  وإع��ادة  واألرسى  االجتامعي 
بالعالقات االجتامعية واألرسية وتعظيم الدور الرقايب ومّل 
شمل األرس، وأشار »ابو سجاد« إىل أن الكثري من األرس 
تعاين من ضغوط احلياة الرسيعة التي أّثرت بدروها عىل 
األعباء  من  الكثري  األمهات حتّملن  أن  إىل  أفرادها، الفتًا 
املنزل،  عن  اآلباء  غياب  ظل  يف  األبناء  تربية  يف  األرسية 
لتميض سفينة  االثنني  تعود اآلن مشرتكة بني  واملسؤولية 
أزمة  من  ال��دروس  أن  موضحًا،  آمنة،  مستقرة  األرسة 
منها، واالستمرار عىل  االستفادة  كثرية وعلينا  »كورونا« 

هذا النهج املطلوب.
حميط  داخل  األب  دور  عّززت  األزمة  هذه  ان  الوكيل: 

األرسة
استاذة  الوكيل(  االم��ري  عبد  قالت)منى  جهتها،  ومن 
علوم انسانية: ان فرتة أزمة كورونا تعد فرتة ذهبية لزيادة 
أهنا فرصة أكرب إلعادة دور األب  التقارب األرسي، كام 
الفاعل والقادر عىل إدارة األزمات، والتفاعل مع زوجته 

وأبنائه، ودعمهم يف أمور احلياة وشؤون املنزل التي كان 
نظرًا النشغاله خارج  القليل  إال  يعلم عنها  السابق ال  يف 
العمل  أن  وأضافت  بالرزق.  والسعي  العمل  يف  املنزل 
عىل  اآلب��اء  من  العديد  أجرب  احلركة،  وتقييد  املنزل  من 
التعامل مع األبناء والقيام بدورهم املناط هبم يف مساندة 
األمهات ومساعدهتن يف تربية األبناء واستذكار دروسهم 
ومشاركتهم يف اللعب وممارسة التامرين الرياضية ما أوجد 
األرسية.وأضافت«الوكيل«أن  العالقات  يف  أكرب  متانة 
هذه األزمة عززت دور األب داخل حميط األرسة بسبب 
تطبيق نظام العمل عن بعد، والدراسة عن بعد، فضاًل عن 
الفريوس،  انتشار  ملنع  احرتازية  كإجراءات  احلركة  تقييد 
األرسة  أفراد  التقاء  يف  سامهت  العوامل  هذه  أن  مؤكدة 
وسد الفجوات العاطفية الناجتة عن انشغال كل فرد فيها 

عن اآلخر.
سيشكرون  اجل��ي��ل  ه��ذا  اب��ن��اء  م��ن  العديد  العبيدي: 

»الكورونا«
كورونا  أزمة  إن  العبيدي(  حسني  عيل  حيدر  قال)  فيام 
األرسة  أف��راد  جلميع  الكافية  الزمنية  املساحة  أوج��دت 
من  البيت  داخل  واحد  وقت  يف  اجتامعهم  كان  الذين 
األمور الصعبة،الفتًا إىل أن تقييد السفر واحلركة وإغالق 
جانب  إىل  أمور  كلها  اجلسدي،  التباعد  وتطبيق  املقاهي 
فوائدها املرجوة بمكافحة انتقال الفريوس املستجد، فإهنا 
مثلت عالجًا للمشاكل األرسية كافة والتي أدت يف كثري 
األبناء. للتفكك األرسي والطالق وجنوح  من األحيان 
ان مكوث االب يف املنزل يسهم يف قربه من زوجته وأبنائه 
أن  أعتقد  اهتامماهتم.  ومشاركتهم  لشؤوهنم  ومتابعته 
العديد من االبناء من هذا اجليل سيشكرون»الكورونا«لو 
وربام  معهم،  اجللوس  عىل  آباءهم  أجرب  ألنه  هلم  ق��ّدر 
التعرف عليهم من جديد، وأنني عىل ثقة بأن العديد من 
اآلباء سيكتشفون يف زمن الكورونا أن هناك مراحل نمّو 
مرت عىل أوالدهم ومل يلحظوها وسيكتشفون أن أبناءهم 
كربوا وعقليتهم وطريقة تفكريهم نمت دون أن يلحظوا 

ذلك يف غياهبم.

