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)مب���دأ الم���رأة عط���اء وتع���اون( ملتقى 
فكري يعزز الجهود النس���وية في العتبة 

الحسينية المقدسة

زي�د الشهيد ِمشَعل الحرية والثورة ومنهُج تجديٍد ال ينضب

ُبَني.. َهُلمَّ إلّي!

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

المرجعيُة الدينية العليا تدين استهداف 
المدنيين األبرياء في أفغانستان

جهود مجهولة لجنود الطاقة الكهربائية..
الضغط  خطوط  نقل  آليات  تتقصى  )االح���رار( 

العالي الخطرة

إعالم العتبة الحسينية المقدسة أثبت للجميع 
مصداقيته ومهنيته وهويته وهو الوسيلة الرابطة بين 

المرجعية والشارع العراقي

إلى روِح الشهيِد السعيِد )السيد سلطان محسن هاشم 
البطاط ( العابِر إلى اهلِل غريبا وشهيدا

حملة سالمتك... خدمات طبية ميدانية تقدمها مستشفى االمام 
زين العابدين لمصابي كورونا 

إماٌم في االرض
» إّن األرَض ال تخلوا من ُحّجٍة: إّما ظاهرًا أو مغمورًا«.

اإلمام المنتظر )عجل اهلل تعالى فرجه الشريف( / المصدر : كمال الدين للصدوق



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 

ربم������ا تُفاجئ ه������ذه العب������ارة، أو ه������ذه الحقيق������ة الدامغة 
الكثيرين من المس������لمين عامة والعرب خاصة، فقد سئمت 
آذانهم ترديد مثل هذه الشعارات من قبل حكامهم العمالء، 
واستطالة االنتظار لهذا األمل دونما جدوى، بل ومنذ بداية 
نكبة احتالل أرض فلسطين، وتشريد شعبه من قبل العدو 

الصهيوني الغاشم، وبمباركة واسناد الدول الجبابرة.
الحقيقة إن هذا السأم ذاته كان وما يزال هدفًا استراتيجيًا 
نج������ح به األعداء - أيم������ا نجاح - وبمس������اعدة أبواق الدجل 
والتحري������ف للج������ور والعم������الء والمرتزق������ة والمتخاذلين 
والجبناء وأذنابهم على مّر تاريخ استفحال هذا السرطان، 
واستيطانه داخل الجسد العربي واإلسالمي، ونتيجة لذلك 
خّيم على العرب والمسلمين شبح الخنوع، واالنصياع لكل 
ما ي������رّوج له اإلعالم مدفوع الثمن، واس������تغفال الش������واهد 

المشرقة كما في تجربة الحشد المقدس مثاًل.
ويعود ذلك إلى تسخير قوى كبرى لماكنة خبيثة تعرف 
كيف تدّس الس������ّم بالدس������م.. للنف������خ في بالون اس������رائيل 
الف������ارغ، والتهويل من قّوته������ا الحديدي������ة المزعومة التي 
ال تقهر، ولنا ش������اهد قريب هو النف������خ ذاته للتخويف من 
داعش أيضًا، وغيره الكثير من التضخيم األجوف بصنائع 
الباطل، من أجل الترس������يخ في األذهان ال في األبدان القوة 
المزعوم������ة لذراعها اس������رائيل من جهة، واس������تمرار عجز 

العرب والمسلمين عن المواجهة من جهة أخرى.
فإذا سّلمنا ان تدوم دولة للظلم والقهر والفقر واالضطهاد 
الدين������ي والفك������ري وغيرها من مظال������م، كما يعيش كل 
هذا الشعب الفلس������طيني المظلوم، وكما وتعيشه العديد 
من الش������عوب األخرى في المنطقة والعالم، أقول إذا سّلمنا 
ب������دوام ه������ذا الباطل؛ حينئذ س������يكون م������ن المحتمل دوام 
اللقيطة اس������رائيل، وس������يكون باإلمكان اس������تمرار ظلمها 

وجورها واغتصابها ألرض فلسطين. 

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    ا�سرائيُل اإىل زوال 
   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 - ضياء ابو الهيل 

حنان الزيرجاوي - غسان العقابي

فاطمة الحسيني - ايمن الميالي

عامر الطائي - هناء هاشم
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التابع  واجلرحى  الشهداء  رعاية  قسم  رئيس  معاون  حتدث 
للعتبة احلسينية املقدسة، أمحد اخلفاجي يف ترصحيات أوردها 
املوقع الرسمي للعتبة احلسينية املقدسة وتابعتها »االحرار«، 
العليا،  الدينية  املرجعية  ممثل  قبل  من  مبارش  »بتوجيه  إنه 
واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي 
عرشات  املقدسة  احلسينية  العتبة  استقبلت  الكربالئي، 
احلاالت املرضية احلرجة ومنها حالة املريض )جاسم حممد 
عرب  مناشدته  بعد  فوري  وبشكل  بغداد،  أهايل  من  حسني( 

مواقع التواصل«.
اإلمام  املريض يف مستشفى  استقبال  »تم  اخلفاجي  وأضاف 
كافة  إلج��راء  التخصيص  ال��س��الم(  )عليه  العابدين  زي��ن 

الفحوصات الطبية الالزمة من قبل كادر متخصص«.
أهنا  من  تبني  الفحوصات  نتائج  عىل  االطالع  »بعد  وتابع 
الكىل من قبل كوادر مستشفى  إجيابية إلجراء عملية زراعة 
اإلمام زين العابدين )عليه السالم( التخصيص، فيام تكفلت 
العتبة احلسينية املقدسة بأجور العملية والعالج واملصاريف 

ورقود املريض«.

احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  املرجعية  ممثل  ودعا 
اجلهود  إىل مضاعفة  الكربالئي  املهدي  عبد  املقدسة سامحة 
خلدمة  املقدسة  كربالء  يف  العتبة  تنفذها  طبية  مراكز  إلنجاز 
املواطنني، ويف وقت سابق، افتتحت العتبة احلسينية املقدسة 
مركزًا لغسيل الكىل »جمانًا« نفذته يف منطقة باب قبلة اإلمام 

احلسني )عليه السالم(.
يعانون من  الذين  يوميًا )30( غسلة للمرىض  املركز  ويوفر 
العجز الكلوي ويشمل ايضا الفحص من قبل االطباء وكافة 

اخلدمات الطبية التي تقدم كلها جمانًا.

أكد املرشف عىل مركز احلوراء زينب )عليها السالم( يف العتبة 
احلسينية املقدسة وعضو جملس إدارة العتبة احلسينية يف اتصال 
باملبالغ  هاتفي مع »جملة االحرار«: »أن هذه اإلحصائية فقط 

التي يتم توزيعها من قبل مركز احلوراء«.
قائال:  التربعات  مصدر  عن  البّناء  الدين  سعد  السيد  ونوه 
العراق وخارجه ملؤسسة  »أهنا تصل من املحسنني من داخل 
اإلمام الرضا )عليه السالم( اخلريية لإلغاثة واسكان الفقراء 
توزيع  عىل  ترشف  من  هي  املقدسة  احلسينية  العتبة  وبدورها 
هذه التربعات عن طريق مركز احلوراء )عليها السالم( حيث 

ُترصف عىل األيتام يف كربالء املقدسة«.
السالم( عوائل  )عليها  احلوراء  مركز  »يتفقد  البّناء:  وأضاف 
األيتام باستمرار، وُيعد ويقيم الربامج العبادية والرتفيهية هلم 

إىل جانب منحهم الرواتب الشهرية«..

فيام بلغت قيمة ما وزعه املركز من مساعدات مالية بأكثر من 
 2017 لعام  الثاين  ترشين  من  دينار   )227.500.000(
ولغاية كانون األول 2019، وجدير بالذكر ان مركز احلوراء 
زينب )عليها السالم( من مراكز العتبة احلسينية املقدسة التي 
وتوثيق  الشعبي  احلشد  شهداء  بعوائل  خاص  بشكل  هتتم 

بطوالهتم يف إصدارات خاصة.

 ..)
ً
 جراحية فورية )مجانا

ٌ
عملية

العتبة الحسينية تستجيب لمناشدات عبر فيسبوك

مركز نسوي في العتبة الحسينية ينفق 
اكثر من )225( مليوَن دينار رواتب لأليتام 
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من  عددا  رم 
ّ
تك المقدسة  الحسينية  العتبة 

األيتام وعوائلهم في عيد الفطر المبارك

للعتبة  التابع  السالم(  )عليها  زينب  احل��وراء  مركز  ك��رم 
الرضا اخلريية  بالتعاون مع مؤسسة اإلمام  احلسينية املقدسة 
التابعة ملمثلية مكتب سامحة السيد  لإلغاثة واسكان الفقراء 
الوارف( يف كربالء عددا  )دام ظله  السيستاين  عيل احلسيني 
خالل  املبارك  الفطر  عيد  اقرتاب  مع  وعوائلهم  األيتام  من 
احلسيني  الصحن  يف  األنبياء  خاتم  قاعة  يف  أقيمت  احتفالية 

الرشيف.
يف  األيتام  م��دارس  عىل  امل��رشف  البّناء  الدين  سعد  وق��ال 
سامحة  مكتب  ملمثلية  التابعة  اخلريية  الرضا  اإلمام  مؤسسة 
»أقامت  الوارف(  ظله  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد 
األيتام  من  عدد  لتكريم  احتفالية  املقدسة  احلسينية  العتبة 
وعوائلهم«، موضحا »أمهية االهتامم هبذه الرشحية املهمة يف 
ختفيف  عىل  والعمل  هلم  والرعاية  الدعم  وتقديم  املجتمع 

معاناهتم«.
حميا  عىل  البهجة  ونثرت  املكان  الفرح  »عمَّ  البّناء  وأضاف 
بتفقدهم  األم��ل  فيهم  وزرع  وعوائلهم  األيتام  األطفال 
ورعايتهم«، مبينا أن »احلفل شهد تكريم أكثر من ثامنني يتيام 
اهلدايا  من  بعدد  عوائلهم  مع  وكربالء  بغداد  حمافظتي  من 

العينية واملادية«.  

ع آلية 
ّ

مركز السبط التخصصي يوق
تعاون مع جامعة واسط

د 
ّ

للتوح الحسين  اإلم��ام  معهد  مشروع 
يصل الى %90 من نسب االنجاز

والنرش  للبحث  التخصيص  السبط  مركز  إدارة  وّقعت 
العلمي التابع للعتبة احلسينية املقدسة مع جامعة واسط عىل 
من  واالستفادة  العراقي  العلمي  البحث  لدعم  تعاون  آلية 

االمكانات املتوفرة بني املركز واجلامعة.
واإلمكانات  اخل��ربات  من  االستفادة  اآللية  وتضمنت 
واخلدمات املتوفرة لدى الطرفني إلقامة الورش والندوات 
يف  يسهم  بام  العلمية  الفعاليات  وخمتلف  املشرتكة  العلمية 
لألساتذة  اخلدمات  وتقديم  العراقي  العلمي  البحث  دعم 

والباحثني ودعم البحث العلمي لدى الطرفني.

املشاريع  لقسم  التابعة  والفنية  اهلندسية  الِفرق  تواصل 
االسرتاتيجية يف العتبة احلسينية املقدسة العمل يف إنشاء 
لرعاية  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  معهد  م��رشوع 
أطفال التوحد يف كربالء املقدسة والذي يعد األول من 

نوعه عىل مستوى العراق.
ترصيح  يف  ع��واد  كريم  املهندس  امل��رشوع  مدير  وق��ال 
»نسب  إن  )االح���رار(  تابعته  الفضائية  كربالء  لقناة 
أكملنا  أن  بعد  باملئة  ال���)90(  بلغت  املعهد  يف  اإلنجاز 
أعامل البناء ونصب املنظومات اخلاصة بالتربيد وإطفاء 
فهي  األع��امل  من  املتبقي  أما  والكهربائيات،  احلرائق 
انتظار وصول األرضية املصممة خصيصا لتالئم أطفال 
احلديثة  واألشكال  األلوان  فيها  روعيت  نفسيا  التوحد 
إىل جانب نصب األبواب، إذ شيد املرشوع عىل مساحة 
من  أكثر  تبلغ  استيعابية  وبطاقة  م2  ب���)9000(  تقدر 

)260( طفال«.
أجزاء؛   )3( من  مكونة  املعهد  »بناية  أن  عواد  وأضاف 
طوابق   )7( من  املكونة  العالجية  الرئيسية  البناية  هي 
 )8( من  متكونة  فهي  اإلداري��ة  البناية  أما  ورسداب، 
املخروطي فهو متكون من )3( طوابق،  طوابق واجلزء 
وعالج  ووظيفي  حيس  عالج  عىل  املعهد  حيتوي  كام 
قاعة  إىل  باإلضافة  عالجي،  ومغطس  وفيزيائي  طبيعي 

ألعاب خاصة باألطفال«.
جملة االحرار اال�سبوعية
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تؤكد املرجعية الدينية - مرة أخرى - مساندهتا القاطعة للشعب الفلسطيني األيّب يف مقاومته الباسلة للمحتلني، الذين 
يسعون اىل قضم املزيد من اراضيه وهتجريه من اجزاء أخرى من القدس الرشيف، وتدعو الشعوب احلرة اىل دعمه ونرصته 

يف اسرتجاع حقوقه املسلوبة.
ان املواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات املسجد األقىص وسائر االرايض املحتلة هذه االيام تظهر بال شك مدى صالبة 
الفلسطينيني يف مواجهة االحتالل الغاشم واعتداءاته املستمرة وعدم ختّليهم عن أراضيهم املغتصبة مهام غلت التضحيات.

نسأل اهلل تعاىل أن يعينهم ويمّدهم بنرص منه وما النرص اال من عند اهلل العزيز احلكيم.
 ٢٩/ شهر رمضان /١٤٤٢ هـ

مكتب السيد السيستاين )دام ظّله( - النجف األرشف

الفلسطيني.. وماهي يف  الشعب  بيانه األخري عن مظلومية  املفدى يف  املرجع األعىل  التي قصدها  من هي )الشعوب احلرة( 
مفهومه؟ هل هي الشعوب العربية؟ هل هي الشعوب اإلسالمية؟ أم هي الشعوب احلرة وعكسها ) الشعوب املستعبدة(.

الفلسطيني  الشعب  لنرصة  السيستاين  السيد  دعاها  من  هي   - اإلنسانية  الشعوب  أي   - فحسب  احلرة  الشعوب  فهي  إذن 
املظلوم؟ وقبلها عرب عنه بتلفظات ) األيب(، وأطلق عن مقاومته توصيف )الباسلة(، وبعدها وصفه ب�)الصالبة(.

إن دعوة )الشعوب احلرة( واحلر هنا هو عكس العبد، هي دعوة لكل شعوب األرض غري املستعبدة من قبل حكامها، ولكل 
إنسان حر.. حر يف تفكريه ويف ضمريه ويف قراره أينام يكون من أجل نرصة احلق الفلسطيني املغتصب. 

بمعنى إهنا دعوة مباركة من سامحة السيد املرجع األعىل جلميع األحرار يف العامل من املسلمني ومن غريهم لدعم ونرصة الشعب 
الفلسطيني املظلوم، ومساندة كفاحه ولو بكلمة من اجل اسرتجاع حقوقه املغتصبة.. بعيدًا عن سلطة احلكام اجلائرين.

البيان ال�سادر من مكتب املرجع االعلى )دام ظّله( حول املواجهات اجلارية يف فل�سطني املحتّلة  ١٢-٥-٢٠٢١

بسم الله الرحمن الرحيم 
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)إنا هلل وإنا إليه راجعون(
ان اجلريمة املروعة التي راح ضحيتها عدد كبري من طالبات مدرسة سيد الشهداء يف كابول يف هنار شهر رمضان املبارك 
وأسفرت عن استشهاد العرشات منهن وجرح اضعاف ذلك تدمي قلب كل انسان حر وذي ضمري حي ومتأله حزنًا وأسى.

وعىل الرغم مما عاناه املدنيون العزل يف أفغانستان من هجامت وحشية من قبل اجلامعات املتطرفة عىل مر السنوات املاضية 
إال أن هذه اجلريمة استثنائية يف نوعها وتعد االكثر إيالًما من عدة جهات.

واننا نتقدم بأحر التعازي واملواساة للشعب االفغاين الرشيف واملضطهد وال سيام األرس املكلومة يف هذه الفاجعة الكبرية 
سائلني اهلل تعاىل أن يلهم ذوي الشهداء الصرب والسلوان وأن يمن عىل اجلرحى بالشفاء العاجل.

املزيد  واملتطرفة  املتشددة  اجلامعات  اكتساب  امكانية  اىل  ونظرا  احلبيبة  أفغانستان  تعيشه  الذي  الصعب  الوضع  ظل  ويف 
من القوة خالل املدة القادمة فإن الوحدة الوطنية والتضامن بني مجيع املجموعات العرقية والقوميات يف هذا البلد باتت 
رضورية أكثر من أي وقت مىض، واملطلوب من احلكومة والقادة الوطنيني والزعامء الدينيني وكبار املجتمع األفغاين العمل 
– امام قمع وجرائم اجلامعات اإلرهابية واختاذ  العرقية والدينية  األقليات  – وخاصة  املدنيني  اىل طريقة حلامية  للتوصل 

مايلزم من إجراءات مناسبة يف هذا املجال.
هذه  يف  وحيدًا  االعزل  االفغاين  الشعب  والترتك  بمسؤوليتها  تقوم  ان  جيب  الدويل  واملجتمع  اإلسالمية  الدول  ان  كام 
الظروف الصعبة والتسمح بتنفيذ اخلطة الرشيرة التي رسمها مضمرو الرش ملستقبل هذا البلد التي لو قّدر هلا أن تنفذ فاهنا 

ستؤدي اىل حصد ارواح املزيد من األبرياء من خالل اهلجامت اإلجرامية التي تشنها اجلامعات املتطرفة.
نسأل اهلل العيل القدير العزة والرفعة للشعب االفغاين األيب.

٢7 /رمضان /١٤٤٢هـ
مكتب السيد السيستاين )دام ظّله( ـ النجف االرشف

بسم الله الرحمن الرحيم 



مسألة 951: قد عّد من آداب األكل ُأمور :
1. َغْسل اليدين معًا قبل الطعام.

2. غسل اليدين بعد الطعام، والتنّشف بعده باملنديل.
بعد اجلميع، وأن  قبل اجلميع ويمتنع  الطعام  يبدأ صاحب  أن   .3
يبدأ الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ُثمَّ بمن عىل يمينه إىل أن 
يتّم الدور إىل من يف يساره، وأن يبدأ يف الغسل بعد الطعام بمن عىل 

يسار صاحب الطعام إىل أن يتّم الدور إىل صاحب الطعام.
4. التسمية عند الرشوع يف الطعام، ولو كانت عىل املائدة ألوان من 

الطعام استحّبت التسمية عىل كّل لون بانفراده.
5. األكل باليمني.

6. أن يأكل بثالث أصابع أو أكثر، وال يأكل بأصبعني.
7. األكل مّما يليه إذا كانت عىل املائدة مجاعة، وال يتناول من قّدام 

اآلخرين.
8. تصغري اللقم.

9. أن يطيل األكل واجللوس عىل املائدة.
10. أن جُييد املضغ.

11. أن حيمد اهلل بعد الطعام.
12. أن يلعق األصابع ويمّصها.

الرحيان  بعودة  التخّلل  يكون  ال  وأن  الطعام،  بعد  التخّلل   .13
وقضيب الرّمان واخُلْوص والقصب.

الرباري  يف  إاّل  ويأكله  السفرة  خارج  يتساقط  ما  يلتقط  أن   .14
السفرة  عن  املتساقط  يدع  أن  فيها  يستحّب  فإّنه  والصحاري، 

للحيوانات والطيور .
15. أن يكون أكله غداة وعشّيًا ويرتك األكل بينهام.

عىل  اليمنى  الرجل  وجعل  القفا  عىل  األكل  بعد  االستلقاء   .16
اليرسى.

17. االفتتاح واالختتام بامللح.

18. أن يغسل الثامر باملاء قبل أكلها.
19. أن ال يأكل عىل الشبع.

20. أن ال يمتلئ من الطعام.
21. أن ال ينظر يف وجوه الناس لدى األكل.

22. أن ال يأكل الطعام احلاّر .
23. أن ال ينفخ يف الطعام والرشاب.

24. أن ال ينتظر بعد وضع اخلبز يف السفرة غريه.
25. أن ال يقطع اخلبز بالسّكني.

26. أن ال يضع اخلبز حتت اإلناء.
27. أن ال ينّظف العظم من اللحم امللصق به عىل نحو ال يبقى عليه 

يشء من اللحم.
28. أن ال يقرش الثامر التي تؤكل بقشورها.

29. أن ال يرمي الثمرة قبل أن يستقيص أكلها.
مسألة 952: قد عّد من آداب رشب املاء ُأمور :

1. رشب املاء مّصًا ال َعّبًا.
2. رشب املاء قائاًم بالنهار .

3. التسمية قبل الرشب والتحميد بعده.
4. رشب املاء بثالثة أنفاس.

5. رشب املاء عن رغبة وتلّذذ.
6. ذكر احلسني وأهل بيته )عليهم السالم(، واللعن عىل قتلته بعد 

الرشب.
7. أن ال يكثر من رشب املاء.

8. أن ال يرشب املاء قائاًم بالليل.
9. أن ال يرشب من حمّل كرس الكوز ومن حمّل ُعروته.

