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بمواصفات عالية.. افتتاح عدد من الشقق 
السكنية في مجمع الفردوس

المسحراتي ايقونة رمضانية غائبة في الجمهورية االسالمية 
التجمع���ات واالفط���ار والعادات الرمضاني���ة في ايران 

واليمن

حب إلهي وتضحية وإخالص..
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرارالتصوير الفوتوغرافي والكتابة عن تجربة »األربعينية«

مرقد السيد محمد 
بقض���اء بل���د.. ش���خصية جلي���ة باإليثار 

وايقونة مميزة بقضاء الحوائج 

 العتبة الحسينية ومؤسساتها الخدمية والصحية..
 اسناد  حقيقي للمؤسسات الحكومية للتصدي 

لجائحة كورونا

الخطيب الحسيني السّيد محمد كاظم القزويني
ابُن كربالء البار وسّيُد خطبائها األبرار

الى روِح الشهيِد السعيد )عباس هاشم مشتت الفيصالوي( 
رجٌل عانقْت أنفاُسُه اهلَل والحسيَن والجنَة

وسط حضور جماهيري كبير..
اقامة مهرجان االمام الحسن الزكي بنسخته الثامنة في الديوانية

فضل زيارة الحسين       في عيد الفطر
»من زار قبر الحسين )عليه السالم( ليلة من ثالث ليالي غفر اهلل 
له ما تقّدم من ذنبه وما تأّخر، ليلة الفطر، وليلة االضحى، وليلة 

الّنصف من شعبان«.اإلمام الصادق              ، المصدر: جامع أحاديث الشيعة - 
                                                                                        السيد البروجردي - ج ١٢ - الصفحة ٤٠٩



مدير التحرير  
حسين النعمة

 رئيس التحرير

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

عيسى الخفاجي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  الللعللوادي - صللاح  رسللول 

حسنين الشرشاحي

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

إنَّ محط������َة الصيام في ش������هر رمضاَن المب������ارك تعد من 
المحطات اإللهية المهمة في ترويض اإلنسان لنفسه نحو 
عمل الخيرات، وقمع الشهوات، والخروج من انانية الذات 
واالنفتاح على اإلحس������ان لآلخري������ن، والصبر في طريق 
الفالح، بل وخطوة مهمة باتجاه صقل وتنمية شخصيته 
اإلنس������انية كإنس������ان تجمعه مع اآلخرين إخ������وة إيمانية 
وزمالة َخلقية، إذ إن هنالك غاية س������امية من وراء تشريع 
الصوم، وهي اس������تمرار رقّي اإلنسان الجسدي والروحي 
عاما بعد عام من خالل االلتزام في شهر الصيام، وسيره 

الحثيث نحو تكامله الُخلقي والنفسي في الحياة.
وإاّل فليس������ت الغاية جوع اإلنس������ان وعطشه في النهار، أو 
س������هره وتعبه وإجهاده في اللي������ل.. ماذا يفيد أو يقّدم هذا 
لآلخرين؟ الصوم عملية عبادية الهدف منها تقرب اإلنسان 
إلى اهلل س������بحانه وتعالى أكثر فأكثر، من خالل تعّلم 
اإلحسان والرحمة بعباده، هذه الطقوس والمراسم وسائل 
ليس إاّل، وليس������ت هي غايات بحد ذاتها، الغاية هي السير 
نحو التكامل، وإاّل فهو يعّد من الخاس������رين ذاك الذي ال 

يأخذ من موسم صيامه العظيم سوى الجوع والعطش.
بمعن������ى أدّق وكما في الكثير من الحاالت إن البعض من 
الناس، وما أن ينقضي موعد ش������هر أو طقس أو موس������م 
عب������ادة؛ إاّل وتراه يهج������م على ما امتنع عن������ه خالل أداء 
الطقس العبادي، كأنها فرصة متاحة لإلفالت من قيود 
االلت������زام، للعودة لما كان عليه من قبل بأش������ّد شراس������ة 
واندفاع، بينما الغاية من التشريع العبادي وفي أي موسم 
إلهي ه������و درس أخالقي نتعّلم به في مدرس������ة الس������ماء، 

والنجاح هو باالرتقاء درجة أعلى في سّلم التكامل.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    ماذا بعَد �ضوم �ضهر رم�ضاَن؟
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السامي - انعام عل مهدي 

بشرى مهدي بديرة - ضياء ابو الهيل 

نهى سعد - هناء هاشم - نور حيدر العبيدي

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



احصائيات  عن  العني  ملؤسسة  الرسمي  املتحدث  كشف 
 ،2021 ولغاية   2006 عام  تأسيها  منذ  املؤسسة  مشاريع 
واه��داف  االيتام  وأع��داد  التكاليف  مجيع  ب��األرق��ام  وب��نينّ 
املشاريع االنسانية التي انجزها مؤسسة العني والتي هي قيد 

االنجاز.
االستاذ  خالله  رصح  )االح��رار(  ملجلة  خاص  حديث  ويف 
)سيف الدين حممد( املتحدث الرسمي باسم مؤسسة العني 
قال فيه: »أن مؤسسة العني للرعاية االجتامعية هي مؤسسة 
بمباركة  حتظا   ،2006 عام  منذ  انطلقت  مستقلة  إنسانية 
سامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين 
)دام ظله الوارف(، وهي سباقة يف تقديم اخلدمات للمجتمع 
بارز يف شهر رمضان  هلا دور  العراق وكان  يتامى  وبخاصة 
 )12( بناء  هبدف  حبة(  )مثل  محلة  اطلقت  وقد  الفضيل 
مراكز  فتح )3(  تم  مرشوع خدمي يف )12( حمافظة عراقية 
يف  املقدسة  الكاظمية  يف  الزاهرة  االنجم  مبنى  وكان  منها، 
العاصمة بغداد، ومبنى اخر يف حمافظة الديوانية ومبنى ثالث 
يف منطقة احلرية يف النجف االرشف، وكل مبنى حيتوي عىل 
ثالثة مراكز هي مركز العني للرعاية الصحية ومركز التأهيل 
منها  ولكل  النفيس  التدريب  ومركز  النفيس  واالرش���اد 
لليتامى  خدماهتا  تقدم  املراكز  ومجيع هذه  به،  اخلاص  عمله 

باملجان«.
وكشف املتحدث الرسمي باسم املؤسسة عن أعداد اليتامى 
الذين مولتهم املؤسسة منذ بداية عملها، )120.204( يتيم 
أما اليتامى الذين يتم متويلهم يف الوقت احلايل، )64.339(، 
وهم مشمولني بعناية ورعاية املؤسسة، أما اليتامى املتفوقني 
املرضية  أما احلاالت  املؤسسة،  يتيم حتتضنه  دراسيا )884( 
العني للرعاية الصحية يف مبنى  التي متت معاجلتها يف مركز 
االنجم الزاهرة فقد بلغ )62.043( حالة مرضية، فيام بلغ 
تم معاجلتها )1250( حالة من  التي  النفسية  عدد احلاالت 

اليتامى«.
وأشار حممد اىل رعاية املؤسسة ألعداد من العوائل النازحة 
بلغ )4070( عائلة نازحة بعد توجيه سامحة املرجع االعىل 
املنكوبة  املحافظات  من  النازحة  للعوائل  املؤسسة  لرعاية 
جراء اعتداء عصابات داعش، فيام بلغ أعداد السالل الغذائية 
التي تم توزيعها عىل العوائل ما عدا املبالغ املالية فقد بلغت 

)78107( سلة غائية، وكان توزيعها لعدد من املناطق بلغت 
)919( منطقة، فيام بلغ عدد السالل الغذائية املوزعة خالل 
تصدرت  وقد  غذائية  سلة   )164.829( كورونا  جائحة 
تقرير  بحسب  الساندة  واجلهات  املؤسسات  قائمة  املؤسسة 

دائرة املؤسسات غري احلكومية«. 
وبعد تفيش وباء كورونا وتوجيه سامحة املرجع الديني االعىل 
للمستشفيات  واللوجستي  املعنوي  الدعم  املؤسسة  قدمت 
الرئوي  االنعاش  بأجهزة  تزويدها  خالل  من  احلكومية 
املدعومة  املستشفيات  عدد  وبلغ  والوقائية  الطبية  وامل��واد 

)77( مستشفى يف مجيع حمافظات العراق.
وبنينّ حممد، »ان عدد املشاريع املنجزة )39( مرشوعا أما قيد 
االنجاز فهي )28( مرشوعا منوها عن قيمة املبالغ املرصوفة 
منذ عام 2006 اىل 2021 فقد بلغت )497.450.860( 

دينار عراقي«.
أكرب عدٍد ممكن  اىل شمول  املؤسسة هتدف  ان  بالذكر  جدير 
التي  املتكاملة  الرعاية  برامج  العراق وضمهم إىل  يتامى  من 
تكافؤًا يف  نحٍو حيقق  تشتمل عىل مجيع جوانب حياهتم عىل 
واملطالبة  مظلوميتهم  بيان  إىل  وتسعى  أقراهنم،  مع  الفرص 
بحقوقهم وحفظ كرامتهم، وذلك ُبغية إعداد جيٍل واٍع قادر 

عىل حتمِل مسؤولية بناِء وطنه«.

باألرقام احصائيات تكشفها مؤسسة العين للرعاية االجتماعية
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لسيرة  معرضا  تقيم  الحسينية  العتبة 
اإلمام علي )عليه السالم( العطرة

العتبة احلسينية املقدسة معرضا  التوثيق واملعارض يف  أقامت شعبة 
عن السرية العطرة لإلمام عيل )عليه السالم( يف منطقة التل الزينبي 
بمناسبة ذكرى استشهاد أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه 

السالم(.
وقال املؤرخ سعيد زميزم مسؤول شعبة التوثيق واملعارض يف العتبة 
عرضت  عنوانا  مخسني  عىل  حيتوي  »املعرض  إن  املقدسة  احلسينية 
عىل شكل بوسرتات سلطت الضوء عىل السرية اخلالدة لإلمام عيل 
)عليه السالم( وملحة عن والده ووالدته وزوجاته وأوالده وأحفاده 
قال  وما  املرشكني،  ضدنّ  اإلسالم  خاضها  التي  املعارك  يف  ودوره 
واملناقب  العرب واألجانب  لسان  عنه عىل  وما كتب  الصحابة  فيه 

اخلالدة واآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي جاءت بحقه«.
وفكر  مبادئ  ترسيخ  إىل  تسعى  املقدسة  احلسينية  »العتبة  أن  مبينا 
إحياء  عرب  واملحبني  املوالني  نفوس  يف  السالم  )عليهم  البيت  أهل 

مناسباهتم والتأكيد عىل أخذ العرب منهم والسري بنهجهم«..

انشاء مركز لمعالجة مرضى الشلل 
الدماغي والعوق الذهني

 )750( عملية غسيل كلوي يجريها 
مركز الوارث الخيري مجانا

الطبية  املركز  بأنشائها  املقدسة  احلسينية  العتبة  تستمر 
واملستشفيات املتخصصة وبينها مركز معاجلة الشلل الدماغي 
والعوق الذهني يف مدينة سيد االوصياء بمحافظة كربالء عىل 

مساحة )600م2( للطابق الواحد.
الشؤون  قسم  رئيس  مهدي  رضا  حسني  املهندس  وحتدث 
ترصيح  خالل  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية 
الطابق  طابقني  من  مؤلف  »املركز  فيه:  قال  ل���)االح��رار( 
االريض فيه حيتوي عىل قاعة للتأهيل الفيزيائي بمساحه )82( 
مرت مربع، وقاعة خمترب مساحة )82( مرت مربع، وكذلك عىل 

غرف لألطباء عدد )3( وصيدلية«. 
وتابع »اما الطابق االول فيحتوي عىل خمتربين بمساحة امجالية 
لكل خمترب )82( مرت مربع، وكذلك حيتوي عىل غرفة للتحليل 
اجليني، وغرفة للتحليل النسيجي، وكذلك حيتوي عىل غرفة 
الثالجات، وغرفة مربدة حلفظ العينات النسيجية، كام حيتوي 

عىل غرف السرتاحة االطباء«.

احلسينية  للعتبة  التابع  الكىل  لغسيل  الوارث  مركز  أجرى 
الكىل  لغسيل  عملية  سبعمئة  من  أكثر  كربالء  يف  املقدسة 
ملرىض الفشل الكلوي بوقت قيايس منذ افتتاحه خالل العامل 

احلايل.
الدكتور مهدي داغر  الكىل  وقال املرشف عىل مركز غسيل 
العمل  بدأ  »املركز  إن  )االح��رار(  جملة  تابعته  ترصيح  يف 
تقريبا،  ونصف  شهر  قبل  افتتاحه  منذ  املراجعني  باستقبال 
األفضل  من  الكىل  لغسيل  جهازا   )14( عىل  حيتوي  حيث 
للكىل  غسال   )750( من  أكثر  أجرينا  العامل،  مستوى  عىل 
منذ افتتاحه وإىل اآلن ألكثر من )250( مريضا بمعدل )3( 
جمانية  خدمات  املركز  يقدم  إذ  الواحد،  للمريض  جلسات 
جلميع املواطنني ومن خمتلف املحافظات ملا حيتويه من أجهزة 
العراق  يف  املراكز  أهم  من  واح��دا  ويعد  ودقيقة،  متطورة 

لغسيل الكىل«.
وبني داغر أن »العتبة احلسينية املقدسة افتتحت مركزا لزراعة 
السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلم��ام  مستشفى  يف  الكىل 
عمليتني  إج��راء  تم  االفتتاح  من  األول  األسبوع  وخالل 
بالنجاح، حيث تم  الكىل تكللتا  جراحيتني جمانيتني لزراعة 
العمليات  إلجراء  املطلوبة  األجهزة  بأحدث  املركز  جتهيز 
جدا  احلساسة  العالجات  إىل  باإلضافة  وجه،  أكمل  وعىل 
من  استريادها  تم  والتي  وبعدها  العملية  أثناء  واملطلوبة 

مصادرها األساسية«.
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من اأر�ضيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اهيا االخوة واالخوات:
تعاىل،  اهلل  اىل  بالتقرب  زاخر  عبادي  عننّا موسم  يرحل  إن  ما 
املبارك  الفطر  عيد  إنه  آخر...  عبادي  موسم  علينا  وحيل  إال 
خالل  من  ذلك  وسيتضح  العبادي  باملوسم  عنه  نا  عربنّ وقد 
ُنحيي  وكيف  نعيش  كيف  لنا  بيننّت  التي  الرشيفة  االحاديث 

يوم العيد وفق ما حُيبه اهلل تعاىل ال ِوفق ما حتبُه أنفسنا.
الشك ان العيد ظاهرة اجتامعية متارسها الكثري من الشعوب 
نزعة  هناك  وانجاز  وظفر  نجاح  هناك  حيصل  حينام  واالمم 
فرحته  عن  ُيعرب  ان  يريد  وجمتمعًا  فردًا  االنسان  ان  إنسانية 
وابتهاجه ورسوره بتحقيق ذلك النجاح والظفر والنرص وتارة 
قد يكون هذا النجاح والظفر واالنتصار يتعلق بأصحاب دين 

معنينّ او اصحاب قومية معينة او شعب معني..
نزعة انسانية لدى االنسان حينام يتحقق احد هذه االمور تنزع 
والرسور  والفرح  االبتهاج  عن  يعربنّ  ان  وجمتمعًا  فردًا  نفسه 
املجتمعات  ل��دى  عيٌد  ه��ذا  والظفر،  النرص  ذل��ك  بتحقيق 

االنسانية بصورة عامة.
ولكن ما هو الفرق بني العيد وفق املفهوم والنظرة االسالمية، 
والعيد لدى االمم والشعوب االخرى هذا ما نستكشفه من 
املعصومني  عن  لنا  وردت  التي  الرشيفة  الروايات  خالل 

)عليهم السالم(.

اهيا االخوة واالخوات شهر رمضان موسم عبادي  الحظوا 
العبادية  باجلوانب  والِغنى  بالغزارة  يتصف  وحُمكم  كامل 
االنسان  ارادة  تقوى  ان  يريد  تعاىل  اهلل  جهة  من  والروحية.. 
واملحرمات..  والغرائز  الشهوات  أمام  صلبًا  ويكون  املؤمن 
ل االخالق  ل ملكة التقوى ويريد منه ان حيصنّ يريد منه ان حيصنّ
حنون  عطوف  رحيم  قلب  له  يكون  ان  منه  ويريد  احلميدة 
واملحرومني  الفقراء  ازاء  ويتحسسها  الصفات  هبذه  يتحىل 

ففرض عليه اجلوع والعطش لكي يتحسس معاناة الفقراء.. 
هل هناك من الناس من يعيش هذه املعاناة؟! نعم هناك الكثري 
أراد  يشبع جوعته..  الطعام  من  شيئًا  افطاره  عند  جيد  ال  ممن 
اهلل من املتمكن ان يتحسس هذه اآلالم.. فينطلق قلبه بالرمحة 
الصيام  تعاىل من  اهلل  اراد  واملسحوقة،  الفقرية  الطبقات  نحو 
ان ننتقل بأرواحنا وقلوبنا اىل عوامل االخرة.. هناك يف االخرة 
جوع وعطش أشد من عطش وجوع الذي نعيشه هذه األيام.. 
وغري ذلك من هذه االمور.. وينترص فيها االنسان املؤمن عىل 
االنتصار  هذا  أعظم  وما  ورغباته..  شهواته  وعىل  الشيطان 

الذي حيقق ملكة التقوى.
ة املؤمنة ُوفقوا ان أمتنّوا واكملوا هذا  يف آخر يوم املؤمن واالمنّ
وا  املوسم العبادي بنجاح.. نفوسهم تنزع كبقية البرش ان يعربنّ
نحن امتمنا وأكملنا وانترصنا عىل شهواتنا وشيطاننا، ونريد ان 

اخلطبة الثانية ل�ضالة اجلمعة باإمامة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي يف 30/�ضهر 
رم�ضان/1439هـ املوافق 2018/6/15م:

اعداد:حيدر عدنان

مفهوم ونشأة العيد وهدفه في االسالم 
وكيفية تأدية مراس���يمه وتحقيق غايته

ّ
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اخلطبة من�ضورة يف جملة الأحرار العدد )651( 

/ اخلمي�س 6/ �ضوال /1439هـ 

املوافق 2018/6/21م

نعربنّ عن فرحنا وابتهاجنا هبذا النرص والظفر.. 
ع اإلسالمي نعم لكم احلق يف ذلك أنتم كبقية  يقول املرشنّ
وا عن فرحتكم ولكن التفتوا وتنبهوا  البرش تريدون ان تعربنّ
عن  وتعربنّ  وتفرح  تعربنّ  التي  الشعوب  كبعض  تكونوا  ال 
من  ختلوا  عبثية  وبأمور  مة  حمرنّ بأمور  وابتهاجها  فرحها 
اهلدف.. و اهلل تعاىل يقول اريد منكم ان تفرحوا وتبتهجوا 
وغاية  هبدف  واالبتهاج  الفرح  هذا  يكون  ان  البد  ولكن 
االتصال  وبديمومة  التقوى  اىل  الوصول  بديمومة  تتعلق 
باهلل تعاىل، لذلك يقول اهلل تعاىل سأجعل من عيد فطركم 
تعاىل  التواصل مع اهلل  موسام عباديًا آخر لكي تدوم حالة 

وتدوم ملكة التقوى.
حصننّوا فرحكم من ان يكون بال هدف وبال غاية.. التفتوا 
التعبري  يف  االخرين  لدى  تكون  التي  املامرسات  بعض  إىل 
مة.. انتم مؤمنون البد ان  عن فرحهم وابتهاجهم بأمور حمرنّ
تكونوا حتى يف تعبريكم عن فرحكم وابتهاجكم بام يريض 
اهلل تعاىل وان ال يكون عبثيًا والبد ان يكون هادفًا وله غاية 

تتناسب وتتوافق مع الغاية من خلقكم.
وله  غاية  وله  مفهوم  وله  نشأة  له  االسالم  العيد يف  لذلك 
وما  اإلسالم  يف  العيد  نشأة  هي  ما  نفهم  ان  وعلينا  هدف 
هي الغاية التي ارادنا اهلل تعاىل ان نصل إليها.. لذلك وضع 
وبقية  الفطر  عيد  ونعيش  نحيي  كيف  العيد..  مراسم  لنا 

األعياد؟
االئمة )عليهم السالم( مل يرتكوا هذا االمر من دون توضيح 

بينّنوا من خالل االحاديث التي وردت كيف  وتفصيل بل 
نعيش هذا العيد.

والقلق  اخل��وف  حالة  املؤمن  االن��س��ان  يعيش  ان  أوهل��ا 
تعاىل  اهلل  يشكر  كي  الصيام  منه  أُقبل  يدري  ال  س  والتوجنّ
منه  ويطلب  تعاىل  اهلل  يستغفر  الصيام حتى  منه  ُيقبل  مل  أم 
ُل عليه يوم  العفو، ال يكون االنسان املؤمن فرحًا حينام حيحَ
انتهى  انه  فرحًا  يكون  ال  آخر،  بمعنى  فرٌح  نعم،  العيد.. 
شهر الصيام وانا أكملت الصيام وقد انتهى كل يشء وقد 
ل يل وانتهى كل يشء وسقط عننّي  الصيام وُسجنّ مننّي  ُقبل 
آثاره.. لذلك يف احدى ُخطب أمري  التكليف بجميع  هذا 
االمام  وكذلك  املعنى،  هذا  يبني  السالم(  )عليه  املؤمنني 
احلسن )عليه السالم( يف احدى الروايات التي وردت انه 
بقوم  الفطر  عيد  يوم  يف  السالم(  )عليه  احلسن  االمام  مرَّ 
اهلل  »إن  قائال:  رؤوسهم  عىل  فوقف  ويضحكون  يلعبون 
بطاعته  فيه  يستبقون  خللقه،  مضامرًا  رمضان  شهر  جعل 
فخابوا،  آخرون  وقرصنّ  ففازوا،  قوم  فسبق  مرضاته،  اىل 
اليوم  يف  العب  ضاحك  من  العجب-  كل   – فالعجب 
اهلل  وأيم  املبطلون،  فيه  وخيرس  املحسنون،  فيه  يثاب  الذي 
لو كشف اهلل الغطاء لعلموا أن املحسن مشغول بإحسانه، 

وامليسء مشغول بإساءته«.
ان  علينا  واالخ��وات  االخوة  اهيا  املهمة  االمور  من  ايضًا 
العيد حينام  بداية يوم  اليها ونعيشها ونتحسسها يف  نلتفت 
صالة  مواقع  اىل  منازلكم  من  تعاىل  اهلل  شاء  ان  خترجون 
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العيد واىل مرقد االمام احلسني )عليه السالم( للزيارة..
مجلة  من  تعاىل  اهلل  العبادية  املامرسات  كل  يف  اخواين  التفتوا 
دائاًم  االنسان  ر  يذكنّ ان  اراد  رأسها  وعىل  العظيمة  االهداف 
القيامة ويذكره باآلخرة وان  يعيش املؤمن دائاًم  بأهوال يوم 
احلالة التي يكون عليها يف عرصات يوم القيامة، يف يوم العيد 
ال تنسوا يوم القيامة وال تنسوا أهوال اآلخرة، حينام خترج من 
مجاعات  تأتون  وانتم  العيد  صالة  وتصيل  تأيت  لكي  منزلك 
من البيوت اىل هذه االماكن.. ماذا ينبغي ان يكون شعوركم 
واحساسكم؟ الحظوا امري املؤمنني )عليه السالم( يف خطبة 

عيد الفطر.
وخيرس  املحسنون  فيه  يثاب  يوم  هذا  يومكم  إن  الناس  »أهيا 
بخروجكم  فاذكروا  قيامتكم،  بيوم  أشبه  وهو  املسيئون  فيه 
كم خروجكم من األجداث اىل ربكم،  من منازلكم اىل مصالنّ
ربكم،  يدي  بني  وقوفكم  مصالكم  يف  بوقوفكم  واذك��روا 
يف  منازلكم  اىل  رجوعكم  منازلكم  اىل  برجوعكم  واذكروا 
للصائمني  ما  أدنى  إن  اهلل-  – عباد  واعلموا  النار،  او  اجلنة 
رمضان:  شهر  من  يوم  آخر  يف  ملك  ينادهيم  أن  والصائامت 
ذنوبكم  من  سلف  ما  لكم  ُغفر  فقد  اهلل-  عباد   – أب��رشوا 

فانظروا كيف تكونون فيام تستأنفون«.
ايضًا من االمور املهمة اخواين يف يوم العيد والتي نأمل منكم 
ان جتتهدوا يف تطبيقها.. االلتفاتة ملاذا اراد وحث االسالم ان 
بطبعه  االنسان  اخواين  الحظوا  مجاعة؟  العيد  صالة  تكون 
اخيه  عىل  قلبه  ينفتح  وال��رسور  الفرح  اج��واء  يعيش  حينام 
فينسى ما بينه وبني اخيه من مشكلة وجتاوز واساءة ويبتدئ 
فيلقى اخاه باملصافحة واملعانقة والسامح له واملغفرة ملا صدر 
منه وبالتايل عودة العالقة الطيبة بني املؤمنني ويف نفس الوقت 
هذا التصافح والتعانق والتالقي يقوي اآلرصة االجتامعية.. 
هذه االجواء هي أدعى وأقوى يف تنقية العالقات االجتامعية 
بني املؤمنني فيتامسكون وترتاص صفوفهم وتقوى عالقاهتم 

االجتامعية.
ابتدئوا  عيدكم  يوم  تبتدأون  حينام  واالخ��وات  االخوة  اهيا 

بالنظر اىل قلوبكم اواًل.