اأزمُة فريو�س كورونا امل�شتجد 
اأعادت دور الأب الغائب يف املنزل
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الدعاُء 
ان الدنيا مل تخلق للتمتع بها فقط، ولكن ُخلقت للتعرف من خاللها على اهلل تعاىل، فمن فهم �شبب البالء مما 
جنته ميينه وعرف انه من اهلل رحمة، فيحمد ربه وي�شكره ويثوب اليه �شارعا مت�شرعا تائبا ان يخفف عنه 

ي َفاإيِنِّ  ويرفع عنه ما وقع فيه من كرب وعذاب، وهنا قال اهلل تعاىل لنبيه الكرمي: }َواإَِذا �َشاأََلَك ِعَباِدي َعنِّ
ِمُنوْا ِبي َلَعلَُّهْم َيْر�ُشُدوَن )البقرة/186({، وما ان يتوب  اِع اإَِذا َدَعاِن َفْلَي�ْشَتِجيُبوْا يِل َوْلُيوؤْ َقِريٌب اأُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

عما م�شى من اخطاء حتى يخفف اهلل عنه وي�شفيه من مر�شه ويفتح له بابا من ابوابه.

قواعد حياتية – تاأليف ال�شيخ علي الفتالوي

�شالحك للنجاة من الباليا
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اىل  حياتية«  »قواعد  كتابه  يف  الفتالوي  عيل  الشيخ  ويشري 
اىل  بالتوجه  الباليا  من  النجاة  يسعى  ملن  تأمن  مهمة  قاعدة 
اخلالق )عّز وجل( بالدعاء مسميا تلك القاعدة: )من خاف 
البالء فليطلق لسانه بالدعاء ينج(، ويرد يف ذلك قول االمام 
ّد القضاء وقد نزل من  الصادق )عليه السالم(: »ان الدعاء يررُ
برم إبرامًا«- )اصول الكايف ج2 ص459، باب  السامء وقد أرُ

الدعاء(.
ويشرتط احلديث الرشيف ان افضل وسيلة للنجاة من البالء 
بعد تشخيص االسباب  الدعاء، لكن  اللسان يف  هو إطالق 
واملسببات وهذا ما أشار اليه االمام السجاد )عليه السالم(: 
»الدعاء يدفع البالء النازل وما مل ينزل« – )املصدر السابق(، 
كذلك استخدام اللسان استخدامًا صحيحًا يؤدي اىل النجاة 
هو  اللسان  به  يستخدم  ما  وخري  واألمان،  احلوائج  وقضاء 
لربه، ويعرب  العبد وحاجته  فقر  يعد معربًا عن  الذي  الدعاء 

عن عبوديته خلالقه وهذا ما أشارت اليه االحاديث الرشيفة، 
فحديث يشري اىل ان الدعاء يرد البالء، بل هو مفتاح للنجاح 
القضاء  يرد  »الدعاء  السالم(:  )عليه  الصادق  االمام  كقول 
رمحة  كل  مفتاح  فإنه  الدعاء  من  فأكثر  إبرامًا،  أبرم  ما  بعد 
ونجاح كل حاجة« – )املصدر السابق(، وحديث يشري اىل انه 
شفاء كقول االمام الصادق )عليه السالم(: »عليك بالدعاء 

فإنه شفاء من كل داء« – )املصدر السابق(.
ان  يريد  وال  البالء  من  اخلائف  ان  اىل  يشري  اخر  وحديث 
السالم(:  )عليه  الصادق  االمام  كقول  الدعاء  فعليه  يراه، 
»من ختوف من بالء يرُصيبه فتقدم فيه بالدعاء، مل يره اهلل )عز 

وجل( ذلك البالء أبدًا« – )املصدر السابق(.
واملثل يف ذلك لو ان انسانًا علم بقرب خطر عليه، واستقبل 

ذلك اخلطر املرتقب بالدعاء فإنه سينجو بمشيئة اهلل تعاىل.