ِسَمة. 10. أن ال يرشب املاء عىل األغذية الدَّ
11. أن ال يرشب بيساره.
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الحرية الفكرية في اإلسالم 
يعرف  )كيف  عن  مقاال  العقائدي(  الرصد  )مركز  نرش 
االسالم حرية الفكر؟ وما هو مداها وجماهلا؟( جاء فيه.. ال 
يمكن ضبط مصطلح )احلرية الفكرية( مامل نتمكن اواًل من 
ضبط املفهوم الداليل لكلمة حرية، ولقد تعرضنا يف إجابة 
سابقة لوضع احلدود العامة ملفهوم احلرية، وقد اكدنا هناك 
عىل أن احلرية ليست مطلق القدرة عىل االختيار، بمعنى أن 
اإلنسان احلر ال حيق له أن خيتار بحسب ما يمليه هواه وإنام 
البد من وجود مرجحات موضوعية خارج حدود الذات 
اإلنسانية، وهذا بخالف احلرية يف بعض الثقافات العرصية 
التي تعمل عىل تضخيم الذات عىل حساب احلق واحلقيقة، 
يف  حر  اإلنسان  أن  تعني  احلديثة  املقاربات  ضمن  فاحلرية 
خياراته،  عىل  سلطة  أي  وجود  دون  من  يناسبه  ما  اختيار 
سوى كانت سلطة أخالقية أو سلطة دينية أو سلطة عقلية، 
واحلرية هبذا املفهوم ال تعرتف باملرجحات املوضوعية ألن 
تلك املرجحات متارس تأثري خارج حدود الذات، واحلرية 
التي  بالقيم  تعرتف  ال  ألهنا  معيارية؛  ال  حرية  املعنى  هبذا 
حتتفظ هبا احلقائق اخلارجية، أي أن كل احلقائق نسبية فال 
وجود حلق وباطل، أو خري ورش، وإنام احلق والباطل يدور 
بعضهم  يعرب  كام  أو  باطاًل،  أو  حقًا  اإلنسان  يراه  ما  مدار 
أراه  ألين  اخلري  وإنام  الواقع  يف  خري  لكونه  ليس  اخلري  بأن 
خري، وعليه كل ما خيتاره اإلنسان هو احلق بالنسبة له وال 
الواقع  يف  وهذا  اإلنسان،  خيتاره  ما  خارج  للحقيقة  وجود 
وللقيم  لإلنسان  رؤية مشوه  من  نابع  احلرية  ملفهوم  تشويه 
ليفعل  الفراغ  يف  يعيش  ال  فاإلنسان  لألشياء،  املوضوعية 
ما يشاء وليس هو خالق األشياء لكي يفعل فيها ما يريد، 
وخري  وباطل،  حق  فيه  واقع  ضمن  اإلنسان  يعيش  وإنام 
أن  اإلنسان  وع��ىل  وع��دل،  وظلم  وقبيح،  ومجيل  ورش، 

عىل  واخل��ري  الباطل،  عىل  احلق  اختيار  يف  حريته  ي��امرس 
وهكذا  الظلم،  عىل  والعدل  القبيح،  عىل  واجلميل  الرش، 
فاحلرية  املسؤولية،  إطار  ضمن  اإلنسان  حرية  تتموضع 
ليست مطلق القدرة عىل االختيار وإنام تعني املسؤولية عاّم 
وإنام عاقل  كائن حر وحسب  ليس جمرد  فاإلنسان  خيتاره، 
يتحمل مسؤولية خياراته، ولذا نجد القرآن مل يتناول احلرية 
بوصفها القيمة احلاكمة عىل خيارات اإلنسان، وإنام جعل 
املسؤولية هي القيمة احلاكمة عىل خياراته، ودور العقل يف 

احلرية هو حتديد اخليارات اجليدة التي جيب ان خيتارها...
بالتايل فتح الطريق امام اإلنسان ليامرس اختياراته العقالنية 
يف احلياة ضمن اخلطة التي ختدم غايته العليا، وهذه اخليارات 
العقالنية مرتكزة عىل جمموعة حقائق منها فطرية، وعقلية، 
اإلنسان  ينتقل  الشكل  وهبذا  وعلمية،  ودينية،  واخالقية، 
من كونه كائن أناين وشهواين يتحرك بدون بصرية حياتية، 
األخالقية  القيم  من  بمنظومة  ومنضبط  عاقل  خملوق  إىل 

ومتسامي عن رغباته الدونية.
َوَمن  َفْلُيْؤِمن  َشاَء  َفَمن    بُِّكْم  رَّ ِمن  قُّ  احْلَ )َوُقِل  تعال:  قال 
اِدُقَها  َوإِن  امِلنَِي َناًرا َأَحاَط هِبِْم رُسَ ا َأْعَتْدَنا لِلظَّ َشاَء َفْلَيْكُفْر إِنَّ
اُب  َ الرشَّ بِْئَس    اْلُوُجوَه  َيْشِوي  َكامْلُْهِل  باَِمٍء  ُيَغاُثوا  َيْسَتِغيُثوا 
احلرية  إن  نقول  أن  يمكننا  املحصلة  ويف  ُمْرَتَفًقا(  َوَساَءْت 
الفكرية يف اإلسالم تعني مسؤولية اإلنسان يف البحث عن 
اإلنسان  كرامة  عىل  وحيافظ  احلق  مع  ينسجم  الذي  الفكر 
ضمن الفضيلة وقيم األخالق؛ ومن ذلك يتضح لنا حدود 
احلرية الفكرية التي أتاحها اإلسالم لإلنسان، وهي مساحة 
التي  الغايات  اإلنسان من أجل حتقيق  فيها  يتحرك  واسعة 

خلق من أجلها.



)مبدأ المرأة عطاء وتعاون( 

باش���ر مركز اع���الم المرأة والطفل في قس���م اعالم العتبة 
الحسينية المقدسة، باستعداداته إلقامة ملتقى فكري يعزز 
الجهود النس���وية للمراكز والمؤسس���ات النسوية في العتبة 
الحس���ينية والبح���ث في نقاط االلتقاء ف���ي االعمال المناطة 
بها وكان اول ثمار هذا الملتقى صدور فولدر تعريفي بجميع 
هذه المراكز والمؤسس���ات معززا بهوي���ة كل منها ومثبتا فيه 
وسائل االتصال والتواصل معها، فيما يحمل الملتقى عنوان: 
)دور المرأة في العتبة الحس���ينية المقدس���ة(، بحس���ب ايمان 

عبد الكاظم الحجيمي مديرة المركز.  

ملتقى فكري يعزز الجهود النسوية 

في العتبة الحسينية المقدسة
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واوضح��ت احلجيم��ي: »يوج��د )21( مرك��زًا ومؤسس��ة 
متخصصة باألنش��طة النس��وية يف العتبة احلس��ينية املقدسة 
بدءا من مركز إعالم املرأة والطفل التابع لقس��م اإلعالم يف 
العتب��ة املقدس��ة الذي تأس��س يف 2/ 10/ 2018، ويعنى 
بثقاف��ة امل��رأة والطفل من خ��الل إصدار جمل��ة )للقوارير( 
الش��هرية فضال ع��ن إدارة موق��ع واحة امل��رأة اإللكرتوين 
ومواقع التواصل االجتامعي امللحقة بعمل املوقع واملجلة، 
ونش��اطات إعالمية أخرى تابعة لعمل القس��م بشكل عام 
إذاعية ومرئية، اما املرك��ز اآلخر فكان مركز الطفل القرآين 
التابع لشعبة التبليغ الديني النسوي يف قسم الشؤون الدينية 
والذي تأسس عام  2018م ضمن نشاطات وحدة التعليم 
القرآين يف شعبة التبليغ الديني النسوي التابع لقسم الشؤون 
الدينية، ويسعى اىل إنش��اء جيل حافظ للقرآن الكريم، فيام 
كان ع��ىل رأس ه��ذه املؤسس��ات جامع��ة الزه��راء )عليها 
السالم( للبنات التابعة لقسم التعليم العايل والتي تأسست 

جامع��ة س��نة 2018، وهي  اول 

أهلية رصينة متخصصة للبنات يف كربالء، وبكوادر علمية 
كفوءة، وتضم ث��الث كليات هي: )كلي��ة الصيدلة – كلية 
التقني��ات الصحي��ة – كلي��ة الرتبي��ة(، وموقعه��ا كربالء – 

شارع بغداد«.
واضاف��ت بالقول: »ان املوقع الراب��ع كان جمموعة مدارس 
الوارث  التابعة لقس��م الرتبية والتعلي��م التي هي االخرى 
تأسس��ت يف عام 2015 م اس��تكامال ملرشوع ترب��وي تبنته 
العتبة املقدسة بعد فتح رياض االطفال وخترج دفعات منها، 
بغية رفع املس��توى التعليمي ألبناء مدينة كربالء املقدس��ة، 
فيام حترص املكتبة النس��وية يف قس��م الش��ؤون الفكرية عىل 
توف��ري اجواء خاص��ة باملطالعة ب��ني آالف الكت��ب متعددة 
املصادر واملراجع، وان تصفحنا )الربوشور( الذي صممته 
ش��عبة النرش يف اعالم العتبة احلسينية س��ييل املكتبة النسوية 
مرك��ز اإلرش��اد األرسي بمختلف فروع��ه يف املحافظات 
العراقي��ة ب��دءا من كرب��الء املقدس��ة حيث ُيعن��ى باألرسة 
العراقية املس��لمة، وهي��دف اىل تقديم الدعم واالس��ناد اىل 
اف��راد املجتمع من خ��الل برام��ج خمططة ومدروس��ة، أما 
مركز ارشاد النجف االرشف فيسعى من خالل براجمه اىل 
تقديم كل ما يس��هم يف انشاء ارسة متامسكة صاحلة، 
من خالل الرؤى والدراس��ات، واخلطط التي 
متث��ل اس��تجابة واعية ألزماهت��ا، عرب جممل 
نش��اطات هادفة ومدروس��ة، فيام يعنى 
فرع املركز يف مدين��ة الديوانية برعاية 
األرسة واملرأة املس��لمة، من خالل 
الربامج التي متثل اس��تجابة واعية 
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ألزماهتا، عرب جممل نشاطات هادفة ومدروسة«.
وتابعت: »من املؤسس��ات ايضًا هي وحدة العالقات واإلعالم 
يف قس��م تطوير امل��وارد البرشية التي تتلخ��ص مهامها يف توفري 
مجيع اخلدمات املتعلقة باالتصال املؤسيس والتسويق واإلعالم 
وتش��مل األنش��طة والفعاليات، إضافًة إىل تطوي��ر اإلجراءات 
املتبع��ة لتس��هيل التواصل مع الفئة املس��تهدفة، وإعداد وتقديم 
الربام��ج التنموية لإلذاعة والتلفزي��ون وبرامج اخرى تبث عرب 
قن��اة اليوتي��وب، وعملها نقل امله��ارات واخل��ربات واألفكار 
واملامرس��ات التنموية والثقافية والتقنية واالنسانية من املستوى 
النظري إىل املستوى التطبيقي، وهذا ما ُيساهم يف تنمية وتقويم 
س��لوك الفئة املس��تهدفة للعمل واالبتكار واالحرتاف، وذلك 

عرب برامج تنموية متخصصة«.
واضافت احلجيمي »يضاف اىل تلك املراكز مركز احلوراء زينب 
)عليها السالم( الذي هيتم بشكل خاص بعوائل شهداء احلشد 
الش��عبي وتوثيق بطوالهت��م بإصدارات خاصة، وله نش��اطات 

وبرام��ج ثقافية عديدة نس��وية، فيام جتتهد ش��عبة التبليغ الديني 
النسوي يف قس��م الش��ؤون الدينية من خالل انشطتها وبراجمها 
يف خدمة الزائرات، أما معهد صدى احلوراء للخطابة النس��وية 
التابع لقسم اخلطابة والذي تأسس يف غرة شهر رمضان الكريم 
لعام 1441ه� املوافق آيار 2019م بعد ان متت دراسة املرشوع 
والنظر حلاج��ة املجتم��ع اىل خطيبات منرب واعي��ات ومثقفات 
متس��لحات بعلوم اهل البيت )عليهم الس��الم( لنقل األخالق 

والفكر والعلوم االسالمية االصيلة«.
وبينت: »يف طليعة املؤسسات النسوية الرتبوية والفكرية معهد 
األرسة املسلمة الذي  تأسس يف 1/ 6 / 2017م وذلك نتيجة 
لزيادة يف نسبة الضبابية وعدم العمق يف مستوى الوعي )الديني 
والنفيس والرتب��وي( ملختلف الفئات العمرية للنس��اء، كذلك 
من بني االنش��طة النس��وية ما تقدمه دار القرآن الكريم ومراكز 
التوح��د، أما معهد الزهراء )عليها الس��الم( للعلوم القرآنية يف 
قس��م الش��ؤون الدينية ووحدة التوجيه الديني وشعبة اإلعالم 
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النسوي يف مكتب األمني العام فلها نشاطات متنوعة وكبرية«.
ونوه��ت احلجيم��ي اىل م��ا »ت��ربز ب��ه مؤسس��ة وارث األنبياء 
للدراس��ات التخصصي��ة يف النهضة احلس��ينية التي تعد رصحا 
علميا رصينا وُأفقا  واسعا يف جتّليات النهضة احلسينية املباركة، 
وحيث لفرعها النس��وي مش��اريع عدة داخل القسم وخارجه، 
كام هيدف إىل حتقيق أمرين: مها التعريف باملؤسس��ة ومشاريعها 
العلمية، ونرش نشاطاهتا يف األوساط النسوية، وكذلك التعّرف 
ع��ىل النتاج��ات العلمية عن��د األخوات لتقييمه��ا ونرشها عىل 
مس��توى التألي��ف والتحقي��ق، والبحوث واملقاالت، وش��عبة 
العالقات النس��وية التي تأسس��ت يف 2013/6/18م للعمل 
عىل مد جس��ور التواصل مع املجتمع والعتبة املقدسة والتنسيق 
كذلك، وهلا مجلة من املهام والنش��اطات يف العتبة املقدسة، فيام 

تنشط شعبة الزينبيات يف قسم حفظ النظام بأدائها االمني«.
واختتمت احلجيمي حديثها قائلة: »حرصًا من ادارة املركز عىل 
إثراء مبدأ التعاون املستمر فأنه يستعد إلقامة )امللتقى االعالمي 
النس��وي االول للعتب��ات واملزارات املقدس��ة( وحيمل ش��عار: 

)مبدأ املرأة عطاء وتعاون( وسيقدم صورة واضحة حول املهام 
والوظائ��ف � العلمي��ة والثقافي��ة والفني��ة � املوكل��ة إىل الكوادر 
النسوية يف العتبة احلسينية املقدسة وتبادل اخلربات بني الكوادر 
العاملة يف العتبات املقدس��ة واملزارات الدينية واس��تثامر وجود 
اجله��ات املدعوة يف امللتق��ى واالس��تامع إىل اآلراء القيمة حول 
النش��اطات التي تقوم هبا الكوادر النس��وية يف العتبة احلس��ينية 
املقدسة وفتح نافذة التعاون اجلاد بني الكوادر النسوية يف العتبة 
احلس��ينية املقدس��ة وكافة اجلهات املشاركة يف امللتقى فضاًل عن 
االتف��اق عىل اعت��امد الوس��ائل التواصلية احلديثة مع األقس��ام 
النسوية يف العتبات املقدس��ة واملزارات الدينية، لتبادل األفكار 
والنتاجات والنش��اطات التي تس��هم يف تطوير العمل النسوي 
ضمن املج��االت واإلمكانات املتاحة، وإب��راز اجلهود املوحدة 
يف العتبات املقدس��ة وامل��زارات الدينية والت��ي تقدمها الكوادر 
النس��وية من أجل خدمة املجتمع، وإعط��اء رؤية عن االختيار 
املتكاف��ئ للطاق��ات العلمي��ة والثقافي��ة من اجلان��ب احلوزوي 
واألكاديمي للعمل داخل العتبات املقدسة واملزارات الدينية«.
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خدم���ات طبية ميدانية تقدمها مستش���فى 
اإلمام زين العابدين لمصابي كورونا 

الثاني من شهر مايو ) آيار ( من عامنا الجاري كان موعدا إلطالق “حملة سالمتك” االنسانية، 

التي اطلقتها ادارة مستش���فى االمام زين العابدين )عليه الس���الم( بدعم واشراف االمانة 

العامة في العتبة الحس���ينية المقدس���ة، بهدف تقديم الدعم النفس���ي والطبي للعوائل 

المصاب���ة بفي���روس كورونا والحفاظ على س���المة  وامان الفرد والمجتم���ع من مخاطر هذا 

الفي���روس، ع���الوة على تقديم االرش���ادات الطبي���ة للعوائل المصابة لحمايته���ا  من عدوى 

االصابة.

ومنذ ذلك اليوم وكوادر مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالمة( الطبية والتمريضية 

تقدم خدماتها الجلية دون كلل او ملل مستمدين من فتوى السيد السيستاني )دام ظله 

حملة سالمتك... 
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اهداف احلملة
وللحدي��ث اكث��ر حول ه��ذا املوض��وع اجرت 
جملة »االحرار« لقاء خاصا مع الس��يد مصطفى 
املوسوي مس��ؤول اعالم مستشفى االمام زين 
العابدي��ن )علي��ه الس��الم( ج��اء في��ه: »بدأت 
محلة س��المتك اخلاصة بمستش��فى االمام زين 
العابدي��ن من تاري��خ 2020/7/20م بتوجيه 
م��ن ادارة املستش��فى وارشاف العتبة احلس��ينية 

املقدس��ة، ولعل من اهم االس��باب التي دعت 
النط��الق محل��ة س��المتك املجانية ه��ي حلفظ 
س��المة وامان الفرد واالرسة واملجتمع، حيث 
جتل��ت ه��ذه احلمل��ة بالكث��ري م��ن اجلوان��ب، 
ومنها اجلانب االنس��اين وتقديم الدعم النفيس 
للمص��اب وذوهيم كافة كذل��ك تقديم الرعاية 
الصحي��ة املنزلي��ة للمرىض املصاب��ني وذوهيم، 

والتخفيف من وطأة معاناة االصابة وآالمها.
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اخلدمات املقدمة 
واضاف املوس��وي: »ان الفريق التخصيص ق��ّدم وما يزال 
يقدم خدمات ذات مستوى عال ودقيق، وتتمثل بالفحص 
الرسي��ري للمرىض وذوهيم، ووص��ف العالجات الالزمة 
من قبل طبي��ب االختصاص، مصحوبة بالتقييم والفحص 
التمري��ي حلال��ة املري��ض م��ن حي��ث )احل��رارة، نب��ض 
القل��ب، الضغ��ط، التنفس، االكس��جة املحيط��ة(، ناهيك 

عن الفحوصات املختربية والتثقي��ف الصحي حول كيفية 
التعامل مع اعراض االصابة وطريق اخذ العالج ومتابعته، 
والع��الج الفيزيائ��ي للم��رىض الذي��ن يعانون م��ن بعض 
االم��راض، وغريها من اخلدمات الطبية االنس��انية املقدمة 

للمرىض وذوهيم.
ارقام واحصاءات

موك��دا ع��ىل ان الفحوص��ات الكلي��ة للم��رىض املصابني 
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بالف��ريوس من��ذ بداية احلمل��ة ولغاية ش��هر بداية 
رمضان املب��ارك وصل��ت اىل )6.550( فحصا، 
بينام بلغت عدد االستش��ارات الطبية االلكرتونية 
االتص��االت  ع��دد  كان  ح��ني  يف   ،)4.015(
املستلمة من قبل اداريي املستشفى )9.872(، يف 
حني بلغ عدد املس��حات امليدانية ملنتسبي العتبات 

املقدسة والزائرين )950( مسحة«.  
وجيدر االش��ارة اىل ان هذه املبادرة ليس��ت االوىل 

ملستش��فى االم��ام زي��ن العابدين )عليه الس��الم( 
ب��ل هن��اك  املحافظ��ات  امل��رىض يف عم��وم  ازاء 
مب��ادرات وخدمات انس��انية اخ��رى قدمتها وال 
تزال تقدمها ادارة املستش��فى بالتنسيق مع مكتب 
املتويل الرشعي للعتبة احلس��ينية املقدس��ة وبعض 
اقس��امها، وه��ذه املب��ادرات منها ما يقدم بش��كل 

جماين والبعض االخر بنصف املبلغ او جزء منه.
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وللحدي��ث اكثر حول هذه الربامج وم��ا متثله للعوائل خالل 
ش��هر اهلل الفضيل، اضافة اىل االهداف التي تس��عى املؤسسة 
اىل حتقيقه��ا؟، التق��ت جمل��ة »االح��رار« )كريم عزي��ز امليايل( 
معاون رئيس قس��م اإلدارة يف املؤسس��ة وال��ذي قال: »ختلل 
هذا مرشوع »موائ��د وفوائد الرمضان الس��نوي« عدة برامج 
قرآنية وفقهية وانش��طة توعوية وارش��ادية للعوائل املس��جلة 
يف املؤسس��ة والتي تدخل ضمن رعايتها واهتاممها، ومن ابرز 
تلك الربامج م��ا يتمثل باخلتمة الرمضانية اليومية للنس��اء يف 

مق��ر املؤسس��ة، والتي تتضمن ق��راءة الق��رآن الكريم وتعليم 
وتصحي��ح الق��راءة للمبتدئ��ات، فض��ال ع��ن اعط��اء بعض 
املحارضات الفقهية االبتدائية املهمة اخلاصة يف شهر رمضان 
املب��ارك وقراءة بعض االدعية واالع��امل الرمضانية مصحوبة 
ببعض املحارضات االخالقية التوعوية واالرش��ادية، كذلك 
الوقوف عند املناس��بات الدينية ك� وفاة السيدة خدجية )عليها 
الس��الم(، ووالدة االمام احلسن املجتبى )عليه السالم( وايام 

جرح واستشهاد امري املؤمنني )عليه السالم(.

ضمن مشروعها الرمضاني السنوي الذي أطلقته إلغاثة ومساعدة العوائل المحتاجة المسجلة لديها 
والداخل���ة ضمن اهتمامها ورعايتها خالل ش���هر رمضان المبارك، اطلقت مؤسس���ة االمام الرضا )عليه 
السالم( الخيرية لإلغاثة واسكان الفقراء المنبثقة من فيض عطاء المرجعية الدينية العليا في النجف 

االشرف مشروعها الرمضاني السنوي الموسوم ب�)موائد وفوائد في شهر رمضان المبارك(.