هل  تقلعوه،  ان  فحاولوا  احلسد  من  شيئًا  فيها  جتدون  هل 
بابتسامة  املؤمن  اخاك  تواجه  ان  النفاق  من  شيئًا  فيها  جتدوا 
ولسان طيب الكالم ولكن ُتضمر يف قلبك شيئًا من العداوة 
والُكره اليه، واذا تركك سلقته بلسان حاد من الغيبة والنميمة 
مننّا  الكثري  وربام  هذا  من  شيئًا  قلبك  يف  جتد  هل  والطعن.. 
يشتمل عىل هذه الصفة، اسع بقلع هذه الصفة الذميمة التي 
ال تتناسب مع حقيقة االنسان الصائم الذي ينبغي ان يكون 

صومه كام حُيبه اهلل تبارك وتعاىل.
ففي يوم العيد انظر ابتداًء اىل قلبك وطهره من مذام الصفات 
لذلك  الذميمة  والسلوكيات  االفعال  من  الكثري  تنتج  التي 
وتصاف  وت��وادد  وت��الق  حتابب  يوم  فطرنا  عيد  يوم  ليكن 
واهل  االرحام  وخصوصا  املؤمنني  وبني  بيننا  العالقات  يف 

الفضل واهل العلم والتقوى.
وايضًا ننبه االخوة املؤمنني ان هناك من رجالنا االبطال الذي 
وا من أجل ان يدوم هذا املجمع ومن اجل ان يبقى هذا  ضحنّ
ُتصان  وان  مقدساتنا  حُتفظ  ان  اجل  ومن  اإليامين  االجتامع 

أعراضنا.. اولئك ُهم الُشهداء األبرار.
عليكم اخواين ان ال تنسوا عوائل هؤالء االبطال.. فإهنم يف 
هذا اليوم كانت يف السنني السابقة حتوطهم الفرحة والبهجة 
والرسور ان رب العائلة وان كفيل العائلة وان حامي العائلة 
هذا  فإذا  ويسارًا  يمينًا  يلتفتون  اآلن  أظهرهم..  بني  يعيش 
رب العائلة وكافل العائلة حتت الرتاب مىض شهيدًا مرضجًا 
فهؤالء  واعراضنا  مقدساتنا  اجل  ومن  أجلنا  من  بدمائه 
والرجال  النسوة  وهؤالء  وااليتام  العوائل  وهؤالء  الشهداء 
لإلخوة  ينبغي  ما  االبطال..  هؤالء  ودينهم  برتبيتهم  انتجوا 
املؤمنني واملؤمنات ان يالحظوا وُيراعوا يف يوم عيدهم زيارة 
بالبسمة  وحيوطوهم  االيتام  وعوائل  الشهداء  عوائل  وتفقد 
العائلة  رب  كان  اذا  انه  هلم  والتحسيس  والتكريم  والرعاية 
واحدا قد ذهب، فهناك العرشات من االباء الذين سيحفظون 

هلذه العائلة رعايتها.
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا ملا يرضيه وان جينبنا معاصيه واحلمد 

هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.



السؤال: هل صالة العيد واجبة أم مستحبة؟
اجلواب: مستحبة.

فيه  يصيل  الذي  اليوم  يف  العيد  صالة  اقامة  جيوز  هل  السؤال: 
احلجاج يف مكة املكرمة ؟

املعتربة  الرشائط  اذا ثبت هالل ذي احلجة وفق  نعم  اجلواب: 
عندنا .

بالنسبة  و االضحى(  )الفطر  العيدين  ما حكم صالة  السؤال: 
للمرأة ؟

اجلواب: الجتب بل تستحب.
السؤال: هل جيب يف صالة العيد اجلامعة ؟ وهل يشرتط يف امام 

مجاعة العيد العدالة املطلوبة يف امامة صالة اجلامعة ؟
ايضا  مستحبة  مجاعة  واقامتها  مستحبة  العيد  صالة  اجلواب: 

ولكن يشرتط فيها كون االمام عادال.
السؤال: هل يف صالة العيد اذان واقامة ؟

اجلواب: ليس لصالة العيدين أذان وال إقامة، بل يستحب أن 
يقول املؤذن: )الصالة( ثالثًا.

السؤال: ماهو وقت صالة العيدين واملستحبات فيه ؟
الزوال،  العيدين من طلوع الشمس إىل  اجلواب: وقت صالة 
ويسقط قضاؤها لو فاتت، ويستحب الغسل قبلها، واجلهر فيها 
التكبريات،  حال  اليدين  ورفع  منفردًا،  أو  كان  إمامًا  بالقراءة 
املعظمة  مكة  يف  إالنّ  هبا  واإلصحار  األرض،  عىل  والسجود 
فإن اإلتيان هبا يف املسجد احلرام أفضل، وأن خيرج إليها راجاًل 
حافيًا البسًا عاممة بيضاء مشمرًا ثوبه إىل ساقه، وأن يأكل قبل 
مما  األضحى  يف  ع��وده  وبعد  الفطر،  يف  الصالة  إىل  خروجه 

يضحي به إن كان.
] 2200 [ مسألة 2 : يستحب فيها أمور :

أحدمها : اجلهر بالقراءة لإلمام واملنفرد.
الثاين : رفع اليدين حال التكبريات.

الثالث : األصحار هبا إال يف مكة، فإنه يستحب اإلتيان هبا يف 
املسجد احلرام.

الرابع : أن يسجد عىل األرض دون غريها مما يصح السجود 
عليه.

اخلامس : أن خيرج إليها راجال حافيا مع السكينة والوقار.
السادس : الغسل قبلها.

السابع : أن يكون البسا عاممة بيضاء.
الثامن : أن يشمر ثوبه إىل ساقه.

التاسع : أن يفطريف الفطرقبل الصالة بالتمر، وأن يأكل من حلم 
األضحية يف األضحى بعدها.

أوهلا  الفطر  عيد  يف  صلوات  أربع  عقيب  التكبريات   : العارش 
عرش  وعقيب  العيد،  صالة  ورابعها  العيد  ليلة  من  املغرب 
العيد  يوم  ظهر  أوهلا  بمنى  يكن  مل  إن  األضحى  يف  صلوات 
وعارشها صبح اليوم الثاين عرش، وإن كان بمنى فعقيب مخس 
الثالث  اليوم  العيد وآخرها صبح  عرشة صالة أوهلا ظهر يوم 
عرش، وكيفية التكبري يف الفطر أن يقول : » اهلل أكرب اهلل أكرب، ال 
إله إال اهلل واهلل أكرب، اهلل أكرب وهلل احلمد، اهلل أكرب عىل ما هدانا « 
ويف األضحى يزيد عىل ذلك : » اهلل أكرب عىل ما رزقنا من هبيمة 

االنعام، واحلمد هلل عىل ما أبالنا «.
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بمواصفات عالية.. افتتاح عدد من الشقق 
السكنية في مجمع الفردوس

 من الشقق السكنية التابعة 
ً
أنجزت الكوادر الهندس���ية والفنية في ش���ركة خيرات الس���بطين عددا

لمجم���ع الفردوس الس���كني وتحديدا ف���ي البناية الثانية منه والتابع للعتبة الحس���ينية المقدس���ة 
والكائ���ن ف���ي منطقة باب طويريج والذي يبعد عن الحرم الحس���يني المق���دس قرابة 1000 متر، 
وتواص���ل الك���وادر نفس���ها العم���ل على قدم وس���اق من اجل انجاز المش���روع بش���كل عام خالل 
االش���هر القادمة، ويتكون مجمع الفردوس الس���كني من س���بع بنايات بواقع 250 ش���قة سكنية 
بمواصفات بناء عالمية ومن الدرجة االولى من حيث جودة البناء والمواد المستعملة من مصاعد 
كهربائية وتجهيز المطابخ لجميع الشقق، ويحتوي المجمع على منافع خدمية من رياض االطفال 

وعيادات طبية وأسواق تجارية )مول ومطعم( وأفران وغيرها.
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وقال مدير املشاريع املهندس عيل مكي: عملت األمانة 
العام��ة للعتب��ة احلس��ينية املقدس��ة عىل توفري الس��كن 
املناس��ب والكريم للعائلة العراقية متمثاًل باملجمعات 
الس��كنية وعىل رأس��ها جممع الفردوس السكني حيث 
يتك��ون املجمع من س��بعة أبنية عمودي��ة بواقع )14( 
طابقا  بمختلف التصاميم الداخلية واخلارجية احلديثة 
وعىل س��بيل املثال فأن البناي��ة )A1( والتي تتكون من 
)14 طابق��ا( حي��ث يتكون كل طابق من ثالث ش��قق 

سكنية بمختلف املس��احات )190م2( و )120 م2( 
حيث تتكون الشقة من غرفة استقبال مع صحية خاصة 
للضيوف يتبعها موزع الشقة بمساحة مناسبة يربط بني 
غرف��ة املعيش��ة واملطبخ والصحي��ة العام��ة للعائلة ييل 
ذلك غرفة اطفال وغرفة نوم رئيسية مع صحية خاصة 
بغرف��ة الن��وم اضافة اىل ذل��ك يتوفر بلكون��ات رشقية 
بمس��احات خمتلفة يف فيام خي��ص اخلدمات فللمرشوع 
مصاعد كهربائية من مناش��ئ رصين��ة )كوري جنويب( 
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بمس��احات كافي��ة وعدد كاف حلركة العوائ��ل كذلك يتوفر كراج لس��يارات اصحاب 
الش��قق يف كامل الرسداب كذلك توجد خدمات اخرى فريدة من نوعها وهي منظومة 
االنرتني��ت، ومنظوم��ة النفاي��ات حيث ت��م تنفيذ منظوم��ة نفايات مس��تمرة عىل مجيع 
الطواب��ق حتت��وي عىل بواب��ة الكرتونية يف كل طاب��ق تعمل بنظام ال��كارت الذي يكون  
بصحبة صاحب الش��قة وهي تعمل عىل ايصال النفايات من الطابق الس��كني اىل طابق 
ال��رسداب كذلك توجد خدم��ات فريدة من نوعها وهي متمثل��ة بمنظومة غاز مركزية 
كاملة يف املرشوع تغذي املطابخ بصورة رئيس��ية م��ع احتوائها عىل كل متطلبات االمان 

ومتطلبات السالمة املهنية«.
وجدير بالذكر ان الرشكة املنفذة للمرشوع هي رشكة خريات السبطني فيام تبلغ مساحة 
 ،%80 )c( مرت مربع، ووصلت نس��بة انجاز امل��رشوع للبناية االوىل )املرشوع )7200

حي���ث  النفاي���ات  منظوم���ة 

ت���م تنفيذ منظوم���ة نفايات 

جمي���ع  عل���ى  مس���تمرة 

الطوابق تحتوي على بوابة 

طاب���ق  كل  ف���ي  الكتروني���ة 

تعم���ل بنظام ال���كارت الذي 

يكون  بصحبة صاحب الشقة 

وه���ي تعم���ل عل���ى ايص���ال 

النفايات من الطابق السكني 

الى طابق السرداب..
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ونسبة انجاز البناية الثانية )A1( 100%، وامجايل عدد الشقق هو )250( شقة.
كام جتدر االش��ارة اىل ان مرشوع جممع الفردوس الس��كني يتكون من )7( أبنية كل 
بناية منه تتكون من اربعة عرش طابقا بضمنها الرسداب، وان املجمع بالكامل حيتوي 
ع��ىل رسداب عىل قدر مس��احة املجمع والت��ي تصل حوايل )7193( م��رتا  مربعا، 
حيث يس��تخدم كمرأب وخدمات خاصة لكل بناية حيث ستش��مل عىل مضخات 
املاء باإلضافة اىل منظومات احلريق، وهو حيتوي عىل مساحات خرض ترسنّ الناظرين 
واهلدف منها اظهاره بمستوى عال من الفخامة واجلامل ونوعية املواد املستخدمة مما 
يليق بس��معة العتبة احلسينية املقدسة التي هدفها تقديم أفضل اخلدمات للمواطنني 
والتخفي��ف  عنه��م م��ن  صعوبة احلي��اة االقتصادي��ة واالرتفاع اهلائ��ل بالعقارات 
وخاصة يف اآلونة االخرية، ونحاول انجازه بأرسع وقت ممكن لتسليمه للمواطنني.  

توج���د خدم���ات فري���دة من 

متمثل���ة  وه���ي  نوعه���ا 

مركزي���ة  غ���از  بمنظوم���ة 

كاملة في المشروع تغذي 

المطابخ بصورة رئيسية مع 

احتوائها على كل متطلبات 

االمان ومتطلبات السالمة 

المهنية..
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إقامة مهرجان اإلمام الحسن الزكي بنسخته 
الثامنة في الديوانية

أقام منتدى اإلمام الصادق )عليه الس���الم( الثقافي التابع لوحدة منتديات االمام 

الحس���ين في ش���عبة التبليغ الديني بالعتبة الحس���ينية المقدس���ة مهرجان االمام 

الحسن الزكي المجتبى )عليه السالم( بنسخته الثامنة، في قضاء السدير بمدينة 

الديواني���ة وتضم���ن فقرات متعددة ابرزها القاء كلمات توجيهية واوبريت إِنش���ادي 

 عن مشاركات شعرية وإنشاد القصائد الحسينية.
ً
وعرض مسرحي فضال

وسط حضور جماهيري كبير..
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وحتدث عباس مظلوم العبيدي مدير املنتدى: »ان املهرجان 
يق��ام للس��نة الثامنة ع��ىل التوايل وبم��رور هذه الس��نوات 
ش��هد تط��ورا  لفقراته الت��ي من بينه��ا فقرة تبليغي��ة تقدم 
عىل احلارضي��ن من قبل ش��عبة التبليغ فضاًل ع��ن الكلمة 
الرتحيبي��ة ملعتمد املرجعي��ة الذي يمثل الش��خص الداعم 

ملنتدى االمام الصادق يف قضاء السدير املعطاء«.
يف س��ياق متصل حتدث الدكتور حي��در عامر العبيدي احد 
اعضاء اهليئة االدارية للمنتدى قائاًل: »هذا املنتدى تأس��س 
عىل يد جمموعة من الش��باب واملش��ايخ والس��ادات يف عام 
)2008م( وللمنتدى عدة نش��اطات منها توزيع الس��الل 

الغذائية وترميم بيوت الفقراء والربامج الثقافية يف اربعينية 
االمام احلس��ني )عليه السالم( ويف املناس��بات الدينية عىل 
طول الس��نة، واملهرجان حيمل عدة رسائل الرسالة االوىل 
ه��و التواصل م��ع حوزتن��ا املباركة ومن جان��ب آخر نقل 
رسالة اهل البيت يف الوالدات والوفيات عىل شكل مبسط 
يتمث��ل يف املرسح احلس��يني والش��عر احلس��يني واالنش��اد 
واجلان��ب الثالث هو توع��وي بمحاولة ج��ذب اكثر عدد 
من الش��باب حي��ث نحن نركز ع��ىل الرشحي��ة املهمة كون 
امللتقي��ات الدينية افضل من امللتقي��ات االخرى يف حماولة 

للجذب الديني واحلسيني هلم«.

عباس مظلوم العبيدي
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فيام قال الس��يد عيل احلس��يني مس��ؤول وحدة املنتديات يف شعبة 
التبلي��غ الدين��ي بقس��م الش��ؤون الديني��ة: »للمنت��دى الكثري من 
االنش��طة كان م��ن ابرزها توزيع الس��الل الغذائية ع��ىل العوائل 
الفق��رية وكذل��ك العوائل الت��ي ت��رضرت نتيجة اجلائح��ة التي 
حلق��ت هبم كام يش��مل املنتدى ع��ددا  من االنش��طة والفعاليات 
املختلفة يف قضاء الس��دير منها انش��طة ثقافي��ة ودورات تعليمية 
وتدريبية للش��باب يف جمال احلاس��وب وغريها، وان املنتدى يقيم 
املهرجانات الس��نوية يف ذك��رى والدات االئمة االطهار )عليهم 

السالم( وكذلك الوفيات«.
وعن دور ش��عبة املعارض يف العتبة احلس��ينية املقدسة ومسامهتها 
يف املهرج��ان  حتدث الس��يد عيل ماميثة: »يتم احياء هذه املناس��بة 
بنشاطات وبرامج خمتلفة وبفقرات خمتلفة وهناك حضور منوع من 
خمتلف الرشائح حيث هناك شخصيات دينية بارزة وشخصيات 
عامة وكان هلذا النش��اط حضور بارز ومش��اركة شعبة املعارض 
التابعة اىل قس��م االع��الم بالتعاون مع وحدة املنتديات يف قس��م 
الش��ؤون الدينية كانت من خالل توزي��ع بعض اصدارات العتبة 

السيد علي الحسيني
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املقدسة عىل بعض الش��خصيات ومشاركتنا هذه هي مكملة لسلسلة 
االنش��طة الت��ي تقيمها الش��عبة والت��ي ابرزها يف الني��ة اقامة معارض 

للكتاب يف اماكن خمتلفة ترافقها الندوات وانشطة اخرى«.
في��ام اوض��ح زيدون ال س��لطان خم��رج يف ش��عبة املرسح املع��ارص انه 
وبتوجيه دعوة اىل ش��عبة امل��رسح املعارص للتعاون كان هناك تنس��يق 
م��ع اجله��ات املختصة يف املنتدى لتوف��ري اجهزة االض��اءة وما يتطلبه 
الع��رض املرسحي واحلمد هلل تم تلبية دعوة الش��باب ونفتخر بوجود 
هذا اجلمهور الغفري ونطمح اىل اقامة العروض املرسحية ونتعاون مع 
مجيع االقس��ام والش��عب، مبينًا بالقول ان هذه الس��نة االوىل للتعاون 
والتواصل باعتبار ان ش��عبة املرسح املعارص هي شعبة وليدة وحديثة 
فكانت هذه هي الدعوة االوىل ولبينا الدعوة ووفرنا االحتياجات من 
االضاءة والصوتيات واالحتياجات االخرى وان ش��اء اهلل س��يكون 
التعاون املس��تمر، وهذه اجلهود ش��ارك فيها مجيع الش��باب يف الشعبة 
وعدده��م )8( وتوجهن��ا مجيعنا للمس��اندة وتقديم افض��ل ما يمكن 

إلنجاح املهرجان وتقديم ما يمكن تقديمه«.

زيدون آل سلطان
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به���ج  أجواء 
ُ
أهازي���ج وهتاف���ات وموش���حات ت

حفل والدة سبط الرسول االكرم

من جوار مرقد أخيه أبي عبد الله الحس���ين )عليه الس���الم(، 

ت ش���عبة المهرجانات والمؤتمرات التابعة لقسم االعالم 
ّ
احي

في العتبة الحسينية المقدسة ذكرى والدة سبط رسول الله 

وريحانته االمام الحس���ن المجتبى ابن امير المؤمنين )عليهما 

السالم( وسط اهازيج وهتافات مألت الحفل بهجة وسرورا.
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وكان ملجلة )االحرار( نصيب من رشف احلضور واملشاركة 
يف ه��ذا االحتف��ال البهي ع��رب تغطيته��ا املص��ورة ولقاءاهتا 
الصحفي��ة م��ع القائم��ني واملش��اركني واحلارضي��ن، واول 
لقاءاهتا كانت مع بحر الكركويش مسؤول شعبة املهرجانات 
واملؤمت��رات حيث قال: »ضمن انش��طة ش��عبة املهرجانات 
واملؤمترات يف قسم االعالم هو احياء ذكر اهل البيت )عليه 
الس��الم(، لذا ارتأت الش��عبة اقامة احتف��ال هبيج يف ذكرى 
والدة االمام احلس��ن املجتبى )عليه السالم(، وقد شارك يف 
االحتفال جمموعة من الرواديد والش��عراء احلسينيني وحتت 

هتافات واهازيج الزائرين وأهايل مدينة كربالء املحبني«.
واض��اف الكرك��ويش: »ش��هدحَ االحتف��ال اقام��ة مس��ابقة 
للحارضي��ن تتضم��ن ع��دة اس��ئلة ع��ن صاح��ب الذكرى 
البهيج��ة، اضافة اىل توزيع باقات الورود وتس��ليم الفائزين 
خامت��ا حيمل حجر املرم��ر املأخوذ من داخ��ل صحن االمام 
احلسني )عليه السالم( والذي يتجاوز عمره ال�)70( عاما«.

منوها عن دور الش��عبة الدائم خالل نش��اطاهتا املتنوعة عىل 

شدِّ اجلامهري وحتفيزهم للتعرف واالطالع عىل مفاهيم اهل 
البيت )عليهم الس��الم( وس��ريهتم احلياتي��ة، والتعرف عىل 
مقاماهتم املطهرة وذلك عرب اقامة املهرجانات واملؤمترات يف 

داخل البالد وخارجها«.
وش��اركه احلديث ال��رادود كاظ��م ال��وزين الكربالئي احد 
املنشدين املشاركني يف االحتفال قائال: »من دواعي الرشف 
والفخ��ر ان نكون جزءا بس��يطا ونش��ارك يف احي��اء ذكرى 
والدة كري��م اهل البيت ورحيانة رس��ول اهلل االمام احلس��ن 
املجتبى )عليه الس��الم( يف يوم الرابع عرش من شهر رمضان 

املبارك.
واضاف: »لعل الكثري من املحبني واملوالني يغبطوننا لكوننا 
نلن��ا ه��ذه الكرامة، وهلم احل��ق يف ذلك فاملش��اركة يف احياء 

والدات واالئمة وشهاداهتم فخر لكل حمب وموال«.
فيام أظهر احلارضون فرحهم وس��عادهتم بحضور االحتفال 
واملش��اركة يف احي��اء الذك��رى العطرة من خ��الل اهلتافات 

واالهازيج احلسينية.
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قد ي��رى البعُض ب��ل ربام الكثري م��ن الناس ان الس��عادة هي 
حك��ٌر لفئة دون اخ��رى أو إهنا ختتص بمن يملك الس��لطة او 
املال، فهذه االعتقادات وما يش��وهبا من افكار حمورية جتعلني 
ر لكم كاًل من مفهومي الس��عادة والفقر من منظار ابسط  اصونّ
واق��ل تعقي��دًا وتكليفًا، وان االخطاء التي ترس��خت يف ذهن 
الف��رد خاص��ة واملجتمع عامة ع��ن مفهوم الس��عادة مقترصة 
بحيز ضيق من النظرات األولية لألمور، حيث عدوا السعادة 
حكرا عىل الغني دون الفقري، فكان منظارهم املادي للس��عادة 

ال يمتنّ للسعادة احلقيقية بصلة.
والفق��ر املعن��وي: اي م��ا اتب��ع الرج��ل للرج��ل ان تكون له 
فضائل نفس��ية وخل��ق كريمة او عقائد حق��ة وملة مرضية ثم 
يرتكها ويس��تخلف منها اخلصال املذمومة واالخالق الرذيلة 
والعقائ��د الباطنة فيكون مآله اىل اخل��رسان ومرجعه اىل الفناء, 

او املراد منه.
أم��ا الفقر املادي: أي ما اتبع الرج��ل ان يكون ذا ثروة ومال، 
ثم يرتفها ويرسفها ويرصفه��ا فيام ال يصلح به دنياه وال يثاب 
ب��ه يف عقب��اه، فيصري فق��ريًا ويصب��ح اىل اقرانه حمتاج��ًا، وهنا 
ايضًا س��نعرض لك تعريف الفقر يف كل من قس��ميه الدنيوي 

واالخروي من خالل هذه االحاديث املباركة:

ق��ال النبي )صىل اهلل عليه وال��ه(: »ان فقر الدنيا غنى االخرة، 
وغنى الدنيا فقر االخرة، وذلك اهلالك«، وقال )صىل اهلل عليه 
وال��ه( ايضا: »ان الفقر ش��ني عن��د الناس وزي��ن عند اهلل يوم 
القيام��ة، فالفقر  يف الدنيا هو الفقر عن العمل الذي يتقرب به 

العبد اىل اهلل تعاىل، رب فقري يف الدنيا غني يف االخرة«.
فالفقري قد جيلب له الس��عادة املعنوية والروحانية غري املكلفة، 
وهذا ما سيسلسله املقال تدرجييًا، وقد يتبادر اىل ذهن القارئ 

الكثري من االسئلة يف هذا املوضوع من قبيل:
1- ما معنى ان السعادة يف ظل الفقر؟

2- هل الفقر يشء س��يئ كي  تنعدم معه السعادة او تنحجب 
حتى؟

3- هل ممكن ان تكون السعادة جمتمعة مع الفقر وتكون بينهام 
صحبة اليفة؟

4- اال يوجد تنافر وختاصم بني السعادة والفقر؟!
ام هناك مقاصد اخرى؟!... فالسعادة يف ظل الفقر هي مفهوم 
واس��ع فال يمكن أن تكون الس��عادة معدومة مع الفقر ما دام 
م خلقه فالشعور بالتكريم وحده هو  ان اهلل خلف اجلميع وكرنّ
مه اهلل تعاىل فكيف  جزء من الس��عادة، فالفقري كام الغني قد كرنّ

م اهلل صاحبه. للفقر ان يكون سيئ وقد كرنّ

 في ظلِّ الفقر
ُ

السعادة
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يم��يش.. فتميش دموع اليت��م يف مرسى خطاه، 
يته��ادى ن��وره كطيٍف س��اموينّ حيمل خش��وع 

السامء يف شموخ هامته.. 
ي��س األثر، تنحني مآذن الكوفة عند مس��ريه  قدنّ
نح��و قبلت��ه األخ��رية.. ويف كل خط��وة تل��وذ 
األك��وان واألرواح بأط��راف عباءت��ه، راجي��ة 
متوسلة إليه.. أهيا الويل، يا أبانا.. قف! لِتوِقفحَ 
��لَّ الردى يقف خِجاًل، دع  األرض دوراهنا، لعحَ
حَ��سُّ وجود عاش��قيك.. بدل أن  تل��ك اجلذبة متحَ
تفوز هبا املالئكة، ويطوف املوت حولك حزينًا 
حائرًا، متوس��اًل إليك بأن تفنيه، يتمنى للحظة 
ل��و ترديه رضبة! ليمنح الوج��ود احلياة، وتبقى 

أنت، تبقى شاخمًا..
تقام طقوس صالتك األخ��رية يف قلبي فأحرم 
يف ميقات وداعك، وأموتك شهقة تلو أخرى..