املوؤمن ل ي�شهو يف �شالتِه 

ل اهلل فرجه ال�شريف الت�شّدق بق�شد �شالمة الإمام املنتظر عجَّ

إن اإلنسان اخلاشع ال يسهو يف صالته!.. فالركعة األوىل: 
حمطة  الثانية:  والركعة  العاملني..  رب  مع  مشتاق  حديث 
مناجاة مع رب العاملني.. ويف الركعة الثالثة: يتذكر أنه قبَل 
الركعة  بينام  بعد..  جتف  مل  ودموعه  صالته  يف  قنت  قليل 
والغم؛  اهلم  من  تستلزمه  بام  الوداع،  رائحة  فيها  الرابعة: 
فيعيش أمل الفراق، إذ أن اإلنسان بعد حلظات سينتهي من 
لقاء اهلل عز وجل.. وهلذا البعض يطيل يف الركعة األخرية 
؛ لئال خيرج من حديقة املصلني.. فعامل القنوت  يف السجودمِ

خيلط  فكيف  والتسليم،  التشهد  ع��امل  متامًا  يغاير  ع��امل 
بل  الرابعة؟!..  الركعة  وبني  الثانية،  الركعة  بني  املؤمن 
الثالثة؟!.. ال جمال للسهو يف هذه احلالة!..  الركعة  حتى 
ورود  حديقة  كل  يف  غناء:  حديقة  عىل  يمر  إنسان  مثل 
الورود يف  فطبيعة  احلديقة..  يمر هبذهمِ  يوم  وزهور، وكل 
هذهمِ اخلطوة، ختتلف عن اخلطوة الثانية، من حيث الرائحة 

واملنظر.. إذن، املؤمن ال يسهو يف صالتهمِ أبدًا!..

تعاىل  اهلل  )عّجل  احلجة  االم��ام  سالمة  بقصد  التصدق 
فرجه الرشيف( هو هنج العلامء واملؤمنني من عامة الناس، 
ممِن  أّنه  إىل  نظرًا  واست�����حبابه؛  رج�����حانه  يف  والريب 

أقسام امل�وّدة يف القربى التي أمر اهلل هبا عباده يف كتابه.
وربَّ سائل يسأل: أال ترى أنك إذا أحببت ولدك أو أحًدا 

يعّز عليك وحتذر عليه تتصدق عنه بقصد سالمته؟!.
ممِن  أّنه  إىل  مضافًا  بذلك،  أحد  كّل  ممِن  أح����ّق  فموالك 

األفهام..  ألويل  واضح  وهذا  باإلمام،  الص�����لة  أقسام 
عن  بإسناده  جمالسه،  يف  اهلل(  )رمحه  الصدوق  روى  فقد 

النبي )صىل اهلل عليه وآله( اّنه قال: 
وأهيل  نفسه،  ممِن  إليه  أحّب  أكون  حتى  عبٌد  يؤمن  »ال 
أحّب إليه ممِن أهله، وع��رتيت أحّب إليه ممِن عرتته، وذايت 

أحّب إليه ممِن ذاته«.
فال تنس اخراج الصدقة عنه بداية كل شهر.

ال�شيخ حبيب الكاظمي
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الأحرار/قا�شم عبد الهادي

ان جرثومة المعدة الملوية البوابية في معظم األحيان غير مكتشفة، فهي خطر كامن وعادة ما  تشخص آالم 
المعدة والحموضة على أنها بسبب التغذية غير الصحية، أو الضغوط النفسية أو التدخين أو تناول الخمر، لكن في 

الواقع كثيرا ما يكون المسبب الرئيس لهذه األعراض هو جرثومة الملوية البوابية... ولمعرفة المزيد عنها التقينا 
الدكتور )وسيم أسعد( من دولة سوريا الشقيقة أخصائي االمراض الهضمية والمناظير والذي بين ما يأتي.