مؤسسة اإلمام الرضا        الخيرية لإلغاثة وإسكان الفقراء
تق���دم نش���اطات توعوي���ة ومس���اعدات مادي���ة 

ومعنوية خالل الشهر الفضيل
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كام نوه امليايل عن الربامج والدورات التأهيلية التي اقيمت 
للعوائل حيث قال: »متت اقامة  برامج الدورات التنموية 
والتأهيلي��ة للعوائل املحتضنة لدى املؤسس��ة بالتعاون مع 
قسم تطوير املوارد البرشية التابع للعتبة احلسينية املقدسة، 
واس��تمرت ملدة )5 اي��ام( وتضمنت حم��ارضات اخالقية 
وتوعوي��ة وارش��ادية، كذل��ك يف املح��ارضات التنموي��ة 
التي هتدف لكس��ب املعلوم��ات بطريقة غ��ري مبارشة من 
خالل االس��تدالل والبح��ث واملناقش��ة وتعليمهم بعض 
اإلرش��ادات ضم��ن برنامج متكام��ل حياكي بيئ��ة العائلة 
ودورهم يف تربية االبناء وتعزيز الثقة بأنفسهم، واعطائهم 
بع��ض القص��ص القرآني��ة والنبوي��ة وبع��ض القص��ص 
االخالقي��ة وكيفي��ة االس��تفادة والتحيل ببع��ض املفاهيم، 
وتعليمه��م بعض االعامل اليدوية واع��ادة التدوير وصنع 
االش��ياء اجلدي��دة واملفيدة من امل��واد املس��تهلكة وابتكار 

االشياء اجلديدة.
واضاف:  »خالل ايام جرح واستشهاد كافل األيتام االمام 
عيل بن ايب طالب )عليه الس��الم( بادرت مؤسس��ة االمام 
الرضا)عليه الس��الم( بإقامة مس��رية لألطفال املحتضنني 
لدى املؤسس��ة بمناس��بة ذكرى الفاجع��ة االليمة، وختلل 
املس��رية برنامج افطار لألطفال يف مضيف األمام احلس��ني 
)عليه الس��الم( ث��م الذهاب نح��و االمام احلس��ني )عليه 
الس��الم( واخيه ايب الفضل العباس )عليه الس��الم( وبني 

احلرمني الرشيفني مرددين هبتافات حسينية.
ونوه امليايل عن مبادرة املؤسس��ة بتقدي��م املعونات العينية 
اىل العوائل املس��جلة لدهيا، وبلغ عدد العوائل املس��تفيدة 
لشهري ش��عبان ورمضان املبارك اكثر من )345( عائلة، 
ناهيك عن العوائل املس��تفيدة من برامج املؤسسة االغاثية 

يف اجلوانب املالية والصحية والرتبوية وتوفري السكن.
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برعاية االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة اقامت )ممثلية محافظتي بابل والديوانية( 
لمرك���ز رعاية الش���باب التابع  لقس���م االع���الم برنامجه الس���نوي تحت عنوان )عيدية ش���هيد( 
والمتضم���ن اه���داء ختمات قرآنية الى ارواح الش���هداء الذين س���قطوا مدافعي���ن عن العرض 

واالرض ومقدسات بلدنا العزيز.
وقال السيد احمد الزاملي مدير ممثلية بابل “من اجل استذكار شهدائنا االعزاء وذكرهم في 
ايام ش���هر رمض���ان المبارك اقامت ممثليتنا ف���ي محافظة بابل برنامجها الس���نوي وهو اهداء 
ختمات قرآنية لهم تقدم لهم كعيدية وهذا شيء بسيط ممكن ان يقدم الى الشهيد بعد 

م نفسه ودمه للدفاع عن بلدنا الحبيب”.
ّ
ان قد

)عيدية شهيد( 
برنامج س���نوي لممثليات مركز رعاية الشباب 

في بابل والديوانية
تقرير: غ�سان العقابي
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موضح��ا »جاء هذا الربنام��ج بالتعاون م��ع دار القرآن 
الكري��م ف��رع بابل فض��ال عن هي��أة الصّديق��ة الزهراء 
)عليها السالم(، ادار املحفل ستة من القراء وكان وسط 

اجواء ايامنية تليق بمقام شهدائنا الكرام«.
مضيف��ا »اختت��م الربنام��ج بتوزي��ع هدايا للت��ربك عىل 
احلض��ور مجيعا وع��ىل القراء كان��ت عبارة ع��ن صورة 
خش��بية ألرضحة االئمة )عليهم السالم( باإلضافة اىل 
صورت��ني كبريتني للقبة الرشيفة م��ع راية محراء اهديت 
احدامه��ا اىل مق��ر اهلي��أة واهدي��ت االخ��رى اىل اح��د 
الضي��وف من القراء فضال عن وجبة افطار عىل رشفهم 

لتختتم بقراءة سورة الفاحتة عىل ارواحهم الطاهرة«.
في��ام حتدث االس��تاذ )جعف��ر منصور احلجام��ي( مدير 
ممثلي��ة الديواني��ة »جاء ه��ذا الربنامج لتكريم الش��هداء 

الس��عداء ابن��اء الع��راق الذين قدم��وا الغ��ايل والنفيس 
للدفاع ع��ن الدين والوطن واملقدس��ات وبالتعاون مع 
رابط��ة القرآني��ني يف العراق وبحض��ور معتمد املرجعية 
الدينية العليا س��امحة الشيخ ليث الساير والشيخ طالب 
الزي��دي امام مس��جد اجلوادين )عليهم الس��الم(، وبام 
ان الش��هداء الس��عداء هم ممن س��اروا باثر ركب االمام 
احلس��ني )عليه الس��الم( ورف��ض الظل��م والدفاع عن 
االرض وج��ب علينا ان نتذكرهم ونكرمهم س��نويا بام 
يتيرس لنا من برامج وخصوصا يف شهر الطاعة والغفران 

شهر رمضان املبارك«.
وخت��م حديث��ه »خت��ام الربنامج ت��م توزي��ع اهلدايا عىل 
احلارضي��ن باإلضافة اىل الس��الل الغذائية املتكاملة عىل 

عوائلهم«.
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ما يميز إعالم العتبة الحس���ينية بين جميع المؤسس���ات األخرى اش���تماله على كافة الوس���ائل 
اإلعالمية المقروءة والسمعية والمرئية وااللكترونية، وهو في الزيارات المليونية التي تشهدها 
محافظة كربالء المقدسة اعتاد على  ان يستنفَر جهوده وطاقاته االعالمية لتغطية مجريات 
 حدثا تاريخي���ا بالغ االهمية في كل 

ُّ
الزي���ارات المليونية الس���يما زي���ارة االربعين المباركة التي تعد

مظاهره ومكنوناته، ومن هنا يس���عى قس���م اعالم العتبة الحسينية  الى تسليط الضوء على 
هذا الحدث االبرز لدى المس���لمون الش���يعة بتغطية كافة وقائعه والمجريات التي تش���هدها 
الزيارة المباركة خالله، كذلك يقدم اعالم العتبة المقدسة خدماته لكافة المؤسسات االعالمية 
من تسهيالت تساعد في تغطية زيارة االربعين وتنظيم يمكن المحطات االعالمية من اكمال 

مهامها.

إعالم العتبة الحسينية المقدسة أثبت للجميع مصداقيته ومهنيته 
وهويته وهو الوسيلة الرابطة بين المرجعية والشارع العراقي

اس��تطلعت جملة )األحرار( آراء كثريين ونخبة من ادباء 
ومثقف��ني وإعالمي��ني عراقيني حول طبيعة عمل قس��م 
االع��الم وكان أول لقاءاهت��ا بالفن��ان التش��كييل )كامل 
الباش��ا( رئيس املرك��ز العاملي للثقاف��ة والفنون وقد بنّي 
»أن العتبة احلسينية املقدسة جادة بإشاعة الفكر احلسيني 
واإلس��المي من خالل ما تنتجه من إصدارات تنوعت 

بمخاطبة اجلمهور واستهدفت مجيع الفئات العمرية«.
وأضاف الباش��ا ان »إص��دارات العتبة تش��ري اىل كفاءة 
النخب اإلعالمية العاملة يف إعالم العتبة، وكذلك تشري 
اىل نم��وذج اإلعالم املتط��ور اجتامعيا وثقافي��ا ودينيا«، 
مؤكدا إن »إلصدارات العتبة املطهرة انعكاس��ة كبرية يف 
تط��ور الصحافة املقروءة«، الفت��ا اىل ان »ما يميز إعالم 

مثقفوَن وإعالميوَن عراقيون

تقرير: ح�سني النعمة
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العتبة احلس��ينية اليوم بني مجيع املؤسس��ات االعالمية األخرى 
اشتامله عىل كافة الوسائل اإلعالمية املقروءة والسمعية واملرئية 

وااللكرتونية«. 
من جانبه��ا قالت الدكت��ورة )مواهب اخلطي��ب( مدربة تنمية 
برشي��ة وخبرية يف الربجم��ة العصبي��ة اللغوية: »م��ا نالحظه يف 
إص��دارات العتبة احلس��ينية املقدس��ة مراعاهتا ملس��ألة النوعية 
والكمية يف تعدد إصداراهتا، ومما يزيدها قوة ومتانة مصداقيتها 
اإلعالمية، عالوة عىل اهنا املصدر املوثوق الذي ينقل لنا أخبار 
املرجعية العليا وتوجيهاهتا وكل ما هو متعلق باإلسالم والفكر 

النري والنهضة احلسينية املباركة«.
مبين��ة، »م��ن بني أهم انج��ازات إع��الم العتبة املقدس��ة تبياهنا 
ان قضي��ة اإلم��ام احلس��ني )عليه الس��الم( ليس��ت َع��ربة؛ إنام 
َع��ربة وِعربة وه��ذه الرتك��ة الفكرية اجلمة نس��تمع هلا عرب اثري 
اذاعة الروضة احلس��ينية ونلمسها بني أس��طر تقارير ومقاالت 

إصدارات القسم وعىل اخلصوص جملة )االحرار(«.
واك��د االديب )عب��اس خلف( رئي��س حترير جمل��ة )الرقيم(، 
ع��ىل »اعتامد قس��م إعالم العتبة احلس��ينية عىل اهلوية احلس��ينية 
منهجا إعالميا  ملا متثله العتبة احلس��ينية من منجم فكري وإرث 
حض��اري جلمي��ع الباحث��ني واملفكرين واألدب��اء والصحفيني 

وكافة املثقفني. .

ومن جهته أش��ار األس��تاذ )ماجد العتايب( مدير إعالم حمافظة 
واسط اىل إن »إصدارات العتبة املقدسة تصل شهريا اىل حمافظة 
واس��ط ويتم توزيعه��ا عىل كافة الوح��دات اإلدارية والفنية يف 
املحافظ��ة ومجيع دوائر املحافظة الفرعية والرئيس��ية«، الفتا اىل 
»مدى اس��تثامر إع��الم املحافظة م��ن إصدارات إع��الم العتبة 
املقدسة من حيث السالمة املهنية والفكرية وبراعة التصاميم«، 
مس��ميا »إصدارات إعالم العتبة املطه��رة بالصوت اإلعالمي 

احلقيقي«.
في��ام أوض��ح الصحف��ي )أياد التميم��ي( من واس��ط »ال خيفى 
ع��ىل اجلميع ال��دور اإلعالمي الب��ارز إلعالم العتبة احلس��ينية 
املطهرة«، مش��ريا اىل أن »املطال��ع واملتتبع ملجلة )األحرار( عىل 
وج��ه التحديد س��يجدها املث��ال النموذجي لإلع��الم الصادق 
واملهني كام س��يجدها الوس��يلة الرابطة بني املرجعية والش��ارع 
العراقي«، الفت��ا اىل أن »جملة »األح��رار« تتميز بني إصدارات 
العتبة بنقلها ملش��اكل الش��ارع وهي دليل عىل نجاح املؤسس��ة 

اإلعالمية الناطقة بالفكر احلسيني«.
وزاد التميم��ي أن »ملجلة )األحرار( م��رادا ومبتغًى، فهي هتتم 
بالق��ارئ وخالي��ة م��ن أي تكل��ف إعالمي وعىل املؤسس��ات 
اإلس��المية اإلعالمي��ة أن حت��ذو حذوه��ا ليك��ون التأثري أعم 

وأنفع«.    
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ل��و تأملنا قلياًل ألدركن��ا أن العمر احلقيقي ال يع��د باأليام أو 
الش��هور أو الس��نني، وإنام باملواقف واألع��امل، ولو كانت يف 

هنايته العددية.
ورب��ام ضاق العمر أو اتس��ع وامتد لصنع األعامل واملش��اريع 

وإنتاج املواقف سواء أكانت جليلة أم ضئيلة.
التاري��خ حافل بأمثلة الرج��ال الذين صنعوه بع��د أن ترمجوا 
أعامرهم مواقف كريمة ومآثر عظيمة حفظتها عنهم األجيال 
ودونته��ا هل��م املحابر فخل��دت وخلدوا وما انفك��وا إىل اآلن 

يقودون حركة الزمان بآثارهم.
ولعل عمال واحدا او موقفا واحدا خلد إنس��انا واحدا أو أمة 
بكامل أفرادها. مثل ذلك قرأناه يف ش��عراء الواحدة إذ مل يرتك 
أحدهم س��وى قصيدة أو مقطوعة ش��عرية يتيم��ة رغم طول 
حياته املؤلفة من األيام والشهور التي قضاها والسنوات التي 
أمضاها واألحداث التي عايشها واألشخاص الذين جايلهم 

� وبعضهم كان معمرا � أو أدركهم عىل األقل.
إن موقف��ا واح��دا يف كربالء خلد رجاال كث��را أنتجوا فيام بعد 

مواقف عديدة وأمدوا احلياة بأعامر مديدة.
من أولئك اخلالدين بأفعاهلم اخلرية وأقواهلم النرية وس��ريهم 
الوض��اءة ش��هيد كربالء الش��هيد اجللي��ل حبيب ب��ن مظاهر 

األسدي.
وبرصف النظر عن سني حياته األوىل قبل عاشوراء فإن موقفا 
أو اثنني جعال منه ش��يخ األنصار وحبي��ب األعصار ومن ثم 
صاحب الس��جل وأعني به س��جل زوار احلسني عليه السالم 

بل أصبح بمنزلة الصاحب واحلاجب يف آٍن معًا.
الصاحب املحارب يف اليوم العارش واحلاجب الكاتب للزوار 

منذ استشهد حتى اليوم اآلخر.
اب��ن مظاهر ش��يخ ثامنيني هت��دل حاجباه األش��يبان عىل عينه 
فش��دمها بعصابة وبرز يقاتل بني يدي احلس��ني عليه الس��الم 

ببسالة منقطعة النظري.
لقد حفظ التاريخ هلذا الشيخ يف تلك امللحمة موقفني، األول: 
ملا بلغه قول الس��يدة زينب عليها الس��الم ألخيها تسأله بشأن 

أصحابه: هل خربهتم؟!

لكلِّ عصٍر حبيب
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املب��ادئ الصحيح��ة مث��ل البوصل��ة، فه��ي تش��ري دائ��اًم إىل الوجهة 
الصحيح��ة وإذا كنا نعرف كيفية قراءة البوصلة، فلن نضل الطريق، 
أو نفقد الوجهة الصحيحة، أو نتشتت، أو ختدعنا األصوات أو ظل 

األشياء املبهمة والقيم املعارضة للوجهة.
وأن املب��ادئ الصحيحة هي القوانني الطبيعية املوجودة يف كل زمان 
وم��كان، وهي حتم��ل بذاهتا الص��دق واحلقيق��ة يف كل القيم، وإهنا 
غ��ري قابلة للتحول أو لتغري والتزييف ألهن��ا ثابتة دائاًم وأبدًا، وتقدم 
اإلش��ارة الصحيحة أو الوجهة حينام نبحر عرب تيارات البيئات التي 

نتواجد فيها. 
وحيث تظهر يف صورة قيم وأفكار ومعايري وتعاليم تس��مو باألفراد 
وتصقلهم نحو الطريق القويم، وتقوم القيادة الصحيحة عىل أساس 
تلك البوصلة، مما يرتتب بعدم انتهاك هذه القوانني الطبيعية من دون 
معان��اة،  وإن وضع املبادئ يف مركز حياتنا هو أس��اس تطوير القوة 

الداخلية حيث إن هذه القوة تسهم يف حتقيق العديد من أحالم. 
أبع��اد البوصل��ة )األم��ان، التوجه، الت��وازن، الق��وة( وعندما نركز 
حياتنا عىل هذِه املبادئ أو األبعاد االربعة للبوصلة، فإننا نصبح أكثر 
اتزاًنا، وتنظياًم وثباًتا، ورس��وًخا وش��جاعة، وتك��ون لدينا القاعدة 
األساس��ية لكل الفعاليات واألنش��طة  بمختل��ف أنواعها، وتكون 
لدينا القدرة عىل التحكم و الس��يطرة عىل كل يشء يف حياتنا س��واء 
كانت الش��خصية أو العملي��ة، و إن التمركز حول هذه املبادئ تقدم 
لنا ما يكفي الشعور باألمان وحب الذات ونمو الشخيص والثبات. 
والتوج��ه الكتش��اف هويتن��ا ورس��التنا يف احلياة و األرش��اد واختاذ 

القرارات وتكون بمثابة الضمري لذواتنا. 
وحيث إنه من س��هل نس��بًيا أن نطور ش��خصياتنا؛ بتعل��م مهارات 
جدي��دة، نعيد ترتي��ب أنامطنا اللغوية، ونتب��ع تكنولوجيا العالقات 

اإلنسانية، ونوظف توكيدات التصور أو نقوي أحرتامنا لذواتنا. 
لكن من الصع��ب أن نغري العادات والتقالي��د أو نطور الفضائل أو 
نتعلم وس��ائل تواصل إنس��انية أرقى واألس��اليب األساسية لضبط 
النف��س واحلكمة، ونحافظ ع��ىل قيم والتوجه ونتحىل بالش��جاعة، 
وهنتم بصدق بمشاعر وقناعات اآلخرين واشعال الضمري اإلنساين 

احلي. 
إن تقيي��م امل��رء لنفس��ه واخضاعه��ا لألبع��اد األساس��ية ولتحقيق 
األهداف العليا، هو أعىل جوهر صور اإلنس��انية، وأس��اس القيادة 

الفعالة.

القيادة بالبوصلة
فن��ادى حبيب بجمع األصحاب ونظم هلم مس��رية كانت 
أروع استعراض عسكري ش��هدته األيام. ثم رفع عقريته 
هاتف��ا مع اجلم��ع أن يا زين��ب ال ختايف وال حت��زين وقري 
عينا.. مؤكدا: كلنا فداء احلس��ني لن نسلمه ما سلمنا ولن 

نرجع إال بإحدى احلسنيني إما النرص أو الشهادة.
وكان املوق��ف الثاين ملا أثخن باجل��راح وهّم بالرحيل عن 
الدني��ا وأجاءه امل��وت إىل حج��ر صاحبه زهري ب��ن القني 
وحت��اورا قليال وس��أله زه��ري الوصية فالتف��ت إليه فقال: 
أوصيك هبذا مش��ريا إىل احلس��ني عليه السالم ال ترتكه إال 
أن مت��وت دون��ه، فكانت تلك آخر كلمة س��جلها التاريخ 

حلبيب ونقلها عنه عىل مدار الوقت.
ه��ذا األنموذج التارخيي ش��اء الرب ل��ه أن يبقى ويتجدد 
ويتك��رر ويتجس��د حينا بعد ح��ني وص��وال إىل يومنا بعد 
أن كدن��ا نفقد األمل بوجود أش��باهه ونظائره حتى ارتفع 
يف آف��اق املجد ن��داء املرجعية العليا بوج��وب الدفاع عن 
العراق ومقدس��اته واس��تجاب الغيارى من أبناء الشعب 
وهب��ت اجلم��وع لتعق��د األلوية وتش��كل الفرق وتس��رّي 
األفواج وتنظم الرسايا وتؤلف الكتائب فيحتشد اآلالف 
من املواطنني شيعة وسنة عربا وكردًا ومن كل دين وطائفة 
ليكّون��وا بمجموعهم احلش��د الش��عبي املس��اند للقوات 

االمنية العراقية الباسلة.
وي��وم التق��ى اجلمع��ان يف ج��رف الن��رص وآمريل وبش��ري 
وسامراء وتكريت واألنبار وغريها، برز من بينهم الشيخ 
الثامنيني من جديد لريفع لواء النرصة والذود عن الكرامة 
وال��رشف واألرض والعرض واضعا نصب عينيه رضيح 
احلس��ني ملبيا ن��داءه: أال من نارص ينرصين.. مس��تعرضا 
يف حلظ��ة هي كل العم��ر كل ما أويت من ق��وة هاتفا: أن يا 
زينب ال ختايف وال حتزين.. ولن تس��بي مرتني وإنا قادمون 
وللف��داء حارضون ث��م ليختم حلظته تلك هبت��اف: لبيك 
يا حس��ني لبي��ك يا حس��ني.. حتى النف��س األخري وحتى 
لقاء البش��ري عىل احلوض بغرة بيضاء وحلية نوراء موش��اة 
بالدم��اء إمضاء لش��هادة محراء وثياب خرض من س��ندس 
وإس��تربق وكأس من معني لذة للش��اربني.. فس��الم عليه 

حبيبًا لعرصه ولكل العصور
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سفٌر حسيني قارع الظالميين بالكلمة الحّرة
الخطيب الشيخ حمزة أبو العرب )رحمه الله(

عا���َش �س��وتًا ح��ّرًا مدافع��ًا ع��ن دين��ه ووطن��ه، وت��رَك 
للخطابة احل�سينية اأثرًا ال ميحى، وللمكتبات والباحثني 
موؤلف��اٍت وتراثًا معرفيًا واأدبيًا خ�س��بًا، وهو ما بني لقائه 
املبا�س��ر )املنرب احل�س��يني( وغري املبا�س��ر )الكتاب( كاَن 
فاع��ًا حقيقي��ًا يف اإر�س��اد النا���ش وتوعيته��م وفتح كنوز 

تراثهم االإ�سامي والعربي اأمام عيونهم وحوا�سهم.
اإّن��ه اخلطيب احل�س��يني البارع ال�س��يخ حم��زة اأبو العرب 
ال�سامي، الذي نقف يف هذه ال�سطور اخلجلى اأمام قامته 
الكبرية و�سخ�س��يته الفّذة، فاحتني األ��ف باٍب وباٍب على 
�سريت��ِه وحياته املمي��زة، التي عا�َسها جماه��دًا ومنا�سًا 
باملوق��ف امل�سّرف والكلمة ال�سادقة، فاإىل كربائنا نعود 
م��ن جديد، لنقراأ يف �ِسفر هذا الرجل احل�سيني املوهوب، 

ونتفّح�َش جيدًا اآثاره واأ�سفاره.
وقد ُعرف ع��ن املرحوم الراحل ال�سيخ حمزة اأبو العرب 
)رحم��ه اهلل(، اأّن��ه كان �ساح��َب ه��ّم واهتم��ام باإي�س��ال 
اخلط��اب احل�سيني اإىل اأبع��د املديات، وهو توقُه الدائب 
يف حت�سيل املعرفة والثقاف��ة واالأدب اجلميل، وبّثها بني 

�سطور موؤلفاته.

ساطعًا  واساًم  بارعًا  خطيبًا  كان  احلسينية،  اخلطابة  جانب  ففي 
بدينهم األصيل واحلفاظ  الناس  توعية  املهم يف  املجال  يف هذا 
عنه  الدفاع  عىل  وحّثهم  والرتبوية،  األخالقية  الثوابت  عىل 
الديكتاتوريني  بحكم  ُأبتيل  الذي  وطنهم  عن  كذلك  والذود 
والظالميني الذين ما انفّكوا عن إسكاته وحماوالت جتريده من 

هويته احلقيقية.
وكانت البداية مع املنرب احلسيني، عرب حضور املجالس احلسينية 
هادي  الشيخ  أمثال  كربالء،  خطباء  كبار  يعقدها  كان  التي 
وراح  كثريًا  به  تأّثر  وال��ذي  تعاىل(،  اهلل  )رض��وان  الكربالئي 
يستمع له ويقّلده يف أكثر األحيان، ومنه انطلق نحو هذا املجال 
اللغة والنحو  بعلوم  اهتاممه  الكبري، حيث زاد من  اإلصالحي 

والبالغة.