قد قامت الصالة.. اهلل أكرب ما هذا املصاب
تكب��رية ضجت هبا الس��اموات، و عند انحناءك 

للسجود سجد الكون بكله وال يزال..
هتدمت أركان اهلدى، وتناثر احلزن واجلوى يف 
ليلة القدر فف��زت ورب الكعبة، يا كعبة الروح 

ومعراجها.
، ومتيل الش��مس  يعل��ن الفج��ر اغرتابه األبدينّ
ت مرة أخرى ألجل  إىل مثواها األخري فق��د ُردنّ
ت إىل مس��تقٍر هلا فال إرشاقة  عيني��ك، لكنها ردَّ
بع��د ذاك الغروب، ويغيب عن الس��امء وجهها 

.. وُنقتحَل يف كل فجٍر ألف مرة.. الشفقينّ
رحَ عاشقيك الدامي، يا لليلة قدِرنا احلزينة،  دحَ يا قحَ

يا أهيا النبأ العظيم.

بقلم: ب�ضرى مهدي بديرة/ �ضوريا

راهب المحراب

ولك��ن ه��ذه النظ��رة هي رؤي��ة بعض الن��اس ب��ل أكثرهم إن 
الس��عادة ال تنس��جم مع الفقر ابدًا ك��ون الس��عادة نعيم الفقر 
جحي��م، فكيف ينس��جم النعيم م��ع اجلحيم إهن��ام نقيضان ال 
جيتمع��ان، وهذه الرؤية حترص الس��عادة بالغن��ي املادي وتنفيها 
عن الفقر، واحلقيقة ليس��ت هك��ذا إذ إن هذه الرؤية ما هي إال 
مشاهدة من ثقب املنظار الضيق لألمور، وهذا دليل السطحية 
يف تفاعل املرء مع األمور فلو كان ينظر من منظار واس��ع ومن 
عدة زوايا ألدرك إن الس��عادة ليس هلا ضبط مع النفس املادي؛ 
وإنام الس��عادة تكون مالزمة لإلنس��ان يف مجيع حاالته اذا كان 

يربطها باهلل سبحانه وتعاىل.
والس��عادة ش��عور معن��وي قد يك��ون مالزما للامدي��ة، وقد ال 
يكون مالزما هلا، واىل القارئ العزيز بعض املصاديق واملقاصد 

االخرى للسعادة التي ليس هلا ربط بالغنى املادي:
1- الس��عادة عند مس��احمة اآلخرين، نعم مل اق��ل كلمة اخرى 
ب��ل قصدهتا أن ُتس��لح وتتغاىض عن االس��اءة اليك فهي يشء 
عظي��م دعت اليه مجيع الديانات بل ولديننا اإلس��المي خاصة 
حت��ى أهل العقول دعوا إليه كي ال تقول االس��الم متفرد هبذه 
النصيحة وما ش��اع هو الصحيح، فلم يق��ل العلامء واملفكرون 
بأمهية املس��احمة بل قاهلا معجزة االس��الم اخلال��دة، كام جاء يف 
ِن النَّاِس  اِفنيحَ عحَ اْلعحَ ْيظحَ وحَ اِظِم��نيحَ اْلغحَ اْلكحَ اء وحَ َّ الرضَّ قوله تعاىل: {وحَ
ُ حُيِبُّ امْلُْحِسننِيحَ )آل عمران/134(}، والسعادة اذًا ليست  اهللنّ وحَ
ه��ي كظم الغيظ ب��ل ما يتج��ىل وراءه بأن اهلل س��بحانه وتعاىل 
يعدك من املحسنني بل وحيبك، فال توجد سعادة اكرب من حب 

اهلل لك.
2- الس��عادة يف فعل اخلري ومس��اعدة الن��اس، وهي طاعة اهلل 
يف مجيع أوامره وهني��ك عن ما هنى عنه توصلك اىل مرضاة اهلل 
ُكْم  رْيٌ لَّ ِ خحَ ُة اهللنّ ِقيَّ وبذل��ك قربك اليه، كام جاء يف قوله تع��اىل: {بحَ
ِفيٍظ )هود/86(} ، أوامر اهلل  ْيُكم بِححَ لحَ ْا عحَ نحَ ا أحَ محَ ْؤِمننِيحَ وحَ إِن ُكنُتم مُّ

هي اخلري الذي ينجيك.
3- السعادة بأن تقنع بام اعطاك اهلل، فأهيا املؤمن عندما ساحمت 
اآلخرين وفعلت اخلري فعلي��ك بعد كل هذا التقرب اىل اهلل ان 
تقنع بام أعطاك وان تش��كره ع��ىل نعمه وتفضله عليك باغداقه 
مه علي��ك بأن جعلك ممن  العافية علي��ك وعىل عائلتك وبتكرنّ
حيبه��م اهلل، فق��د جاء عن رس��ول اهلل )ص��ىل اهلل علي��ه وآله(: 

»القناعة مال ال ينفد«.
وهب��ذه املصاديق اجتمعت الس��عادة مع الفق��ر وكونت صحبة 
اليف��ة معه، وهبذه األمور أهيا االنس��ان ليس لك ان تبحث عن 
أموال وغنى مادي وليس لك ان تعرتض عىل ربك ومس��اءلته 
بأنك فقري وتقارن نفس��ك بمن هو أغنى من��ك، اذًا عليك اهيا 
االنسان ان تتنزه وحتاول ان تسحب نفسك من جبال الشيطان 

وتكون مع اهلل لتحصد نتيجة هذا كله وهي ان تسعد وتنجو.
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 خطبائها األبرار
ُ
د

ّ
ابُن كربالء البار وسي

د محمد كاظم القزويني
ّ
الخطيب الحسيني السي

بعــَد )17 عامــًا( مــن وفاتــه ودفنــه يف مدينة قم املقد�ضــة، 
جــرى اإعــادة ت�ضــييعه ودفنــه بح�ضــب و�ضــيته يف مدينتــه 
كربــالء املقد�ضــة التــي غادرها جمــرًا وحزينًا، وعــاد اإليها 
مطمئنــًا على اأكتــاف املحّبني.. فيما روحــه مل تفارقها يومًا، 
ليمــر علــى رحيله املــوؤمل حتــى الآن )27 عامــًا(.. وها نحن 

ن�ضتذكره ونفّت�س يف �ضريته العطرة.
كاظــم  حممــد  ال�ضــيد  احل�ضــيني  واخلطيــب  العالمــة  اإنــه 
القزوينــي )ر�ضــوان اهلل تعــاىل عليــه(، الذي يعود الف�ضــل 
اإليه يف تخريج عدد كبري من اخلطباء احل�ضينيني واملنريني 
الذيَن حملوا هذه الر�ضــالة الإ�ضــالمية علــى عاتقهم ملا فيه 

خري و�ضالح النا�س.
وفيمــا اأوجــز حيــاة الأئمــة الأطهــار )عليهــم ال�ضــالم( يف 
مو�ضــوعته الكــرى )مــن املهــد اإىل اللحــد(، فحيــاة ال�ضــيد 
القزوينــي )رحمــه اهلل( ميكــن اختزالهــا يف عبــارة )مــن 
كربالء اإىل كربالء.. �ضــريٌة منرية حافلة وحياة ت�ضــّرفت 

بخدمة العرتة الطاهرة(.

كربالء.. املهد واللحد
اهلل( خطيبًا حسينيًا  القزويني )رمحه  كاظم  السيد حممد  يكن  مل 
ومفكرًا  اإلحساس،  مرهف  حسينيًا  شاعرًا  كان  بل  فحسب، 
املباركة  حياته  يف  البارزة  هي  احلسينية  اخلطابة  أننّ  إال  ومؤلفًا، 
لة، وترعة  بحَ بسينّد خطباء كربالء، ويف هذه املدينة املبجنّ حتى ُلقِّ
اجلنان املضيئة، وذلك سنة )1348 ه� � 1929 م(، ووالده هو 
الفقيه واملجتهد الراحل السيد حممد إبراهيم بن املرجع الديني 

السيد حممد هاشم املوسوي القزويني.
بالفقهاء  متوج  أرسة  من  اهلل(  )رمحه  القزويني  السيد  ينحدر 
الفكر واألدب والقلم،  والعلامء، واخلطباء والشعراء، ورجال 
أرض  سكنت  التي  والعشائر  األرس  أرشف  من  أرسته  وتعترب 

كربالء منذ أكثر من )250 عامًا(.

فرصة  أرسته  يف  وجد  وقد  اهلل(،  )رمحهام  ألبويه  وحيدًا  ولِد 
ورغم  األوىل،  الطفولة  مرحلة  يف  د  وال��ت��زونّ م  للتعلنّ سانحة 
الظروف الصعبة التي واجهها يف مقتبل حياته، بينها وفاة والدته 
وهو ال يزال بعمر العرش سنوات، ومن ثم وفاة والده بعامني 
طريقه  يشقَّ  أن  احلسيني  الطفُل  هذا  استطاع  ذلكحَ  مع  فقط، 
ل  وتكفنّ لرعايته  ى  تصدنّ وقد  الكبار،  العلامء  مسالك  ويسلك 

تربيته ابن عمه املرحوم السيد صادق القزويني )رمحه اهلل(.
احلوزة  يف  الدينية  دراسته  القزويني  واخلطيب  العالمة  أكمل 
من  عالية  درجة  بلغ  حتى  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  العلمية 
أبرز  من  فكان  واملنرب  اخلطابة  يف  ص  وختصنّ والثقافة،  العلم 

خطباء عرصه.
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وقد درس العلوم الدينية بداية عند كل من املرجعني 
السيد حممد هادي امليالين والسيد مهدي حبيب اهلل 
س رسمها(، فضاًل عن علامء آخرين  الشريازي )قدنّ
الشيخ  والعالمة  اخلراساين،  يوسف  السيد  بينهم 
مستوى  عىل  أما  رسمه��ا(،  س  )ق��دنّ اخلطيب  حممد 
مبكر،  وقت  يف  إليها  ه  توجنّ التي  احلسينية  اخلطابة 
أبرز  يد  عىل  الرشيف  املنرب  وقواعد  مبادئها  فتلقى 
صالح  حممد  اخلطيب  وهو  وقته  يف  كربالء  خطباء 

س رسه(. القزويني )قدنّ

حياة مل ختُل من املصاعب
عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  القزويني  اخلطيب  أسهمحَ 
احلسينية  اخلطابة  تطوير  جم��ال  يف  كبريًا  إسهامًا 
وتأصيلها وترسيخها ملا هلا من أمهية دينية واجتامعية 

)رابطة  بتأسيس  شبابه  فرتة  خالل  نجح  كام  كبرية، 
النرش اإلسالمي( التي ُعنيت بنرش الكتب واملؤلفات 
الشيعية، وكانت تستهدف بالدرجة األوىل اجلمهور 
وتونس  واجلزائر  ليبيا  يف  ثم  املغرب،  يف  اء  والقرنّ
وبعض الدول األفريقية، سعيًا منه للتعريف بمذهب 
أهل البيت )عليهم السالم(، فضاًل عن ذلك أسس 
مدرسة )الكتاب والعرتة( املخصصة لتعليم اخلطباء 

ى إلدارهتا ورعاية شؤوهنا. احلسينيني، إْذ تصدنّ
ومل يتوقنّف جهده عىل التأليف، بل سافر إىل املغرب 
اإلسالمي  بالفكر  للتعريف  ه���(،   1388( سنة 
دة  املتعمنّ والطمس  التغييب  بحالة  لُيفاجأ  األصيل، 
للفكر الشيعي يف البالد من قبل احلركات التكفريية 
العلم  »صحيفة  نرشته  مقااًل  كتب  وفورًا  السلفية، 
انتقادًا شديدًا من مسألة إظهار  فيه  أبدى  املغربية«، 
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ُتعرف  ما  أو  السالم(  الفرح يف عاشوراء اإلمام احلسني )عليه 
لدى املغربيني باسم )بابا عاشور(.

اهلل(  )رمحه  القزويني  السيد  خاضحَ  قصرية،  بفرتة  عودته  وبعد 
احلسينية  الشعائر  إشاعة  سبيل  يف  وكفاحًا  جهادًا  ة  امل��رنّ هذه 
)املحافظ(  آنذاك  املحيل  احلاكم  أننّ  إال  إقامتها،  عىل  واحلرص 
كان يسعى جاهدًا للتضييق عىل إقامة الشعائر املقدسة، فام كان 
ه  من السيد القزويني إال انتقاده وتوجيه االهتام له، فصدر بحقنّ
وأن  كركوك  مدينة  إىل  بالنفي  حكم  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان 
مرتىض  عمه  ابنا  ورافقه  هناك  فذهب  كاملة،  سنة  هناك  يبقى 
إىل كربالء،  ثم عادا  ليلة يف كركوك،  وباتا معه  وعبد احلسني، 

بعد إصدار عفو عنه من حكومة بغداد وإخالء سبيله.
ويف العام )1394 ه�( هاجر إىل الكويت، بسبب سوء الظروف 
ضه لالعتقاالت املتكررة، فبقي فيها ألكثر من ستنّ  األمنية وتعرنّ
سنوات، متخذًا من مسجد اإلمام احلسني )عليه السالم( مركزًا 

للعمل وشؤون التبليغ واإلرشاد الديني، حيث كان يقيم صالة 
اجلامعة يف املسجد ويعقد جمالس التفسري والوعظ واإلرشاد كام 
الدينية  االحتفاالت  لتنظيم  ويتصدى  احلسينية،  املجالس  يقيم 
يف الذكريات التارخيية اهلامة كمواليد املعصومني األربعة عرش 
النبوي  املبعث  وعيد  الغدير،  عيد  وذكرى  السالم(،  )عليهم 

وغريها.
ويف الفرتة التي كان يعيش فيها يف الكويت، قام برحلة تبليغية 
إىل قارة أسرتاليا سنة 1388 ه�، وقد مكث هناك شهرًا وأسس 
فاطمة  »مسجد  باسم  سيدين  األسرتالية  العاصمة  يف  مسجدًا 

الزهراء عليها السالم«.
وليست  وتوجيهية..  تربوية  بأهنا  احلسينية  جمالسه  برزت  وقد 
تارخيية بحتة، وامتازت �أيضًا� بأن غالبية احلضور� يف حمارضاته 

� كانوا من الشباب والطبقة املثقفة الواعية. 
وحينام أرادحَ العودة إىل العراق، منعته الطغمة البعثية الفاسدة من 
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ة أخرى للهجرة وترك مدينته املقدسة، حيث  ر مرنّ البقاء، فاضطنّ
هاجر إىل إيران ومكث يف مدينة مشهد املقدسة، ثم يف مدينة 
سة جماورًا لرضيح سيدتنا وموالتنا فاطمة املعصومة  قم املقدنّ
اإلمام  )مؤسسة  بتأسيس  املرة  هذه  ونجح  السالم(،  )عليها 
املجالس  إحياء  عىل  مواظبًا  وبقي  السالم(،  عليه   � الصادق 

احلسينية وتقديم الدروس الدينية.
أما بالنسبة ملنجزاته األخرى، فهو أواًل شاعر حسيني رقيق، 
نجده  كام  الورق،  عىل  الضوء  من  كشالالت  شعره  ينساب 

أيضًا مبثوثًا يف مؤلفاته املختلفة، وهو القائل:
هي زينب بنت النبي املؤمتْن

                                                     هي زينب أم املصائب واملحْن
هي بنُت حيدرة الويص وفاطم

                                                     وهي الشقيقُة للحسنِي واحلسْن
االطالع  غزير  مؤلفًا  كان  فكان  وشعره،  خطابته  إىل  إضافة 
تترشف  األمه��ي��ة  غاية  يف  مؤلفات  ت��ركحَ  التأليف،  وكثري 
اهلل(  )رمحه  فهو  والعاملية،  اإلسالمية  املكتبات  باحتضاهنا 
مؤلنّف للعديد من الكتب يف السرية والتاريخ واحلديث وما 
السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  موسوعة  أمهها:  من  أشبه، 
األئمة  من  عدد  سري  يف  اللحد  إىل  املهد  من  كتب  وسلسلة 

األطهار )عليهم السالم(.
ج ابنة املرجع الديني الراحل  أما عن حياته االجتامعية، فقد تزونّ
)سبحانه  اهلل  ورزقه  رسه(،  س  )قدنّ الشريازي  مهدي  السيد 
يف  منهم  إثنان  ختصص  بنني،  ومخس  بنات  بثالث  وتعاىل( 
اخلطابة والتأليف، وتفرغ ثالثة منهم للفقه واإلجتهاد، وهم 
القزويني،  عيل  حممد  السيد  القزويني،  إبراهيم  حممد  )السيد 
السيد  القزويني،  حمسن  السيد  القزويني،  مصطفى  السيد 

جعفر القزويني«.

رحيٌل وشوق
وبعد  احلركة،  عن  أقعده  عضال  بمرض  اهلل(  )رمحه  أصيب 
العظيم،  خالقها  إىل  الطاهرة  روحه  صعدت  حتديدًا،  سنتني 
م(،   1994  � ه�   1415 اآلخرة  مجادى   15( بتاريخ  وذلك 

يف  الواقعة  كربالء  ألهايل  الزينبية  احلسينية  منرب  حتت  ودفن 
املقدسة، وكانت  النجفي( بمدينة قمنّ  شارع )السيد املرعيش 
إذا  كربالء  يف  دفنه  هو  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  وصيته 
البعثي  للحكم  معارضته  بسبب  ولكن  الظروف،  سمحت 
املباد ومواقفه املرشفة بالضد منه، فقد تم منع جلب جثامنه إىل 
كربالء، حلني مرور )17 عامًا( من الرحيل، حيث تم فتح قربه 
الرشيف، وجرى نقله إىل مدينة كربالء املقدسة، ليتم تشييعه 
تشييعًا مهيبًا من قبل العلامء واألفاضل وأهايل املدينة املقدسة، 
الشريازية  املقربة  يف  األخري  مثواه  حتنّى  املئات  جثامنحَه  ورافق 
بالصحن احلسيني الرشيف، وقد ذكر بعض املقربني منه أنه 

»عندما فتح قرب القزويني كان جسده طريًا وكفنه سلياًم«.
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العتبة  يف  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  اصدارات  من  والكتاب 
توطئة  التمهيد  يف  وجاء  )2016م(،  سنة   املقدسة  احلسينية 
بالغته  السالم(  )عليه  عيل  االم��ام  بعنوان:  وكان  للرسالة، 
فعنوانه:  األول  الفصل  وام��ا  علومه،  من  ويشء  وفصاحته 
وضم  السالم(  )عليه  عيل  االمام  اقوال  يف  النحوي  )املستوى 
االمام  اثر  الباحثة  فيه  درست  االول  املبحث  مباحث،  ثالثة 
الباحث  فيه  تناول  الثاين:  واملبحث  العريب،  النحو  نشأة  يف 
واملبحث  االسامء،  باب  االمام عيل يف  اقوال  ما جاء من  ايضًا 
الثالث تناول فيه ما جاء من اقوال االمام عيل يف باب االفعال 

واحلروف.

اقوال  يف  ال��رصيف  )املستوى  عنوانه  ال��ذي  الثاين  الفصل  اما 
االمام عيل عليه السالم( وضم ثالثة مباحث، املبحث األول: 
تناول فيه ابنية االسامء، واملبحث الثاين: تناول فيه ابنية االفعال 
النسب  وهي  اخرى  موضوعات  فيه  تناول  الثالث:  واملبحث 

والتصغري.
وكان الفصل الثالث بعنوان )املستوى الداليل يف اقوال االمام 
عيل عليه السالم( وضم ثالثة مباحث، املبحث األول: املشرتك 
التضاد،  الثالث  واملبحث  الرتادف،  الثاين:  واملبحث  اللفظي، 
عنها  كشف  التي  النتائج  اشهر  فيها  اودع  بخامتة  وانتهى 

البحث«.

تحم���ل الرس���الة بعض م���ا يتعلق  
م���ن علم امي���ر المؤمني���ن االمام 
)علي���ه  طال���ب  اب���ي  ب���ن  عل���ي 
ال���ذي ال  الس���الم( ذل���ك العل���م 
يمكن ان يحيطه كتاب او رس���الة، 
وبعد انته���اء الكاتبة )ب���دور عبود 
الغ���زي( م���ن مرحل���ة جم���ع مادة 
عل���ى  اقتص���رت  الت���ي  الدراس���ة 
ت���م  النح���وي واللغ���وي  الجان���ب 
تقسيم البحث على ثالثة فصول 
يس���بقها تمهيد وتعقبه���ا خاتمة 
 بأشهر النتائج التي 

ً
ضمت مختصرا

توصل اليها البحث.
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أقوال اإلمام علي 

 في التراث النحوي واألدبي



قبل  من  املعتمدة  الدليل  جملة  من  عرش  احلادي  العدد  صدر 
النرش  ألغ��راض  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
والرتقية العلمية، وهي جملٌة ختصصيٌة تعنى بالقضايا العقدية 

والفكرية، وحوى هذا العدد البحوث العلمية التالية:
اإليامن بني العلم والدين - عيل رضا كرماين

اهلل  روح   - واحلداثة  اإلس��الم  بني  العقل  أزمة  عىل  إطاللة 
املوسوي

 - احلداثينّ  الفكر  رؤية  ظلنّ  يف  العقل  تارخيينّة  حول  الٌت  تأمنّ
عادل حممد الرشيف وحممد مهدي گرجيان

حقيقة اإليامن الديني يف الوعي اإلسالمي واملسيحي.. دراسة 
مقارنة - سفيان بايو وعبد الكريم احليدري

عالقة الفيزياء بامليتافيزيقيا.. دراسة حتليلينّة - مهدي گلشني
حسنني   - الصدر  باقر  حممد  الشهيد  عند  النص  فهم  مباين 

ل اجلامنّ
 - اإلسالميني  رين  املفكنّ عند  الدينية  املعرفة  يف  العقل  حدود 

حاتم اجليايش وحممد عيل حميطي أردكان
علامء  عند  الرشعي  احلكم  استنباط  يف  العقيل  الدليل  دور 

اإلمامية - سعد البخايت.
احد  الدليل  مؤسسة  عن  تصدر  املجلة  ان  بالذكر  جدير 
يف  املتخصصة  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  اهلامة  املؤسسات 

القضايا العقدية والفكرية.