جرثومة المعدة الملوية البوابية 
يزيد انتشارها في الدول النامية نظرا لعدم اتباع المعايير الصحية
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وأعراض  اجلرثومة  هبذه  تصاب  البرش  من  كبرية  نسبة  ان 
اإلصابة بامللوية البوابية هي: )الشعور باالنتفاخ والضغط 
يف أعىل املعدة، الشعور املستمر بالشبع، فقدان الشهية، آالم 
يف املعدة خاصة أثناء الليل، فقر الدم، القرحة اهلضمية ومن 

ثم االصابة برسطان املعدة(.
باملعيار  يسمى  وما  اجلرثومة  هبذه  االصابة  ولتشخيص 
الذهبي هو )إجراء التنظري اهلضمي العلوي واخذ العينات 
من  للتمكن  النسيجية  الدراسة  واجراء  املعدة  خماطية  من 
يف  تتسبب  أن  قبل  املناسب  الوقت  يف  اجلرثومة  اكتشاف 

اإلصابة بالرسطان(.
احليوية  املضادات  طريق  عن  البكترييا  معاجلة  ويمكن 
عىل  احلاالت  معظم  يف  تساعد  التي  احلموضة  ومضادات 

التخلص من هذا اخلطر الكامن يف املعدة.
نظرا  النامية  الدول  يف  كثريا  اجلرثومة  هذه  انتشار  ويزيد 
يف  البكترييا  انتقال  واحتامل  الصحية،  املعايري  اتباع  لعدم 

الرباز.
هبذه  اإلصابة  احتامل  تقليل  يمكن  إن��ه  األطباء  ويقول 
اجلرثومة كثريا، فقط باتباع معايري النظافة والصحة، وغسل 

األيدي بعد استعامل املرحاض. 

ترُعد جرثومة املعدة أو ما يرُعرف ب�)امليكروب احللزوين( من 
املشكالت الشائعة التي تواجه اجلهاز اهلضمي، فهي تعيش 
عىل  لقدرته  نظرا  للمعدة  املبطن  املخاطي  الغشاء  داخل 
فيها ومقاومة احلمض املوجود بداخلها، وحيتاج  التعايش 
يف  يساهم  غذائي  بنظام  االلتزام  إىل  الصيام  أثناء  املريض 

ختفيف أعراضها، نقدمها لكم يف السطور التالية.
عىل  حتافظ  التي  الربوبيوتيك  مادة  عىل  حيتوي  الزبادي: 
وأكدت  والضارة،  املفيدة  األمعاء  بكترييا  بني  التوازن 
أدوي��ة  بعد  أو  قبل  الربوبيوتيك  تناول  أن  ال��دراس��ات 
البكترييا احللزونية يعزز من فعاليته، بل ويساهم يف القضاء 
عليها، كام تساعد الربوبيوتيك عىل جتديد البكترييا اجليدة 

التي من شأهنا حماربة الضارة.
الشاي  أن  إىل  موثوقة  دراسة  توصلت  االخرض:  الشاي 
أنه  كام  البكترييا،  نمو  وإبطاء  قتل  يف  يساعد  قد  األخرض 

يقي من التهابات املعدة.
قد  كونه  العالج  مع  استخدامه  الباحثون  يقرتح  العسل: 
اخلام  للعسل  يكون  وقد  العالج،  وقت  تقصري  يف  يساهم 

وعسل مانوكا أكثر التأثريات املضادة للبكترييا.
يتمتع  الزيتون  زيت  أن  الدراسات  أثبتت  الزيتون:  زيت 
من  سالالت  ثامين  ضد  للجراثيم  مضادة  قوية  بقدرات 

البكترييا احللزونية.
العرق سوس: يتميز جذر عرق السوس بقدرته عىل حماربة 
منعها من  أن يساعد يف  أنه يمكن  احللزونية، كام  البكترييا 

االلتصاق بجدران اخلاليا.
يسمى  مركب  عىل  ال��ربوك��يل  براعم  حتتوي  ال��ربوك��يل: 
))sulphoraphane وهو فعال ضد جرثومة املعدة، كام 
أنه يقلل من التهاب املعدة، ويقلل من أثار وجود البكترييا 

يف املعدة.
األطعمة الغنية بمضادات األكسدة: تساهم هذه األطعمة 
املتواجد  للميكروب  مقاومتها  وتعزيز  املناعة  تقوية  يف 
العنب،  )التوت،  مثل  الفواكه  يف  وتوجد  املعدة،  بطانة  يف 
يف  توجد  ك��ام  املشمش(،  اجل��واف��ة،  التفاح،  ال��ف��راول��ة، 
الثوم  يف  وايضا  كالربوكيل،  الداكنة  الورقية  اخل��رضوات 
والبصل، فضال عن وجودها يف املكرسات التي حتتوي عىل 
زيوت نباتية عطرية، كاألوميجا 3، 6، 9، 13، 35، 30، 