احلسيني،  املنرب  مع  بداياته  يف  ال��راح��ل،  للفقيد  وت��وّف��رت 
اخلطباء  كبار  مع  )املقّدمات(  قراءة  خالل  من  اعتالئه،  فرصة 
احلسينيني، أمثال الشيخ رديف الكربالئي، والسيد عبد الرزاق 

زيني، والسيد مرتىض القزويني والشيخ عيل احليل وآخرين.
وألّن عىل اخلطيب احلسيني اإلملام بفنون اللغة واألدب والتاريخ 
والسرية، راح الشيخ أبو العرب )رمحه اهلل( يتقن شيئًا فشيئًا من 
أدواته،  واستكامل  وثقافته  معلوماته  من  ويوّسع  الفنون  هذه 
و)رشح  الكاظمي،  عيل  الشيخ  يدي  عىل  األجرومية  فدرس 
قطر الندى وبل الصدى( عىل يد السيد جعفر الرشتي، فضاًل 
الشيخ  بينهم  من  بارزين  وعلامء  خطباء  يدي  عىل  دراسته  عن 
عيل  حممد  والسيد  الطباطبائي،  مرتىض  والسيد  احليل،  فاضل 
البحراين، حتى انفرد لوحده بخطابته احلسينية البارزة واملحّببة 
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الرشيف  احلسيني  املنرب  يعتيل  وراَح  املستمعني،  إىل 
وخارجها،  كربالء  داخل  حسينية  جمالس  عدة  يف 
ُتعقد  كانت  التي  احلسينية  املجالس  أبرزها  ولعّل 
عيل  الفاضل  العامل  ملؤسسه  القدس(  )مسجد  يف 
والكائن  الناصب(،  )إلزام  كتاب  صاحب  املقديس 
املقدسة،  كربالء  بمدينة  الرشقية  العباسية  حملة  يف 
عيل  اإلمام  مسجد  أو  البلوش(  )مسجد  إىل  إضافة 

)عليه السالم(.
وحني أرادت الرشذمة البالية أن تنتهَك حرمة الدين 
الناطقني  إسكات  الطرق  بشّتى  وحتاول  والعقيدة، 
بذكر حمّمد وآل حممد )عليه وعليهم أفضل الصالة 
كان  احلسينية،  للخطابة  أثر  أي  وطمس  والسالم( 
يقف  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  العرب  أبو  الشيخ 
الكلمة  وهو  سالحه  شاهرًا  النار  خط  عىل  بنفسه 
خضري  طه  والباحث  الصحفي  يقول  كام  امللتزمة، 
أيب  الكربالئي  علمنا  سرية  عن  كتابته  يف  الربيعي 

العرب.
احلسيني  للمنرب  كان  وقت  »ويف  الربيعي:  يقول 
ذاك��رة  م��ن  يمحى  أن  ك��اد  صعبة  ب��ظ��روف  يمر 

العراقيني ويف ظل نظام دموي حارب املنرب احلسيني 
وخطباءه، كان الشيخ محزة أبو العرب يقف يف وجه 

الدكتاتورية التي أرادت حمو املنرب احلسيني«.
سجون  ب��وج��ه  بنفسه  وق���ف  »ل��ق��د  وي��ض��ي��ف، 
الدكتاتورية وسياط جالدهيا وحبال مشانقها، وكان 
احلسيني  املنرب  عطاء  الستمرار  بالغد  األمس  يصل 
عليه  القضاء  عىل  الضالل  أئمة  فيه  أجتهد  يوم  يف 
العرب  أليب  حيسب  مما  فأن  لذا  رواده،  واضطهاد 
بذكر  صدحوا  الذين  الداخل  جماهدي  من  كان  أنه 
الدكتاتورية وتكميم  أثناء حقبة  حممد وآل حممد يف 

األفواه«.
يقول  )ف��ن(،  ك�  احلسينية  للخطابة  بالنسبة  أم��ا 
بقية  عن  العرب  أبو  محزة  الشيخ  »انفرد  الربيعي: 
والشيق  املمتع  بأسلوبه  له  املعارصين  اخلطباء 
إىل  الفقهية  املعلومة  إيصال  يف  اجلميلة  وطريقته 
مع  وأحاديثه  خطابته  جمالس  وكانت  مستمعيه.. 
األحكام  بيان  من  ختلو  تكاد  ال  وتالميذه  حمبيه 
املنع  فيه  الفقهية ويف زمن فرض  الرشعية واملسائل 

الشديد عىل دراستها«.
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أما بالنسبة ملؤلفاته اجلميلة والبارزة، ومنها )كشكول السالمي 
يف األدب والعلم والتاريخ والفلسفة والسياسة والنوادر واحلكم 
واألمثال، رشح قصيدة الشاعر حممد جمذوب � عىل قرب معاوية�، 
األسامء  وحديثًا،  قدياًم  األم  الشجرة،  سلطنة  العربية،  األمثال 
يف  الصدق  وبيت،  بيت  ألف  أمنياهتم،  يف  العميان  مع  الستة، 
األدب العريب، واملجالس املنربية يف العرتة املحّمدية(، فيمكن 
الرجل احلسيني املعطاء، وماذا  من خالهلا أن نعرَف قيمة هذا 
كان يريد إيصاله ملتلقيه وخاصة من الشباب، إْذ حيّثهم أكثر عىل 
سرب أغوار الرتاث األصيل، والغوص يف بحاره وصيد نفائسه.

وعن كتابه )كشكول السالمي( كتب له الباحث الفخم املرحوم 
مقدمة،  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  القريش  رشيف  باقر  الشيخ 
القلوب وتشنف من  قال فيها: »وجدته لذيذًا ممتعًا، ترقرُق له 
هلا  قيل )سُبوح  كام  معطياته وهو  الذهن  األسامع ومتأل  فوائده 
السالمي( عىل ساعة  فقد دلل )كشكول  منها عليها شواهُد(، 
عرفته  وقد  والعلوم،  الفنون  من  كثري  يف  وتضلعه  مؤلفه،  باع 

باحثًا متتبعًا ضامئًا إىل العلم«.

فيقول:  احليل  جودي  عبود  الدكتور  والشاعر  األكاديمي  أما 
من  اإلنسانية  املعرفة  حديقة  يف  ينتقل  )الكشكول(  يف  »وهو 
فيصيب  وخيتارها  انتقاءها  فيحسن  ينتقيها  زه��رة،  إىل  زهرة 
اختياره، فتارًة يعيش قارئوه يف عامل اللغة ومصادرها القديمة، 
وأخرى ينعمون باالطالع عىل نامذج رفيعة من وصايا األنبياء 
معلومة  إىل  ذلك  بعد  لينتقل  الشعراء  وشعر  األدباء  وخطب 

تارخيية وأخرى فلسفية وثالثة جغرافية..«.
ومل يتوّقف الشيخ أبو العرب، عند حدود الكتب فحسب، فقد 
الكربالئية، حيث  تاريخ الصحافة  له بصمة واضحة يف  كانت 
التي  الشهرية،  )االعتصام(  جملة  الرشيفة،  حياته  خالل  أسس 
العريب  وال��رتاث  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  بثقافة  اهتّمت 

األصيل.
جمالت  عدة  يف  وفقهية  أدبية  مقاالت  اهلل(  )رمحه  له  كانت  كام 
كربالئية، من بينها )صدى كربال( و )صدى الروضتني( فضاًل 

عن جملتنا )األحرار( التي حتتفي اليوم بسريته العطرة.
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سريٌة حمتشدة بالضياء
أبو العرب السالمي، املولود يف  هو الشيخ محزة خضري عباس 
أرسة  يف  م(،   1939( عام  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  مدينة 
كربالئية حسينية تركت أثرًا بالغًا يف شخصيته الفّذة، فهو يعود 

بالنسب إىل أرسة عراقية عربية اجلذور واألصل.
عام  االبتدائية  املدرسة  اهلل(  )رمح��ه  العرب  أبو  الشيخ  دخل 
الطالب حرصًا ومثابرة يف حتصيل  أكثر  )1945 م( وكان من 
بشخصيته  يعجبون  كانوا  الذين  أقرانه  عىل  متفّوقًا  دروس��ه، 

واهتامم بتحصيل العلم.
ويف سن العارشة، وهو ال يزال طالبًا يف الصف الرابع االبتدائي، 
برزت لديه حمبة خاصة يف حضور املجالس احلسينية وشغف هبا 
يف  وخاصة  متنقلة  مدارس  يعّدها  اهلل(  )رمحه  كان  حيث  كثريا 
تقديم منهاج أهل البيت )عليهم السالم( يف األخالق والرتبية 

واجلهاد.
الشعر  كتابة  موهبة  لديه  برزت  الثانوية،  الدراسة  مرحلة  ويف 
الباحث  بحسب  وكان  أغراضه،  كل  فامرس  القريض،  العريب 
جيله  من  غريه  عن  امتاز  بليغًا  فصيحًا  شاعرًا  »كان  الربيعي 
برجاجة التفكري وسالمة املنطق، وكانت كل قصيدة نظمها من 
قصائده تنبض رقة وعذوبة وتنبض بحرارة متوهجة، وكثريًا ما 
تغنى بفضائل أهل بيت النبوة )عليهم السالم( وذلك نتيجة ملا 

كان خيتلج يف قلبه من حب ووالء لالئمة األطهار«.
لكتاب  تقريضًا  اهلل(  )رمح��ه  كتبه  ما  اجلميلة،  قصائده  ومن 
الكربالئي  والباحث  للمؤرخ  السالم(  عليها  الزهراء  )فاطمة 

سلامن هادي آل طعمه، يقول فيها:

حمّطات هامة من حياته
التعليم  يف  دورة  اهلل(  )رمحه  العرب  أبو  محزة  الشيخ  دخل   *
خطباء  من  نخبة  مع  العامة  املعارف  مديرية  نظمتها  االبتدائي 
املنرب احلسيني وبعض أصدقائه وتعلم أصول التدريس االبتدائي 
ليتم تعيينه معلاًم عىل املالك الدائم ملديرية معارف كربالء، وكان 
واحدًا من ابرز املربني الذين غريوا طرق الرتبية والتعليم آنذاك.
وطرائقه  التدريس  جمال  يف  كبريًا  تطورًا  اهلل(  )رمحه  حّقق   *
احلديثة،  وخترج عىل يديه عدد كبري من أساتذة كربالء وأدبائها.
كلية  لدخول  الفرصة  له  وسنحت  العلمية،  دراسته  أكمل   *
منها عام )1975 م(،  والتي ختّرج  النجف األرشف،  الفقه يف 
ليضيف الكثري إىل معرفته وثقافته املوسوعية، والتي تصّب إجيابًا 
يف مهامه بالتدريس والتأليف وكذلك يف جمال اخلطابة احلسينية.

رحيٌل وفقٌد عظيم
اهلل  مرضاة  فيه  ملا  والسعي  واجلامل  بالنشاط  مليئة  حياة  وبعد 
)سبحانه وتعاىل( وخدمة مذهب أهل البيت )عليهم السالم(، 
الثاين من ربيع  بتاريخ  أبو العرب )رمحه اهلل(  تويّف الشيخ محزة 
وفقدت  م(،   2010( لعام  املوافق  ه�(   1431( لعام  األول 
كربالء املقدسة برحيله قامة إنسانية ودينية عظيمة شغلت الدنيا 

برتاثها وآثارها ومجاهلا الروحي.

اأ�����ض����ح����ى ك����ت����اُب����ك زي�����ن�����َة ال���ك���ت���ِب

����������رًا م�����ع�����ط�����رًة األ������ف������ي������ت������ه �����������ضِ

رائ�������ع�������ٌة ال������ب������ي������ت  لآل  ��������ض�������ٌر 

ذك�������ر ال�����ر������ض�����ول وذك�����������ُر ح�����ي�����درٍة

�����ض����ف����ر ب�������دي�������ٌع ق�������د ك�����ل�����ف�����ُت ب���ه

ق�����د ن�������ال م�����ن ح�����م�����ٍد وم�������ن �����ض����رٍف

اأب����َدع����ه����ا الأوراِق  م�����ن  ف����اق����ط����ْف 

ي����ح����ل����و ل������������ديَّ ك������ل������وؤل������وؤ رِط���������ِب

ب�����ال�����دي�����ِن وال�����ع�����ل�����ي�����اِء واحَل���������ض����ِب

وم�����ن�����اق�����ٌب ����ض���ي���غ���ت م������ن ال�����ذه�����ِب

اأِب خ������ِر  ب����ن����ُت  ف�����اط�����َم  وخ���������ض����اُل 

ي������زه������و ب�����ف�����ك�����ٍر غ�������ر م���������ض����ط����رِب

ك���ال���ب���ح���ِر ي���ح���ك���ى ع����ن����ُه ب���ال���ع���ج���ِب

والأدِب الآداب  م������ن  وا������ض�����م�����ْع 
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ويكشف الكاتب عن واقع ممتّد من اإلنسان الكامل )صىل اهلل 
عليه واله( اىل الذين جعلهم اهلل تعاىل اسوة حسنة يف املجاالت 
كلها يف قوله تعاىل )لقد كان يف رسول اهلل اسوة حسنة( وحيتوي 
اخلطية  النسخة  صورة  االوىل  نفيستني  نسختني  عىل  الكتاب 
املحفوظة يف مكتبة )جملس الشورى االسالمي يف ايران برقم( 
النسخة اخلطية املحفوظة يف مكتبة  )10038( والثانية صورة 

السيد حمسن احلكيم يف النجف االرشف  برقم )726(.
االول  يف  وجاء  فصال،  وعرشين  اثنني  من  الكتاب  وتكون 
تعاىل  اهلل  بتوحيد  يقّرون  اهنم  الفتنة(  وسبب  الشيعة  )عقائد 
بالدليل  واإلم��ام  والنبي  اهلل  يعرفون  اهنم  ويّدعون  وتنزهيه 
بالبعث  ويؤمنون  .ويقّرون  والتخييل  بالوهم  ال  والربهان 
حممد  والنبي  الواحد  اهلل  وكتاب   احلساب  ويوم  والنشور، 

)صىل اهلل عليه وآله( اما الفصل الثاين فجاء فيه )مستند هابيل 
ومذهبه، ومستند قابيل ومذهبه( وهنا تنقسم االمة بعد النبي 
عليه  اهلل  )صىل  االكرم  الرسول  قّرره  بام  مؤمن  قسم  قسمني: 
قرره  بام  ي��رىض  ال  وقسم  املؤمنون،  وه��م  وفاته  بعد  وآل��ه( 
النبّوة  مقام  )يف  الثالث:  والفصل  الكافرون،  وهم  الرسول 
اجلبابرة  رؤوس  له  تتطأطأ  املقام  هذا  هبا(  حييط  وما  والوالية 
وتذل هليبته األكارسة والقيارصة، وهو مقام ال يعرف قدره إال 
األولياء املقّربون وال يثبت حتت اوامره إال عباد اهلل املخلصون 
فيام جاء الفصل الرابع )يف خصائص الرسول( وهنا يف ظهور 
املاضية لرشف اهلها  يتبني من احوال االمم  الدعوة املحّمدية 
بذكر خصائص الرسول السابقة والالحقة، واخلامس كان )يف 
خصائص النبي الويص ونسبهام( فيام يأيت السادس )لكل ّنبي 

منذ البعثة النبوية الش���ريفة وتوس���ع االسالم شيئا 
فشيئا وهيمنته في الجزيرة العربية بدأت المؤامرات 
تحاك م���ن المنافقي���ن المحيطين بالرس���ول االكرم 
)صلى الله عليه وآله(، خصوصا عند اعالنه بوصاية 
أمي���ر المؤمني���ن )عليه الس���الم( من بع���ده، وايضا 
ه���و مخاض واقع مؤس���ف، وفتنة  طال���ت القرون، 

وجروح عميقه لم تندمل.
يتن���اول صاح���ب كت���اب )الكش���كول فيم���ا جرى آلل 
الرسول( ما جرى على العترة الطاهرة من ظالمات 
وآه���ات، وطب���ع باش���راف )مجم���ع االمام الحس���ين 
العلم���ي لتحقي���ق ت���راث اهل البي���ت( التاب���ع للعتبة 
الحس���ينية المقدسة من تأليف )السيد العارف حيدر 
بن علي الحسيني اآلملي( الطبعة االولى 1436ه� 

2015م ، وتحقيق: علي عبد الكاظم عوفي. 
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صدر حديثًا عن مركز إحياء الرتاث الثقايف والديني 
تراث  سلسلة  وضمن  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
وال��رصاط  النعيم  )جنة  كتاب  املخطوط  العلامء 
السيد حممد حسني بن حممد عيل  تأليف  املستقيم( 
 ، 1315ه���   - 1255ه���  اهلل(  )رمحه  الشهرستاين 

حتقيق السيد حسني هادي املوسوي.
يقول السيد حمقق الكتاب:

وال���رصاط  النعيم  )ج��ن��ة  القيم  الكتاب  »ه���ذا 
بمحتواه  ُيعد  وال��ذي  يديك  بني  الذي  املستقيم( 
عىل  املعتربة  الكتب  من  اجلليل  ومؤلفه  اجلسيم، 
صغر حجمه، فإنه اشتمل عىل خالصة االستدالل 
املؤمنني )عليه  أمري  إمامة  إثبات  والنقيل يف  العقيل 
األئمة  إمامة  إثبات  عليه  يرتتب  والذي  السالم(، 
)عليه السالم( من بعده، كل ذلك {مِلَْن َكاَن َلُه َقْلٌب 

ْمَع َوُهَو َشِهيٌد}«. َأْو َأْلَقى السَّ

 النعيم والصراط المستقيم
ُ

جنة

ويص( اي ان لكل نبي كتابا منّزال يؤدي ذلك النبي وصيَا يودع 
فيه أرسار نبّوته وارسار الكتاب املنزل عليه، اما السابع كان )يف 
بكر،  أيب  مولد  )يف  والثامن  وأوصياؤهم(،  الرشائع  اصحاب 
والتاسع  ذلك،  يف  االعتبار  وميزان  وانساهبم(  وعثامن،  وعمر، 
)يف مبدأ حسد امري املؤمنني )عليه السالم( اذ ازداد النبي )صىل 
اهلل عليه وآله( هبجة بعد الغزوات وهي تغني عن بسط القول فيها 
وزاد احلسد عن املقرصين فأخذ احلّساد له الوسواس ودارت فيه 
االنفاس، اما العارش فكان )يف تزايد احلسد ألمري املؤمنني )عليه 
السالم( ملا خصه الرسول )صىل اهلل عليه وآله(( اي كلام خّص 
النبي عليًا )عليه السالم( بخاصة وكرمه بمنزلة، عرف املنكرون 
منه ان ذلك ترشيفًا له عليهم، فال يزيدهم ذلك إال حنقًا عىل عيل 
التي كّرم اهلل وجهه عن السجود  من ذلك محله إللقاء األصنام 

هلا.
وآله( يف مرضه  عليه  اهلل  النبي )صىل  )فيام القاه  واحلادي عرش 
له  املكائد  من  القوم  صدورهم  يف  ما  يعرف  النبّي  اجلامعة(  من 
فقصد بالكتاب املشهود عليه بام قال وختم به ان تعتمد أمته بعده 
عىل كتابه، الغائب منهم واحلارض، ويكون الكتاب وصّية حيذر 
املضطرب بحدوث فتنة ختتلف هبا اأّلّمة، والثاين عرش )يف كشف 
البوائق املاضية( وهنا املتفّطن الذكي، واملنترص يستقرئ من حال 
احلزبني، والثالث عرش يأيت )فيام نسب للخليفة من فضل( وهنا 

يعني باالنقالب.
والرابع عرش واخلامس عرش والسادس عرش )فيام نسب للخليفة 
السابع  اما  املؤمنني(  امري  به  خص  ما  ويبني  فضائل  من  االول 
وخالفة  النبي  )صحابة  يف  عرش  والتاسع  عرش  والثامن  عرش 
املعترب  يستنبط  ان  بغية  مجاعة  منهم  فيذكر  الصحابة  اما  القوم( 
النبي(  بعد  املؤمنني  امري  )صرب  يف  العرشون  وي��أيت  احواهلم، 
وكان البد ان يواجه )عليه السالم( املصائب والنوائب بعد فقد 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وان يقف بوجه الظلم والباطل، 
الغدير( وهنا كان  احلادي والعرشون )يف خرب  الفصل  كان  فيام 
تبليغ الرسول للمؤمنني )ان اهلل امرين ان ابلغ فيك رسالته(، )يا 
بلغت  فام  تفعل  مل  وان  اليك من ربك  انزل  ما  بلغ  الرسول  اهيا 
أحاديث  تغاير  )يف  والعرشون  الثاين  الفصول  واخر  رسالته(، 

العاّمة مع آل حممد(...
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على أعتاب البقيعشعر: غريب آل أحمد
ال����ب����ق����ي����ُع ُه�����������دم  اأم  ال������ق������د�������سُ  ت�������ه�������اوى 
ت�����������ض�����ّب�����ح ب�����ا������ض�����م�����ه ال������دن������ي������ا وي���������ض����ح����و
ل����ي����م����ت���������ض����َق ال�������������ض������ب������اَح ق��������ري��������َر ن���������ض����ٍر
ِق�������ب�������اب�������ك ي���������ا ب������ق������ي������ُع ع������ل������ى �����ض����ف����ي����ٍف
ط�������وٍد واأّي  ال�����������������ض��������اُة..  ������ك  ُت������ق������ّد�������ضُ
وت������������������زرع ُت�����������رَب�����������ك الأم�����������������������اُك ح���ت���ى
ُي������ق������ّب������ل ت��������رب��������َة ال�����������زه�����������راء اأر���������ض��������ًا
ك���������������اأّن ع�����ل�����ى ُرب�������������ى الأط������������������ال ف�����ج�����رًا
ك��������������اأن ع������ل������ى ك�����ث�����ي�����ب ال���������رم���������ل روح������������ًا
ف����ي����ع����ل����و امل�����������ض�����ج�����ُد الأق�������������ض������ى �����ض����م����وخ����ًا
م���������ن���������ارُت���������ك ال��������ت��������ي ُه��������������������ّدت ب�����ب�����غ�����ٍي
������ض�����ت�����ح�����ي�����ا ل�������ل�������دع�������اء ِق�����������ب�����������اُب ط�����ه�����ٍر
وي�������ل�������ت�������ّف احل�������ج�������ي�������ُج َط���������������������َواَف األ�����������ٍف
��������ُي��������وِرُق ُغ�����������ض�����ُن ج����ع����ف����َر ع������ن ق����ري����ٍب ���������ضَ
ف��������ك��������ّل �������ض������ح������اب������ة ل������������اأر�������������س ت����ب����ق����ى
ع�����ل�����ى اأع��������ت��������اب ُق������د�������ض������ك �������ض������وف ن���ب���ق���ى