فسيل حادي عشر من مجلة الدليل
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ً
صدر حديثا

الدرر الفرائد في شرح 
القواعد

العلمي  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  جممع  عن  صدرت 
احلسينية  للعتبة  التابع  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  لرتاث 
املقدسة موسوعة )الدرر الفرائد يف رشح القواعد( آلية اهلل 

العظمى الشيخ حممد حسني املظفر .
وقال االستاذ مشتاق صالح املظفر مدير املجمع يف ترصيح 
خصه ملجلة )االحرار(: »صدر عن املجمع )الدرر الفرائد 
وميزهتا  ج��زءا   )16( عىل  وحتتوي  القواعد(،  رشح  يف 
املتوىف  احليل  العالمة  قواعد  رشح  يف  والوضوح  البساطة 

سنة 726 للهجرة ولقواعد رشوحات كثرية«.
منوها عن تأكيد املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف 
وسالسة  العالية  العلمية  بني  مجع  ألنه  ال��رشح  هذا  عىل 
التعبري، وقد بدأ املوسوعة بكتاب الطهارة وانتهت بكتاب 
اخلمس واضفنا هلا كتاب وجيزة املسائل من تأليف الشيخ 

املظفر وهو عبارة مسائل يف االحكام الرشعية«.
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ــــــــا ــــــــَرْوَه َت مَلْ  اإْن  ـــــا  ـــــَن ـــــَل ـــــْي َخ َعـــــــِدْمـــــــَنـــــــا 
ــــــا اْعــــــَتــــــَمــــــْرَنــــــا ــــــنَّ ــــــوا َع ــــــِر�ــــــضُ ــــــْع ـــــــــا ُت َفـــــــــاإِمَّ
َيــــــــــــْوٍم ــــــــــــــــــاَلِد  جِلِ وا  ـــــــــِرُ َفـــــــــا�ـــــــــضْ َواإِلَّ 
ِفـــــيـــــَنـــــا  ِ اهللَّ ـــــــــــوُل  َر�ـــــــــــضُ يــــــــــــــُل  َوِجــــــــــــــْرِ
ــــــًدا ــــــْب َع ـــــــــْلـــــــــُت  ْر�ـــــــــضَ اأَ َقــــــــــْد   ُ اهللَّ ـــــــــــــــاَل  َوَق
ُقـــــــوُه ـــــــدِّ ـــــــِهـــــــْدُت ِبـــــــــــِه َفـــــــُقـــــــوُمـــــــوا �ـــــــضَ �ـــــــضَ
ُجـــــــْنـــــــًدا ُت  ْ ــــــــــريَّ �ــــــــــضَ ـــــــــــْد  َق  ُ اهللَّ ـــــــــــــــــاَل  َوَق
ــــي َعــــنِّ ــــــاَن  ــــــَي ــــــْف �ــــــضُ اأََبــــــــــــــا  اأَْبــــــــــِلــــــــــْغ  اأََل 
ــــــًدا ــــــْب ـــــا َتــــــــَرَكــــــــْتــــــــَك َع ـــــَن ـــــوَف ـــــُي ـــــضُ ــــــــــــــــاأَنَّ � ِب
ـــــُه ـــــْن ــــــــــــُت َع ـــــــــًدا َواأََجــــــــــــْب ـــــــــمَّ ـــــــــْوَت حُمَ ـــــــــَج َه
ــــا ــــًف ــــي ــــِن ا َح ــــــــــْوَت ُمــــــــَبــــــــاَرًكــــــــا َبــــــــــــــرًّ ــــــــــَج َه
ِمـــــْنـــــُكـــــْم  ِ اهللَّ ـــــــــوَل  َر�ـــــــــضُ َيـــــْهـــــُجـــــو  ـــــــــــــــْن  اأََم
ـــــــي َفـــــــــــــــــاإِنَّ اأَِبـــــــــــــــي َوَواِلـــــــــــــــــــــــــَدُه َوِعـــــــْر�ـــــــضِ
ـــــِه ـــــي ِف َعــــــــْيــــــــَب  َل  ـــــــــــاِرٌم  �ـــــــــــضَ ـــــــاِن  ـــــــضَ ـــــــ� ِل

ـــــــــــــَداُء ـــــــــا َك ـــــــــْوِعـــــــــُدَه ـــــــْقـــــــَع َم ــــــــرُي الـــــــنَّ ــــــــِث ُت
ـــــاُء ـــــَط ـــــِغ ــــــَف اْل ــــــُح َواْنــــــَكــــــ�ــــــضَ ــــــَفــــــْت ـــــــــــــاَن اْل َوَك
ــــــاُء َيــــــ�ــــــضَ ـــــــــــــْن  َم ــــــــِه  ــــــــي ِف  ُ اهللَّ ُيـــــــــِعـــــــــنُي 
ِكــــــَفــــــاُء َلـــــــــُه  ـــــسَ  ـــــ� ـــــْي َل ـــــــْد�ـــــــسِ  ـــــــُق اْل َوُروُح 
اْلـــــــــَبـــــــــاَلُء َنــــــــَفــــــــَع  اإْن  ـــــــــــــــقَّ  احْلَ َيـــــــــُقـــــــــوُل 
ــــــاُء َنــــــ�ــــــضَ َوَل  َنـــــــــُقـــــــــوُم  َل  َفـــــــُقـــــــْلـــــــُتـــــــْم 
ـــــاُء ـــــَق ـــــلِّ ـــــا ال ـــــَه ـــــُت ــــــــاُر ُعـــــْر�ـــــضَ ــــــــضَ ــــــــ� ُهـــــــــْم اْلأَْن
ـــــــــاُء ـــــــــَف ـــــــــــــــِرَح اخْلَ ــــــــْد َب ــــــــَق ــــــًة َف ــــــَل ــــــَغ ــــــْل ــــــَغ ُم
ـــــــــــــــــاُء ــــــا اْلإَِم ــــــَه ــــــاَدُت اِر �ــــــضَ ـــــــــــــــدَّ َوَعـــــــــْبـــــــــُد ال
ــــــــــــــــــَزاُء اجْلَ َذاَك  يِف   ِ اهللَّ َوِعـــــــــــْنـــــــــــَد 
ـــــــــــاُء ـــــــــــَوَف اْل ــــــيــــــَمــــــُتــــــُه  �ــــــضِ  ِ اهللَّ اأِمـــــــــــــــــنَي 
ـــــــــَواُء؟! ـــــــُرُه �ـــــــــضَ ــــــــــــَدُحــــــــــــُه َوَيـــــــْنـــــــ�ـــــــضُ َومَيْ
ـــــــْم ِوَقـــــــــــــاُء ـــــــُك ـــــــْن ـــــــــٍد ِم ـــــــــمَّ ِلــــــــِعــــــــْر�ــــــــسِ حُمَ
َلُء ـــــــــــــــــدِّ ال ُرُه  ُتـــــــــــــَكـــــــــــــدِّ َل  ــــــــــــِري  ــــــــــــْح َوَب
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�ضَيدي، ليت �ضوتي مئذَنة، لرتاُه �ضرخة يف ُعمقَي، تلّوُح  اليك من 
مركب ُت�ضرّيه مياُه الّرغبات، اأخ�ضى اأن ل تران، وقد تّيب�س ج�ضدي 

ومل يُعد بي ما ُيك�ضر.
ال�ضوء و�ضريحك  واأنا فقرٌي م�ضكنه  اليك،  اأ�ضل  باأي �ضوت  �ضَيدي، 
مالئكة  لأقنَع  النور،  منافذ  اأ�ضق  اخلال�س،  الت�ضرع  باأي  �ضذاه.. 
رحمتك  اأبــواب  اأطرق  ولغة  كتابة  باأي  ولئــي..  بطهارة  ال�ضريح 

ليفتح يل حبيب، وي�ضجلني ويثّبت يل قدم �ضدق معك. 
مبحاذاة  انتف�س  والقلب  غفوتي،  من  اأيقظني  �ضوتَك  �ضَيدي، 
جدثك، ُمتنًا لرتاب اأقدام زائريك وهي ُتغ�ضل روحي من اأْدَراَنها، 
اأ�ضئلتي  ت�ضرعاتي  عر  اليك  واأر�ضل  ال�ضريف،  راأ�ضك  عند  فاأثبت 

بدمعة، برجفة، بحكاية توؤملني بانت�ضاء وجودي حولك.
ل  متعب  فاأنا  �ضريحَك،  يف  لأ�ْضمعْك  �ضياءَك  عليَّ  انــْر  �َضيدي، 
بغها بلون النواح،  �ضِعيف - حزين ل ُم�ضت�ضِلَم، واغزُل الدموَع، وا�ضْ
حني  حقة؛  جنة  ال�ضفاعة.  بطيب  الح�ضا�س  غرُي  يْنُق�ضني  ول 

تنر عليَّ �ضياءَك لأ�ْضمعْك.
�ضيئًا  اربح  اأن  اأنتظر  ول  �ضيء،  كل  فقَد  بف�ضلك  ترى  انت  �َضيدي، 
اأحب  ول  ل�ضواك؛  ال  اأ�ضتاق  ل  اأبلغه  مكان  اأي  ويف  ر�ضاك.  �ضوى 
مقد�ضك..  اأنوار  بني  وجودي  حلظة  �ضوى  م�ضت..  بحياتي  حلظة 
ياأكل  الوقت  ومي�ضي  اليك،  الطريق  فيطول  اأيامي،  اأح�ضي  فبداأت 
اأن افّرق بني اللحظة الآتية، والتي م�ضت.  وقتي، مل اعد بو�ضعي 
ان  خلودك  وحي  من  فتعلمت  الوقت،  عن  التخلي  فكرة  داهمتني 
مت�ضكوا  من  فقط  والناجون  الل�ضان،  قوة  يف  كالهما  واملوت  احلياة 

باأبوابك.
ت�ضمعني،  اأنك  اأ�ضعُر  �ضوتك،  يعانق  دمي  اأتــرك  اأن  اأحلم  �ضيدي، 
بي  زال  فما  ح�ضرتك،  اأركــان  من  ركن  كل  يف  خطواتك  وقع  اأ�ضمع 
اأمل، واأحاول اأن اأراك.  فما زلُت اأرّتب عطاياك يف القلب، فاأنت معي 

دائما وان مل نْلتِق..

قال الإمام علي )عليه ال�ضالم(:

امل�ضائب  و�ضرُّ  العقُل،  املواهب  خرُي  البلغاء:  بع�س  وقال 
اجلهُل.

ويقول الأدباء: �ضديُق كل امرئ عقله، وعدوُه جهله.

وقال اأحد ال�ضعراء:

واإذا  بــه،  فرّحب  رجــٌل  زارك  اإذا  ـــاء:  الأدب اأحــد  قــال 
حّدثك فاأقبْل عليه.

وقال لقمان احلكيم لبنه: يا بني اخرت املجال�س على 
عينك، فاإن راأيت قومًا يذكرون اهلل )عز وجل( فاجل�س 
واإن  ويزيدوك،  علمك  ينفعك  عاملا  تكن  اإن  فاإنك  معهم 
تكن جاهاًل علموك ولعل اهلل اأن يظلهم برحمة فيعمك 
معهم. واإذا راأيت قوما ل يذكرون اهلل فال جتل�س معهم 
جاهاًل  تكن  واإن  علمك،  ينفعك  ل  عاملًا  تكن  اإن  فاإنك 
يزيدوك جهال ولعل اهلل يظلهم بعقوبة فتعمك معهم".

قال اأحد احلكماء: من اأّدب ولده �ضغريًا �ُضرَّ به كبريًا.
كان  ما  العوِد  واأعــدُل  رطبًا  كان  ما  الطني  اأطبُع  وقيل: 

َلدنًا.
وقيل يف ال�ضعر:

من مل يَر التاأديَب يف زمن ال�ضبا 
                                                 �ضمَخ ال�ضغاُر عليه يف وقِت الِكْر.

ني من غفوتي
َ
 أيقظ

َ
ك

ُ
صوت

ب..
ن األد

خزائ
من 

يف العقل

اأدب املجال�ضة

تاأديب ال�ضغري

ويف اجلهل قبل املوت موٌت لأهلِه 
واإن امرءًا مل يحَي بالعلِم ميٌت 

عاقاًل  كان  من  القدر  رفيَع  يعّد 
بعقله  فيها  عا�س  اأر�ضًا  حلَّ  اإذا 

ن�ضوُر الن�ضوِر  حتى  لــه  فلي�س 
قبوُر القبور  قبل  فاأج�ضامُهم 

بح�ضيِب قوِمِه  يف  يكن  مل  واإن 
ــدٍة بــغــريــِب. ومـــا عــاقــٌل يف بــل
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الشيعة(، على ذكر  )أعيان  العاملي )قدس سره( في كتابه  األمين  السيد محسن  العالمة  يأتي 
الشاعر )منصور بن سلمة النمري � ت 190 ه�( الذي لم يسلم من ظلم العباسيين، وانتهت حياته 

بنبش قبره، ألنه لسبب واحد.. أنه كان يوالي أهل البيت )عليهم السالم(.
يقول السيد األمين: كان النمري في الباطن من محبي أهل البيت األطهار )عليهم السالم(، وذكر 
ابن المعتز انه كان بين النمري والعتابي أحد شعراء ذلك العصر )العباسي( نزاع أدى إلى العداوة 
 عن مجلس هارون في جهة الرقة فاغتنم العتابي فرصة غيابه فجرى في 

ً
وكان النمري يوما غائبا

البيت  أهل  للنمري في مدح  العتابي قصيدة  الشيعة فقرأ  العباسي، ذكر  أثناء حديثه مع هارون 
 أعدائهم يقول فيها:

ّ
)عليهم السالم( وذم

فلما و�ضل اإىل قوله:

�ضاأله هارون: ملن هذا ال�ضعر؟ 
فقال له العتابي: هذا �ضعر عدوك من�ضور النمري الذي حت�ضب انه وليك ثم قراأ تتمة الق�ضيدة.

قال: ويل له يرغب النا�س يف اخلروج علينا ويظهر موالتنا ويبطن عداوتنا.
وقال ابن املعتز ويف احلقيقة: اإن النمري كان يتدين يف ال�ضر بدين الإمامية وميدح اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( ويتعّر�س 
يف �ضعره لل�ضلف ومل يكن هارون العبا�ضي يعلم ذلك حتى قراأ له العتابي هذه الق�ضيدة ثم قراأ له ق�ضائد يف حق اآل اأبي 
طالب فغ�ضب هارون غ�ضبا �ضديدًا وامر )اأبا ع�ضمة( اأحد قواده اأن يذهب من فوره اإىل الرقة وياأخذ من�ضور النمري 

ة في الشعر.. 
ّ
التقي

منصور النمري وأحقاد بني العباس
إعداد: علي حسين

ـــــــــــــــٌع هـــــامـــــِل ـــــــسِ رات ـــــــا� ـــــــن ــــــاٌء مــــــــن ال ـــــــ ــــــض �
ـــــ ــــرجـــــ ــــة الــــنــــــــــــــبــــيِّ وي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــل ذريـــــ ــــت ــــق ت
ــــِن لـــقـــد ـــــ ـــــ ــــي ــــض ــــ� ـــــ ويـــــــلـــــــَك يـــــــا قـــــــاتـــــــَل احل
يف اأحـــــــــــــــــمــــــــٍد  حـــــــبـــــــــــــــوَت  حــــــــبــــــــاٍء  اأيِّ 
ـــــد ــــــــــــٍه تــــلــــقــــى الــــنــــبـــــــــــــــــــيَّ وق بـــــــــــــــاأيِّ وج

ــــا ــــه ل ــــــون  ــــــب ــــــض ــــــ� ــــــغ ي مـــــــ�ـــــــضـــــــاعـــــــري  ــــــــِلاإل  ــــــــذاب ـــــبـــــيـــــ�ـــــس والــــــقــــــنــــــا ال ــــة ال ــــل ــــض ــــ� ب

ـــــن الــــــنــــــفــــــو�ــــــسِ بـــــالـــــبـــــاطـــــِل ــــــ ـــــوَن م ـــــل ـــــل ـــــع ي
ـــــــوِد لـــلـــقـــاتـــِل ـــــــل ـــاَن اخل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــن ــــــــــــــوَن ج
ـــــِل ـــــام ـــــاحل بـــــــــــــــوؤَت بـــــــــــحـــــمـــــٍل يـــــنـــــــــــــــــــــــوُء ب
ـــــِل ـــــاك ـــــث ــــه مـــــــن حـــــــــــــــــرارِة ال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ حــــفــــرِت
الــــــــداخــــــــِل مــــــــع  ـــــه  ـــــِل ـــــت ق يف  دخـــــــــــــــــــــــــــــلـــــَت 



 والوطن
ُ

األرض
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ومن �ضعره )ر�ضوان اهلل تعاىل عليه( يف �ضاأن اآل الر�ضول 
)�ضلى اهلل عليه واآله(:

ُيحكى اأنَّ رجاًل هِرمًا، ا�ضتدَّ به املر�ُس، فدعا ولديه، وقال لهما:
.. لقد تركُت لكما اأر�ضًا، وهذا الكي�َس من الذهِب، َفْليخرْت  يَّ - يا ولدَّ

كلٌّ منكما ما ي�ضاء.
قاَل الولُد الأ�ضغر: اأنا اآخُذ الذهب.

وقاَل الولُد الأكر: واأنا اآخُذ الأر�س.
واحٍد  كلُّ  اأخــذ  ثم  كثريًا،  الولدان  فحزن  ــام،  اأي بعد  الأُب  ومــاَت 
يبذُر  الأر�س،  يعمُل يف  الأكر،  الولُد  اأبيه، وبداأ  ن�ضيبه، من ثروة 
يف ترابها القمح، فتعطيه كلُّ حّبٍة �ضنبلًة، يف كلِّ �ضنبلٍة مئُة حبة، 
اآخر، وثروته تزداُد يومًا بعد  القمَح، يزرُع مو�ضمًا  وبعدما يح�ضُد 

يوم.
�ضيء،  بعد  �ضيئًا  الذهب،  من  ينفُق  اأخــَذ  فقد  الأ�ضغر،  الولُد  اأّمــا 
فوجدُه  الكي�َس،  فتَح  مــّرٍة،  وذاَت  يوم،  بعد  يومًا  ينق�ُس  والذهُب 

فارغًا!
ذهب اإىل اأخيه، وقال له وهو حمزون:

- لقد نفَد الذهُب الذي اأخذتُه.
ا ما اأخذُتًه اأنا فال ينفُد اأبدًا .. * اأمَّ

- وهل اأخْذَت غرَي اأر�ٍس ملوءٍة بالرتاب؟!
اأخرَج الأُخ الأكُر، كي�ضًا من الذهب، وقال:

* تراُب الأر�ِس، اأعطان هذا الذهب.
قال الأُخ الأ�ضغر �ضاخرًا: وهل يعطي الرتاُب ذهبًا؟!

غ�ضَب اأخوه، وقال:
اخلبُز الذي تاأُكلُه، من تراب الأر�س.

والثوُب الذي تلب�ُضُه، من تراب الأر�س.
خجل الأُخ الأ�ضغر، وتابَع الأكُر كالمه:

والثماُر احللوُة، من تراِب الأر�س.
والأزهاُر العاطرُة، من تراب الأر�س.

ودماُء عروقك، من تراِب الأر�س.

كلهم ــس  ــا� ــن ال ــار  ــي خ الــر�ــضــول  اآل 

ر�ــضــيــت حــكــمــك ل اأبــغــي بــه بــدًل

ـــُم ـــه ـــحـــّب ب ومـــــــن  الـــــنـــــبـــــيِّ  اآُل 

ـــارى والـــيـــهـــود وهـــم اأمــــــن الـــنـــ�ـــض

)هــــــاروُن( اهلل  ر�ـــضـــول  اآل  وخــــري 

مـــقـــروُن ــتــوفــيــق  ــال ب حــكــمــك  لأّن 

ـــِل ـــت ـــق يـــتـــطـــامـــنـــون خمـــــافـــــة ال

اأزِل يف  الـــتـــوحـــيـــد  اأمــــــــة  مـــــن 

ويقطع ل�ضانه ويقتله ويبعث اإليه براأ�ضه.
فلما و�ضل اأبو ع�ضمة اإىل باب الرقة راأى جنازة النمري 
النمري  بوفاة  واأخــره  الر�ضيد  اإىل  فعاد  منه  خارجة 

وجنى اهلل النمري من عذاب هارون. 
وروى  قره"،  نب�ضوا  "انهم  �ضهراآ�ضوب  ابــن  كــالم  ويف 
ال�ضيد املرت�ضى يف اأماليه املعروف بالغرر والدرر ب�ضنده 
با�ضم  ياأتي  النمري  من�ضور  كان  قال  اأنــه  احلافظ  عن 
هارون يف �ضعره ومراده به �ضاحب منزلة هارون )عليه 
حتى  ال�ضالم(  )عليه  عليا  املوؤمنني  اأمري  يعني  ال�ضالم( 
فاظهر  فر�ضة  النمري  اأعداء  من  ال�ضاعر  العتابي  وجد 
حاله لهارون العبا�ضي، وقراأ له الق�ضائد التي كان قالها 
اآل علي )عليهم ال�ضالم(، فعزم على قتله فمات  يف مدح 
باأجله قبل ذلك بيومني اأو ثالثة ومل ي�ضل اإليه الر�ضيد 
اأف�ضل  )عليهم  النبوة  بيت  لأهل  حمبته  بركة  مب�ضرة 

ال�ضالة وال�ضالم(.
به  ومــراده  هــارون  فيها  يذكر  التي  الأبيات  جملة  ومن 

�ضاحب منزلته قوله:



كان  وكيف  الطفولة،  ذكريات  ذهنه  يف  عامت  شديد  وبأمل 
اإلم��ام  زي��ارة  اىل  يأخذه  ان  وأبيه  اخلمسة  بأخوته  يتشبث 
وقسوة  سطوة  من  عليه  خيافون  وهم  السالم(  )عليه  احلسني 
كان  واملوت.  باألخطار  امللغوم  والطريق  الصدامية  السلطة 
وأبوه  أخوته  الزيارة وخاطر  منعوا  قد  البعثي  الشيطان  جنود 
ولو  حتى  إلمامهم  العهد  ألداء  كربالء  مدينة  اىل  بالذهاب 
عىل  ون  ي��رصنّ كيف  شاهدهم  حني  نصيبهم.  من  املوت  كان 
ابن ثالث عرشة  الذهاب. أطفأت األنوار عمره الغضنّ وهو 

ث نفسه: سنة، وروحه أخذت تيضء وبدأ حيدنّ
- الذي ال يغامر بيشء ال يملك شيئًا !، وعىل املرء ان يقاوم 
أهواءه عندما يرغب يف اهلل وعشق أوصيائه عىل أرضه، وان 

التعسف  ظل  يف  مغامرة  السالم(  احلسني)عليه  زيارة  كانت 
السلطوي: يا حمىل املغامرة والشهادة يف طريقك يا سيحَدي، أبا 
عبد اهلل . محل راية » السالم عليك يا ساقي عطاشى كربالء« 

وخرج إىل درب كربالء وهو مل يبلغ احللم بعُد...
الوحيد  الثالث وابنه  بناته  اىل  لينظر  الطفولة  افاق من غيبوبة 
اهلل  مع  دائام  صادقا  ليكون  صادق  اسم  اختار  فقد  »صادق« 
مزخرفة  كلامت  ذكرياته  تكن  مل  السالم(..  واحلسني)عليه 
احلسني)عليه  عشق  يف  راسخة  عقيدة  نمو  هي  بل  عادية، 
املنرب احلسيني  ارتضع من  فقد  منازع.  األبدي، وبال  السالم( 
 – قا منذ فتوته  احلكمة واملوعظة احلسنة حتى اصبح قلبه معلنّ
ملعشوقه  بعد عشق  ما  – عاشوراء- وعشق  – طف  بكربالء 

َ
 الحسيَن والجنة

ُ
ه

ُ
 أنفاس

ْ
رجٌل عانقت

الى روِح الشهيِد السعيد )عباس هاشم مشتت الفيصالوي( 

َل النوم جفونه، 
ّ

” أن يكح
ٌ

أبى “عب���اس

وب���دا له وكأنما قامت ف���ي داخلِه ثورة 

غلي���ان أيقظ���ت كل أحالم���ه. وب���دأت 

الكلم���ات المكتوب���ة على قلب���ه تنطلق 

من فمِه بهيام عجيب : 

 أل���م أن أراك، 
ّ
دي ي���ا حس���ين، أي

َ
-س���ي

وأي ألم أن ال أراك. لم يعد في الكون 

شيء كامل التكوين إال معرفتك، والريح 

الصفراء تعاود االنتقام من خلودك. انها 

ري���ح –يزيدية – دموي���ة تنضج األفاعي 

السامة باألشكال والصور، وتعيد بحقٍد 

مصيبة - كربالء والطف وعاشوراء - .