وبعض التوابل كالكركم.
أطعمة  هناك  املعدة:  بجرثومة  املصاب  أطعمة ممنوعة عىل 
تزيد من تفاقم األعراض، وجيب االبتعاد عنها يف رمضان 
واملحمرة،  كاملقلية  الدسمة  )األطعمة  وتشمل:  حتديدا 
كالربتقال  احلمضيات  والقرفة،  كالشطة  احلريفة  التوابل 

والليمون واملانجو، القهوة والشاي، التدخني(.

سبعة أطعمة تخفف من أعراض 
جرثومة المعدة ..

)الشاي األخضر قد يساعد في قتل 
وإبطاء نمو البكتيريا(
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اختار شخص اخلدمة يف مقربة املريزا القمي )رمحه اهلل( وكان مشغواًل دائاًم 
بقراءة القرآن، ومل يتقاض أجرًا، وملا سئل عن سبب ذلك؟

قال: عند عوديت من مكة املعظمة كان يل كيس أضع فيه أموايل كلها، فلام 
بأمري  متوساًل  النجف األرشف  إىل  البحر، فجئت  الباخرة سقط يف  ركبنا 
املؤمنني )عليه السالم( ويف تلك الليلة رأيت يف املنام اإلمام )عليه السالم( 

فقال يل: )اذهب إىل املريزا القمي يف قم وخذ حاجتك منه(.
فجئت إىل قم ووصلت بخدمة املريزا، فقال يل: كنت بانتظارك هذه األيام، 
خذ كيسيك وال خترب به أحدًا ما دمت حيًا، فأعطاه كيسه كاماًل غري منقوص 

منه يشء.

قال الصدوق: عن أيب وحممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد قاال: حدثنا حممد 
بن حييى العطار؛ وأمحد بن إدريس عن بعض أصحابنا، عن طاهر بن حاتم 
بن ماهويه قال: كتبت إىل الطيب يعني أبا احلسن موسى )عليه السالم(: ما 
الذي ال جتزئ معرفة اخلالق بدونه فكتب: ليس كمثله يشء ومل يزل سميعًا 

وعلياًم وبصريًا، وهو الفعال ملا يريد.

اأحاديث ح�شينية

من أقوال اإلمام احلسني )عليه السالم(: 
لق احَلَسن عبادٌة«. * »اخلرُ

* »أهّيا الناس نافمِسوا يف املكارم وسارعوا 
يف املغانمِم«.

اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول  ج��ّدي  »سمعت   *
تكن  اهلل  بمَِقسممِ  واْرَض  يقول:  وآله(  عليه 

أغنى الناس«.
َ ربٌّ فوقي، والنار أمامي  * »أصبحترُ ويلمِ
وأنا  يب،  حمدٌق  واحلساب  يطلبني  واملوت 
أدفع  رهتٌن بعميل، ال أجد ما أحّب، وال  مرُ
ف��إن شاَء  بيد غ��ريي،  أك��ره، واألم��ور  ما 
عّذبني، وإن شاء عفا عّني، فأّي فقري أفقر 

مّني؟«.
عليه:  اهلل  صلوات  املؤمنني  أمريرُ  ئمَِل  »سرُ  *
ما ثمِباترُ اإليامن؟ فقال: الورع، فقيل له: ما 

زواله؟ قال الطمع«.
وقوَله  صَمَته،  عمِ اهلل  اخّت��ذ  املؤمن  »إّن   *
املؤمنني، وتارًة  نعتمِ  ينظررُ يف  ٌة  َفمرَّ رآته،  ممِ
يف  منه  فهو  املتجرّبين،  وص��ف  يف  ررُ  َينظرُ
ومن  )أي  تعارف  يف  نفسه  ومن  لطائف، 
ومن  وسلطنة(،  ق��درة  عىل  نفسه  طهارة 

ه عىل متكني«. دسمِ َنتمِه يف يقني، وممِن قرُ َفطمِ
َفَلقيا  جيوالن  خرجا  والغنى  ّز  العمِ »إّن   *

التوّكل فاسَتوَطنا«.