ي�����������ض�����ي�����ُع ل  ب��������������������اٍق  اهلل  ف����������ح����������ُق 
ع������ل������ى خ�����ف�����ق�����ان�����ه الأم�����������������ل ال�����������ض�����ري�����ُع
ُت�����ع�����ان�����ق ِق�������ب�������َة )احل���������������ض�������ِن( ال���������ض����م����وُع
ت�������ه���������������سّ ل����������ه امل��������������������������اآذُن وال������������دم������������وُع
ي���������������رّف ع������ل������ى ِح��������ج��������ارت��������ه ال���������رك���������وع؟
اخل�����������������ض��������وُع! خ��������راب��������ت��������ك  يف  جت��������ّل��������ى 
وُي�������������ض������ِف������ر م��������ن ك������رام������ت������ه������ا ال������رب������ي������ُع
ُي�����������ل�����������ّوح ب�����اب�����ت�����������ض�����ام�����ت�����ه ال�����������ض�����ف�����ي�����ُع
�������ه ال�����ق�����ط�����ي�����ُع ُت�������ع�������ّم�������ر م���������ا َت�������َغ�������ّب���������������ضَ
ال�����ب�����ق�����ي�����ُع م��������ع��������ارج��������ه  يف  وي�������������ض������م������و 
.. ������ض�����ي�����������ض�����رق�����ه�����ا ال������ط������ل������وُع م������������غ������������ويلٍّ
م��������ن ال�������������ض������ج������اد ق������ّد�������ض������ه������ا )ي�������������ض������وُع(
ل�������ب�������اق�������ر ع���������ل���������ِم ط��������������ه، واجل�����������م�����������وُع
وت�������ن�������ب�������ُت م���������ن ج�������وام�������ع�������ه ال���������ف���������روُع
�������ي�������ُع وك���������������ّل ه�����������ض�����ا������ض�����ة زب���������������ٌد َو��������ضِ
ت�����������ض�����ّب�����ث ب������ال�������������ض������ي������وخ ل������ن������ا ر������ض�����ي�����ُع
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�ضَيدي، ِزْد عليَّ توّغلي كي اأفي�س فيَك �ضيَل روحي، فما زلُت اأنق�س 
حتى  اأت�ضرع  جدثك  قرب  و�ضاأظل  عيني،  على  �ضريحك  �ضوت 
مفاتيح  كلمات  اأنفا�س  اآخ��ر  كفي  بني  ُيجندل  اأو  عيني،  تنطفئ 
جنانك.. فاتخذ �ضباكك الطاهر عكازًا، واغت�ضل بغبار ترابك: يا 

اآخر حرف يف �ضفحة كتابي. 
يّف  وينمو  الأم���ل،  يّف  يت�ضلق  حتى  بنورك  الآن  اأجل�ُس  �ضَيدي، 
مبادئك  اإىل  ال�ضر  واأب���داأ  بي�ضاء،  �ضريحك  يف  توبة  الإن�ضان 
الُف�ضلى، واأرتدي عباءة �ضوئك لأتقي املعا�ضي، واأقفل اأبواب قلبي 
على منهج عقيدتك، مل تعد من رحلة اأيامي �ضوى النور اأمتناه من 
نورك، و�ضاة مقبولة على تربة مقد�ضك، وت�ضّرع م�ضتجاب حتت 

قبتك.. هذا مطايف الأخر: يا اآخر �ضوت تغلغل يف دمي. 
واأطلب  نورك،  ُلقّبل  ح�ضورك  اأبهى  يف  اأراك  ان  حلٌم  يل  �ضَيدي، 
نفو�س  يف  القبح  وتقمع  كربائك،  عن  الفواجع  تزيل  ان  منك 
�ضاربي ماء زللك. مدَّ يدك الرحيمة مت�ضح على عقولهم؛ لتك�ضف 
احرقهم  فالباغي  يتوهمون،  حيث  من  وح��ّرره��م  عظمتك،  �ضر 
الزلل  كرباء  مباء  تغ�ضل  متى  بالقليل.  �ضبابهم  وب��اع  مبكره، 
يهون  �ضيء  ال�ضر..؟. كل  دن�س  اأعماقهم من  يو�ضف وتطّهر  اأخوة 

عندك!: يا اآخر ابتهالت روحي. 
قلبي،  يف  �ضوتك  ل�ضماع  ال�ضمع،  واأرهف  لنف�ضي،  �ضاأ�ضغي  �ضَيدي، 
ذا  هو  نب�ضي..  يل  ج�ّضت  قد  كفك  ان  ا�ضعر  كي  عيني  و�ضاأغم�س 
ان�ضوي حيث نورك،  اأعمى،  اليك  اأحملُه فوق روحي واأم�ضي  اأملي، 
ل ج�ضدي هنيهة  اأُرمّم ما انثلم من الروح، واتهجاك بقلبي كي يخ�ضّ

بنور ترابك: يا اآخر اأمل يل قبل مماتي. 

ا  َ من خطبة لأمر املوؤمنني علي )عليه ال�ضام(: "َواإِنَّ
َوَراَءَه��ا  ��ا  مِمَّ ُر  ُيْب�ضِ َل  الأعمى،  ِر  َب�ضَ َمْنَتَهى  ْنَيا  الدُّ
اَر َوَراَءَها،  نَّ الدَّ ُرُه، َوَيْعَلُم اأَ ُر َيْنُفُذَها َب�ضَ �َضيئًا، َواْلَب�ضِ
�َضاِخ�ٌس،  اإَِل��ْي��َه��ا  والأع��م��ى  �َضاِخ�ٌس،  ِمْنَها  ُر  َفالَب�ضِ

ٌد". ٌد، والأعمى َلَها ُمَتَزوِّ ُر ِمْنَها ُمَتَزوِّ َواْلَب�ضِ

قيل: العتاُب خٌر من احلقِد ول يكون العتاُب اإل على زّلة.
ومدح قوم العتاَب فقالوا: العتاب حدائق املتحاّبني ودليل 

على بقاء املوّدة.
كما ذّمه اآخرون فقالوا: اإن املعاتبة تبعث التجّني )ادعى 
عليه ذنبًا مل يفعله(، والتجني يبعث املخا�ضمة واملخا�ضمة 

تبعث العداوة، ول خر يف �ضيء ثمرته العداوة.

قال اأحد العلماء: ل خر يف اآنية ل مت�ضك ما فيها، وكذلك 
ه. ل خر يف �ضدٍر ل ُي�ضك �ضرَّ

الأموال،  اأمناء  من  وجودًا  اأقل  الأ�ضرار  اأمناء  اإن  وقيل: 
وحفظ الأموال اأي�ضر من كتمان الأ�ضرار.

ويقول ال�ضاعر:
اإذا املرُء اأف�ضى �ضّرُه بل�ضاِنِه 

                                                   ولَم عليه غره فهو اأحمُق
اإذا �ضاَق �ضدر املرِء عن �ضرِّ نف�ضه 

                                                       ف�ضدُر الذي ي�ضتودُع ال�ضرَّ اأ�ضيُق

لي.. 
ّ

 توغ
َّ
 علي

ْ
ِزد

 سيَل روحي
َ

 فيك
َ

كي أفيض

ب..
ن األد

خزائ
من 

يف الدنيا

يف العتاب

كتمان ال�سر
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 الشاعرة العراقية )وصال ناصر( يعني أنها ستعيش لحظات خارجة عن الزمن، 
ُ

عندما تكتب
فيها  وتبث  والجمال  الدهشة  أرائ��ك  على  تجلسها  ثم  الكلمات  عافية   

ً
جيدا فيها  ص 

ّ
تتفح

رة تسرُّ الفوانيس. 
ّ
 القصيدة هيفاء ني

ُ
خلق

ُ
سحرها، فت

هكذا بإيجاز أحدثكم عن )وصال( الشاعرة واإلنسانة، ثم لنتركها هي من تسرد لنا عن نفسها 
في هذه السطور الوارفة بالدفء والخيال:

* بداية �ضاألت ال�ضاعرة )و�ضال( عن ولعها بالكتابة... وماذا 
ب�ضعادة  فتجيُب  والن�ضو�س..  ال��ق��راءات  من  ي�ضتهويها  ك��ان 

بالغة:
- البداية كانت منذ ال�ضغر .. كنُت مولعة بالقراءة، اأي كتاب 
الأدبية..  قيمته  كانت  مهما  بهجة  و  متعة  م�ضدر  يثل  كان 
فا�ضتهوتني  وال�ضتك�ضاف،  للتطلع  عديدة  اأبوابًا  يل  يفتح  كان 

الكلمات ومدى تاأثرها يف اجلمل و بالذات الب�ضرية".
اأن  حت��بُّ  فكانت  وال��دت��ي  اأم��ا  �ضاعرًا  وال���دي  "كان  وت�ضيف، 
اأيقظ  القراءة  و�ضغف  الوراثي  اجلني  ولعّل  الق�ض�س،  تكتب 
الإبتدائية  املرحلة  يف  بالنمو  البذرة  فبداأت  الكتابة؛  روح 
عرب امل�ضاركة يف الحتفالت املدر�ضية واملهرجانات التي تعنى 

مبهارات ال�ضعر واللقاء وتلتها املراحل الأخرى". 
* وماذا عن كتاباتِك الأوىل..؟ 

- حقيقة ل اأتذكر منها اإل القليل.. كنت احتفظ بكرا�س لكنه 
�ضعري  ن�س  وهناك  الطائفي،  التهجر  يف   ٢٠٠٦ �ضنة  يف  ُفقد 

ق�ضر اأتذكره وقد كتبته بعمر ١٧ �ضنة.. 
لعّلي اأن�ضى اأحزاين

اأفكُّ قيَد �ضجاين
و اأغمر بحر ن�ضياين

.. هذا ما بقي عالقًا فقط يف ذاكرتي..
ال�ضعر رغم جهلي  "اأول ما كتبت هو  اإّن  وت�ضرت�ضل يف حديثها: 

باأ�ضوله، لكن مو�ضيقاه هي من علمتني كيف اأكون طوع اأمره". 
يف  حمفوظة  اأجدها  "ر�ضالة  فهي  عام  ب�ضكل  الكتابة  عن  اأما 
�ضادقًا  يكون  اأن  الكاتب  وعلى  كالنبوة،  هي  معني..  �ضخ�ٍس 
حاليًا  يل  بالن�ضبة  حياة  فهي  قرائه،  قلوب  ي�ضَك  حتى  وملّمًا 
اأّن ما ي�ضتهويني يف الأدب كل حرف �ضعرًا  و متنف�س ولغة، ثم 

كان اأم نرثًا". 
اأ�ضتهدف كاتبًا معينًا، بل كانت الكتب  وت�ضيف،" يف بدايتي مل 
هي من تلتقطني، واأنا ل اأهوى اأو اأحّبذ فكرة التاأثر، فقد كنت 
فقدت  رواي��ات  اأو  كّتابها  هم  من  حتى  اأعرف  ل  بق�ضائد  اأنبهر 
قراأت  انني  اأقول  ولكن  وموؤلفها،  عنوانها  ف�ضاع  الأوىل  اأوراقها 
اأواجه  كنت  اأين  امل�ضكلة  لكن  وامل�ضري؛  العاملي  الأدب  يف  كثرًا 
�ضيئًا قراأت يف اجلرائد  اأجد  اأُك  فاإن مل  للقراءة،  جوعًا دائمًا 
اأن  هو  احل��رف  يف  فالغاية  ال�ضيا�ضة،  كتب  وحتى  وال�ضحف 

الشاعرة )وصال ناصر(.. 
 ناصع مع قهوة الصباح

ٌ
بوح

حوار: علي حسين
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ي�ضكك ل اأن مت�ضكه، وهنا يفقد التاأثر �ضطوته". 
 ..)٢٠١٧  - ب��ِك  اأن��ا  )مزدحم  كتابِك  عند  الآن  �ضاأقف   *

حدثينا عنه.. 
خجلة  جتربة  ويثل  يل،  كتاب  "اأول  هو  بِك  اأنا  مزدحٌم   -
واملخيف،  ال�ضيق  العامل  هذا  يف  قدم  مو�ضع  يل  يكون  اأن  يف 
يحتوي على عدد من ن�ضو�س النرث، وقد تباينت مو�ضوعاته 
بني احلب والذات واحلياة، وكل ن�س كان له وقعه اخلا�س"، 
مبينًة اأن الفكرة الأوىل للكتاب الأول "كانت باإ�ضدار رواية، 
لكن لكون الرواية جن�ضا اأدبيا �ضخما؛ ارتاأيت اأن اأدعها ُتطبخ 
الأول  فالكتاب  وعمومًا  وتكتمل،  تن�ضج  كي  هادئة؛  ناٍر  على 
يعني بالن�ضبة يل مغامرة، وقد اأك�ضبني الكثر من بعد النظر.

* ولكن ما �ضر احلزن الدائم يف ن�ضو�ضك ال�ضعرية؟
وال��دي  م��وت  اإىل  ويعود  كذلك  "هو  اأي�ضًا:  بحزن  جتيب   -
)رحمه اهلل( اإثر انفجار �ضيارة مفخخة �ضنة ٢٠٠٧، وكنت 
وقد  وال�ضباب،  الن�ضج  عامل  يف  خطواتي  اأوىل  اأخطو  فيها 
وتركت  ي�ضفى،  اأن  يكن  ل  جرحًا  الآن  اإىل  داخلي  يف  ترك 

الكتابة بعده، وعدت اإليها عام ٢٠١٤". 
و�ضع  اىل  اإ�ضافة  حا�ضرًا  والدي  كان  ن�س  من  اأكرث  "ففي 

بقعة  اإن�ضان  كل  يف  ت��رك  لقد  رحيله..  واك��ب  ال��ذي  البلد 
حزن". 

* نعود اإىل اأعماق و�ضال.. مباذا ت�ضّبهني نف�ضِك؟ 
- رمبا لي�س ت�ضبيها، اإنا �ضعور.. اأ�ضعر كاأين املوج...!!
ماذا لو ا�ضتعرت ِمنَك اأيها البحر الكبر بع�س موجك؟

ُترى هل �ضاأعلو فوق نف�ضي ام اأمتزج؟

هل �ضتطفو فوق �ضطحي كل اأ�ضكال ال�ضفن؟
هل �ضاأُغرق؟ 

هل �ضاأم�ضي موج ماٍء منك�ضر فوق �ضخر؟ 
هل �ضاأف�ضي �ضَر لوين؟ 

فيَك يا بحر الرتجي كل �ضر.. 
ماذا لو ا�ضتعرت منك اأيها البحر الكبر بوح موجك؟

هو  بل  عني..  بالذات  لي�ضت  ون�ضو�ضي  اأنا..  "هذه  وت�ضيف، 
رمبا  ق�ض�س  وهي  ال��ذات،  ب�ضوت  عادة  يقراأ  ذوات..  حديث 

اغلبها ل متثلني
اأنا ت�ضتهويني.. فقد كتبت بل�ضان اجلميع". 



كأنه  ابتسامتِه  وانطفاء  صمته  يف  وهو  يسمع،  ما  أفّزعه   
كلها،  الكون  مسؤوليات  عليه  كبري  دين  رجل  أو  ناسك 
من  حرمانه  حق  عن  يبحث  بل  مكاشفة  يريد  ال  لكنه 
عائلته. فالغربان قد قربت، واألفعى أخرجوها من احلفرة، 
وتم قطع رأسها.. ووالدُه ما أن شم عطر العراق، وأغتسل 
بشط العرب، وضّم عىل صدره ابنه الوحيد، لكن  رسيعا ما 
شيعته البرصة إىل مثواه األخري. والدنيا الصغرية ارتضْت 
ان تكربه وحيدًا، واحد من خماليق العراق، حائر كالرجال 
أمريكا  تركته  ركاٍم  يبحثون عن شمس حريتهم يف  الذين 

وحلفاؤها، فاستعان بآخر أمل من فتوى النجف.

الذكريات،  قلبه  شغاف  تالمس  مغيبة  أيامًا  عاش  كأنه   
وحترك ما بقي من صربه، فقد عاش الدرس األخري، وعليه 
العليا،  الدينية  املرجعية  بحر  من  اليوم  درس  يتلقى  أن 
قضاء  أهايل  اليه  يشري  شابًا  ليكون  العلم  طريق  ويتسلق 
أنسال  من  ونسل  الصالح،  بالرجل  البرصية  –املّدينة- 
به االخرون من  ما يسعد  له من احلظ والبخت  األطهار، 
حوله، فكرب وملعة أصدافه فوق تراب البرصة، وهو يطري 
يرى  حتى  هيبط  أن  يريد  ال  واملذهب،  العقيدة  عامل  نحو 
نبتت  التي  الشهادة  الشهادة..  طريق  إىل  تشري  ضوٍء  نقطة 
هنج  عىل  قالدهتا  ونظم  روحه،  يف  وكربت  قلبه،  يف  بذرة 

العابِر إلى اللِه غريبا وشهيدا

إلى روِح الشهيِد السعيِد )السيد سلطان محسن هاشم البطاط (

بة، 
ْ

 في حياة صع
ً
 يتيما

ً
ه وحيدا

َ
، ليرى نفس

َّ
فز

 
ُ

ّرة. كيف يطفئ غضبه
ُ

يحمل حسرة أزمنة م
الهائج بفقدان أمه وهو أبن سبعة أيام؟!، 
ومستس���لم كش���جرة كُبرت وتهاوى عليها 
 بالهم���وم والحرمان. 

ٌ
ثقلة

ُ
الزمان، وه���ي م

حرمت���ه هذه الش���جرة عند هب���وب عاصفة 
رياح االنتفاضة الشعبانية والده وهو مطارد 
م���ن  قبل نظام أس���ود ال يف���ّرق بين الحق 
والباط���ل، نظ���ام عجيب لم ي���َر العالم مثل 
عش���قه لرؤية دم أبناء وطنه. ومضت كل 
س���نينه بالوحدة في بي���ت مليء  باألوجاع 
وتزوره الذكريات.. أحاديث سمعها عن أمِه 
التي تعذبت عند والدته، وعن أبيه البطل 
الذي قاوم غربان البعث، وهاجر إلى ايران، 
 األيام كي يتحرر العراق من أكبر قاتل 

ّ
يع���د

لشعبه.     

االحرار: حيدر عا�سور

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

36



 في سجالت 
ً
 في س���جالت السياسيين معروفا

ً
 مجهوال

ً
كان جنديا حش���دويا

السماء. قاتل بغيرة وشرف كأن العراق هو سيد علي السيستاني

وعقيدة إمامه احلسني)عليه السالم(. كرب مع وحدته، ومضت 
كل السنني حيلم بيوم اللقاء األبدي باملنتظر البهي، يمأل مساءه 
وهناره بالذكريات، فليس هناك من أحٍد ُيعانقه، سوى شكواه 
ملن بقي يف هذا الكون وحيدًا.. وعالمات طريقه الذي أختاره 
وحدته  ويمأل  بيتًا  ليفتح  األسباب  له  اهلل  فسبب  وضحت، 
بزوجة، لكن القدر رسم له أن يرى نفسه رجال واقفا وحدُه. مل 
يرزق، ومل ير صور أمه وأبيه يف ذريته.. فكرس عارضة الوحدة 
نحو  الوحدة  حفرة  من  وتفجر  السامء  وح��دة  اىل  باالنتامء 
األخرة. هدأت رغوة اخلوف واستسلمت روحه لرسادق من 
العلم واملعرفة والطاعة العمياء للمرجعية. ال هيادن عليها وال 
يسمح الحد أن يمّسها بالكالم والتزييف. فكان العشق ينمو 
يف داخله بصوت اإلمام الشهيد، وحني علت أصوات الباغني 
الداعيش عىل  الرش  غربان  وحلقت  السود،  الرايات  وُرفعت 
عىل  احل��ارق  بحفيفها  وتزحف  وحتط،  هتب،  العراق،  سامء 

ارض العراق.. جاءت الفتوى املباركة لصد كل باغ واثيم.. 

انفجرت  التي  وحدته  سلطان  سلطان«  السيد   « كان  هنا 
اإلمام  وت��راب  أبيه،  اسم  محل  وال��والء،  القوة  من  سالطني 
من  وقالعًا  الوحدة  من  زمنًا  حامال  السالم(،  احلسني)عليه 
الصرب يتلفع يف حشد أيام الوحدة ال يصّدق ان احلياة سارت 

كام يريد هلا ان تسري نحو الشهادة واللقاء املحتوم.
ألوية  ضمن  –املنضوين-  البدريني  مع  الرسيع  التحاقه  كان 
وكان  السيستاين.  عيل  سيد  باسم  الناطقة  الشعبي  احلشد 
مل يرتك وراءه  فارقة وجريان صامت.  للجهاد عالمة  تطوعه 
غري زوجة صاحلة وبيت شيده »آل البطاط » له عسى ان خيرج 
لكل  التام  الشفاء  كانت  املقدسة  فالفتوى  الوحدة.  عزلة  من 
أمل عاشه، هبا خلع ثياب املعصية، وملع يف طريق اجلهاد مقاتال 
يشبه األسد يف صولته عىل الفريسة.. واحيانًا يلقبونه بالصقر 
خرب  ميداين  جماهد  وذكاء  بدهيية،  رسعة  من  حيمله  ملا  اهلائج 
سوح القتال.. واحلقيقة هو فتى مل حيمل السالح بيده منذ ولد 
ينتظره  يتياًم ال يملك سوى ذكريات مفجعة. وطالعه  وحيدًا 

بأيام ال تقّل فجاعة من وحدته األزلية.
كان » سلطان« جنديا حشدويًا جمهواًل يف سجالت السياسيني 

معروفًا يف سجالت السامء. يقاتل بغرية ورشف كأن العراق 
أهل  كل  يرى  كان  ذلك  من  أكثر  بل  والشيعة  السيستاين  هو 
قرية وقضاء ومدينة عراقية هم اصل العراق واصل الشيعة.. 
كأنه حيمل رسالة يف دمه ينثرها بطوالت يف كل معركة خيوضها 
لتحرير أو تطهري أهلنا وانفسنا من )داعش( اإلرهايب.. هبذه 
القوة عرفته كل السواتر الصد، وكل معركة كان له فيها بصمة 
انتصارات  سجالت  سجلته  ما  هذا  يقهر.  ال  الذي  الشجاع 
احلشد املقدس يف كل املعارك التي شارك فيها. حتى جاء اليوم 
املعهود. كان« سلطان البطاط« يشعر به، حيّس أن يوم اللقاء 
قريب جدًا، ودعاءه باملنتظر القائم ال يتوقف، وهو صائم شهر 
رمضان ويف ليلة عظيمة اهتز هبا عرش الرمحن برضبة املجرم 
ابن ملجم لإلمام عيل عليه السالم.. كانت ليلة موحشة وهنارا 
باملفخخات  هجوم   2015  /  7  /  7 فجر  بدأ  حني  داميا 
فالصقالوية  القنابل..  بأبشع  امللغومة  والسيارات  احلية 
الدواعش.  من  األن��ذال  يأخذها  ان  يمكن  ال  العراق  ارض 

من  إنقاذه  يمكن  ما  انقاذ  دوره  وكان  عنيفًا..  اهلجوم  كان 
املجاهدين، فاملوت يف هذا اليوم شهادة اللقاء مع –املطبور- 
عىل هامته يف حمرابه بليايل القدر.. شدته غريته وانتفض واقفًا 
ومحل سالحه وبدأ جيندل هبم ويسحق كل املفخخني، ويمّهد 
القاتلة،  املصفحات  ولتأخري  للصمود  ثغرة  ويفتح  الطريق 
وما ان التأم شمل احلشد الشعبي وبدأ الصد واهلجوم املضاد 
حمسن  سلطان  جسد)السيد  أن  إال  ب�)داعش(،  فعله  يفعل 
هاشم البطاط ( اصبح جرسا لالنتصار والقضاء عىل )داعش( 
احلياة  يف  وحيد  ألنه  الصقالوية..  عمليات  بقاطع  بأمجعه 
استشهد غريبا وحيدًا. مل يعثر عىل جثامنه ومل ُيبن له قرٌب. فعاش 
وحيدا غريبًا واستشهد وغريبا وحيدًا.. مل تبق منه اال الذكرى 
البطاط  البطل  يف قلوب من أحبوه عن قرب.. فيستحق هذا 
الدينية  املرجعية  به  وتفتخر  العراق،  به  ويفتخر  به  نفتخر  ان 
له متثال للشموخ والصمود والصرب والرشف  العليا.. وُيبنى 
الذي ال  التائه  ليكون عنوانا هلذا اجليل  وترسد قصة حياته.. 