الحرار: حيدر عا�ضور
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شعر بفخر كبير لوجوده في ِعداد كبار المجاهدين الذين يؤمنون ان اإلمام 
الحسين -عليه السالم- مبدأ اإلسالم ونهايته

أيب عبد اهلل احلسني)عليه السالم(. بعد هذا االمتالء احلسيني، اذا 
ارد ان حيكم حسبام يرى، فان العامل فيه بناة ظل يبنون االنسان من 
أجل حياة تكون خريا من هذا العامل الفاين، ومنهم من قال »من 
هذه  شهيدا«.  د  يعنّ واملقدسات  واألرض  العرض  سبيل  يف  يقتل 
حيبنّ  من  لقاء  يف  يراوده  الذي  األزيل  احللم  ل�ه  قت  حقنّ الكلامت 
م ان األوصياء واألنبياء ومن حيبهم اهلل اىل  خمضبًا بدمِه. فقد تعلنّ
جواره مل يذهبوا اليه إال مرضجني بالدماء. فاجلنة حتتاج اىل قربان 

لدخوهلا.  
التي ولد فيها عام 1984،  ترك«عباس« قضاء–حيانية- البرصة 
حب  يف  املجاهدين  وأخوته  ووالديه  وابنه  كبده  فلذات  ع  وودنّ
سبع  فوج   ( السالم(  األكرب)عليه  عيل  بلواء  ليلتحق  الوالية 
املجاهدين  كبار  ِع��داد  يف  لوجوده  كبري  بفخر  شعر  الدجيل(. 
مبدأ  السالم(  احلسني)عليه  اإلم��ام  ان  يؤمنون  الذين  املؤمنني 
الكفائي  اجلهاد  وفتوى  وهنايتها.   الدنيا  وعتبة  وهنايته،  اإلسالم 
امتزجت دقات  لغاية اجلنة.  لإلمام »السيستاين« هي طريق احلق 
احلسينية  األيادي  تطلقه  الذي  الصاخب  الرصاص  بدقات  قلبه 

ومرتزقة  العراق  وخونة  )داع��ش(  من  املغتصبني  فلول  لسحق 
العرب واألجانب. 

– سواتر-  البطولية ترشق عىل مجيع  »ايب صادق«  بدأت شمس 
الرشف والعز، وهو هيمز ببندقيته كرجل صلب كي أمحلها جهدا 
ر فوهتها وال يتوقف وهو جيندل  مرهقا فاق طاقتها القتالية، تتجمنّ
ل  ضنّ من  كل  هيدد  خطرا  ل  شكنّ مما  الدواعش،  من  كبرية  أعدادا 
املرور  يريد  ملن  العراق واحلسني سهلة  ارض  ان  واعتقد  طريقه، 
حتى  ورعبا  خوفا  برصاصه  فأطعمهم  ومغتصب.  كعدو  هبا 
جعلهم يتخيلونه رجال بألف رجل. كان كاملرمر صلبا ال خيرتقه 
انه خيرتقه ولكن ال  املاء.  الرصاص، وإذا أصابه؛ كمن يسقط يف 
جيرحه. ويشبه غصن شجرة مثمرة يسقط يف املياه، فيطفو حمموال 
التي  اجل��راح  بأوسمة  ص��ادق«  »أب��و  امتأل  هكذا  أوراقها.  عىل 
كثرت يف جسمه، ورغم خطورهتا مل هيتمنّ هبا فأنفاسه قد عانقت 
اهلل واحلسني واجلنة.  لكنه يعيد قوته وال ينقطع عن القتال، كأن 
ل اىل بذرة يف طني حر وليس  املرمر  الذي ال يموت والغصن حتونّ

للموت وجود يف مهامه الدينية والوطنية.  
رها )  وكانت سامء جبال »مكحول« تبدو كغطاء آمن بعد ان طهنّ
س املجاهدون أنفاس انتصاراهتم، فقد  فوج سبع الدجيل(، وتنفنّ

امليعاد  حرروا األهل والعرض من ظلم )داعش( الدموي. لكن 
قد أوجب الرحيل واملنية ال تعرف الوقت والزمن فهام مكتوبان 
يف شجرة اهلل بسامء من وصلت ورقته حد السقوط.. ما ان انبلج 
الصباح وهو هائم بالصالة والترضع اىل خالق السامء واألرضني، 
)عليه  املؤمنني  ألم��ري  الصباح  دع��اء  جهوري  بصوت  منشدا 
السالم(.. وبدأ مع بدء أول إرشاقة للشمس هجوما عىل مكحول 
األقدمني  حقد  حتمل  بالسواد،  متشحة  )داع��ش(  غربان  كانت 
وعطش  للدماء،  وسفك  للذبح  لذة  عيوهنم  ويف  واملعارصين، 
العراق،  بخريات  الطامع  مهجية  ترصفاهتم  ويف  للموت،  غريب 
رغم توحد راياهتم السود إال أهنم خمتلفون يف األجناس والطباع 
الدنيوية  مآرهبم  حتقيق  وهدفهم  الكل  يشبه  ال  الكل  واهلويات، 

وأمال أسيادهم بالقضاء عىل كل ما هو شيعي يف العامل..
املرابط  الشعبي  فزنّ »عباس« من مكانه والتحق مع كوكبة احلشد 
كل  ويسحق  عزيزهم  وجيندل  كبارهم  حيصد  وبدأ  اجلبال  عىل 
متجرئ هيمنّ بالصعود واخرتاق السواتر.. لكن )داعش( كانت قد 
جهزت قوة مستميتة من األلغام البرشية احلية والسيارات اجلبلية 

املفخخة مل تستطع بندقيته صد كل هذا اإلرهاب.. والكثرة تغلب 
الشجاعة، ورغم توفر الفرصة لالنسحاب اال أنه خاف عىل من 
الدخان  وصعود  االنفجارات  هيجان  يف  املجاهدين،  من  وراءه 
أبو  استشهد  لقد   – حسني  يا   - أكرب  اهلل  نداء:  رصخت  جاءت 
واقضنّ  ارعب  الذي  الشجاع  الرجل  البرصاوي  املجاهد  صادق 

مضاجع الدواعش ليايل وهنارات طويلة..
مكحول،  جبال  الفيصالوي(  مشتت  هاشم  غ��ادر)ع��ب��اس 
ل يف سجالت احلشد  وصعدت روحه الطاهرة اىل السامء، وسجنّ
 /  1  /  17 املصادف  األحد  يوم  صباح  ليكون  شهيدا،  املقدس 
يرجع  أن  أمنيته  حتقيق  يوم   1437 الثاين  ربيع   7 املوافق   2016
اىل اهلل بعشقه ملواله، وبطموحاٍت ال يعرفها إال قلبه امليلء بكربالء 
والطف وعاشوراء. وكان ذلك واضحا من قدرة اهلل بمنح جثامنه 
د  من  ه البعيد والقريب، وحظي بتشيع مهيب متدنّ عطرا فواحا يشمنّ
كربالء اىل البرصة كمسريته ملعشوقه اإلمام احلسني، وعىل جانبي 
الطريق عشائر وجنود وجماهدون حيملون رايات العراق واحلسني 
اىل ان دفن يف وادي السالم برحلة إيامن مل تتوقف وأذكار لروحه 
يتجدد حتى نال ما متناه فقد عانقت أنفاسه أرضحة األئمة مجيعا 

بعد ان عانقت اجلنتني )كربالء وجنة السامء (.  
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طق���وس وتقاليد عي���د الفطر بين 
الهجران والتجديد في العراق

رغم االحداث العس���كرية واالمنية المس���تمرة في البلد ورغم المآسي التي باتت تحيط 
بالف���رد العراق���ي إال أنه لم يتوان ع���ن التواصل االجتماعي وصلة االرح���ام خصوصا ايام 
االعياد والمناسبات الدينية ومنها عيد الفطر المبارك الذي يطل علينا مصطحبا الذكريات 

التي تهطل بغزارة غيث الشوق على ماض كان عنوانه البساطة.
ذاكرة الكثير من العراقيين تجتر التقاليد والطقوس المقترنة باألفراح والمسرات وبالجديد 
، ورغم أن بعض مظاهر العيد ال تزال واضحة، فمع ذلك هناك طقوس معينة باتت 

ً
معا

مفق���ودة اآلن، وهن���اك اختالف في مظاهر العيد عن إقامته أيام زمان، وهذا ما يؤكده 
مواطنون من سكنة المدن المقدسة في العراق حينما يستذكرون الشوارع والساحات 

القديمة بحنين وشوق وهم يقارنون بين ايامهم حينذاك وااليام هذه..
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العيد،  هالل  هيل  أن  فام  الزمن  بتقدم  العادات  اختلفت  وقد 
العيد  برامج  التحضريات إلعداد  تنتهي االستعدادات وتبدأ 
العتبات  يف  تقام  التي  العيد  صالة  بعد  العراق  حمافظات  يف 

املقدسة واجلوامع يف صباح اول يوم من شهر شوال املعظم.
عادات وتقاليد الفطر املبارك يف العراق

يقول الدكتور احلاج اسعد النرصاوي من بغداد »كنا يف اليوم 
ملراقبة  السطوح  فوق  نقف  الكريم  رمضان  شهر  من  االخري 
يا  )الوداع  قائلني:  بالدعاء  نتوجه  رؤيته  وعند  شوال  هالل 
نتسحر  وكنا  والغفران(  الطاعة  شهر  يا  الوداع  رمضان  شهر 
اكال خفيفا  ونتناول  العيد،  ليلة  اليتيمة يف  بسحور  يسمى  بام 
قبل النوم ثم نقوم بتوزيع )الفط���رة( وهي صدقة توزع عىل 
الفقراء، إما نقودا او حنطة او اقمشة وغريها عن كل فرد من 
العائلة، وقد كان البغداديون يف املايض القريب هلم طقوسهم 
كانت  التي  العيد  ليلة  يف  احلاممات  تزدحم  حيث  اخلاصة 

منترشة يف االسواق وبشكل كبري ايام زمان«.
بغداد  االستاذة يف جامعة  العبيدي  الدكتورة جنان  وتستذكر 
»صباح يوم العيد حينام ينهض صغار العائلة مبكرين وامهم 
تعاوهنم عىل ارتداء مالبسهم اجلديدة التي كانوا قد وضعوها 
منامهم وبعضهم يضعها )حتت وسادته(  أماكن  من  بالقرب 
الرجال مبكرين للذهاب اىل اجلوامع مصطحبني  فيام ينهض 

الكثري  يذهب  وبعدها  العيد  صالة  ألداء  اوالده��م  معهم 
حرصحَ  التي  التقاليد  من  فهي  املقابر  لزيارة  العراقيون  من 
والصبيان  الصغار  اما  هذا،  ليومنا  ممارستها  عىل  العراقيون 
واالستئناس  ال��دواب  لركوب  اللهو  حمالت  اىل  فيذهبون 
الوقت  ذلك  يف  وغريها  اخلشبية  اهلواء  ودواليب  باملراجيح 
اذ البد من رصف عيدياهتم«، وختتتم بقوهلا: »يبقى احلديث 
بالبساطة  تتزين  ذكريات  طياته  يف  وحيمل  ممتعا  املايض  عن 
اثقال  من  اهلروب  حياول  من  نجد  هلذا  التعامل  يف  والتلقائية 

احلياة بإجياد تذكرة لطقوس املايض«.
املايض يف العراق ما زال له حارضًا لنكهته ومجاله والبد من 
استذكاره ما بني االباء واالبناء واالجداد واالحفاد، وهو ما 
جيعل االبتسامات ترتسم عىل حمياهم، وتبتهج النفوس وحتلق 
العراقيون  يستذكر  اجلميلة حيث  الذكريات  االرواح يف عامل 

بحنني مفرط ليايل العيد وطقوسه املتنوعة ايام زمان.
الفطر  عيد  أيام  االنسانية  معامل  ابرز  الرحم  وصلة  التسامح 

املبارك
وحيدثنا احلاج رسول ابو عباس )72( عاما عن ذكرياته لعيد 
وأمل  بغصة  ذاكرته  سجالت  يتصفح  وهو  شبابه  أيام  الفطر 
واملودة  الرمحة  حبال  نسيج  واع��ادة  التصالح  »كان  فيقول: 
فرصة  العيد  من  الكثريون  جيد  حيث  العيد  فقرات  أهم  من 
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رائعة للمصاحلة بني املتخاصمني وتنقية النفوس، وكنا نجد يف 
العيد فرصة رائعة لغرض التدخل بني املتخاصمني ونصاحلهم 
التي  االخطاء  ونزيح  ارواحهم  تلتئم  ان  جاهدين  ونحاول 

مضت«.
ويضيف عندما نتجول بني اجلريان معايدين نعرف ان صاحب 
هذه الدار له خالف مع جاره فال يمكن ان نتجاوزه، بل ندخل 
عىل داره ونرشب من مائه وناكل من طعامه وال نخرج من داره 
مثل  إىل  الصلح  قضايا  نؤجل  وكنا  مع جاره  مصاحلته  بعد  إال 
او  العشرية  شيوخ  مسؤولية  من  تكون  وبالطبع  املناسبة  هذه 

الوجهاء والسادة األرشاف ان كانت اخلصومات كبرية«.
املوظفات واالسواق وقدوم العيد!

ان »االجازات تكثر قبل حلول  الصفار(  املوظفة )مجيلة  تقول 
البيت  بتغيري  النساء وحسب تعبريها مبتليات  الفطر، الن  عيد 
كله من ديكور البيت اىل التنظيف وهذه العملية مرهقة وحتتاج 
»قبل  فتضيف:  تيسري  أم  زميلتها  »أما  ايام،  عدة  قبل  هتيئة  اىل 
حلول العيد يستعد مجيع افراد العائلة إلكامل واجباته امللقاة عىل 

عاتقه حيث نشعر بمتعة عندما هنيئ بيتنا وأنفسنا للعيد«. 
العيد  مالبس  لرشاء  شديدًا  زحامًا  العراقية  األسواق  وتشهد 

واحللويات العراقية استعدادا الستقبال الضيوف.
ويقول )حيدر االسدي( صاحب احد املحالت التجارية لبيع 
املالبس يف كربالء »نشهد يف العرشة االخرية من رمضان اقباال 
شديدا من قبل الناس للتبضع استعدادا للعيد لذلك نقوم بفتح 
لصالة  بعدها  نذهب  الفجر  وقت  حتى  يوم  كل  عرص  حمالنا 

جهودا  »نبذل  ويضيف  املقدسة«،  العتبات  يف  مجاعة  الصباح 
تكون  العيد  ويف  الزبائن،  واستقبال  حمالنا  لتهيئًة  مضاعفة 
االقارب  مع  لاللتقاء  متنفسا  العيد  يف  فنجد  اقل،  العمل  فرتة 
والتواصل  للزيارة  العائلة  برفقة  سويًة  واخلروج  واالصدقاء 

االجتامعي«.
وسائل حديثة حتلُّ بدل القديمة تسعف الوقت

ويف عرص الرسعة والتكنلوجيا اوجدت السوشيال ميديا فرصة 
للتواصل مع االصدقاء واالقارب واملعارف حلنّت هذه  كبرية 
الوسائل بديلة عن بعض الزيارات التي قد تكون غري متاحة يف 
العيد لضيق الوقت او لالنشغاالت الطارئة، فقد وجد )مسلم 
احلسني( من »املسجات« فرصة للخروج من االحراجات التي 
يقع هبا؛ فيقول :«املسجات« الرسائل اجلاهزة صارت يف متناول 
اجلميع وتتنوع حسب املرسل اليه فرسائل االصدقاء ختتلف عن 

رسائل االقرباء«.
اهل  زي��ارة  وكذلك  اهيل  بزيارة  أق��وم  الغالب  »يف  ويضيف 
زوجتي اما الباقون فالرسائل تعوض عن زياراهتم ما عدا امللحة 

منها كزيارة املريض او العائد من السفر«.
العيد ومواقع التواصل االجتامعي

والتويرت  بوك  الفيس  االجتامعي  التواصل  مواقع  باتت  اليوم 
التواصل  تعزيز  نوافذ  اهم  من  وغريها  واالنستغرام  والفايرب 
الكثري من مستخدميها  ان  االجتامعي ال سيام يف االعياد فتجد 

يرتاسلون عربها ويقدمون التهاين والتربيكات يف املناسبات.
التواصل  مواقع  »باتت  الكركويش  رواد  الصحفي  ويقول 
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االجتامعي حاجة ملحة للتواصل بني االفراد فهي توفر عليك 
من  مع  والصوت  بالصورة  التواصل  إليك  وتفر  الزمن  عامل 
حتب يف مجيع انحاء العامل وهي وسائل ما أن نحسن استخدامها 

تدر علينا بالفائدة جمتمعيا وثقافيا وحتى علميا«.
اصحابه  للقاء  شوقا  لديه  »أن  العتايب  غسان  الصحفي  ويزيد 
برامج  من  واحدة  استخدم  وقد  العراق  خارج  يف  يوجد  ممن 
التواصل االجتامعي للتواصل معهم مما يضمن له دقة الصورة 
يف  اجتامعيا  التكنلوجيا  توظيف  اىل  يعزوه  ما  وهو  والصوت 

التواصل مع ذويه اينام كانوا ومتى ما يشاء«.     
عيد الفطر وزيارة املقابر

عام  يف  تويف  الذي  زوجها  أننّ  عامًا(   64( قاسم  أمنّ  جتد  فيام 
كلنّ  صبيحة  ينتظرها،  كربالء  وادي  مقربة  يف  ودفن   ،2011

رت عىل زيارته. عيد، وتكون حزينة إن تأخنّ
ومتثنّل )أمنّ قاسم( حالة تشبه يف تفاصيلها لآلالف من األرامل 
اللوايت فقدن أزواجهننّ يف حروب خاضها العراق منذ ثامنينينّات 

القرن املايض ومقارعة االرهاب وحماربة عصابات داعش.
ويف مقربة السالم يف النجف األرشف كام هو احلال يف كربالء 
انني، وبائعي  املقدسة، يتهينّأ العرشات من مرشدي املقابر والدفنّ
األزهار والعطور وقناين املاء والعصائر، الستقبال ذوي املوتى 

وأقربائهم وأصدقائهم، يف أينّام عيد الفطر املقبل.
ار يعرفون أماكن  الزونّ ان )حسن جميد( إننّ »أغلب  الدفنّ ويقول 

قبور ذوهيم، فيام يتيه البعض طريقه وحيتاج إىل دليل«.
املقربة،  بخارطة  العارفني  املساعدين،  من  مخسة  جميد  وهينّأ 

العنف  ضحايا  أعداد  »وترية  أننّ  إىل  مشريًا  زائرهيا،  وحاجات 
القرن  ثامنينينّات  منذ  تنخفض  مل  واملعارك  املسلنّحة  والعملينّات 
املايض، وأننّ تقسيم مقربة وادي السالم أوضح دليل عىل ذلك، 
وضحايا  البائد  النظام  حروب  ضحايا  من  كبري  عدد  فهناك 

أعامل العنف واحلرب الطائفينّة بعد عام 2003«.
ويشري الكاتب والباحث )حسني احلسيني( يف الشأن االجتامعينّ 
ًا  عراقينّ جياًل  رماهلا  بني  تضمنّ  النجف،  »مقربة  أننّ  إىل  العراقينّ 
دًا أننّ »جلنّ املوتى  كاماًل دفنته احلروب يف هذه الصحراء«، مؤكنّ

فيها هم ضحايا أبرياء حلروب عبثية«.
ويتضح عىل الوافدين لزيارة قبور اهاليهم صباح يوم العيد يف 
وادي كربالء احلرسة واالمل عىل أمواهتم، ومنهم أبو عيل )60 
عامًا( الذي يقف إىل جانب قرب ابنه الذي ُقتل يف أحد تفجريات 
بغداد عام 2006، ويقف اىل جانبه مقرًئ للقرآن الكريم يتلو 

اآليات املباركات مقابل مكافآت رمزينّة.
الرشع،  عليها  ع  يشجنّ )ُسننّة(  القبور  زيارة  أننّ  عيل  ابو  ويؤكد 
أبو  فيام راح  الدنيا«،  الناس باآلخرة، ويزهدون يف  ر  ا تذكنّ ألهننّ

زها اىل جوار قرب ابنه. ور، ويركنّ عيل يشعل عيدان البخنّ
املجاورة، حتنّى  القبور  العرشات من  النظر عىل  إن يسقط  وما 
احلروب  لضحايا  اهلائلة  األع��داد  عن  واضحة  فكرة  ن  تتكونّ
هم من الشباب الذين سقطوا نحو أكثر  والعنف يف البالد، وجلنّ

من ثالثة عقود من احلروب.
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العتبة الحسينية المقدسة المؤسسة الدينية األولى في العراق من حيث ثقلها 
الديني والعقائدي ولها مركز هام ومؤثر في العالم اإلسالمي وفي العراق لما 
تمثله من اش���عاع فكري الهامي معنوي ثوري نابع من نهضة اإلمام الحسين 
)عليه الس���الم(، ومن هنا اتس���عت افاق العتبة الحس���ينية المقدسة وانعطفت 
انعطاف���ه كبيرة ف���ي مجال االعمار واالس���تثمار من خالل تس���خير كل امكانيتها 
المادية والبشرية بمباركة من المرجع الديني األعلى في النجف االشرف السيد 
عل���ي الحس���يني السيس���تاني )دام ظله ال���وارف(, لتضفي تطور ف���ي المجال 
الزراعي والعلمي والصحي والصناعي والمؤسس���اتي لتكون خير داعم للفقراء 
والمتعففي���ن وااليت���ام وخير س���اند لل���وزرات الحكومية في الكثي���ر من المواقف 

الحرجة ومنها القطاع الصحي.

 العتبة الحسينية ومؤسساتها الصحية..