لي�س كمثله �شيء

كرامات 
عامل
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وتظلم  الوجود،  عىل  ستاره  الّليل  يرخي  عندما 
للعبادة  املؤمن  ينهض  الّليل  وسط  يف  الّدنيا، 
والّصالة والّدعاء فتتألأل شمعة قلبه نوًرا وضياًء، 
وترسل أشّعتها نحو الّسامء، يف هذا الوقت ختفت 
مجيع األصوات وتسكت وال يبقى سوى صوت 
املؤمن  قلب  صوت  فيحيي  والّدعاء،  الّتوحيد 
املحرقة  وأّناته  بمناجاته  املالئكة  أسامع  ليطرب 
أوقات  يف  واملناجاة  فالّترّضع  هلل.  العشق  أمل  من 
يف  الّصفاء  تبعث  الفجر  طلوع  وعند  الّسحر 
اإليامن  وتقّوي  القلوب  وتوقظ  والّنفس  الّروح 

ومتحق غبار الّذنوب يف وجود اإلنسان.
تفسري:  يف  الّسالم(  )عليه  الّصادق  اإلمام  يقول 
ْكَرى  ذمِ َذلمَِك  يَِّئاتمِ  السَّ ْبَن  ْذهمِ يرُ َسَناتمِ  احْلَ إمِنَّ   ...﴿

يَن﴾. رمِ اكمِ لمِلذَّ
قال: صالة الّليل تذهب بذنوب الّنهار.

جاء يف املتون الّدينّية أّن صالة الّليل كانت واجبة 
وسّلم(  وآل��ه  عليه  اهلل  )ص��ىلّ  اهلل  رس��ول  عىل 
وأصحابه، قبل وجوب الّصلوات اخلمس. يقول 
ابن عباس: كانت صالة الّليل واجبة فطال األمر 

سنة حّتى رفع اهلل وجوهبا وجعلها مستحّبة.

ومتطورة، مؤخرا، يف  ذكية  اجلنوبية، خدمة  كوريا  أطلقت سلطات 
مواقف احلافالت، يف مسعى إىل كبح انتشار فريوس كورونا املستجد 
الربيطانية،  املسبب لوباء كوفيد-19، وبحسب صحيفة »غارديان« 
بأبواب  وزودته  ذكيا،  حافالت  موقف  أقامت  سول  العاصمة  فإن 
بنفسجية،  فوق  تعقيم  مصابيح  عن  فضال  اجلسم،  ح��رارة  تقيسرُ 
بغرفة  شبيه  وهو  الذكي،  احلافالت  موقف  إىل  الدخول  وألج��ل 
وآلية،  حرارية  كامريا  أمام  يقف  أن  الشخص  عىل  جيب  زجاجية، 
الباب  ينفتحرُ  الطبيعية،  أهنا يف احلدود  قاس احلرارة، ويتبني  ترُ وحينام 
عىل مرصاعيه، وتم تركيب كامريات يف األعىل واألسفل كي تكون 
قادرة عىل إجراء الفحص للكبار والصغار عىل حد سواء، ويضم هذا 
املوقف نظام تكييف مزودا بمصابيح فوق بنفسجية، بوسعها أن تقتل 

الفريوسات موازاة مع تربيد اهلواء.

قياُم الليل

رجال احلوزة العلمية 
يحيون ال�شعائر مع 

الإلتزام ال�شارم 
ب�شروط ال�شالمة 

ال�شحية

موقف حافالت )ذكي(
 يحمي من كورونا
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1- التباعد االجتماعي
     بين الحاضرين

2- استخدام الكمامات
     الطبية

3- سائر وسائل الوقاية

4- االقتصــار فــي عدد 
الحضور على ما تسمح 

به الجهات المعنية 

املجال�س العامة لبد من اأن يلتزم فيها 
بال�شوابط ال�شحية التزاما �شارما باأن يراعى فيها:

مقتبس من بيان المرجعية الدينية العليا 
حول اقامة مراسيم عاشوراء في ظل كورونا