يمّيز ما معنى ان تكون عراقيًا حوزويًا وسط هذا الركام.... 
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قضاء الهندية )طويريج( 
بين الماضي والحاضر 

ال���ى بس���اتين النخيل ومزارع أجود ان���واع الرز )التمن العنبر والحوي���زاوي(، ومزراع )التبغ( 
ف���ي منطق���ة الرجيبة وزراعة التي���ن والرمان وكثرة المجاريش عل���ى ضفتي نهر الهندية 
ومعام���ل الدبس وخانات وعالوي خزن التمور ومعامل تصنيع الكراس���ي واالس���رة من 
س���عف النخيل ذات الطابع الريفي المتأصل من خيرات الطبيعة التي منَّ الله بها على 
عب���اده، ال���ى طويريج حطت )االحرار( لتس���رد قصة ه���ذه المدينة وجمالها.. وعن نش���أة 
وتأسيس مدينة الهندية وضوء على تراثها كتب مؤرخ قضاء الهندية )د. أ. فالح محمود 

فصل تاريخها ومميزاتها وناسها فقال:
ُ
خضر البياتي( ما ي

ف���ي آذار ع���ام ١٨١٨م في عهد الوالي داود باش���ا عرفت مدين���ة الهندية طويريج قرية 
متناث���رة الس���كن تابعة للحلة من ضمن والية بغداد وس���كنت المنطقة مجاميع اس���رية 
على ارضها في عصور س���حيقة في القدم وج���دت اثارها على هيأه تالل اثارية متناثرة 

صغيرة بعضها يعود الى السالالت البابلية واخرى تعود الى العهود االسالمية.

اعداد : عي�سى اخلفاجي
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واالرض  املوارد  حيث  من  متميز  موقع  ذات  اهلندية  ومدينة 
الطول  خط  عىل  هلا  الفلكي  املوقع  يتحدد  اذ  والسكان 
العرض )32.33( درجة  دائرة  مع  )42.45( درجة رشقًا 

شامال.
رسميا  تسميتها  وظهرت  املحيل  اهلندية  مدينة  اسم  طويريج 
يف عام 1875م وتسميه طويريج هو حتريف للفظة طويريق 
لغة  عىل  مستطرق  او  طارق  اي  )طريق(  لكلمة  بالتصغري 
تسميتها  وتعني  جيام،  القاف..  حرف  يلفظ  الذي  الشخص 
ايضا الطارق لياًل )من كتاب أسامء املدن واملواقع الراقية جلامل 
بابان(، وتسميتها تعني ايضا نسبة لكلمة الطريق الذي يربط 
املدينة وكربالء حيث مرور غالبية زائري العتبات املقدسة عرب 
اراضيها لكن االرجح واالقرب ان التسمية وردت بعد نجاح 
الذي استخدمته رشكة  حفر هنر اهلندية واملستخدم للمالحة 
لنج الربيطانية والرشكة العامنية العثامنية والرشكات الربيطانية 
اهلندية  السفن يف مركز مدينة  فأطلق عىل منطقة ملتقى رسو 
 TWO WAY( وترمجتها  بمعنى  االنكليزية(،  )باللغة 

REACH( ملتقى الطريقني.

اللغة  قواميس  يف  نجدها  مل  معارصة  كلمة  طويريج  وكلمة 
االوده(  )مقاطعة  هنود  اىل  نسبة  اهلندية  اسم  اما  القديمة، 
التجاري  اهلندية  نتيجة ملوقع  اهلندية،  النهر هنر  الذين حفروا 
كربالء،  يف  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  مراقد  من  وقرهبا 
يف  اقتصاديًا  مهمة  اصبحت  حتى  برسعة  ونمت  وازدهرت 
نظر الدولة العثامنية )اذ تدر عليها مبالغ كثرية من الرضائب 
الزراعية( لكوهنا منطقة زراعية خصبة وزاد من نموها هجرة 
العشائر اليها بعد ان جف هنر احللة وهنر الدغارة يف الديوانية 

واجته حلفر هنر اهلندية وتركز املياه فيه.
اململوكي  الوايل  عهد  يف  )1800(م  عام  اهلندية  هنر  حفر  تم 
سليامن باشا الكبري وكان املرشوع مقدما من حممد شاه اهلندي 
)اصف الدولة( وايل مقاطعة اوده )مقاطعة يف اواسط رشق 
)كصدقة  مؤرخ  ديني  كمرشوع  دولته  من  وبتمويل  اهلند( 
)500( بمبلغ  خان  رضا  مملكته  وزي��ر  وبمسامهة  جارية( 

الف روبيه إليصال املياه اىل النجف االرشف وايضا كطريق 
ذات  سفن  تسلكه  العراق  مدن  سائر  بني  للموصالت  هنري 
50 طنا، اذ حفر النهر من جنوب مدينة املسيب حتى الكوفة 
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القديم  باال كوباس  اثار هنر  اهلندية ومستفيدا من  بمنطقة  مارًا 
)حفر قديم بعهد االسكندر املقدوين 331 .323 قبل امليالد( 

وتدفقت املياه يف القناة اجلديدة بحدود1818م .
وضمت املدينة عشائر ال فتله وحليفاهتا يف اجلانب االيرس من 
هنر الفرات وعشائر بني حسن وحليفاهتا عل يمني هنر الفرات 
وتم حفر جدولني متوازيني لنهر اهلندية 1920 اىل غرب النهر 
)جدول بني حسن( )اجلدول الغريب( واىل جهة الرشق )جدول 

اجلورجية سمي بالكف(. 
وبعد نمو املنطقة من حيث املركز السكاين واستغالل االرايض 
الزراعية اصبحت املدينة وما جاورها  قضاًء رسميًا عام 1859م 
قائم مقام هلا واصبحت قضاًء كبريًا عام  افندي  وعني يعقوب 
واملسيب  االسكندرية  التالية  النواحي  تضم  وكانت  1870م 
منها  اخذت  لكن  الكوفة  جرس  وحتى  عباسيات  وام  والكفل 
وتابعا  ناحية وباسم طويريج  اما مركزها كان  يف حقب سابقة 

رسميًا اىل قضاء اهلندية عام 1875.
وقضاء اهلندية بنواحيه مجيعا تابع اداريًا اىل لواء احللة يف بداية 
اىل  اهلندية  مدينة  انتقلت  1881م  عام  آذار  ويف  القضاء،  نشأة 
لواء كربالء وبقيت حتى االحتالل الربيطاين هلا يف اثناء احلرب 
يف  ظهرت  التي  السياسية  االح��داث  وبسبب  االوىل.  العاملية 

بعدها   . اهلندية  مدينة  اىل  اداري��اً  تابعة  كربالء  صارت  كربالء 
ذلك عادت مدينة اهلندية اىل لواء احللة اداريًا حتى عام 1976 
كان عدد نفوسها حسب تقدير او أحصاء عام 1892م اكثر من 
ثالثة االف نسمة ثم ازداد يف ما بعد اىل اكثر من 20 الف نسمة 

خالل او بداية احلكومة امللكية، 
ثورة  يف  الربيطاين  االحتالل  مقاومة  يف  سباقة  املدينة  وكانت 
ثورة  عاصمة  باهنا  االجنبية  الصحف  وصفتها  اذ  العرشين 
خمتلف  يف  وعسكريون  سياسيون  قياديون  برز  ومنها  العرشين 
فيصل  )امللك  احلسني  اب��ن  فيصل  االم��ري  وزاره��ا  املناصب 
السادة  بيت  عىل  ضيفًا  وح��ل  1921م  حزيران  يف  االول( 
عام  اهلل  عبد  وال��ويص  الثاين  فيصل  امللك  وزاره��ا  القزونيني 
1953م وافتتح رئيس الوزراء نوري السعيد يف نيسان 1956م 

جرسها الكونكريتي.
السالم(  )عليه  احلسني  عزاء  موكب  بإقامة  املدينة  واشتهرت 
يف ركضة طويريج منذ عام 1885م وبني سوق اهلندية الكبري 
املدينة  سكنوا  من  اداره  التجارية  املحال  من  عددا  يضم  الذي 
االطباء  احسن  ايدي  عىل  للعالج  اهلندية  مستشفى  وانشئت 
من اهل املدينة ومن باقي املحافظات.. وبنيت اول حمطة تعبئة 
الثلج  قوالب  لتصنيع  معمل  وانشئ  للمدينة  خاصة  للبنزين 
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والطواحني كام بنيت سينام اهلندية الصيفية العائلية يف الصوب 
الكبري وكان السطح للنساء، وانشأت هبا مكتبة اهلندية العامة 
اول  انشئت   1917 عام  ويف  القيمة  الكتب  عىل  حتتوي  التي 
املدارس  وبنيت  للبنني  اهلندية  مدرسة  وهي  ابتدائية  مدرسة 
املدارس  لتكون  املدينة  يف  والبنات  للبنني  والثانوية  االبتدائية 
منرب لتلقي العلم واملعرفة واالخالق العالية التي يتمتع هبا اهل 
واملسابقات  هبا  النشاطات  واقيمت  واساتذهتا  اهلندية  مدينة 
نشاطات  واقيمت  الكريم  القرآن  حفظ  ومسابقات  الشعرية 
مدرسية فنية ورياضية وايضا مسابقة اختيار امجل طفل وطفلة. 
النشاطات  الكبري1964م القامة   الريايض  اهلندية  بني ملعب 
بني  ما  يف  املدرسية  السويدية  وااللعاب  الرياضية  والسباقات 
املدارس وكانت الفرق الرياضية فرقة الزهرات بلبس الطالبات 
اللون اجلوزي واالرشطة الذهبية وفرقة الكشافة بلبس االزرق 
للطالبات للمشاركة يف االنشطة املدرسية واقامة املخيامت بني 
االنشطة  اقيمت  القريبة  املحافظات  مدارس  مع  او  املدارس 
بينهم  فيام  الرياضية والتسامح  الروح  الكثرية والسباقات لبث 

واحرتام الرأي والرأي االخر.
للثقافة  مركزا  ليكون  1945م  الرتفيهي  اهلندية  نادي  وُشّيد 
واالسرتاحة وملتقى ثقافيا وادبيا، وفتح قسم داخيل 1959م 

للسكن والطعام جمانا اىل طلبة القرى واملناطق القريبة والفقرية 
شط  ضفاف  عىل  1962م  املعارف  مسبح  واقيم  القضاء  من 
املسابقات كام  واقامة  السباحة  لتعليم  الصغري  الصوب  اهلندية 
والذي  اجلميل  القديم  الرتاثي  بالبناء  بيوهتا  اغلب  اشتهرت 
اخلصبة  بساتينها  بكثرة  اشتهرت  كام  االن  حلد  شاخصا  الزال 
سابقا،  اهلندية  مدينة  تاريخ  من  سلسلة  يف  ذكر  ما  عن  ,كتبنا  
عالقاهتم  ورقي  وثقافتهم  الكرام  اهلها  بطيبة  املدينة  وعرفت 
فمواقفهم  بينهم  فيام  واملساعدة  للخري  وحبهم  االجتامعية 
مشهودة باألفراح واالحزان تكاد تكون ارسة واحدة، وحلبهم 
للعلم واملعرفة التحق ابناؤها  من البنني والبنات جلميع كليات 
العراق لنيل اعىل الشهادات كام برز الكثري من املثقفني واالدباء 
املدينة  ثقافة  بام حيقق داللة عىل  والفنانني والشعراء و اخلطباء 
الكثري  تضم  فكانت  هبا  مرت  التي  السنني  عرب  اخلالد  وتراثها 
من املعلمني واملدرسني املشهورين بعلومهم االدبية ومؤلفاهتم 
والتي عرفت يف اغلب مدن العراق .امتاز اهايل املدينة بالطيبة 
ويف  كربالء  ل��زوار  وخاصة  الضيافة  وك��رم  املعرش  وحسن 
الزوار  الستقبال  بيوهتم  ابواب  االهايل  يفتح  حيث  الزيارات 

ونصب اخليم وتوزيع االكل.
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ه���ذه األرض الطاه���رة التي توج���ت بالعطاء الث���ر وينبوع الخي���ر المتدفق من 
قببه���م الش���اقة اه���ل البيت )عليهم الس���الم( أعطوا جرعة حياة لإلنس���انية 
جمع���اء النف���وس تهفو لزيارته���م وتتبرك بهم من كل ح���دب وصوب.  تقع 
عل���ى عاتقن���ا مس���ؤولية كبي���رة بتقدي���م الخدم���ات المختلفة لزائ���ري االمام 
الحس���ين روحي له الفداء كل الدوائر الخدمية والمؤسس���ات الدينية تتحول 

الى مواكب حسينية لتقديم النزر االيسير اتجاه هذا الجبل المعطاء 

جهود مجهولة لجنود الطاقة الكهربائية..
)االح���رار( تتقص���ى آلي���ات نق���ل خط���وط 

الضغط العالي الخطرة 
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اىل  التابعة  املقدسة  كربالء  يف  الكهربائية   الطاقة  نقل  شبكة   
األوسط  الفرات  يف  الكهربائية  الطاقة  لنقل  العامة  الرشكة 
احدى تشكيالت وزارة الكهرباء ومن مهامها وأعامهلا صيانة 
وتشغيل املحطات وخطوط نقل الطاقة للضغط العايل والفائق 
الطاقة  انتاج  رشكات  من  املجهزة  الكهربائية  الطاقة  ونقل 
الكهربائية، حتدث عن ذلك )لألحرار( املهندس )سامل حبيب 

رحيل( مدير شبكة نقل الطاقة يف كربالء.
وأضاف تم استالم املحطات اجلديدة واملتنقلة رسيعة النصب 
شبكات  اىل  وحتويلها  املجهزة  الطاقة  االمحال  عىل  للسيطرة 

كهرباء    ، املواطنني  اىل  املجهزة  الكهرباء  لوصول  التوزيع 
اىل  الطارئة والوصول  املتنقلة هلا دور يف احلاالت  واملحطات 
احلاجة  بحسب  ربطها  لرسعة  وذلك  والنائية  البعيدة  املناطق 
عىل  الفنية  اقسامنا  عمل  ان  مشريا  املحافظة  يف  النقص  لسد 
مدار الساعة يف أي وقت متفانية بالعمل لتقديم كل ما يلزم من 
واخلطوط  املحطات  يف  املستمرة  الصيانة  خالل  من  خدمات 
الظروف  احلك  ويف  والفنية  اهلندسية  كوادرنا  وبكافة  الناقلة 
توفري  اجل  من  والنهار  بالليل  العمل  تواصل  اجلائحة   وظل 

الطاقة اىل مدينة احلسني )عليه السالم(.
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من جانبه حتدث املهندس محيد حممد هادي مدير قسم اخلطوط 
»يعد  فقال:  بقسمه،  املناطة  األعامل  طبيعة  عن  والقابلوات 
قسم اخلطوط والقابلوات من األقسام الفنية املهمة والرئيسة 
املقدسة من  الكهربائية يف كربالء  الطاقة  نقل  يف عمل شبكة 
الغيار  قطع  وتبديل  وصيانتها  جديدة  خطوط  انشاء  خالل 
فيها، مشريا اىل وجود كوادر فنية متخصصة يف صيانة األبراج 
يف  والعمل  التعامل  وكيفية  والفائق  العايل  الضغط  ذات 

االرتفاعات إلنجاز الواجبات وإصالح األعطال فيها«.
خالل  من  املتخصصة  الفنية  ال��ك��وادر  ح��رص  عن  منوها 
البرشية  اخلسائر  لتقليل  واألمان  السالمة  االلتزام يف رشوط 
جنود  فهم  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  بركات  من  وهذا 
كربالء  مدينة  اىل  الكهربائية  الطاقة  توفري  اجل  من  جمهولون 

املقدسة وزائرهيا. 
يف  التشغيل  قسم  مدير  حكيم  عيل  مصطفى  املهندس  وقال 
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شبكة نقل الطاقة الكهربائية يف كربالء: »توجد ست حمطات يف 
كربالء موزعة حسب الرقعة اجلغرافية واالحياء السكنية ويف 
القضية والنواحي وثالث حمطات متنقلة وعدد من املحطات 
اجلديدة  املحطات  فيام وصلت  الثابتة  املحطات  داخل  املتنقلة 
اىل نسب انجاز متقدمة وهي يف طور االستالم لدخول اخلدمة 
ومعاجلة  مستمرة  والصيانة  مسؤوليتنا  قاطع  ضمن  الفعلية 
األعطال من قبل الكوادر اهلندسية والفنية املتخصصة، منوها 
املناوبة  بنظام  واملتنقلة  الثابتة  املحطات  يف  املشغلني  عدد  عن 

يبلغ )108( مناوبني من ضمنهم مهندسون وفنيون وخرجيون 
عىل  املحطات  لتشغيل  وذلك  الدراسية  املراحل  خمتلف  من 
املشغلون  يبذله  استثنائي  وبجهد  توقف  بدون  الساعة  مدار 
يف ظل اجلائحة وايام احلظر كذلك استمرارهم يف نقل الطاقة 
الطاقة  لتوفري  التوزيع  اىل  اإلنتاج  حمطات  من  الكهربائية 
الكهربائية ملدينة االمام احلسني )عليه السالم( خدمًة ألبنائها 
وزوار ايب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( الذي باألساس هو 

واجب علينا.
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كانت للشيخ األعظم مرتىض األنصاري ]قدس[ اسوة بسيده أمري املؤمنني ]عليه السالم[، فكان 
يذهب إىل أبواب بيوت الفقراء رسا ويوصل إليهم ما حيتاجونه من دون أن يعرفهم نفسه، وعرفوه 

بعد ما فارقت روحه الطيبة احلياة.
وكان رمحه اهلل كلام وصلت إليه هدايا ثمينة يعطيها ملال رمحة اهلل )خادمه( ليبيعها، ثم يوزع االموال 

عىل الفقراء.
وكان مع وصول مجيع حقوق الشيعة إليه، مع هذا كان يعيش عيشة الفقراء، ويكتفي من قوته بام 

يسد رمقه.
ليفتشوا  عسكرا  الشيخ  بيت  إىل  النجف  وايل  أرسل  بيته  يف  االسلحة  خيفي  بأنَّه  بالشيخ  ُسعَي  وملا 

البيت، فلام ذهبوا مل جيدوا سالحا وتعجبوا من زهد الشيخ بحيث مل جيدوا بيته مفروشا.
الشيخ األنصاري  � سبط  الشيخ منصور  الشيخ مرتىض االنصاري نقل اآلغا   جانب من مقامات 
� عن والده املعظم قال: رأى أحد أجلة العلامء يف املنام أنه دخل يف جملس كبري، وكان النبي )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( قد رشف ذلك املجلس، وكان أئمة اهلدى )عليه السالم( واحدًا بعد اآلخر 
عىل جهته اليمنى وهم جالسون، وعلامء اإلمامية بحسب الزمان يف اجلهة اليرسى من تلك احلرضة 
الرشيفة وهم جالسون، ويف تلك اللحظة رأيت الشيخ األنصاري قد دخل، وأراد أن جيلس خلف 
أستاذه، ولكن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أمره أن جيلس مع حرضة ويل العرص )أرواحنا فداه( 
الشيخ وجلس  ثانية، فأجاب  بذلك  فأمره رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(  الشيخ،  فاعتذر 

بجنب اإلمام احلجة )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(.
فسأل بعض احلضور عن السبب؟ فقال )صىل اهلل عليه وآله(: »كان يف حياته يبدي هناية االحرتام 

ألوالدي، ومل يكن احرتام اآلخرين مثل احرتامه«.

 في البيت
ً
لم يجدوا فراشا

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

46

ت
اال

ــــ
ــــ

قـــ
ــــ

ــــ
ملـــ

ا
ن

قـــ
تـــ

ملـــ
ج ا

ــــا
ه

ــــ
ــــن

م

جي
خلفا

ى ا
ي�س

: ع
داد 

اع



يصف امري املؤمنني عيل )عليه السالم( يف النهي عن سامع 
ا النَّاُس، َمْن َعَرَف  َ الغيبة ويف الفرق بني احلّق والباطل: »َأهيُّ
َأَقاِويَل  ِفيِه  َيْسَمَعنَّ  َفاَل  َطِريق،  َوَسَداَد  ِدين  َوثِيَقَة  َأِخيِه  ِمْن 
َوحَيِيُك  َهاُم،  السِّ ِطُئ  َوخُتْ اِمي،  الرَّ َيْرِمي  َقْد  ُه  إِنَّ َأَما  َجاِل،  الرِّ
ُه َلْيَس  اْلَكاَلُم، َوَباِطُل ذلَِك َيْبوُر، َواهلُل َسِميٌع َوَشِهيٌد. َأَما إِنَّ
قِّ َواْلَباِطِل إاِلَّ َأْرَبُع َأَصابَِع. فسئل )عليه السالم( عن  َبنْيَ احْلَ
معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بني أذنه وعينه ثّم 

قُّ َأْن َتُقوَل َرَأْيُت«. قال: اْلَباِطُل َأْن َتُقوَل َسِمْعُت، َواحْلَ

واملرحوم  التسرتي  اهلل  عبد  ماّل  املرحوم  كبريان..  عاملان 
جملس  مجعهام  هجرية(   993 سنة  )املتوىف  األردبييل  املقدس 
كان حيرضه مجع من الناس، تقدم املال عبد اهلل التسرتي بسؤاٍل 
»سوف  قائال:  األردبييل  عليه  ف��رّد  األردبييل،  املقّدس  إىل 

أجيبك فيام بعد!..«.
وملا انتهى املجلس أخذ بيد املاّل التسرتي ومشى معه صوب 
الصحراء )اطراف القرية( فرشح له جواب سؤاله، فاقتنع به 

التسرتي بعد نقاش خفيف، ولكنه قال:
ملاذا مل جتبني يف املجلس بحضور اجلمع؟!!..