إسناد  حقيقي للمؤسسات الحكومية 
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مواقفها  هي  عىل  الضوء  نسلط  ه��ذا  املوسع  تقريرنا  ويف 
الكثرية واملشهودة بام فيها التصدي جلائحة كورونا, فقد حلت 
لتعرف  املقدسة  كربالء  صحة  دائ��رة  عىل  ضيفة  )االح��رار( 
عىل دور العتبة احلسينية يف اسناد دائرة صحة كربالء املقدسة 
الرسمي  املتحدث  والتقينا  للجائحة  التصدي  يف  ودوره��ا 
للدائرة صحة كربالء )الدكتور عدي السالمي( وخرجنا هبذا 

احلوار.     
)مراكز الشفاء( كانت طفرة نوعية قدمتها العتبة املقدسة لدعم 

القطاع الصحي يف العراق 
جهود جبارة ومتميزة تقوم هبا العتبة احلسينية املقدسة يف ظل 
بأكثر  الشفاء  مستشفى  ببناء  بارشت  حيث  كورونا  جائحة 
باإلضافة  تنفسية  خمتربية  متطورة  أجهزة  مع  رسيرا  ستني  من 
واإلداري��ة  الطبية  بالكوادر  جتهيزها  تم  كام  اشعة  أجهزة  اىل 
واألمنية إضافة اىل حتويل مدينة سيد االوصياء ومدينة االمام 
والوافدين،  املالمسني  واستضافة  الصحي  للحجر  احلسني 
وحتت ترصف دائرة صحة كربالء، وكان دورا مهام من حيث 

اىل  األبيض اضافة  للجيش  الصد األول  املعنوي خلط  الدعم 
دعم العتبة املقدسة باألجهزة والكوادر الصحية واجلهد االيل 
تقترص عىل حمافظة  مل  بالتايل  النقل، والتي  توفري عجالت  من 
عموم  اىل  احلسينية  العتبة  جهود  وصلت  بل  فقط؛  كربالء 
العراق ببناء مراكز شفاء مزودة بكل االجهزة الطبية املطلوبة 
لرعاية ومعاجلة املصابني، إضافة اىل رفدها بآالف االرسة اىل 
اىل  العراق  شامل  من  جبارا  دورها  كان  حيث  الصحة  وزارة 
جنوبه دون ان تستثني مدينة او حمافظة وكان هلا ملسة حسينية 
مباركة يف شفاء املرىض وما نستطيع االشارة اليه هو أن )مراكز 
الشفاء( كانت طفرة نوعية قدمتها العتبة املقدسة لدعم القطاع 
الصحة  وزارة  فيه  كانت  الذي  الوقت  العراق يف  الصحي يف 
ال تستطيع توفري هذه اإلمكانات يف ظل تفيش املرض وتزايد 

عدد اإلصابات. 
وبشكل  ساهم  الطبيعية  الغازات  إلنتاج  الوارث  نبع  معمل 
كربالء  لصحة  االوكسجني  أسطوانات  بتوفري  وفاعل  كبري 

وعموم العراق   
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بعبوات  كربالء  صحة  دائرة  بتجهيز  الوارث  نبع  معمل  قام 
االوكسجني وأجهزة التنفس لسد حاجة املؤسسات الصحية 
وبأسعار  الرشيدة  املرجعية  توجيهات  يف كربالء جمانا ضمن 
يف  املرىض  آالف  اىل  العبوات  املعمل  وفر  كام  جدا  خمفضة 
كربالء املقدسة  من الفقراء واملحتاجني جمانا يف احلجر املنزيل، 
واملتطوعني  اجلوالة  الصحية  والفرق  املعمل  مع  وبالتنسيق 
ذهابا  املنزيل  للحجر  يف  االوكسجني  توفري  تم  واملخاتري 
للعتبة احلسينية، وجهود مبذولة من  تابعة  بآليات نقل  وإيابا 
املحافظات  بتجهيز  املعمل  مدير  العميدي  هاشم  السيد  قبل 
للعتبة  الرشعي  املتويل  توجيه  وبعد  وجمانا،  كافة  العراقية 
خطوط  بزيادة  الكربالئي،  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
واىل  جمانا  للمواطنني  وت��وف��ريه  االوكسجني  من  اإلن��ت��اج 

املؤسسات الصحية احلكومية بأسعار خمفضة.  
إنشاء مستشفيات عامة بدعم دائرة صحة كربالء يف الزيارات 

املليونية ودعمها لعالج الفقراء 
واملؤثر  والبارز  املهم  الدور  احلسينية  العتبة  ملستشفيات  ان 
والفاعل والداعم لدائرة صحة كربالء وخاصة يف الزيارات 
حيث  اإلرهابية  داعش  عصابات  ضد  احلرب  ويف  املليونية 

فتحت أبواهبا ومستشفياهتا الستقبال وعالج جرحى احلشد 
واخرها  واملرجعية،  الوطن  لنداء  امللبي  املقدس  الشعبي 
كربالء  صحة  وكانت  كورونا،  ف��ريوس  جلائحة  التصدي 
تبعث آالف املرىض الفقراء اىل املستشفيات التابعة للعتبة منها 
مستشفى زين العابدين والسفري ومركز السيدة زينب اخلريي، 
لعالجهم جمانا واجراء العمليات هلم بأحدث األجهزة الطبية 
بكوادر صحية متقدمة وبأطباء عراقيني وعامليني عىل مستوى 

عايل.
العتبة  مستشفيات  بفضل  الطبية  العراق  عاصمة  كربالء 

احلسينية
جمال  يف  احلسينية  العتبة  دور  املتابعني  من  احد  عىل  خيفى  ال 
املستشفيات  بناء  به من خالل  التي رشعت  الصحي  القطاع 
التصاميم  اح��دث  عليإدخال  حريصة   وكانت  كربالء  يف 
أطباء  من  والعربية  االجنبية  واخل��ربات  الطبية  واألجهزة 
بالواقع  لالرتقاء  وذل��ك  ع��ايل  مستوى  عىل  طبية  وك��وادر 
الصحي يف كربالء مما أهلها ان تكون عاصمة العراق الصحية 
يعد  الذي  الرسطانية  األورام  مركز  انشاء  حيث  من  بامتياز 
العراق  مستوى  عىل  الرسطانية  لألمراض  طبي  رصح  اكرب 

ع���دي الس���المي: العتب���ة الحس���ينية وضعت كل 
جهودها الصحية وكوادرها تحت تصرف دائرة صحة 

كربالء لتصدي لوباء كورونا 
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ومن اكرب املراكز يف الرشق األوسط وسوف يعزز دور حمافظة 
كربالء بان تكون عاصمة العراق الطبية، كذلك خاتم األنبياء 
جماالت  يف  نوعية  طفرة  يعد  الذي  القلب  وجراحة  ألمراض 
الصحة يف كربالء، إضافة اىل مركز جراحة العيون، ومستشفى 
الشيخ الوائيل لألمراض النسائية الذي سيكون أول مستشفى 
ختصصية  نسوية  وكوادر  متطورة  بأجهزة  متخصص،  نسوي 
السنوات  يف  طيبة  ثامرا  سيجني  هذا  مجيع  عايل،  مستوى  عىل 
القادمة وستكون املؤسسات الطبية للعتبة األوىل عىل مستوى 

الفرات األوسط. 
للعتبة  التابعة  الطبية  الكوادر  مع  مستمر  والتنسيق  العمل 

احلسينية اكسب اخلربات املتطورة لكوادرنا الصحية والطبية 
العمل مستمر مع العتبة احلسينية املقدسة يف خصوص تطوير 
يف  الطبية  واملهن  والطبية  الصحية  لكوادرنا  اخلربات  وكسب 
طب االسنان يف املؤسسات الصحية والطبية من املستشفيات 
ملا  املقدسة  احلسينية  العتبة  اىل  التابعة  البحثية  الطبية  واملراكز 
متكاملة  متقدمة حملية واجنبية وعربية طبية  متتلكه من كوادر 
باإلضافة التقنيات احلديثة واألجهزة الطبية فائقة اجلودة التي 
داخلة ضمن التصنيف العاملي واحلاصة عىل الشهادات عربية 
والعلمية  الصحية  املهنية  والرصانة  اجلودة  جمال  يف  وعاملية 

ان  اىل  حتتاج  واإلدارية  الصحية  وملكاتنا  كوادرنا  احلقيقة  يف 
اخلربات  لتطوير  إدارية  طبية  فنية  دورات  هكذا  مثل  يف  تزج 
واكتساهبا مما ينعكس إجيابا عىل األداء املهني مللكاتنا الصحية يف 
دائرة صحة كربالء املقدسة, ويف سياق كالمه اشار السالمي ان 
مشاريع العتبة احلسينية االستثامرية يف قطاع الصحي الضخمة 
وفرت الكثري من فرص العمل خلرجيي الصحة واملهن الصحية 
اإلدارية  واهلندسية  الفنية  االختصاصات  خمتلف  يف  واألطباء 
التعيينات  عبء  خفف  مما  وجمزية  عالية  مالية  وبتخصيصات 

عىل كاهل الوزارة ودائرة صحه كربالء.  
الدعم اللوجستي منقطع النظري للعتبة احلسينية يف احلرب عىل 

داعش  وحراك املتظاهرين والتصدي للجائحة  
العتبة  تصدت  الكفائي  باجلهاد  املباركة  الفتوى  اطالق  مع 
من  وامكانياهتا  طاقاهتا  كل  واستنفرت  قواها  بكل  احلسينية 
للهجمة  التصدي  لغرض  اخلالد  املرجعية  ن��داء  تلبية  اجل 
ساندت  حيث  دنسهم  من  العراق  وتطهري  التكفريية  الوهابية 
الثابتة  الطبية  بالفرق  خاص  بشكل  العسكرية  القوات  العتبة 
مؤسساهتا  كل  العتبة  فتحت  لقد  السالمي  قال  كام  وامليدانية 
الوطن  لنداء  امللبي  الشعبي  احلشد  جرحى  ملعاجلة  الصحية 
شامله  اىل  العراق  جنوب  من  طبية  ف��رق  هلا  كام  واملرجعية 
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لدائرة  ساند  وخري  املعارك  اشتداد  يف  العمليات  قواطع  يف 
احلشد  جرحى  ومعاجلة  استقبال  يف  املقدسة  كربالء  صحة 
واجراء العمليات اجلراحية  واالسناد الطبي والنقل اجلرحى 
الطبية يف األوقات احلرجة  والشهداء واالدوية واملستلزمات 

يف احلرب عىل تنظيم داعش اإلرهايب.
وأشار السالمي بعد تقديم العالجات للجرحى احلشد قامت 
املراكز الطبية للعتبة بتأهيل اجلرحى املعوقني بالعالج الطبيعي 
الكسور واملفاصل, وكانت مستشفيات  والفيزياوي يف عالج 
العتبة احلسينية تقدم العالج باملجان للقوات األمنية والشباب 
داعم  خري  كانت  اهنا  كام  التظاهرات  ساحات  يف  املتظاهر 
وساند يف الظروف احلرجة للحفاظ عىل سالمة كل األطراف 

وعىل سلمية التظاهرات وعدم انحرافها عن سلميتها.
)اجليش  األول  الصد  خلط  الصحي  دعمها  اخرها  وك��ان 
األبيض( من كوادرنا الصحية للحد من انتشار كورونا كام هلا 

مواقف مرشفة واسناد حقيقي لنا يف كل الفرتات العصيبة. 
العتبة احلسينية استقطبت الطاقات الطبية العاملية لتوفري العالج 

للمرىض 
إدارة  يف  والطبي  الصحي  القطاع  القائمني عىل  أولويات  من 

لالرتقاء  العاملني  اخل��ربات  جلب  املقدسة  احلسينية  العتبة 
استقطاب  خالل  من  املقدسة  كربالء  يف  الصحي  بالواقع 
االختصاصات  خمتلف  يف  واألطباء  العامليني  اجلراحني  أرقى 
والكوادر الطبية التمريضية يف خمتلف التخصصات التمريضية 
مما خلق فرصة لنا كبرية وللمواطنني يف كربالء للحصول عىل 
كانت  والتي  عليها  حيصلون  التي  العالجية  اخلدمات  افضل 
تكاليف  يتحملون  مما  العراق  خ��ارج  السفر  اىل  هبم  ت��ؤدي 
اإلقامة والسفر املقدرة بعرشات اآلالف من الدوالرات  كام 
استفادت  دائرة صحة كربالء من األطباء والكفاءات العاملية 
اطبائنا يف دورات تطورية لالستفادة من هذه  من خالل زج 
اخلربات العاملية التي استقطبتها العتبة احلسينية املقدسة، وكان 
القلب  عمليات  إلجراء  طبية  طاقات  استقطاب  ابرزها  من 
مستشفى  استقبلت  بحيث  واسع  وبنطاق  لألطفال  املفتوح 
وبينها  العراق  حمافظات  مجيع  من  االطفال  العابدين  زين 

املوصل واالنبار.
الرشوع بفتح مراكز البورد العريب بالتعاون مع وزارة الصحة 

بتنسيق عايل مع دائرة صحة كربالء 
قامت العتبة احلسينية بافتتاح عدة مراكز للبورد  العريب التابع 
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لتدريب  كربالء  صحة  دائرة  مع  بالتعاون  الصحة  وزارة  اىل 
االختصاص  حقل  يف  شهادة  اعىل  يعد  والذي  العريب  البودر 
األساسية  اجل��وه��ري��ة  االختصاصات  خمتلف  م��ن  الطبي 
للمحافظة وللعراق يف اختصاص النسائية والتوليد والباطنية 
يف  جدا  نادر  اختصاص  هذا  الوالدة  حلديثي  املركزة  والعناية 
املوحد  العريب  االمتحان  األخرية  اآلونة  يف  استقطب  العراق 
احلديثة  اإللكرتونية  التطبيقات  عرب  العابدين  زين  مستشفى 
املتطورة باالضافة  اىل القاعات عىل مستوى عايل من استخدام 
اجهزة طبية أيضا عىل مستوى عايل استقبلت طلبه من العراق 
وخارجه من الدول العربية املجاورة ألن املؤسسات الصحية 
التابعة للعتبة احلسينية معتمدة من جملس وزراء الصحة العرب 

وجملس البورد العريب.
مشاريع املؤسسة الدينية اإلنسانية هتتم بحصة االنسان ورفعت 

عن كاهل وزارة الصحة الكثري من األعباء 
وبدنه  االنسان  روح  عىل  احلفاظ  هي  الرئيسة  الواجبات  من 
الدرجة  يف  االن��س��ان  بصحة  هتتم  الدينية  املؤسسات  وان 
الكثري  زمام  واخذت  الدينية  املؤسسة  انربت  لذلك  األساس 
قلة  بسبب  احلكومي  اجلهد  غياب  ظل  يف  امل��ب��ادرات  من 

التخصيصات واألزمات التي عصفت بالواقع السيايس الذي 
أثر سلبا عىل تقديم اخلدمات األساسية للمواطن ومنها القطاع 
بصحة  الوثيق  الرتباطه  اهلامة  القطاعات  اهم  من  الصحي 
املبادرات اإلنسانية للعتبة احلسينية  املواطن العراقي حيث ان 
واملؤسسات  الصحة  وزارة   كاهل  عن  ثقيلة  أعباء  رفعت 
الطبية  السياحة  التابعة هلا وخففت بشكل كبري من  احلكومية 

العالجية خارج العراق.
جتنيد وسائل االعالم يف العتبة احلسينية لتثقيف املواطنني للوقاية 
وسائل  مجيع  املقدسة  العتبة  إدارة  وجهت  كورونا   وباء  من 
احلسينية  الروضة  وإذاعة  الفضائية  كربالء  قناة  من  إعالمها 
لتثقيف  النرش  بتكثيف  اإلخبارية  ومواقعها  االح��رار  وجملة 
املواطن بإجراءات االحرتاز والوقاية والتعليامت واالرشادات 
ونرش  كربالء  صحة  ودائ��رة  الصحة  وزارة  عن  تصدر  التي 
اخبار اجلائحة اوال بأول بمصداقية وشفافية حيث كان قسم 
االعالم يف العتبة احلسينية خري داعم لنا يف التغطيات اإلعالمية 
املستمرة وكان يف الواقع نافذة كبرية يتابعنا الشارع الكربالئي 

من خالله وهو كذلك نافذة للمواطن الكربالئي علينا.
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هناك كثري من الناس من يعيش النزعة الفردية، كأنام اإليامن حكٌر عليه، كأنام التدين حكٌر عليه، يقول: أنا 
مسؤول عن نفيس، مسؤول عن دريب، مسؤول عن إصالح أوضاعي وشؤوين، عيلَّ أن أكون إنساًنا مؤمًنا 
متديًنا، أما اآلخرون فال شغل يل هبم، موسى بدينه وعيسى بدينه، أنا ال ربط يل باآلخرين! فهذا يعيش أنانية 
ْن  ُكْم محَ ُكْم الحَ يحَرُضُّ ْنُفسحَ ْيُكْم أحَ لحَ اإليامن، ويعيش روح احتكار اإليامن، ربام يستدل عىل نظرته بقوله تعاىل: ﴿عحَ

ْيُتْم﴾، لكن هذه النزعة والنظرة نظرة سقيمة، نظرة قارصة. ا اْهتحَدحَ لَّ إِذحَ ضحَ
القرآن الكريم يؤكد عىل أن اإليامن متقوٌم باملسؤولية االجتامعية، اإليامن متقوٌم بالنظرة االجتامعية لإليامن، 
عنرص  األول  العنرص  ُنوا﴾  آمحَ ِذينحَ  الَّ إاِلَّ   * ُخرْسٍ  لحَِفي  انحَ  اإْلِْنسحَ إِنَّ   * رْصِ  اْلعحَ ﴿وحَ يقول:  الكريم  والقرآن 
رْبِ﴾  بِالصَّ ْوا  اصحَ تحَوحَ وحَ قِّ  بِاحْلحَ ْوا  اصحَ تحَوحَ ﴿وحَ سلوكي،  عنرص  اِت﴾  احِلحَ الصَّ ِمُلوا  عحَ ﴿وحَ اإليامن،  عنرص  روحي، 
ٌم لإليامن،  العنرص االجتامعي، العنرص االجتامعي أن تنقل اإليامن من قلبك إىل اآلخرين، هذا عنرص مقونّ
ُكْم  ْنُفسحَ أحَْهِليُكْم﴾ ليس أنفسكم فقط ﴿ُقوا أحَ ُكْم وحَ ْنُفسحَ وإال فاإلنسان يف خرس. والقرآن الكريم يقول: ﴿ُقوا أحَ
ْلتحَُكْن ِمْنُكْم  اٌد﴾، وقال القرآن الكريم: ﴿وحَ ٌظ ِشدحَ ٌة ِغالحَ ئِكحَ الحَ ا محَ ْيهحَ لحَ ُة عحَ ارحَ احْلِجحَ ا النَّاُس وحَ ُقوُدهحَ أحَْهِليُكْم نحَاًرا وحَ وحَ

ْأُمُرونحَ بِامْلحَْعُروِف﴾. يحَ رْيِ وحَ ٌة يحَْدُعونحَ إىِلحَ اخْلحَ ُأمَّ
اإليامن متضمن للعنرص االجتامعي، ال يمكن أن يكون اإلنسان مؤمًنا حقيقًيا حتى يرى غريه كنفسه، فكام 
هيتم بإصالح نفسه هيتم بإصالح غريه، هيتم بوضع غريه، كام ورد عن النبي  : “من مل هيتم بأمور املسلمني 
فليس منهم”، اإليامن متضمن ومتقوم بالنظرة االجتامعية، أصاًل ال جيتمع اإليامن مع األنانية، مع أن ينظر 

اإلنسان لنفسه أنه هو الصالح، وغريه غري مهم.

موسى بدينه وعيسى بدينه ؟! 
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تبحث عن جزاء صومك شهر رمضان الفضيل، اليك ما ينقله 
عن  الرواية  هذه   )39-38 )ص  االختصاص  يف  املفيد  الشيخ 
اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب )عليهم السالم( عن النبي 
شهر  من  يوما  يصوم  مؤمن  من  »ما  قال:  وآله(  عليه  اهلل  )صىلنّ 

رمضان حاسبًا حمتسبًا إالنّ أوجب اهلل تعاىل له سبع خصال:
ل اخلصلة: يذوب احلرام من جسده.  أونّ

ب إىل رمحة اهلل.  والثنّاين: يتقرنّ
ر. وم يكفنّ ر خطيئته أال تعلم أننّ الكفارات يف الصنّ  والثنّالث: يكفنّ

ابع: هيون عليه سكرات املوت.  والرنّ
 واخلامس: أمنه اهلل من اجلوع والعطش يوم القيامة.

ادس: براءة من الننّار.  والسنّ
ابع: أطعمه اهلل من طينّبات اجلننّة«.   والسنّ

يمثنّل  اهلل  مقام حممود عند  الطاهرة -الذي هو  للعرتة  الشامخ  املقام  إننّ 
، وهو أمل كلنّ مؤمن ذي معرفة. واالستقرار  أعىل مراتب القرب اإلهلينّ
وإن  ورتبتها،  السالم  عليهم  الطاهرة  العرتة  مقام  يف  أي  املقام؛  هذا  يف 
كان غري ميسور ومقدور لألفراد العادينّني، باعتبار أننّ حلقيقة كلنّ موجود 
الوجودينّة  املرتبة  بحسب   ٌ متيرسنّ املقام  ذلك  إىل  الورود  أننّ  إالنّ  مراتب، 

لكلنّ سالك صادق.
تعاىل  اهلل  عجل  املنتظر  ة  احلجنّ لظهور  الصادقون  الصاحلون  واملنتظرون 
بوا أنفسهم يف طريق اجلهاد األوسط واألكرب، فنالوا  فرجه الرشيف، هذنّ
الرحيمة، وأحالت  نظرهتم  السالم، فشملتهم  البيت عليهم  أهل  رىض 
كيمياء العرتة الطاهرة معادهنم إىل معدٍن نفيٍس، ما جعلهم ينالون رشف 
حون صدورهم بوسام  املرتبة الوجودينّة ملقام أهل البيت املحمود، ويوشنّ

الفخر »مننّا أهل البيت«.

نيل وسام 
ا أهل البيت”

ّ
“من

جزاء صوم 
شهر رمضان

ُكْم  يحَرُضُّ الحَ  ُكْم  ْنُفسحَ أحَ ْيُكْم  لحَ ﴿عحَ اآلية:  وهذه 
ْيُتْم﴾ ناظرة إىل العقاب، أي  ا اْهتحَدحَ لَّ إِذحَ ْن ضحَ محَ
أن اإلنسان ال يعاقحَب بوزر غريه، ال ترضكم 
ذنوب اآلخرين، أنتم تسألون يوم القيامة عن 
أنفسكم، ال حتاسبون عىل أعامل غريكم، هي 
ناظرة إىل العقاب يف اآلخرة، كام قال تعاىل: ﴿

ى﴾، وليست ناظرة  ٌة ِوْزرحَ ُأْخرحَ اِزرحَ ِزُر وحَ الحَ تحَ وحَ
إىل املسؤولية االجتامعية يف احلياة الدنيا.

إصالح  عن  احلياة  هذه  يف  مسؤول  اإلنسان 
لِلنَّاِس﴾،  ْت  ُأْخِرجحَ ٍة  ُأمَّ رْيحَ  جمتمعه، ﴿ُكْنُتْم خحَ
ورد عن النبي حممد  صىل اهلل عليه واله : “ال 
يكون املؤمن مؤمًنا حتى حيب لغريه ما حيب 
لنفسه”، ليس فقط يدعو غريه لإليامن، ليس 
املنكر،  عن  وينهاه  باملعروف  غريه  يأمر  فقط 
عن  النهي  من  أكرب  درجة  منه  املطلوب  بل 
حيب  أن  نفسه،  غ��ريه  يعد  أن  وه��و  املنكر، 
لغريه ما حيب لنفسه، أن يتفاعل مع إصالح 
غريه لساًنا وفكًرا وقلًبا وحمبًة أيًضا، وبالتايل 
ْن  محَ ﴿أحَوحَ املباركة:  لآلية  حقيقٌي  مصداٌق  هذا 
ُه ُنوًرا يحَْميِش بِِه يِف  ا لحَ ْلنحَ عحَ جحَ اُه وحَ ْينحَ ْحيحَ أحَ ْيًتا فحَ انحَ محَ كحَ
اِرٍج  بِخحَ لحَْيسحَ  ِت  ُلامحَ الظُّ يِف  ُلُه  ثحَ محَ ْن  محَ كحَ النَّاِس 
يتقاطر  حتى  مؤمًنا  املؤمن  يكون  ال  ا﴾،  ِمْنهحَ

النور منه إىل غريه.
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الرئيسية  الوجبة  تناول  اىل  االيرانية  االرس  وتعمد 
ختلو  وال  املغرب  أذان  ساعة  من  بعد  االفطار  من 
الرئيسية  من طبق )اآلش رشته(  الرمضانية  املائدة 
البقوليات  بأنواع  وهو  عبارة عن حساء دسم ميلء 
اىل  الورقية  باإلضافة   واخل��رضوات  واملعكرونة 
وتشهد  گوشت(  )أب  املسمى  اللحم  ماء  شوربة 
العادة ازدحاما شديدا بعد االذان  املطاعم عىل غري 
االك��الت  لزبائنها  تقدم  التي  املطاعم  تلك   سيام 
والشوربة  )حليم(  اهلريسة  مثل  الشعبية  االيرانية 
يف  رئيسيا  طبقا  وتعد  الصائمون  اليها  يلجأ  التي 
رمضان يف املطاعم  كام تنشط بصورة ملحوظة حمال 
احللويات  أكثر  وم��ن  وامل��ك��رسات  احللويات  بيع 

شهرة  هي الزالبية.  
واملؤسسات  ال��دوائ��ر  يف  العمل  ساعات  وتتغري 

حيث  رمضان   املبارك  شهر  حلول  عند  االيرانية 
موعد  انتهاء  من  واح��دة  ساعة  قبل  العمل  ينتهي 

العمل تقديرا لوضع الصائم.     
مشهد  ملدينتي  اخلاصة  الروحانية  االجواء  وتتسم 
مدينة  يف  وكذلك  البالد،  رشق(  )ش��امل  املقدسة 
)قم( جنوب طهران التي تكثر هبام احلوزات العلمية 
يعد  مما  للمتدينني  مكثف  وتواجد  الثقافية  واملراكز 
يف  اجلديد  الفقهية  واكتشاف  اآلراء  لتبادل  فرصة 

الساحة الفكرية.  
خالل  االسالمية  اجلمهورية  يف  العادات  اختالف 

الشهر الفضيل 
من  ايران  الرمضانية يف  والتقاليد  العادات  وختتلف 
 مدينة أيل أخرى ففي مدينة أصفهان التارخيية )وسط 
ايران( يفطر الصائمون عىل دوي املدفعية الرمضانية 

تختلف ليالي ش���هر رمضان في طهران عن س���ائر اش���هر العام وكذلك وعن المحافظات 
االيراني���ة االخ���رى حي���ث تتجم���ع   عائالت االق���ارب واالصدق���اء بعد االفطار ف���ي المقاهي 
الش���عبية لتناول الش���اي  وأنواع المكس���رات والتمور وكذلك   تكتظ المساجد في المناطق 
الش���عبية بمرتاديها وقت االفطار الس���يما الطبقة العاملة الذين يس���تمرون في اعمالهم 
لس���اعات متأخرة من الليل ويفضلون االفطار في الجوامع  بسبب االزدحام المروري الذي 

يحول دون وصولهم الى منازلهم في الوقت المحدد.

المسحراتي ايقونة رمضانية غائبة في الجمهورية االسالمية.. 

التجمع���ات واالفط���ار والع���ادات الرمضانية 
في ايران واليمن
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وتعترب  املدينة،  يف  القديمة  الساحات  بإحدى  تقع  التي 
أصفهان  مدينة  يف  شهرة  االكثر  الشعبية  الرمضانية  االكلة 
هي )الباجة( واهلريسة وال ختلو املائدة االصفهانية  من امللح 

والبصل.
رمضان  شهر  خالل  بالدعاء  خاصة  عالقة  ولإليرانيني 
معانيه  يف  قراءته  واالستغراق  يف  خاصة  طقوس  وعندهم 
يسميها  كام  االحياء  ليايل  او  القدر  ليايل  وتعد  ودالالت��ه، 
االيرانيون معلام  بارزا من نشاط الناس خالل شهر رمضان 
ان  قبل  هذا  الشهر  بركات  من  لالغرتاف  يسعون  وكأهنم 
يودعوه وتنتهي ايامه، فام ان حتل العرش االواخر من شهر 
ومساجد  املحالت  اجلامعة  املساجد  جتد  حتى  رمضان 
واحلسينيات ومراكز اقامة صالة اجلمعة عىل امتداد البالد 
حييون  الذين  أوالئك  املستغفرين  امتألت  باملصلني  وقد 
بشكل  وت��الوة  القرآن  والدعاء  بالقيام  الفجر  اىل  الليل 

مجاعي يف الليايل التي يلتمسون فيها ليلة القدر .
االهازيج عادة يمنية قديمة يستقبلون هبا الشهر الفضيل 

صنعاء  يف  الرمضانية  والطقوس  والتقاليد  العادات  تكثر 
القديمة، متامًا كام هو احلال يف املناطق اليمنية األخرى..

شهر  من  ل  األونّ اليوم  عن  اإلع��الن  وعند  القديم  ففي 
باألطفال  متتلئ  القديمة  صنعاء  شوارع  كانت  رمضان، 
بة  املرحنّ الشعبية  واألناشيد  األه��ازي��ج  ي���رددون  الذين 
بالشهر الكريم، من قبيل »أهاًل أهال  رمضان، شهر التوبة 
قرعة  يل  ي  إدنّ احلامحم،  بو  يا  رمضان  و«ي��ا  والغفران«، 
اندثار  الرغم من  العادة تالشت وعىل  دراهم«، لكننّ هذه 
ذاكرة  يف  راسخة  زالت  ما  كثرية  ع��ادات  فإننّ  منها،  كثري 
رمضان  شهر  تستقبل  الناس  غالبية  »اذ  اليوم  حتى  الكثري 
)مادة  بالنورة  اخلارج  من  املنازل  طالء  إعادة  خالل  من 
تطبيق  كننّا  كذلك،  جديدة  المعة  لتبدو  األبيض(  اجلص 
قول يا نفس ما تشتهي، فيكون اللقاء مع االصدقاء ونقصد 
ر من أكالت  محامات البخار يف صنعاء القديمة ونأكل ما توفنّ
يمنية، ثمنّ نجتمع لتخزين القات حتى موعد سحور اليوم 

األول من رمضان«.
احلركة  كانت  املاضية،  األيام  خالل  القديمة،  املدينة  ويف 
العادية  تزداد بعد ظهر كلنّ يوم رمضاين، بخالف األشهر 
فالناس يكونون يف منازهلم يف مثل ذلك الوقت خالل األيام 
العادية السينّام يف أزقة صنعاء القديمة وأحيائها وأسواقها«، 
عة  وايضا خيرجون إىل األسواق أو يقصدون يف املزارع املوزنّ

أنوع  وبقية  والكراث  الفجل  لرشاء  املقشامة  أو  املدينة  يف 
ة من خيرج لرشاء  اخلضار من املزرعة مبارشة، أو للتنزه وثمنّ
حلويات صنعاء الشعبية مثل الشعوبية والرواين والقطايف 
املشمش  )عصري  والقديد  والشعري  الزبيب  ورشاب 

املجفف(« كذلك ارتيادهم
دنّ أبرز معامل املدينة فهو حيوي عددًا من  سوق امللح الذي ُيعحَ
واألقمشة  والبهارات  باحلبوب  اخلاصة  الفرعية  األسواق 
واحلديد والنجارة. ُيذكر أننّ السوق يف رمضان يظهر بحلة 
من  حيتاجونه  عامنّ  الباحثني  قني  باملتسونّ يعجنّ  إذ  جديدة، 

مستلزمات الشهر الفضيل .
العرص  صالة  بعد  صغرية  يف   جتمعات  »الرجال  يلتقون 
 ويتبادلون األحاديث، األمر الذي يساعد عىل مرور الوقت 
ه األطفال إىل منازهلم  وبلوغ  أذان  املغرب. من جهتهم، يتوجنّ
م ما  ليحملوا وجبات اإلفطار إىل املسجد، وكلنّ منزل يقدنّ
املساجد.  إفطار  موائد  يف  به  فيشارك  وممكنًا،  مناسبًا  يراه 

وتلك املوائد ُيدعى إليها الفقراء وعابرو السبيل«.        
اخلاصة  بطريقتهم  فيحاولون  القديمة،  املدينة  سكان  اما 
بعض  خالل  من  القديمة  رمضان  ذكريات  عىل  املحافظة 
الشيخ حممد حسني  القرآن بصوت  املامرسات، منها سامع 
د الناس عىل سامعه يف شهر رمضان قبل  القريطي الذي تعونّ
إيذانًا بموعد اإلفطار  نقم  إطالق مدفع رمضان من جبل 
أننّ »مساءات رمضان ال ختلو من حلقات  وحيرصونا عىل 
الكبري  الديني، خصوصًا يف اجلامع  القرآن والتعليم  تالوة 
الذي يعدنّ أحد املعامل التارخيية الدينية يف صنعاء«، ويتابع أننّ 
رمضان  خالل  باملصلني  تتزاحم  القديمة  »مساجد صنعاء 
اء  القرنّ ينترش  كذلك  وفقه،  وعلوم  قراءة  حلقات  ُتنظم  إذ 
يف الشوارع واألرصفة يف حني يقبل الصائمون عىل رشاء 

املسابح واحلوامل املزخرفة اخلاصة بمصاحف القرآن«.  
رايت« يشكك  ويف حني خيرب عدد من كبار السننّ عن »املسحنّ
سكان صنعاء القديمة بذلك ويقولون إننّ أطفااًل كانوا يف 
جموفة(  معدنية  )علب  التنك  عىل  يرضبون  األحياء  بعض 
يسمونه  كام  أو  للسحور  يستعدوا  حتى  السكان  فينبنّهون 
املتوكل،  بحسب  اختفى  ذلك  كلنّ  لكننّ  رمضان«؛  »غداء 
الفجر،  التلفزيون حتى  أمام  األغلب  يسهرون يف  فالناس 
التي  املساجد  تسبيحات  أو  الناس  املنبنّهات  توقظ  يف حني 

ُتبثنّ عرب مكربات الصوت خالل فرتة السحور«.
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مرقد السيد محمد          بقضاء بلد.. 

يمثل مرقد السيد محمد ابن االمام علي الهادي )عليه السالم( عاشر االئمة المعصومين 
 المزارات الش���ريفة التابع���ة الى ديوان الوقف الش���يعي في قضاء 

َ
)عليه���م الس���الم( احد

 الى محافظة صالح الدين ش���مال مدينة بغ���داد والذي له اثر في قلوب 
ً
بل���د التاب���ع اداريا

الموالين والمحبين ألهل البيت )عليهم السالم( من داخل العراق وخارجه لفيض الكرامات 
الت���ي يمنحه���ا لقاصديه، لمكانته الكبيرة والدرجة العظيمة عند الله س���بحانه وتعالى ابرزها 
) ش���فاء الس���قيم، واعطاء الذرية للعقيم، والبطش بحالف ال���زور، والحانث باليمين، واغاثة 

الملهوف  واخريات  كثيرات العدد.. 

شخصية جلية باإليثار وايقونة مميزة بقضاء الحوائج
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ليس  وق��دواهت��ا  وقادهتا  االم��ة  عظامء  عن  الكتابة  وان  ه��ذا 
من  حقها  الشخصية  ايفاء  يستلزم  ذلك  ألن  اليسري  باألمر 
مجيع اجلوانب وخصوصًا اذا كانت هذه الشخصية من رموز 
اهل بيت العصمة )عليهم السالم( ما دعا جملة )األحرار( ان 
تشدَّ رحاهلا صوب قضاء بلد يف حمافظة صالح الدين لتسليط 
االمام عيل  ابن  حممد  السيد  الدجيل(  )سبع  مزار  الضوء عىل 
)االحرار(  والتقت  اعامره،  ومراحل  السالم(  )عليهام  اهلادي 
احلاج عباس عبد عيل حسني االمني اخلاص للمزار املرشف، 
للسيد  الوالدة  ذكرى  تاريخ  عن  الشيق  حديثه  لنا  بدأ  الذي 

حممد )عليه السالم( كام وثقها التاريخ مسرتساًل باألحداث.
)عليهام  اهل��ادي  عيل  االم��ام  ابن  حممد  »السيد  حسني:  وقال 
وبعد  للهجرة   )228( سنة  يف  املنورة  املدينة  يف  ولد  السالم( 
ان أصبح شابًا استقدم املتوكل العبايس االمام اهلادي واالمام 
اخلف  وقد  سامراء  اىل  االك��ارم  وذوهي��م  العسكري  احلسن 
االمام اهلادي )عليه السالم( السيد حممد ولده االكرب يف املدينة 
البيت  اهل  مدرسة  اتباع  من  الشيعة  اليه  ترجع  لكي  املنورة 
وتوجهاهتم  وامورهم  مشاكلهم  حلِّ  يف  السالم(  )عليهم 

يف  السالم(  )عليه  اهلادي  لإلمام  وكياًل  واصبح  وارشادهم 
شخصية  ذا  السالم(  )عليه  حممد  السيد  وكان  املنورة،  املدينة 
وغريها،  الفقهية  امورها  كافة  من  اجتامعية  علمية  عظيمة 
هم الشيعة حينذاك بأن السيد حممد ابن االمام عيل اهلادي  وتونّ
احلكومات  احلادي عرش وكذلك  االمام  السالم( هو  )عليهام 
الظاملة العباسية كانت قد توقعت انه االمام احلادي عرش، ويف 
اىل  املنورة  املدينة  من  حممد  السيد  جاء  )252(ه�  سنة  حدود 
ابيه واخيه واهله واقاربه من املوجودين  مدينة سامراء لزيارة 
يف  وتوىف  مترض  أنه  تقول  االوىل  روايتان  وهناك  سامراء،  يف 
منطقة مدينة بلد هذه املنطقة التي كانت بساتني لإلمام اهلادي 
الشيخ  سامحة  يرجحها  التي  الثانية  والرواية  السالم(،  )عليه 
السم كمحاولة  اليه  بانه دسَّ  القريش )رمحه اهلل(  باقر رشيف 
اغتيال وهذا اثناء رجوعه من مدينة سامراء مرورًا ببلد وتوىف 
عىل اثره، وبعثوا اىل االمام اهلادي واىل االمام احلسن العسكري 
)عليهام السالم( من سامراء فجهزاه وكفناه وصليا عليه ودفناه 

يف مكانه الطاهر«.
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ال  فهي  حممد  السيد  لكرامات  بالنسبة  »اما  قوله:  حسني  وتابع 
تعد وال حتىص ويعطي ألتباع مدرسة اهل البيت )عليه السالم( 
وغريهم وحتى للمسيحيني ولكل من زاره، ولدينا قصص كثرية 

عن الزائرين ممن قضيت حوائجهم«.
الرشيف  للمزار  االعامر  ملراحل  بالنسبة  »اما  بالقول:  واضاف 
عىل  له  كانت  لإلعامر  مرحلة  واول  مراحل،  ة  بعدنّ مرنّ  انه   وهو 
يدِّ الصفويني حيث بدأوا بمرحلة بناء املرقد ببناء بسيط وكذلك 
وهناك  بسيط  ببناء  بدأ  الطهراين  بزرك  االغا  شخصية  مسامهة 
البسيط  من  لإلعامر  مراحل  )ال�تسع(  تقارب  كثرية  بناء  مراحل 
احلرب  بعد  االربعينيات  هناية  يف  مؤخرًا  تم  الذي  االع��امر  اىل 
الغربية  واملنارة  القبنّة  بناء  اخلمسينيات  بداية  ويف  الثانية  العاملية 
 )99( عددها  غ��رف  هناك  ك��ان  موضحًا  املطهرة،  واحل��رضة 
اىل  الغرف  تلك  السبعينيات تم حتويل  بالصحن، يف  غرفة حتيط 
)طارمات واواوين( وكام موجودة بالشكل الذي هي عليه االن 
منارة  كانت  حيث  الثانية  املنارة  بناء  عمل  تم   1987 عام  ويف 
عام  ويف  الرشقية  املنارة  بناء  تم   1987 عام  ويف  الغربية  واحدة 

2007 وبعد تشكيل االمانة اخلاصة التي هي تابعة لألمانة العامة 
الشيعي اصبحت هناك  تابعة للوقف  العامة  للمزارات واالمانة 
وبعمل  جدًا  رائعة  توسعة  وهي  املطهرة  للحرضة  توسعة  اعامل 
العباسية  العتبة  مع  اتفقنا  التوسعة  اىل  باإلضافة  حيث  رائ��ع 
املقدسة رشكة ارض القدس عىل التذهيب واملينا للمنارتني ويف 
وبعدها  ن  املؤذنّ وغرفة  العلوي  اجلزء  تذهيب  تم  االوىل  املرحلة 

املرحلة الثانية يف عام 2017«.
مبينًا: »ان من عام 2003 بعد سقوط النظام البائد اىل 2016/7/7 
التي  الصاروخية  بالقذائف  امل��رات  لعرشات  املرقد  ض  تعرنّ
الكرامات  من  هذه  ولكن  والزائرين  واملنائر  القبنّة  استهدفت 
ت االمريكان أنفسهم، حيث سبحان اهلل كانت  العجيبة التي حرينّ
القذائف ال تصيب القبنّة وانام تنحرف عن مسارها، وآخر اعتداء 
كان يف يوم 2016/7/7 دخل االرهابيون هبيئة احلشد الشعبي 
وكام هو معروف قضاء بلد اصبح مركز للحشد الشعبي والدعم 
اللوجستي واصبح مركزا  ملئات املواكب من الدعم اللوجستي 
عملية  بعد  العيد  ايام  ثاين  كان  احلدث  وهذا  الفصائل،  لكل 
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تفجري الكرادة بثامنية ايام متكنت جمموعة من 6 اشخاص من 
اجلدار  خارج  اخلارجية  الساحة  اىل  الدخول  من  االرهابيني 
فبدأوا يقتلون بالناس واصحاب املحالت التجارية وحيرقون 

اىل  الزائرين  من  عدد  اكرب  بإدخال  املنتسبون  االخوة  فقام 
الداخل وقفل االبواب وبدأت املعركة يف الساعة احلادية 

الساعة  يف  ًوانتهت  ليال  دقيقة  وعرشين  واحدى  عرشة 
ان  يعني   ً ليال  دقيقة  واربعني  وارب��ع  عرشة  احلادية 

قام  حيث  ساعة(  )ثلث  ح��وايل  استمرت  املعركة 
االرهابيون بقتل بعض الزائرين واصحاب املحال 

واالعتداء عىل املنتسبني ولكن بحمد اهلل متكنا من 
عدم ايصاهلم اىل احلرضة الرشيفة وهبا كان عدد 

الشهداء )52( شهيدا حيث كان منهم )17( 
شهيدًا  و)18(  واملنتسبني  ام  اخلدنّ من  شهيدا 

من اهايل بلد وقرابة )20( زائرا«.
هبنّ  احلادثة  هذه  »بعد   : بالقول  مستدركًا 
ومن  امل��رق��د  لنرصة  بأمجعهم  العراقيون 
والعتبة  املقدسة  احلسينية  العتبة  ضمنهم 

العتبة  تكفلت  حيث  امل��ق��دس��ة،  العباسية 
العتبة  اجلدار وتكفلت  اعامر  بإعادة  املقدسة  احلسينية 

الذي  السابق  الباب  بدل  باب  بصنع  املقدسة  العباسية 
احرتق حيث ان االرهابيني قام احدهم بتفجري نفسه عىل 

الباب باإلضافة اىل اهنم قاموا برمي )رمانات( حارقة ».منوهًا: 
مرقد  باسم  ة  مسجلنّ دونام   )59( للمزار  الكلينّة  املساحة  »ان 
السيد حممد )عليه السالم( ومساحة البناء يف داخل املرقد )8( 
دوانم تقريبًا والبقية اماكن تم االستفادة منها للمرقد تستخدم 
ككراج ولالحتياجات االخرى ومرقد السيد حممد حيتوي عىل 
منتسبا   )350( قرابة  والرجال  النساء  من  املنتسبني  من  عدد 
بوجبتني  يعملون  بالغرض،  يفي  ال  طبعًا  والعدد  ومنتسبة 
ضعيفة  هنا  فالرواتب  مادي  هو  مما  اكثر  روحي  هنا  والعمل 
يأتون  الزائرين  اغلب  ان  حيث  ومضن  ُمتعب  جدًا  والعمل 
السيد  لزيارة  بلد  اىل  يتوجهون  ثم  اىل سامراء ويزورون ومن 
حممد )عليه السالم( حيث ان اغلب الزائرين يتناولون الطعام 
يف مرقد سيد حممد ويبيتون ويتسوقون ويرتاحون وهذا يؤدي 
اىل بذل جهد اكرب من املنتسبني ويدخلون االنذار يف ايام عيد 
الفطر وعيد االضحى ويف وفاة االمام عيل اهلادي ووفاة االمام 
احلسن العسكري و الزيارات واملناسبات االخرى«. واجلدير 

بالذكر ان مدينة سامراء وقضاء بلد يفد اليهام ماليني الزائرين 
املزار  امانة  املليونية وبحسب  الزيارات  للزيارة وخصوصًا يف 
الزيارات  يف  للزائرين  املقدمة  الطعام  وجبات  عدد  يصل 
املواكب  مع  وباالتفاق  وجبة  ال��ف   )18( ح��وايل  الكبرية 
زيارة  يف  وهذا  وجبة  الف   )35( حوايل  اىل  اعدادها  وصلت 
يف  املرقد  يشهد  كام  السالم(  عليه   ( احلسني  لإلمام  االربعني 
التوسعة فضاًل  واكامل  النساء  رواق  اعامرا يف  االخرية  اآلونة 
عن عزم ادارة املرقد بإكامل اعامل وضع املرمر يف اجلهة الرشقية 
تبلغ اعدادها  املجاميع الصحية والتي  الطاهر واكامل  للمرقد 

جمموعتني صحيتني.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly

51



ت
اال

ــــ
ــــ

قـــ
ــــ

ــــ
ملـــ

ا

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2021 م

52

هر 
ل�ضا

ي ا
 عل

ها:
يعّد

حب إلهي وتضحية وإخالص..

التصوير الفوتوغرافي والكتابة عن تجربة “األربعينية”
 مصور فوتوغرافي وشاعرة، من أتباع أهل البيت )عليهم السالم( في لندن، بتعريف 

َ
نجح

ع س���لمي تش���هده مدينة كربالء المقدس���ة، والمتمثل بزيارة أربعينية 
ّ

العالم عن أكبر تجم
اإلمام الحسين )عليه السالم(.

 بعنوان )األربعين: 
ً
ر “أياز علي” والش���اعرة “س���ارة بخاري”، أصدرا قبل عامين، كتاب���ا

ّ
المص���و

قان فيه 
ّ
، حي���ث يوث

ً
س���ة(، والذي أصبح م���ن الكتب الرائ���دة عالميا

ّ
 ف���ي رحلة مقد

ٌ
عدس���ة

تجربتهما الش���خصية خالل المشاركة بإحياء الزيارة األربعينية المباركة في كربالء المقدسة، 
عبر الصور الفوتوغرافية والعبارات والكلمات الشعرية المرفقة لها.

وبع���د إص���دار كتابهما الجديد، جلس المصور أياز علي والش���اعرة س���ارة بخاري خالل ندوة، 
عرضا فيها تجربتهما الش���خصية التي وثقا عبرها هذا الحدث اإلس���المي العالمي، ورحلتهما 

لمدينة كربالء المقدسة والتجارب التي ساهمت في صنع هذا المشروع الرائد.
ي الكت���اب، ترجمته )األحرار( 

َ
 م���ع مؤلف

ً
���ة )TMV � The Muslim Vibe( ح���وارا

ّ
وأج���رت منص

لقرائها، للوقوف على هذه التجربة الفريدة.
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TMV: ما الذي حتاوالن حتقيقه من خالل التصوير الفوتوغرايف 

والشعر، وملاذا هو مهم جًدا بالنسبة لكام؟
أياز: أهدف دائاًم إىل رسد قصة من خالل صوري. الفكرة هي أن 
اجلمهور جيب أن يكون قادرًا عىل قياس احلالة املزاجية واإلعداد 
وجتربة نفس العملية كام فعلت عند التقاط تلك الصورة املعينة. 
يشء  إبراز  إىل  دائاًم  أهدف  مصورًا،  بصفتي  ذلك،  عىل  عالوة 
خمتلف جلمهوري - سواء كان ذلك من موقع مشهور أو أحداث 

من مجيع أنحاء العامل.
املرئية  الفنون  عن  متامًا  خمتلف  الفوتوغرايف  التصوير  أن  أشعر 
األخرى. كل صورة هلا قصة ومن املحتمل أن تكون هذه القصة 
أكثر من  مرات  املناسبة؛  اللحظة  التقاطها يف  تم  إذا  للغاية  قوية 
الكلامت. وأشعر أن هذا مهم يف عامل وسائل التواصل االجتامعي 
الفوري  اإلشباع  عن  لالبتعاد  حتول  اآلن  يوجد  حيث  اليوم، 

والرتكيز عىل الرسد وراء الصور القوية.
سارة: هناك اقتباس يقول »ما خيرج من قلب يصُل إىل القلب«. 
ك املشاعر العميقة للروح. كام أن الشاعر يعرب عن  فالشعر فن حيرنّ

أعامق النفس الداخلية للشخص.
قليلة  بكلامت  الشعراء  يالمس  اإلسالميني،  والرتاث  الثقافة  يف 
قادرة عىل  ما زالت كلامهتم  اإلهلية، وبعد قرون،  املبادئ  جوهر 
األمر  يتعلق  فعندما  الغرباء،  قلوب  يف  االنعكاسات  إيقاظ 

نبل  فهناك  املقدس.  عامل  إىل  الشعر  يدخل  اإليامن،  عن  بالتعبري 
مرآة روحه،  تطهري  يأمل يف  أن  للشاعر  ويمكن  التعامل،  آداب 

لذا فإن ما يقال هو انعكاس خالص لنوايا قلبهم.
TMV: كيف جاءت فكرة كتاب مثل هذا؟

ألول  األربعني  لزيارة  العراق  إىل  ذهبت   2017 عام  يف  أياز: 
من  املاليني  مع  كربالء  إىل  النجف  من  امليش  جتربة  كانت  مرة. 
الزوار جتربة مجيلة، وبعد الرحلة قضيت بعض الوقت يف البحث 
كتاب  وخاصة  األربعني،  عن  الكتب  من  موجود  هو  ما  ملعرفة 
يوثق السري واملناسبة، وكنت أعلم أنه كان هناك نقص يف املواد 

حول هذا احلدث العاملي.
وتقديمه  ذلك  لتوثيق  طريقة  أفضل  وس��ارة  أنا  ناقشت  لقد 
للجمهور األوسع، وكنا نكافح من أجل وضع رسد يناسب مجيع 
بيننا إلهناء الرسد.  املناقشات  الكثري من  املتلقني، وتطلب األمر 
الروحي  اجلانب  يربز  شيًئا  الكتاب  هذا  يكون  أن  رؤيتنا  كانت 
هلذه الرحلة، وتضمني املشاعر املختلفة فيها، وتصورت أنه سيتم 

إبراز هذا بشكل أفضل برصيًا ومن خالل الشعر.
لقد أمضينا ما يقرب من عامني يف العمل عىل هذا الكتاب، وكان 
أحد األسباب الرئيسية لقضاء هذا الوقت الطويل هو التأكد من 
أن النسخة النهائية ستكون للجميع، نحن أردنا تقديم نظرة ثاقبة 
عندما  الناس  يشاركه  الذي  احلب  وهذا  املقدسة،  الرحلة  هلذه 
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يتعلق األمر باإلمام احلسني )عليه السالم(.
سارة: اهلدف من هذا الكتاب هو تقديم نظرة ثاقبة ألهل اإليامن 
وغري املؤمنني عىل حد سواء، يف احلج العمومي الذي يقام سنويًا 
يف العراق. فالشعر هو رسد مبارش ملا يشعر به الزائر عند السفر 
الديانات األخرى،  أتباع  بالنسبة إىل  نحو احلب اإلهلي. لذلك، 
الزيارة  بجوهر  يتعلق  فيام  اإلجيايب  التفكري  ذلك  يسهل  أن  آمل 
الكتاب  يلقي  أن  آمل  للمسلمني،  وبالنسبة  األرايض،  هذه  إىل 
بعض الضوء عىل آداب الزيارة، وآمل أن يلهم الناس للحضور 
ليشهدوا اتساعها بأنفسهم، أما بالنسبة ألولئك الذين حرضوا، 

فنا آمل أن جيدوا صدى يف رحالهتم اخلاصة.
تشعران  وملاذا  جدًا؟  مهاًم  هذا  مثل  مرشوع  يعترب  ملاذا   :TMV

بشغف شديد حيال ذلك؟
)الطاغية(، ويف  عاًما عىل سقوط  أكثر من 15  لقد مىض  أياز: 
هذا الوقت نمت األربعني عامًا بعد عام، ومع ذلك فإن تغطية 
للغاية.  نادرة  تزال  ال  الرئيسية  اإلعالم  وسائل  يف  احلدث  هذا 
عالوة عىل ذلك، هناك انطباع سلبي عندما يتعلق األمر بالعراق 
بسبب احلروب املختلفة التي مرت هبا البالد. من الرضوري أن 
نسلط الضوء عىل القصص اإلجيابية لتغيري هذا االنطباع. ومتاشيًا 

مع ذلك، نأمل أن يشجع الكتاب اآلخرين عىل مشاركة أعامهلم 
عن حدث األربعني احلسيني.