قال املقّدس األردبييل:
لو كنا نناقش املوضوع هناك لكنت انا وأنت معّرضني هلوى 
لرأيه، وكنت  االنتصار  يريد  مّنا كان  كّل واحد  النفس، ألن 
أخشى ان يغلب علينا الُعْجب فيحاول كل مّنا التفّوق لذاته.. 
بذلك  ونكون  الظهور،  وحُب  الرياء  حينئذ  فينا  فيتحكم 
أقرب اىل املعصية مّنا اىل الطاعة والقربة اىل اهلل )عّز و جّل(، 
واّما يف الصحراء حيث ال أحد معنا سوى اهلل تعاىل فال جمال 

للشيطان، وال أرضية للرياء ووسوسة النفس«.

يقول آية اهلل املعظم السيد عبد األعىل السبزواري 
)طاب ثراه(:

بل  الظاهرية  األس��ب��اب  ينايف  ال  التوكل  إّن 
اساسيات  مجلة  من  عليها  والعمل  هبا  االعتقاد 
{َفام  التوكل ويدل عىل ذلك قوله تعاىل:  فضيلة 
ِعْنَد اهللِ  ْنيا َوما  الدُّ ياِة  احْلَ َفَمتاُع  ٍء  ِمْن يَشْ ُأوتِيُتْم 
ُلوَن   َيَتَوكَّ ِْم  َرهبِّ َوَعىل  آَمُنوا  ِذيَن  لِلَّ َوَأْبقى  َخرْيٌ 

)الشورى � 36(}.
االول  أم��ران:  الرشيفة  اآلية  هذه  من  ويستفاد 
ان اإلنسان ال يمكن له التغايض عن متاع احلياة 
الدنيا الذي هو من نعم اهلل تعاىل عليه فهو الذي 
يقىض به مآربه وحيقق مقاصده ويعيش عليه يف 
من  خري  فهو  اهلل  عند  ما  وأما  الدنيا  احلياة  هذه 
هذا املتاع القليل يف الكمية والكيفية وانام جعل 
اهلل هذه الدنيا وسيلة لنيل ما هو أعظم منها وال 
خاصة  بأسباب  اال  املتاع  هذا  حتصيل  يمكن 
فالتوكل  العامل  هذا  نظام  عليها  جيري  معروفة 
الظاهرية  عىل اهلل تعاىل واالعتامد عىل األسباب 
قرينان بل هي من طرق حتصيل التوكل عليه عز 
وجل كام عرفت ويدل عليه قوله )صىل  اهلل  عليه  

وآله(: »اعقلها ثم توكل«.
الصحيح  االيامن  رشوط  من  التوكل  ان  الثاين: 
التوحيد  فانه  التوحيد  مقامات  أعىل  من  بل هو 
العميل الذي اعتنى به اهلل تعاىل يف كتابه الكريم 
اجلانب  يبني  فهو  واملرسلون  األنبياء  به  واهتم 
العميل يف االيامن ألن التوكل وظيفة من وظائف 
القلب فان به تطمئن النفس ويسكن القلب وبه 
ْفُس  ُتَها النَّ يدخل املؤمن حتت اآلية املباركة )يا َأيَّ
ًة َفاْدُخيِل  ُة اْرِجِعي إىِل َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّ امْلُْطَمئِنَّ

يِف ِعباِدي َواْدُخيِل َجنَّتِي( الفجر.

ما الفرق بين الحق التوكل على الله تعالى 
والباطل؟

من مدرسة األتقياء
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انتهاء يوم العمل يف مكتبه بشارع املدينة  وصل لبيته بعد 
ابتدأ  عائيل  بحفل  تفاجأ  العشاءين،  صالة  وأداء  الكبري 
فور دخوله البيت، انه عيد ميالده املميز هذه املرة، لقد بلغ 

الستني!.
كانت مشاعر االبتهاج والدعوات اجلميلة »وزخم« هدايا 
ذويه مل متنعه من تأمل الستني عاما التي مضت، أدرك أن 
يوما  كان  ولو  مىض  بام  يقاس  ال  العمر  من  بقي  ما  ثمن 
هبا  يمكنه  يديه  بني  االن  هي  سلعة  فربام  فقط،  واح��دا 
)عز  اهلل  سمح  ال  العكس  أو  مضت،  »اخطاء«  إصالح 

وجل(، تدمري ما احسن.
بدأ يراجع سريته كمن يدقق عرضا لتسجيالت كامريات 
مراقبة وّثقت كل ما عمله صغريا كان ام كبريا، مل جيد ما 
واحدة،  اال  اهلل،  رضا  وبني  بينه  الروحي  اطمئنانه  يعكر 
واحدة فقط! قصة عمرها عرشات السنني امست صداعه 
املزمن، وعذابات ذاكرة مؤملة حمزنة إىل حدِّ تضني مرارته 

صارت  ثم  وآخ��ر  حني  بني  لضمريه  تومئ  املنام،  حتى 
تطرق )باب ضمريه( يف كل حني.

ثروته املتنامية وجاهه الكبري عند بني جلدته يقفان امامه 
ان  بخسارهتام  املخاطرة  عليه  ينبغي  عاليني  كحاجزين 
نفسه  جيد  كمن  صار  الكبرية،  اخلطيئة  تلك  إصالح  أراد 
بني مطرقتني عىل سندان واحد: األوىل خماطرة إصالحها 
وآثارها عليه التي ربام ستنسف وجاهته عند جمتمع مدينته 
فرصة  والثانية  األمني،  الصادق  للرجل  مثاال  يراه  الذي 
ذلك اإلصالح التي مازالت قائمة وقد تفوته يف اي حلظة، 
ألياًم فيه، او  البقاء هبذا احلال الذي بات سقاًم  وسنداهنام: 

البحث عن دواء ولو كان )لبن العصفور(. 
رغم  بالكامل  الصبيحة  تلك  تفاصيل  ذاكرته  استعادت 
صديقًا  ساعد  عندما  عليها  سنة  الثالثني  يقرب  ما  مرور 
توىف  ألرسة  يعود  كبري  مايل  مبلغ  عىل  )االستيالء(  يف  له 
معيلها، مل حيسب آنذاك غري الوقوف  بجانب »الصديق« 

ن
كو

د ت
ق

أن����ت!  
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ورّبام هو أهم من ذاك: )مصالح التجارة(.
مجيل  ومن  له،  صديق  عىل  ›متشددة‹  برسية  أمره  عرض 
املصادفة أن ذلك الصديق حازم ال يرتدد يف موضع النهي 
عن املنكر، فكان جوابه: )بني يديك االن فرصة اإلصالح، 
ضامن  وال  لبقائها،  ضامن  فال  فواهتا،  قبل  فاغتنمها 
اهلل )عز  بقول  اول عملك(، وذّكره  لبقائك، وليكن ذلك 
وجل(: {ولو ان لكل نفس ظلمت ما يف األرض الفتدت 
بالقسط}  بينهم  وقي  العذاب  رأوا  ملا  الندامة  وارسوا  به 
»سورة يونس اآلية 54.. أرعبه ذلك الوعظ وكأنه يقرؤه 

ألول مرة، ولكن متى وكيف؟...
ما  بكل  له  والبوح  املدينة  لقايض  الذهاب  العزم عىل  عقد 
خفي منها، فهيمنتها الطاغية عىل تفكريه كأهنا سدت عليه 
مكتبه  وكان  الصبيحة  تلك  حّلت  ما  بعد  الكون،  منافذ 
ذلك  كل  اوكل  يوم،  كل  كحال  كثرية  بأعامل  مزدمحا  فيها 
وقد  القضاء  بيت  نحو  بسيارته  وتوجه  ملساعده  العمل 

تراجع عن  قد  كان  فقد  قبل،  ترده من  مل  احاسيس  متلكته 
الذهاب مرات ومرات متذرعا لنفسه بكثرة أعامله املهمة، 
اىل ان اوقف سيارته مقابل املحكمة، انتبه لرنني هاتفه الذي 
انطلق متزامنا مع نزوله من السيارة، أخذ جييب عن اهلاتف 
ويعرب الشارع يف ان واحد، وكانت املكاملة من مساعده ختربه 
عن رضورة الرجوع ملكتبه فورا لتجارة مهمة جدا تستلزم 
ذلك، كان ذلك وهو يضع قدمه األوىل خارج الشارع لكي 
لسيارته  راجعا  إدراك  بال  استدار  بالثانية،  العبور  يكمل 
خطوة  وبعد  امل��رسع��ة...  بالسيارات  مزدحم  والشارع 
األبد،  واىل  املسري  إكامل  من  منعه  امر  حدث  فقط  واحدة 

وبال استئذان!.
رصيٌخ مرعب لفرامل سيارة مرسعة واصطدام سمعه كل 
مرضجا  ليجدوه  املكان،  إىل  اجلميع  هرع  هناك،  كان  من 

بدمه رصيعا بال حراك!.
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ل الحرية والثورة 
َ

زي�د الشهيد ِمش���ع
 تجديٍد ال ينضب

ُ
ومنهج

لي���س الحدي���ث عن زي���د بن علي تعصبا لمذهٍب أو إلماٍم انتس���بت إلي���ه طائفة معينة بل 

يأتي الحديث عنه في وقت نحن في أش���د الحاجة لنتعلم بعض العبر والدروس ولنتعظ 
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األمة  هيم  بام  إال  هيتم  مل  لرجل  هي  القصة  كانت  إذا  كيف 
من  التضحية  صور  ارقى  لنا  ليمثل  فُقتِل  وقاتل  االسالمية 
أجل العزة والكرامة هلذه األمة ما أحوجنا يف زمننا هذا لزيد.. 
العزة..  طريق  إىل  األمة  هبذه  يسريون  زيود   منه..  املئات  بل 
الزمان  هذا  يف  أحوجنا  ما  كرامتها،  من  ديس  ما  هلا  ويردون 
إىل زيد.. يقي عىل طائفية ومتزق األمة.. أمة الزالت تعيش 
احلاكمة  األنظمة  ثعابني  ظهوره  عىل  ساعدت  فظيعا  متزقا 
لتستمر يف حكمها.. ظهر ليجد اناسا يلعنون جده.. وآخرين 
طائفة  وكل  الكل..  من  متربئني  وآخرين  الشيخني..  يلعنون 
من املسلمني يف جهة، فحمل لواء االصالح بالقول والكلمة.. 
سبيل  ال  ان  وج��د  حتى  واالرش����اد..  التعليم  يف  واستمر 

لإلصالح إال نبذ الفساد واقتالعه بالقوة.
ثورته الكربى..

جسد  يف  نشبت  التي  األم��راض  من  التخلص  من  بد  ال  كان 
السالم(  )عليه  احلسني  جده  هنج  عىل  سائرا  هبا  فآمن  األمة 
األمة  هذه  أمر  من  اعوج  ما  ليصلحوا  حوله  الصاحلني  ومجع 
وقام بتقديم نظرية اسالمية حقة يف السياسة، تقوم عىل مبدأ أن 
االصالح العام يبدأ باإلصالح السيايس يف احلكم أسسه هي 
العادل بعيدا  العدل والشورى.. قائال بوجوب اختيار اإلمام 
الظامل..  اإلمام  إزالة  »بوجوب  األمر:  ووالية  التوريث  عن 
ألن بقاءه يف احلكم يعني إبقاًء للذل واملهانة واملنكر والظلم.. 
اختاذها  فوجب  إلزالته  الثورة  إال  حل  من  يوجد  ال  دام  وما 
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طريقا..«.
مثاال  للناس  ليقدم  السالم(  )عليهام  عيل  بن  زيد  االمام  خرج 
وانموذجا ملا جيب أن يكون املسلم عليه إن اراد احلياة الكريمة، 
والطاعة  والسمع  االنحطاط  عرص  بأن  الناس  يف  ليؤذن  خرج 
للطاغوت جيب ان ينتهي، وال جيدر ان يستمر.. وأنه حان وقت 

ايصال صوت احلق اجلهور إىل آذان الظلمة والطغاة..
فمن هو زيد؟؟ ومن هو كي يدعو للتغيري والثورة؟؟..

مل يكن )عليه السالم( شخصا عاديا من العامة كي جير االمة إىل 
منهٍج اختلقه من وحي عزته أو عقليته فقط.. بل كان هذا الثائر 
الشاب عاملا وسامحا ووجيها., فوالده هو االمام عيل بن احلسني 
من  السالم(..  )عليه  العابدين  بزين  امللقب  السالم(..  )عليه 
أفضل افاضل اهل عرصه وأكرمهم وأتقاهم وشهد له العدو قبل 
االمام حممد  فهو  أخوه  أما  قدره..  منزلته وكرامة  بعلو  الصديق 
الباقر )عليه السالم(.. ولقبه الباقر كناية عن أنه يبقر العلم بقرا..

فزيد )عليه السالم( نشأ وتعلم وترعرع بينهام )عليهام السالم(.. 
وهنج من هنجهام.. وتربى عىل خطاهم.. وتعلم عىل إمالئهم.. 

فامذا كان املنتظر منه..
لقد نبت من هذا البيت الطاهر رجل ال خيشى يف اهلل لومة الئم.. 
يدي  أن  لوددت  »واهلل  فقال:  املسلمني..  مصلحة  إال  هيمه  وال 
قطعة  قطعة  فأتقطع  أق��ع،  حيث  منها  أقع  ثم  بالثريا،  ملصقة 
وهذا  وآل��ه(«،  عليه  اهلل  )صىل  حممد  أمة  أمر  بذلك  اهلل  ويصلح 

بأمور  هيتم  مل  »من  وآل��ه(:  عليه  اهلل  )صىل  جده  لقول  مصداقا 
املسلمني فليس منهم«.

لقد ادرك زيد خطورة الوضع الذي كانت تعيشه األمة االسالمية 
آنذاك من نار تفكك طائفي ينفخ يف نارها بعض الظلمة.. فكان 
له  وكانت  والسلطان..  اجلاه  بيده  من  يدعمه  مسترشيا  املنكر 
حماوالت عديدة سلمية وتعليمية للنهوض بأمر االمة من جديد 
وتقويم ما أعوج منها وعندما أدرك أنه استنفد كل ما يف جعبته 
حيتاج  املسترشي  املرض  وأن  السلمي..  االصالح  وسائل  من 
ايامن وصدق وإخالص عىل  أقدم بكل  أكثر قوة.. فقد  لوسائل 

خيار الثورة..
فمىض قدما فيها متسلحا بقوة االيامن.. سابغا ثورته بنور إهلي.. 
وثورية  علوية..  وق��وة  حممدية..  وحنكة  إسالمي..  ومنهج 
حسينية.. مىض وهو يعلم أن املوت مصريه.. وقدم روحه الطاهرة 

قربانا لينتج لألمة مدرسة ثورية حتررية ضد الظلم واالستعباد.
كانت الشهادة هي ضالته.. والكرامة هي دافعه.. فنال ما يريد.. 
وارتقت روحه الطاهرة إىل بارئها حرة كريمة مبجلة وأصبحت 
بعده..  من  واالح��رار  والثائرين  الثورات  لكل  نرباسا  ثورته 
نرباسا إسالميا بعيدا عن كل الثوريني امللحدين.. أين )جيفارا( 
و)لوثر كينج( من ابن رسول اهلل!!!، وأين منهجهم من منهجه 

االسالمي املنري؟.
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مزاره املرشف..
منطقة  يف  الكفل  ناحية  يف  الشهيد  زيد  مزار  يقع 
عن  كم   )7( مسافة  ويبعد  باسمه،  تيمنًا  سّميت 

مفرتق طريق الكفل – الكوفة.
جرت إعادة بناء املزار وتوسعته حديثًا، ويتكّون من 
قبة كبرية ومئذنتني شاخمتني، ويدخل الزائر للحرم 
من بابني ذهبيني وقد زّين احلرم من الداخل باملرايا 
والكتابات  والنقوش  اهلندسية  االشكال  ذات 

القرآنية عىل القاشاين والعني كار امللون.
للتعريف  خطة  يف  املزار  يف  كانت  )االحرار(  جملة 
واالث��ري��ة  الدينية  وامل����زارات  امل��راق��د  ب��أم��اك��ن 

والسياحية يف العراق..
تفاصيل املزار

مساحة املزار هي )10000( مرت مربع فيام بلغت 
ومثلها  ط��وال،  مرت  مئة  الرشيف،  الصحن  أبعاد 
عرضا، وارتفاعه ستة أمتار، ويف عام 2007م توىل 
الرشيف  الصحن  رصف  الشيعي  الوقف  ديوان 
بالرخام، ويتسع املزار ألكثر من )4000( زائر أو 
أضالعه  عىل  موزعة  أبواب  أربعة  وللمزار  أكثر، 
األربعة، تؤدي مجيعًا اىل صحن كبري حييط باحلرضة 
الرشيفة، وللصحن أواوين مبنية عىل طول أضالع 

املزار عىل الطراز االسالمي.
ويتوسط الصحن الرشيف بناء فخم مهيب تعلوه 
قبة كبرية ارتفاعها )30( مرتًا حتتها رضيح الشهيد 
الذي أبدل يف سنة 2002م وبلغت كلفته يف حينها 
أهل  حمبي  بترّبع من  عراقي،  دينار  مليون   )350(
جانبيه  عىل  ترتفع  فيام  السالم(،  )عليهم  البيت 
اىل  الدخول  الزائر  ويستطيع  كبريتان،  مئذنتان 
ويف  كبريين،  ذهبيني  بابني  من  الرشيف  الصحن 
الذهب  من  املصنوع  الرضيح  شباك  يوجد  داخله 
الرشيف  الصحن  زّين  وقد  اخلالصني،  والفضة 
عىل  املكتوبة  القرآنية  واآليات  باملرايا  الداخل  من 

القاشاين وفرشت األرضيات بالسجاد الفاخر.

اجلامع  بني  فيام  املشهد  »هذا  واالعتبار  املواعظ  يف  املقريزي  يقول 
)عليه  العابدين  زين  مشهد  العامة  تسميه  مرص  ومدينة  الطولوين 
العابدين بن  السالم( وهو خطأ ألنه مشهد رأس زيد بن عيل زين 
القديم  ويعرف يف  السالم(  )عليهم  أبى طالب  بن  بن عىل  احلسني 

بمسجد حمرس اخلىص.
أبو  اىل مرص يف سنة 122  »وقدم  االمراء:  كتاب  الكندي يف  وقال 
)عليه  عيل  بن  زيد  ب��رأس  خطيبا  القييس  االبيض  أبى  بن  احلكم 
السالم( يوم االحد لعرش خلون من مجادى اآلخرة  واجتمع الناس 

اليه يف املسجد«.
املكنون يف  وقال الرشيف حممد بن أسعد اجلواين يف كتاب اجلوهر 
ذكر القبائل والبطون: »زيد بن عىل زين العابدين بن احلسني بن عىل 
بن أبى طالب )عليهم السالم( الشهيد بالكوفة، مل يبق )عليه السالم( 
غري رأسه التي باملشهد الذى بني الكومني بمرص بطريق جامع ابن 
وملا  اخلىص  بمسجد  يعرف  اخلطط  من  وهو  الفيل  وبركة  طولون 
صلب كشفوا عورته فنسج العنكبوت فسرتها ثم انه بعد ذلك حرق 
وذرى يف الريح ومل يبق منه اال رأسه التي بمرص وهو مشهد صحيح 
ألنه طيف هبا بمرص ثم نصب عىل املنرب باجلامع بمرص يف سنة 122 

فرسقت ودفنت يف هذا املوضع اىل أن ظهرت وبني عليها مشهد.
وذكر بن عبد الظاهر ان »األفضل ابن أمري اجليوش ملا بلغه حكاية 
رأس زيد أمر بكشف املسجد ومل يبق من معامله اال حمراب فوجد هذا 

العضو الرشيف«..
وقال حممد بن منجب بن الصرييف حدثني الرشيف فخر الدين أبو 
الفتوح نارص الزيدي خطيب مرص وكان من مجلة من حرض الكشف 
قال ملا خرج هذا العضو رأيته وهو هامة وافرة ويف اجلبهة أثر يف سعة 
الدرهم، عطر ومحل اىل دار، وكان وجدانه يوم االحد تاسع عريش 
ربيع األول سنة 525 وكان الوصول به يف يوم األحد ووجدانه يف 

يوم االحد.