شخصيًا أشعر باحلامسة جتاه الكتاب بسبب رحلتي اخلاصة عىل 
التي  السنوات  خالل  وخاصة  املاضية  القليلة  السنوات  مدى 
هناك  ملاذا  اآلخ��رون  يفهم  أن  أردت  الزيارة.  هذه  يف  قضيتها 

تبجيل عميق جتاه كربالء كمسلمني شيعة.
سارة: من املهم تقديم نظرة شخصية عن هذه الرحلة من منظور 
أيضًا  املهم  ومن  األربعينية،  يف  الشهامة  اختربوا  الذين  احلجاج 
اخلاص؛ ألن  تارخينا  وكتابة  اخلاصة، وروايتها،  التقاط قصصنا 
اجلوهر اإلهلي للحج يمكن طمسه أو تغييبه بسهولة يف وسائل 
سيايس  أو  علامين  أو  تارخيي  منظور  لصالح  املعارصة،  اإلعالم 

اجتامعي بحت.
أنا أشعر باحلامسة جتاه الكتاب بسبب مدى تأثري األربعني يف اجتاه 
حيايت وإهلام قرارايت، كام أن هنالك دروسًا خمفية علينا أن نجعلها 

حقيقة واقعة يف حياتنا.
TMV: هل هنالك جتارب شخصية أثناء تأليف هذا الكتاب؟

التصوير  يف  عليه  اعتدت  ع��امنّ  متامًا  خمتلفًا  ه��ذا  ك��ان  أي��از: 
الفوتوغرايف، لكني أحببت التحدي. فاألمر  كان معقدًا وجعلني 



أفكر خارج الصندوق لبعض الصور؛ ألن الظروف مل تكن دائاًم 
حالة  كانت  أخرى  أوقات  يف  بينام  الفوتوغرايف،  للتصوير  مثالية 
رحلة  توثيق  عند  أيضًا  املناسبة،  اللحظة  وانتظار  بالصرب  التحيل 
كهذه، فإنك تتفاعل مع العديد من األشخاص؛ السكان املحليني 

واألجانب، وهذا يوفر نظرة ثاقبة للثقافة والتاريخ.
وعىل مدار عامني من توثيق هذه الرحلة، كانت هناك العديد من 
عىل  خمتلفة.  عنارص  عىل  الضوء  سلطت  التي  املختلفة  التجارب 
سبيل املثال ، مقابلة أحد أفراد القبيلة البدوية الذي صنع القهوة 
العائالت  أو االستامع إىل روايات من  للزوار،  التقليدية وقدمها 
إىل  الطريق  عىل  الشهري  الشاي  جتربة  أو  احلجاج،  خدمت  التي 
ُتنسى،  ال  واح��دة  حلظة  سأختار  كنت  إذا  ذلك،  ومع  كربالء. 
أعتقد أهنا كانت أشهد غروب الشمس فوق الرضحيني املقدسني 
من فوق سطح أحد املنازل؛ فقد كان ذلك مميزًا وهو أحد صوري 

املفضلة يف الكتاب أيًضا.

لقد  الوقت،  نفس  يف  ومجيلة  معقدة  الرحلة  هذه  كانت  سارة: 
استمتعت بمكوناهتا اهلائلة والتجارب اجلديدة عىل طول الطريق. 
وما تم إنتاجه، هو للمسلمني وأتباع ديانات أخرى ولغري املتدينني 

أيضًا؛ وللعدسة )العلامنية( وكذلك )الروحانية(.
أما عن مصدر إهلامي يف هذا الكتاب، فهي السيدة زينب )عليها 
النهاية مسرية املاليني يف األربعني يعدُّ تكرياًم هلا،  السالم(، ففي 
وعندما أفكر يف املهمة الضخمة التي كانت تتحملها عىل أكتافها، 
وما اجتازته، أعطتني التوق إىل أن ُتعرف قصتها، وجتسيد رحلتها 
من دمشق إىل كربالء، أي بمعنى أن تكوين عاشقة تسعى للسري 

ها. عىل خطنّ
الشعور  جتربة  حاولُت  ع��وديت،  عند  شيئًا  أكتب  كنت  وعندما 
اخلدمة  هب��ذه  القيام  قبل  أن��ه  تعلمت  كام  كربالء،  إىل  بالعودة 
عىل  والرتكيز  نفسك،  ر  تطهنّ أن  املهم  فمن  املقدسة،  والرحلة 

النوايا، والسالم الداخيل والصالة من أجل قبوهلا.
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زوج��ِك  بأهل  تفوزيَن   
َ

كيف
رغم المعارك العائلية ؟

إيقافها  أو  العائلية  املشكالت  من  التخلص  من  أحد  يتمكن  لْن 
يمكن  االجتامعي،  الذكاء  مهارات  باستخدام  لكن  تامة،  بصورة 
للفوز  ناجحة  بصورة  الزوج  أهل  مع  اخلالفات  إدارة  للزوجات 
الوسائل  بعض  وإليك  وه���دوءا،  سالما  أكثر  مستقرة  بعالقة 

للتعامل مع عائلة زوجِك…
األمر بيدك

قبل احلديث عن الوسائل ال بد أن تعلمي أن الوحيد القادر عىل 
تقولني  ومن  احلدود  تضعني  من  فأنِت  أنِت،  هو  خالفاتك  حل 
»ال« لألمر الذي يؤذيِك، فال تقحمي زوجك يف كل مشكلة، وال 
من  هم  يتوقفوا  أن  تأميل  ال  وكذلك  أهله،  مواجهة  عىل  ترغميه 
تلقاء أنفسهم عن إزعاجك، فإن كان ال مفر من جتنب اخلالفات 
أن حترمي زوجك  العائلية، دون  الزيارات  تقليل  يمكنِك  معهم، 

وأوالدك من زيارهتم.
الصمت خيار خطأ

يستمر األشخاص يف الترصف بصورة مؤذية ملن حوهلم إذا متكنوا 
التجاهل  فإن  لذا  مواجهة،  دون  مرة  كل  بطريقتهم  اإلفالت  من 
ليس يف صاحلِك دائام، ضعي املواقف يف ميزان احلكمة، فتجاهيل 
التي  األم��ور  من  حاسام  موقفا  اخت��ذي  لكن  البسيطة،  املواقف 
الساذجة  املواقف  خلط  أن  وتذكري  لك،  اآلخرين  احرتام  متس 

باملشكالت احلقيقية يضعف موقفك.
احلدود الشخصية

أمر  العالقة،  بداية  منذ  هبا  وااللتزام  الشخصية  احلدود  توضيح 
أن  يمكنك  وبالطبع  الحقا،  ذلك  عواقب  لتجنب  منه،  مفر  ال 
تواجهي جتاوزا من قبل اآلخرين، لذلك فإن متسكك هبا سيجعلها 
لفظيا كي  ال  أن توضحي هذا  الوقت. ويمكنك  أمرا طبيعيا مع 

تلتبس األمور عىل الطرف اآلخر.
هدف واحد ولغة خمتلفة

احلديث  عقبات  وجتاوز  الطريق  اختصار  يمكنك  خمتلفة  بكلامت 

جتتمع  أن  أحب  »ال  زوج��ك  ألهل  تقويل  أن  من  فبدال  املتوتر، 
إذا  كثريا  »سأحب  القول  يمكنك  منزلكم«،  يف  مرة  كل  العائلة 

التقينا يف عىل الغداء أو الذهاب إىل نزهة من أجل األوالد«.
ال تقحمي زوجك باملعركة

إقحام الزوج يف اخلالفات مع عائلته لن جيدي، فال تضعي نفسك 
بينك  ليصبح  وبينهم،  بينك  اخلالف  تنقيل  وال  معهم،  مقارنة  يف 
حل  اإلمكان  قدر  عىل  ح��اويل  ولذلك  بالنهاية،  زوج��ك  وبني 

خالفاتك معهم مبارشة. 
خصوصية الزوجني

واالرسي،  االجتامعي  النفس  علم  علامء  هبا  قام  دراسة  بحسب 
فإن فرصة احلفاظ عىل الزواج تزداد كلام تباعدت املسافة بني عائلة 
الزوج وبيت الزوجية، عىل األقل بقدر مسافة حتتاج إىل سيارة كي 

يتمكن الزوجان من احلفاظ عىل خصوصيتهام.
وجود الزوج

يف حالة اخلالف بني الزوجة وأهل الزوج، جيب أال تشارك الزوجة 
الشتعال  جتنبا  زوجها،  وجود  دون  معهم  العائلية  التجمعات  يف 

األزمات يف غيابه، فضال عن أنه األدرى بطباع أهله. 
ختليص من الضغينة

هناك  فليس  أهل زوجك،  قلبك ضغينة جتاه  أال حتميل يف  حاويل 
أحد مثاليا وال حتى أنِت، واخلالفات أمر ال بد منه ولكن ما هيم 
عام  التعبري  ل  يفضنّ املرحلة  هلذه  وللوصول  النفسية،  سالمتك  هو 

يزعجك وبشكل الئق.
احرتمي زوجك

ال تنتقدي زوجك أمام أفراد عائلته، مهام كانت حمبة والدة زوجك 
ابنها أمامها، وربام  انتقدت  لِك، فهي لن تساحمك إذا سخرت أو 
عليك املبالغة يف تقدير جهوده مع أرستك الصغرية، هذه الطريقة 
لزوجك  التقدير  اظهري  عائلته.  لدى  خاصة  مساحة  ستكسبك 

أمام أفراد عائلته وقدميه أبا وزوجا جيدا.
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لتستسلم  الصالة؛  يف  وحيدًة  األم  جلست  كعادهتا 
أبنائها  ع��ن  القريب  ُبعدها  م��ع  اليوميَّة،  خلياالهتا 
النوم  ُيشبِه  فيام  ا  حوهلحَ ن  عمَّ تغيب  أْن  وقبل  وبناهتا. 
مجيع  م��ن  يعُلو  ضجيًجا  ت  سمعحَ س��اع��ات،  لبْضع 
أحَها خروُج أحد أبنائها إىل املستودع كأنَّه  ف، وفاجحَ الُغرحَ
ْتُه أخته الكربى، من غرفٍة أخرى! عاُدوا  بِعحَ اإلعصار، تحَ
هم.. لقد اختفت االشارة.  يعُلو وجوهحَ رِساًعا واحلزن 

ها،  أمِّ ج��وار  إىل  ْت  وجلسحَ الصغرية  أخُتهم  خرجت 
ثان، وكانت األم يف غاية السعادة، فقد جاء  أتا تتحدَّ وبدحَ
باحلديث  أصواهتام  ْت  علحَ العادة!  غري  عىل  اللقاء  هذا 
هم  أمِّ قوا حول  هم حتلَّ كلُّ األخوة..  ج  ِحك. وخرحَ والضَّ
ِحك. ويف هذا اجلوِّ غري املألوف  وتحَعالحَْت أصواهُتم بالضَّ
هم صوُت األب من الداخل: عادت  عحَ من السعادة قاطحَ
وتركوا  اىل غرفهم.  األوالد  ب  ححَ انسحَ االنرتنت.  اشارة 

االم وحيدة مرة وهي تعاين احلزن الشديد

جو  يف  زوج��ك  وج��ود  مع  شعورك  يل  سجنّ البيت،  ��ة  ربَّ سيديت 
ال  من  كل  يصطاد   ) )الكورونا  وباء  ووحش  باملخاطر  مشحون 
اىل جانبك يف  نفسه  ما يضطر اىل حجر  الصحة،  يسمع توجيهات 
البيت. هنا سيكون دورك الفعال باخلفة واحليوية والنشاط لتضفي 
عىل وجوده معك رونقا خاصا وهبجة من نوع آخر يف نفسه ومع 
هذا  وبناتك  ابناءك  تتخييل  ان  سيديت  ولك  العائيل.  االرسة  جو 
ف عىل مدار الساعة البيت واالثاث واخرى  يرتنّب غرفته وهذه تنظنّ
بلمساته اخلاصة وان  يشارك  الزوج  بل حتى  املطبخ..  تعاونك يف 
كانت تبدو هامشية وصغرية يف نظرك كأن يعيد مقعدا اىل مكانه او 
البيت. وهذا ما يدلنّ  ف مكتبته اخلاصة او يساعدك يف شؤون  ينظنّ
عىل املشاركة اجلامعية وحب النظام والتعاون والتألف بني اجلميع 

بسبب احلجر الصحي العام.
انت حقا نشيطة وتتمتعني  بيت، هل  يأيت دورك كربة  هنا سيديت، 
بروح مرحة وحيوية ام انك ترتاخني وتتباطئني وتبحثني عن حجج 
متعمدة وتضايقني زوجك ؟! هل تدركني الفرق ان تكوين وحدك، 
واليوم زوجك امامك اربعا وعرشين ساعة. ماذا يرضك ان تتعاوين 

معه ان تقدمي له كل ماحيتاجه ان تشجعيه عىل العمل املنزيل. 
احريص سيديت، ان يملك زوجك يف هذه الشدة وان يفقدك وجوده 
حنانك ونشاطك وحيويتك وحنانك وقربك منه لساعات طوال.  
أكثر.  وألرستك  لك  ليخلص  أكثر  ليحبك  تستطعني  ما  له  مي  قدنّ
انظر اليه بعطف االبوة اخلالصة، اجعيل ساعاته اىل جانبك ختفف 
عنه وعنك عبء متطلبات تنظيف البيت وترتيبه باستمرار، تفرغي 
من  تتذمري  ال  يديك.  صنع  من  وشهيا  مميزا  طبقا  له  واصنعي  له 
ملسة  اىل  بحاجة  هو  االجباري  الصحي  احلجر  هذا  يف  النه  طلباته 
بسالم  احلجر  ايام  متر  كي  اهلادئة  روحك  ونفحة  احلانيتني  يديك 

وتنترص ارستك عىل وباء كورونا. 

ر احلياة االجتامعية مع أفراد األرسة يف  مازالحَ العنُف يتصدنّ
جماالت احلياة، خاصة من األب أو الزوج، اذ ان املناقشة 
معدمة وال يعطي احلق ألي فرد يف االرسة حق النقاش و 
هم فهناك اب يضغط عىل أوالده  اخذ القرارات التي ختصنّ
ابنه عىل معدل  الدراسة ومبتغاه ان حيصل  م اجتاه  ويعنفهحَ
عال ليدخله كلية الطب دون األخذ بنظر االعتبار القدرة 
او  يدرس  ان  يريد  وماذا  احلياة  يف  ولده  وطموح  العقلية 
الدراسة   ب��رتك  ابنته  عىل  يضغط  اخ��ر  واب  يتخصص 
بعمر  بدون سامع راهيا، وهي  الزواج حتى  واملوافقة عىل 
صغري غري مهيأة للحياة الزوجية واالرسية  وهناك أزواج 
يتعاملون مع زوجاهتم وأبنائهم بالعنف اللفظي واجلسدي 
وال يعطون اي حق او فرصة للمناقشة  وخاصة الزوجة 
حيرموهنا من ابسط حقوقها التي دعا هبا الدين اإلسالمي 
يودي  مما  معها  التكينّف  تستطيع  قاسية ال  وتصبح حياهتا 
او  املعاناة  من  للتخلص   املوت   باختيار  قرار  اختاذها  اىل 
االرسة  تفكك  اىل  احلالتني  بكال  ي��ودي  وه��ذا  الطالق 
وضياع افرادها، وهناك بعض الزوجات يصربن عىل عنف 
الزوج ويضحني بحياهتن ألجل األبناء، وهذا ما يودي اىل 
ترصفاهتم  عىل  ينعكس  مما  األبناء  شخصية  يف  ترسبات 
خيضع  ان  هي  التوفيقية  احللول  ومن  حياهتم.  مراحل  يف 
كل من الفتى والفتاة يف فرتة عقد الزواج اىل االرشاد عن 
ام  كيفية التعامل بينهام من قبل ذوي االختصاص، وان يتفهنّ
التوعية الثقافية واالجتامعية، وعىل اآلباء إعطاء حق األبناء 
صهم دون الضغط عليهم او  باختيار نوع دراستهم وختصنّ
تعنيفهم اجتاه اختصاص دون األخر. وحق اختيار رشيكة 

احلياة.
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هّشة..  أوراق  حياتك،  إهنم  شجرة  من  املتساقطني  عىل  حتزن  ال 
اهلل  اشكر  عنك..  أنام  بعيًدا  فأخذهتم  هّبت  عندما  الرياح   اختربهتم 
حيث جعل الرياح تزحيهم عنك،  وحافظ عىل الذين إذا عصفت بك 
يتغرّيون،  ثابتني عىل  بقربك وبجانبك،  صامدين ال  األيام،  وجدهتم 

عهد الصداقة واملحّبة والوفاء!.

يف حديث املعراج قال رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( :

يا رب، وما مرياث الصوم؟ قال: 
واحلكمة  احلكمة،  يورث  الصوم 
تورث  واملعرفة  املعرفة،  ت��ورث 
اليقني، فإذا استيقن العبد ال يبايل 

كيف أصبح، بعرس أم بيرس.
املصدر : مستدرك الوسائل ج 7

يف النتظار

يؤنس  يشء  ال  ه��ذه.  ليلتي  يزين  قمر  ال 
عىل  حي��ط  ال��ظ��الم  س��وى  ليس  وحشتي. 
الرؤوس. جفاء كل ما حويل. يمّر الوقت 
أي  الصرب  كنانة  يف  يعد  مل  باألنني.  مثقاًل 
جرح  ثغر  من  رقيقة  ابتسامة  لوال  سهم، 
هتزأ  كأهنا  بعيد،  من  لعيني  ت��راءت  قديم 
يب.. نعم هي كذلك. ها أنا أرتد بصريًا من 

عمًى أصابني باهلذيان. 
صوت من هذا يتسلل بني أطباق الظالم إىل 
يا هلل..  دافئ ال يربد.  له من  يا  مسامعي؟! 
ليزورين  جاء  الروح  أثري  عرب  صوتك  إنه 
أو  بالذكريات، شجوًا  يعللني  الغياب.  يف 

شدوًا.. ال فرق.
من  أخرجني  إليك..  الصوت  أهيا  ضّمني 
هذا التيه املتامدي. امحلني اآلن عىل أجنحة 
يف  يب  ُط��ْف  امل��وج.  صهوة  عىل  أو  الرنني 
صومعة اخليال فوق رضيح الوجود. فعسى 
خذين  الوصال.  جليد  بني  األمل  يزهر  أن 
إىل املنتظر احلبيب. هلفة تصهل يف دمائي.. 

أجْب يا سيدي. أغْث يا قمر الزمان.

�ضهيل الدماء
أشياؤنا اجلميلة

فيوضات الصوم ..
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العيد يجب اأن جنعل منه مو�ضمًا عباديًا

م السيد عبد األعىل السبزواري  يقول املعظنّ
 ) إننّ��ام ذك��ر اهلل )ع��زنّ وج��لنّ )ق��دس رسه(: 
مالك  تعاىل  أننّ��ه  مع  ال��دي��ن«  ي��وم  »مالك 
ما سواه، ومل خيرج عن ملكه يشء،  جلميع 
الوحدانية  ثبوت  مظهر  الدين  ي��وم  ألننّ 
عند  اإلهلينّة  العظمى  والربوبية  املطلقة، 
وهو  اريته،  قهنّ حتت  اجلميع  وانقهار   ، الكلنّ
مهه الناس  يوم ظهور فساد الرشك الذي تونّ
بزعمهم وخياهلم، فيوم الدين يوم يظهر فيه 

التوحيد احلقيقي والعدل اإلهلي.
»الرمحن  بعد  الدين«  يوم  »مالك  ذكر  وإنام 
الرحيم« ترغيبًا لعباده، حنانًا عليهم بأن ال 
الرحيم  الرمحن  فإننّ  اليوم،  دهشة  تغلبهم 
وحارض  عليه،  وردوا  ع��امل  أينّ  يف  معهم 
إذا أحاطت هبم الدهشة، وهذا  فيهم يف ما 
من لطيف املعاتبة بني املالك احلكيم الغني، 
وجيذب  بيد  فيدفع   ، املحتاج  واململوك 
الرتغيب  بني  تعاىل  اهلل  مجع  وقد  بأخرى، 

والرتهيب.

املقدسة،  كربالء  يف  ممثلها  لسان  عىل  الُعليا  الدينية  املرجعية  بينت 
التواصل  هو  غاياته  من  إن  موضحة  اإلس��الم  يف  العيد  مفهوم 
االجتامعي وتعزيز االوارص والعالقات بني الناس، داعية إىل يكون 
بالعيد بغاية تتعلق باالتصال باهلل تعاىل وان جيعل  الفرح واالبتهاج 

من عيد الفطر موساًم عباديا آخر.
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة،  كربالء  يف  الُعليا،  املرجعية  ممثل  وقال 
الصحن  داخل  من  ألقاها  التي  اجلمعة  خطبة  خالل  الكربالئي، 
بتاريخ 6/15 يونيو 2018 ما ان يرحل املوسم  احلسيني الرشيف 
عيد  وهو  اال  آخر  عبادي  موسكم  سيحل  رمضان  لشهر  العبادي 
الفطر املبارك، وال شك ان العيد ظاهرة اجتامعية متارسها الكثري من 

الشعوب واألمم يعربون خالله عن فرحتهم ورسورهم.
وأوضح الشيخ الكربالئي ان »العيد تعبري عن الفرحة هلذا االنتصار 
ولكن ال تكونوا كبعض األفراد وبعض الشعوب التي تعرب عن فرحها 
بأمور عبثية ختلو من اهلدف وتبتعد عن املامرسات العقائدية والدينية 
باهلل  تتعلق باالتصال  بغاية  بالعيد  الفرح واالبتهاج  والبد ان يكون 

تعاىل وان جيعل من عيد الفطر موساًم عباديا آخر«.
وشدد ممثل املرجعية العليا عىل »حتصني النفس يف العيد وان ال يكون 
ان  اىل  تعاىل“، #مشريا  اهلل  بام يريض  بال هدف وال غاية وان يكون 
”العيد يف االسالم له نشأة ومفهوم وفلسفة وحكمة وغاية وهدف 
علينا ان نفهمها وقد وضح اهلل تعاىل لنا مراسم العيد االيامين وكيف 

نعيش أجوائه«.
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قر ال�ضيخ تاج الدين 
احل�ضن بن را�ضد احللي 

البحران يف مدينة احللة، 
مل حتّدد لنا امل�ضادر تاريخ 

ولدته اإّل اأّنه كان حيًا 
�ضنة 830هـ، وقال فيه احلر 

العاملّي اإّنه: "فا�ضل فقيه 
�ضاعر اأديب"..



بعد أن أنجزته االمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدسة بمواصفات عالمية رصينة وزودته 

باألجهزة الطبية الحديثة الخاصة بغسيل الكلى، 
باإلضافة الى تجهيزه بمنظومات استدعاء 

الطبيب، ومنظومات األوكسجين، ومنظومة 
كاميرات مراقبة بدقة عالية مخصصة لكل مريض، 

)
ً
يقدم لمراجعيه خدماته )مجانا