ان  تؤك���د  مصري���ة  مص���ادر 
مش���هد زي���ن العابدي���ن في 

مصر هو لرأس زيد الشهيد
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 الدينية العليا تدين استهداف 
ُ

المرجعية
المدنيين األبرياء في أفغانستان

تتواىل األنباء املستمرة عن سقوط العديد من الشهداء األبرياء، يف 
أفغانستان، والذين يتعّرضون هلجمة رشسة عىل أيدي العصابات 

اإلرهابية.
املرجعية الدينية العليا بدورها، أصدرت بيانًا استنكرت فيه اهلجوم 
السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  مدرسة  استهدف  الذي  اإلره��ايب 
 63( من  أكثر  ضحيتها  راح  والتي  كابل،  العاصمة  يف  الثانوية 

شهيدًة( و)150 جرحية( من طالبات املدرسة.
آية  األعىل سامحة  الديني  املرجع  الصادر عن مكتب  البيان  وذكر 
اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الرشيف(، إن 
”اجلريمة املرّوعة التي راح ضحيتها عدد كبري من طالبات مدرسة 
سيد الشهداء )عليه السالم( يف كابل يف هنار شهر رمضان املبارك 
ذلك،  أضعاف  وجرح  منهن  العرشات  استشهاد  عن  وأسفرت 

تدمي قلب كل إنسان حر وذي ضمري حي ومتلؤه حزنًا وأسى“.
وأضاف البيان، ”عىل الرغم مما عاناه املدنيون العزل يف أفغانستان 
السنوات  املتطرفة عىل مر  قبل اجلامعات  من هجامت وحشية من 
إيالمًا  أكثر  نوعها وتعد  استثنائية يف  اجلريمة  أن هذه  إال  املاضية، 

من عدة جهات“.
األفغاين  للشعب  واملواساة  التعازي  بأحّر  ”نتقدم  بالقول:  وزاد 

الفاجعة  هذه  يف  املكلومة  األرس  سيام  وال  واملضطهد  الرشيف 
الكبرية سائلني اهلل تعاىل أن يلهم ذوي الشهداء الصرب والسلوان 
”ويف ظل  وأن يمن عىل اجلرحى بالشفاء العاجل“، مشريًا إىل أنه 
أفغانستان احلبيبة ونظرًا إىل إمكانية  الذي تعيشه  الوضع الصعب 
اكتساب اجلامعات املتشددة واملتطرفة املزيد من القوة خالل املدة 
املجموعات  مجيع  بني  والتضامن  الوطنية  الوحدة  فإن  القادمة 
العرقية والقوميات يف هذا البلد باتت رضورية أكثر من أي وقت 
مىض، واملطلوب من احلكومة والقادة الوطنيني والزعامء الدينيني 
وكبار املجتمع األفغاين، العمل للتوصل إىل طريقة حلامية املدنيني – 
وال سيام األقليات العرقية والدينية - أمام قمع وجرائم اجلامعات 

اإلرهابية واختاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة يف هذا املجال“.
ْويّل أن تقوم  ”عىل الدول اإلسالمية واملجتمع الدَّ وأكد البيان بأن 
هذه  يف  وحيدًا  األع��زل  األفغاين  الشعب  ترتك  وال  بمسؤوليتها 
رسمها  التي  الرشيرة  ة  اخُلطَّ بتنفيذ  تسمح  وال  الصعبة،  الظروف 
فإهنا  تنفذ  أن  هلا  قّدر  لو  والتي  البلد،  هذا  ملستقبل  الرش  مضمرو 
اهلجامت  طريق  من  األبرياء  من  املزيد  أرواح  حصد  إىل  ستؤدي 

اإلجرامية التي تشنها اجلامعات املتطّرفة“.
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الفطر  عيد  حلول  مع  بالتزامن  املقدسة  الرضوية  العتبة  أزاح��ت 
السعيد، الستار عن شباك الزيارة اجلديد يف رواق دار احلجة )عجل 

اهلل تعاىل فرجه الرشيف( باملرقد الرضوي الطاهر.
والرسمية  الدينية  الشخصيات  من  العديد  االفتتاح  مراسم  وحرض 

وعدد من املسؤولني يف املحافظة ومجع من املؤمنني.
وذكرت الشؤون العامة للحرم الرضوي املطهر يف بيان: إن »الشباك 
اجلديد حيمل نقوش أسامء األئمة املعصومني األربعة عرش )عليهم 
من  العلوي  اجلزء  صناعة  تم  فيام  الذهب  بورق  مزخرفة  السالم( 

الشباك من النحاس األصفر اخلالص املطيل بالذهب«.
وأضاف البيان، »ما يميز الشباك اجلديد أنه يقع مبارشة خلف مرقد 
رأس اإلمام الرؤوف )عليه السالم(، وهو واحد من أقرب شبابيك 
أمتار  ثالثة  وعرض  أمتار  ستة  بطول  الرشيف،  مرقده  إىل  الزيارة 

ونصف املرت«.
فناين  من  جمموعة  هبمة  كان  الشباك  »تصميم  أن  إىل  البيان  وأشار 
عمليات  استخدموا  حيث  املطهر،  املرقد  ومعامريي  ورسامي 

التصميم والتنفيذ عرب نقوش الفضة والذهب والفسيفساء«.

العامل  يف  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  حمبو  حُييي 
)عليهم  البقيع  أئمة  قبور  هتديم  ذك��رى  أمج��ع، 
شّوال  شهر  من  للثامن  توافق  والتي  السالم( 
هذه  له  تعّرضت  ملا  كربى  أحزان  وسط  املعّظم، 
عىل  وهتديم  رشسة  هجمة  من  الطاهرة  القبور 

أيدي الوهابيني والتكفرييني.
القبور الطاهرة لبقيع الغرقد التي تضم األجساد 
السالم(  )عليهم  البيت  أه��ل  ألئمة  الطاهرة 
عليه  اهلل  )صىل  األكرم  النبي  وذراري  وصحابة 
بدعوى  إرهابيتني،  هلجمتني  تعّرضت  وآل��ه(، 

حرمة بناء القبور الذي تعتقد به الوهابية.
وأعاد  ه�(،   1220( عام  كانت  األوىل  فاهلجمة 
تربعات  من  هياة  أحسن  عىل  بناَءها  املسلمون 
فنّي  بشكل  واملساجد  القبب  فبنيت  املسلمني، 
حمط  املقدسة  القبور  ه��ذه  ع��ادت  حيث  رائ��ع، 
حلنٍي  الوهابيني  خط  وىّل  أن  بعد  املؤمنني  رحال 

من الوقت.
أما اهلجمة الثانية فكانت عام )1344ه�(، حيث 
عاود الوهابيون هجومهم عىل املدينة املنورة مرة 
لالئمة  املقدسة  املشاهد  بتهديم  وقاموا  أخرى، 
اهلل  بيت رسول  السالم( وأهل  األطهار )عليهم 

)صىل اهلل عليه وآله(.

شباك زيارة جديد يطل على مرقد 
أنيس النفوس )عليه السالم(

8 شوال.. ذكرى 
تهديم قبور بقيع الغرقد
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ا كان أْم بنًتا- هو  احلضُن الدافئ الذي يلجأ إليِه الَولُد- صبيًّ
األُب  ِة.  القوَّ َومصدُر  الَبوِح  ومركُز  َوالّسنُد  امللجُأ  األُب. 
املمزوجِة  احُل��بِّ  معاين  يعطيهم  أوالدِه،  من  طاقتُه  يشحُذ 
مرفوعي  ليمشوا  القوَة  يمنحهم  َومواعظ،  َوِع��رَبٍ  ب��دروٍس 

الرؤوِس يف دروِب احلياِة. لكن أين نحُن من ذلك اليوم؟!.
ِسَوى  دافئ  حضٌن  َوال  خيفُق،  قلٌب  َوال  تسمُع،  أذٌن  َتُعْد  مْل 
ختلُق  َس��واء!.  حدٍّ  عىل  والصغرَي  الكبرَي  ُترافُق  صاّمء  آالت 
ًة بينهم، تبني جداَر الاّلمباالِة َواجَلفاء، وفوق  حواجز عاطفيَّ
هذا وذاك. ُتربِّيُهم عىٰل ُخُلٍق غرِي أخالِقهم، وعاداٍت ال تتفُق 
مَع عاداهتم، بحيث حّولتهم إىل آالٍت جامدٍة ال عاطفَة فيها 
ِة  األبويَّ احُل��بِّ  مشاعُر  أصبحْت  منها!.  ُيْرجَتٰى  تفكرَي  َوال 
مكبوتًة، َورغبُة َتوجيٍه معدومًة، َومْل َنَر أوالدنا، وإْن كانوا َمعنا 
َعنَّا رسقتهم مواقُع  َوبيننا!  يفكرون يبحرون يف عوامَل غريبٍة 
ٌة منُذ نعومِة أظفارهم،  شيطانيٌة، زرقاُء الكرتونيٌة َوألعاٌب َعبثيَّ

ا. بعيدون َعّنا تفكرًيا َونفسيًّا! هم قريبون ِمّنا جسديًّ
 متى َنحتضُن آهاهِتم؟

.. َأْسَمُع ِمنََّك!، ما بَك يا َولدي؟  متى نقوُل هلم: ُبَني َهُلمَّ

ِة. َفَوا  ام نسمُع عباراِت املحبَّ َة عيني؟. وَقلَّ - كيَف أنَت يا ُقرَّ
الَعوَرُة.  َتنكشُف  َو  ُة،  اهُل��وَّ تتسُع  آخر  بعد  يوًما  َحرستاه!   
َعورُة الفراِغ الذهني، وضبابيُة املستقبِل، َوُفْقُر َمَلَكِة املفرداِت 
الكرتونيٌة  شخصياٌت  فللطفِل  رَيِة،  النَّ َواألفكاِر  ِة،  غويَّ اللَّ
َوتناُم معُه، َوألخيِه أو ُأختِه. صديٌق اِفرتايضٌّ  مفضلٌة، تأكُل 
من وراِء الّشاشاِت ُيناغيُه، وباتْت ُتزاحُم ُحبَّ الوالدين، بْل 
ُش أدوارهم  كادْت  ُتزحزُح ُحبَّهم وحناهَنم َوعطفهم، َوهتمِّ
أبيه  عن  الولُد  ينفصُل  َفوقتام  النسياِن!.  خانِة  يف  هِبم  َوترمي 
ٌة  سلبيَّ آثاٌر  ُد  تتولَّ العوِد.  َطريَّ  يزْل  مل  وهو  ا،  نفسيًّ َو  ا  معنويًّ
َل فيِه  ُد جمتمًعا، حَتوَّ بتعاِد. العمليُة أضحْت هُتدِّ نتيجَة ذاك االإ
حلظٍة،  أيَِّة  يف  َتنفجُر  َقْد  رٍة،  ُمدمِّ َموقوَتٍة،  ألغاٍم  إىٰل  األوالُد 
ٍة  ُهوَّ إىٰل  املجتمُع  َوَينزلُق  منُثوًرا،  هباًء  بَِضحايا  ُح  َوُتطوُّ
َسحيَقٍة، أو َتذُروُه الِفتُن يف مهبِّ ريِح ِحقٍد َوبغضاِء، بسبِب 
غياِب احُلبِّ َوالعطِف َواإلحساِن والتسامِح، َودفِء احلضِن 
اِت  َفلذَّ ِة  شخصيَّ بناِء  يف  األهِل  مشاركِة  غياِب  مع   ، األبويِّ
َلنا  اخَلفاِء  يف  حُتاُك  ُمؤامراٍت  ِمْن  احلذِر  ُكلَّ  فاحلذُر  األكباِد. 

وألوالِدنا!
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أراَد رجٌل أن يعقد عىل امرأة، فقال هلا يف جملس العقد: 
إين رجل سيئ اخللق، دقيق املالحظة، شديد املؤاخذة، 
وقالت:  إليه  فنظرت  الفيء.  بطيء  الغضب،  رسيع 

أسوأ منك خلقا تلك التي حتوجك إىل سوء اخللق.
فقال: أنت الزوجة التي أبحث عنها. فمكث معها عرش 
سنني ما وقع بينهام خالف قط. ثم شاء اهلل أن يقع بينهام 
أنه  ذات مرة خالف، فقال هلا غاضبا: أمرك بيدك)أي 

جعل طالقها بيدها إن شاءت طلقت نفسها(.
سنني  لعرش  بيدك  أم��ري  ك��ان  ق��د  واهلل  أم��ا  ف���ردت: 
وقد  هن��ار،  من  بساعة  أضيعه  فلن  حفظه،  فأحسنت 

رددته إليك. 
إذن  فاملرأة  عيل.  اهلل  نعم  ألعظم  إنك  واهلل  أما  فقال: 
مفتاح حل املشكالت وسبل كسب الرجل مهام كانت 
لرقة  انصياعا  يلني  جتعله  أن  تستطيع  فبذكائها  طباعه. 

مشاعرها .

الذي  السبب  الكثري من األمهات عن  تتساءُل 
حيلموا،  أن  يف  دائ��ام  يرغبون  الرضع  جيعل 
عنهم.  ابتعدن  ما  إذا  البكاء  يف  وي��رشع��ون 
فكشفت دراسة حديثة أن دماغ الطفل الرضيع 
ينذر جسمه باخلطر عند ابتعاد أمه عنه وال هيم 

إذا كان نائاًم أم مستيقًظا.
بحرارة  أو  برشته  عىل  بلمستها  يشعر  مل  إذا 
جسمها أو برائحة حليبها، بحركتها أو صوهتا 
الذي يؤثر بدوره يف نمو دماغ الطفل الرضيع 
بحسب الدراسات، إىل جانبه يدخل دماغه يف 
والرصاخ  البكاء  إىل  تدفعه  الطوارئ  من  حالة 
إهنا  جمدًدا!  منه  فتقرتب  امه  انتباه  جيذب  كي  
النظر  بغضِّ  رصدها  عىل  الطفل  يعمل  أمور 
نائاًم أو مستيقظًا فوجود أمه بقربه أمر  إذا كان 
مهم جدًا لنموه اجلسدي والذهني والستقراره 
من  الكثري  سيخربنا  ول��ألس��ف،  العاطفي. 
طفلنا  محل  إىل  حاجة  يف  لسنا  أننا  األشخاص 
أنه يف حال  البكاء، وتعليل ذلك  كلام رشع يف 
كيفية  الرضيع  سيتعلم  باستمرار  بذلك  قمنا 

التالعب بنا، ولن يكون مستقال.

اثر كبري يف حياهتام وما ينتج عنه  الثقايف بني الزوجني له  االختالُف 
من مشكالت تؤدي إىل الطالق العاطفي أو االنفصال التام. فالثقافة 
ليست بالشهادات األكاديمية التي حيملها الشخص كام هو شائع بني 
كثري من الناس وهي ال تقاس بالدرجة العلمية للفرد بل بثقافته التي 
تنبثق من البيئة والرتبية التي عاشها منذ الطفولة وما زرعته األرسة 
فيه من تعاليم دينية وأخالقية فضال عن سعة األفق واالطالع عىل 
ما يستمد يف مضامر الفكر والتبرص يف الذات0 والتباين الثقايف بني 
العادات وهذا  التفكري ورصاع  الزوجني هو االختالف يف أساليب 
بدوره يؤدي إىل عدم القدرة عىل التواصل بينهام وما يصاحب ذلك 
من مظاهر نفسية واجتامعية ذات تأثري سلبي يف احلياة الزوجية فعند 
والنمو االجتامعي  منهام  ثقافة كل  ينبغي معرفة  حصول االختالف 

لكليهام 0
القدرة  وعدم  الصغر  منذ  التنشئة  أسلوب  وهو  اخر  عامل  وهناك 
واملدرس  وابنه  واألب  وابنتها  األم  بني  سواء  واحلوار  املناقشة  عىل 
الكبت  اىل  تلجأ  ضعيفة  الشخصية  جتعل  األمور  هذه  كل  والتلميذ 
الثقة  فقدان  عىل  يساعد  وهذا  وآرائ��ه  رغباته  عن  التنفيس  وعدم 
األمهات  توعية  الواجب  من  ولذلك  املواجهة  عىل  القدرة  وعدم 
والثقة  احلب  مشاعر  تدعم  التي  السليمة  احلديثة  الرتبية  بأساليب 
بالنفس وكذلك توعية الفتيات املقبالت عىل الزواج وكيفية احلفاظ 
ثقافة موحدة لكال  بناء  املطلوب  الزوجية أي  احلياة  واحلرص  عىل 
الزوجني تفاديا إلشكاالت املستقبل ولنا نحن املسلمني أسوة حسنة 
يف سرية الرسول الكريم حممد) صل اهلل عليه واله(  واألئمة األطهار 
عليهم السالم وكيف كانت حياهتم قائمة عىل أساس الفهم املشرتك 

واحرتام االخر0

الطفُل الرضيع يرصد أمه

التبايُن الثقافي بين الزوجين

قصة أسرية
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الكربياء أن تقول األشياء يف نصف كلمة، أاّل تكّرر أاّل ترّص أن ال يراك 
اآلخر عارًيا أبًدا.

يملك  االنتظار. واالبتعاد عن رجل ال  تربر عمرًا كاماًل من  حلظة حب 
شجاعة االعتذار غنيمة.. فال تفقد يومًا احرتام نفسك.. سيظل خيطيء يف 

حقك ثم يمن عليك بالغفران عن ذنب لن تعرف أبدًا ما هو..

يف االنتظار

كلامت،  من  عندها  ما  أمجل  تلبس  املعاين،  تتأنق 
عىل  لتقف  واحلبور،  النور  بأحرف  جيدها  تزين 
تبلسم  القريب،  األمل  مع  حمتوم  موعد  أعتاب 
الرجاء.  متن  عىل  للسفر  متأهبة  املايض  اجلرح 
تتحرق  اهلوى،  شفري  عىل  الكالم  يذوي  حينها 
بنار اجلوى، وتذهل كل عبارة عام  النفس شوقًا 

محلت من مغزى.
يف تيه احلروف وشتات األفكار يتساوق الظهور 
يصبح  وال��ظ��الل،  امل��راي��ا  تتوافق  وال��ض��م��ور، 
القول عبئًا، والفعل عبثًا، تتلعثم األقالم وتصم 
هيبة  قلب،  كل  عىل  الصمت  يريُن  األوراق، 

وجالاًل، وهلفة ليس هلا انقضاء.
فتواري  احلضور،  مسلة  عىل  الشمس  تسطع 
وتضّم  أطرافها  تلّم  مرآك،  عن  سوءهتا  األرض 
واشتهار  األم��ر  افتضاح  من  خوفًا  أعطافها، 
الوزر، فام عساها أن تقول، وقد طال بك النوى 

وفرَت األنني، وقّل احلنني؟!
بينام يبسم ثغر الوقت، خيرّض العود بعد اعتالل، 
السامء  ومتطر  اش��ت��ع��ال،  بعد  ال���رتاب  وي��زه��ر 
الرسائر،  وتنكشف  بالتهليل،  وتضج  بالبشائر 
بل  مكابر،  لسان  وال  حائر  قلب  هنالك  فليس 
يذعُن الكل ويصفو القول من كدر الشك ويتبدد 
وتسيل  ستارها،  الكلامت  وت��رخ��ي  اخل���وف، 

احلروف كام اللعاب عىل بساط املعنى. 

ِم�سلُة احل�سور
أشياؤنا اجلميلة

أماين فلسطينية
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حب طلب العلم لدى الأعاظم

امل��ب��ارك إلم��ام  ال��وج��ود  م��ن أسمى أه���داف 
إثارة  الرشيف  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  العرص 
اإلنسايّن،  الفكر  كنوز  وكشف  العقول  دفائن 
ظهور  يف  ال��واردة  الروايات  إليه  أشارت  كام 
احلّجة عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف من بلوغ 
ثّم  درجاته،  أعىل  الظهور  إبان  والوعي  العلم 
والسعي  جهة،  من  للعلوم  الطبيعّي  السري  إّن 
من  والفكر  العقول  وأرباب  للعلامء  الدؤوب 
تطّور  إىل  املؤّدية  األسباب  من  أخرى،  جهة 
اّتساع  جانب  إىل  العلمّية  واملعارف  البحوث 
دائرة التطّور الفكرّي، وتفّتق الذهن البرشّي.

وعن اإلمام أيب جعفر )عليه السالم( انه قال: 
»إذا قام قائمنا وضع اهلل يده عىل رؤوس العباد، 
أحالمهم«؛  به  وكملت  عقوهلم،  هبا  فجمع 
أبو  وقال  ص25(،  ج1،  الكليني،  )الكايف، 
عبد اهلل )عليه السالم(: »العلم سبعة وعرشون 
مل  ج��زءان،  الرسل  به  جاء  ما  فجميع  ج��زءًا، 
فإذا  احلرفني،  غري  اليوم  حّتى  الناس  يعرف 
حرفًا،  والعرشين  اخلمس  أخرج  القائم  قام 
فبّثها يف الناس وضّم إليها احلرفني حّتى يبّثها 
األنوار،  )بحار  انظر:  سبعة وعرشين حرفًا«؛ 

املجليس، ج52، ص336(.

ُجبلت النفوس عىل حب العوائد واألرباح القريبة الرسيعة املحسوسة 
»أنَّ  السالم(:  )عليه  أيب طالب  بن  قليلة، وقال عيل  كانت  لو  حتى 
َلْت ُمْدبَِرًة، َواآْلِخَرُة ُمْقبَِلٌة، َولُِكلِّ َواِحَدٍة ِمْنُهاَم َبُنوَن،  ْنَيا َقِد اْرحَتَ الدُّ
ْنَيا، َفإِنَّ اْلَيْوَم َعَمٌل  َفُكوُنوا ِمْن َأْبَناِء اآْلِخَرِة، َواَل َتُكوُنوا ِمْن َأْبَناِء الدُّ
َواَل ِحَساٌب، َوَغًدا ِحَساٌب َواَل َعَمٌل«، وُنقل عن املعظم السيد حممد 

رضا الكلبايكاين )قدس رسه( أّنه قال:
الكريم  عبد  الشيخ  درس  حضور  عىل  وحريصًا  حمّبًا  كنُت  »لقد 
كنُت  األي��ام  من  يوم  ويف   - املقدسة  قم  حوزة  -مؤسس  احلائري 
مريضًا، وراقدًا يف املستشفى، وَأمْرُت أن ُينقل رسيري وقت الدرس 
رسيري  يف  وأنا  وكنت   ، جوانبه  بأحد  ويوضع  الشيخ  جملس  إىل 

استمع درسه، وانتفع من علومه«.

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

59

وثيقة تاريخية مهمة جدًا 
عمرها )١٠٠( عام تقريبًا عن 

تعاهد القبائل العربية يف تكريت 
واملو�سل ودياىل مع اأهلهم يف 

اجلنوب ل�سد الهجمات الوهابية 
والدفاع عن املراقد الدينية 

يف كرباء من اأي هجوم معادي 
والتاأكيد على وحدة الباد 
العراقية وع�سائرها ودمها.
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م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة12 ا
150السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة9 ا
170السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة7 ا
100السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة5 ا
100السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة8 ا
75السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة6 ا
80السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة2 ا
30السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة10 ا
100السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة14 ا
100السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة13 ا
75السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة3 ا
20السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة4 ا
44السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة11 ا
125السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة15 ا
150السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة18 ا
100السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة17 ا
150السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة19 ا
180السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة20 ا
100السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

لســـــعة21 ا
80السـريرية

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

م����������رك����������ز 
ال��ش��ف�����������������اء

1

16

لســـــعة ا
السـريرية

لســـــعة ا
السـريرية

60

40

w w w . i m h u s s a i n . c o m

اعــــــــداد: صباح حسن الطالقاني
تصميـــم: ميثم محمد الحــسيني

تجــــدونا على :
@imhussainAR

مراكز الشفاء التي أنشأتها العتبة الحسينية المقدسة 
لـدعم القطــاع الصـــحي في مـــــواجهة جائــحة كـــــورونا

 وفق أحدث المواصفات القياسية
ً
21 مركزا


