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نص مسرحي لكاتب كربالئي 

يحصد المرتبة االولى في مهرجان »ألق الحسين«

الى روِح الشهيِد السعيد )حسن عبد الهادي حسن الجابري(...
فارس من فرساِن الشرطة االتحادية

سرُّ نهضة اإلمام الحسين
في تحريك األمة

الً بالغنائم!  رضوان.. شاٌب كندّي فقيرًا وعاَد محمَّ
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

"موك���ب س���ويدي" يق���ّدم خدمات���ه لزائ���ري 
األربعينية كل عام..

الخدمة الخالصة لزائري األربعينية المقدسة..
فصول من رواية اسمها )العشق الح����������������سيني( 

أبط������الها من ح�������ول العالم

من أجل تعميم تجربته الناجحة برعاية المكفوفين
معهد نور الحسين يقيُم دورة تخّصصية 

لمعّلمي المعاهد الحكومية

حرصًا منه على تقديم أفضل الخدمات العالجية..
الشيخ الكربالئي يطلع على عالج المرضى 

في مؤسسة وارث الدولية

كمال العقل

» من لم يكن عقله أكمل ما فيه كان هالكه من أيسر ما 
فيه«

اإلمام علي السجاد )عليه السالم( / بحار األنوار - العالمة المجلسي - ج ٨٩ - الصفحة ٢٤٣



عظيمة هي الحقيقة التي يجتمع عليها االعالم بمختلف توجهاته 
ومؤسس������اته على وجهة نظ������ر واحدة، ونادرة ه������ي المرات التي 
تلتقي فيها وس������ائل االتصال االجتماعي بكل صفحاتها ومواقعها 
وارتباطاتها ومشاربها على موقف واحد موحد، وان هذا االتحاد 
في الرأي بين هذه الوس������ائل المختلفة لجهات االنتماء او التحّيز 
او المصلحة العامة او دوافع معروفة او خفية حيث يمكن لإلنسان 
الواعي ان يقرأ ويس������مع ويرى في الوقت نفسه اكثر من موقف 
انساني تقفه العتبات المقدسة وخاصة العتبة الحسينية المقدسة 
بمعية ابيها المعنوي س������ماحة الس������يد علي السيستاني )دام ظله( 
وجهود متوليها الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربالئي )دام عزه( 
كان  أخرها مستشفى وارث الدولية لمعالجة االورام السرطانية 
التي بدأت تعالج االلوف من المرضى المحتاجين، رغم ان للعتبة 
المقدسة اكثر من تجربة مريرة مع وسائل االعالم التي كانت 
ولم يزل بعضها يصور االبيض اس������ودا، اال ان هذه المرة االولى 
الت������ي يتوحد بها منطقه������ا االعالمي حول ما قدمت������ه العتبة من 

مشروعها االنساني )مستشفى وارث الدولية(.
فيم������ا ش������هدت العاصمة بغ������داد حفالت كبرى عل������ى غرار دعوة 
الثقاف������ة ال������ى فنانين تم خالله������ا صرف مبالغ طائل������ة قد يتعدى 
بعضها الماليين من اموال الش������عب الذي ال يزال يبحث عن منفذ 
ضوء للعيش الكريم، وقد نعت ه������ذه الدعوة المدونون بالتبذير 
ألموال الشعب، واالبتعاد عن بناء البنى التحتية لبلد محتاج لكل 

دينار في خزينته، وكل طاقة بدنية لبنائه.
بالتأكي������د ما وّحد بين وس������ائل االع������الم هذه لي������س المصلحة 
والتوجهات ألنها لم تزل متباينة حسب مصالح واهداف مؤسسات 
واح������زاب وكت������ل وتجمعات تظن انه������ا تخدم الش������عب.. انما ما 
وّحده������ا هي الحقائق الملموس������ة الت������ي توافرت له������ا على ارض 
الواقع، رغم ان العتبة المقدس������ة ال تحت������اج لتزكيتها أحدا بما 
تمثله من ش������رعية دينية لها مصاديقها أمام واجباتها الملقاة على 
عاتقها، وقد نجحت في تحقيق انسانيتها وهدفها السامي، هذا 
ما اجمعت عليه ألول مرة كل وس������ائل اإلعالم بإجماع نادر وقد 

يكون من التوفيقات اإللهية. 
•نقط������ة ض������وء، المرجعية الديني������ة العلي������ا القاضي الذي يحك������م بالعدل، 

والمحسن الذي يفعل الخير لوجه اهلل والوطن. 

االعالُم يف خمترب احلقيقة
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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إيمان عبد الهادي ل حسين فرحان



هليأة  التابعة  السالم(  )عليه  األنبياء  وارث  جامعة  أعلنت 
التعليم اجلامعي يف العتبة احلسينية املقدسة عن تعيني طلبتها 
واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  لتوجيه  وفقا  االوائ��ل، 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 

الكربالئي  )دام عزه(.
وقال املساعد العلمي لرئيس اجلامعة األستاذ الدكتور عباس 
السالم(  )عليه  األنبياء  وارث  جامعة  »رئاسة  ان  الدعمي، 
وبناء عىل توجيه ممثل املرجعية الدينية العليا، أن الكليات التي 
ستشمل بتعيني طلبتها االوائل هي كل من كلية اهلندسة )قسم 
القانون،  وكلية  والتربيد(،  التكييف  وقسم  املدنية،  اهلندسة 
املحاسبة،  )قسم  واالقتصاد  االدارة  وكلية  التمريض،  وكلية 

وقسم ادارة االعامل«.
وأضاف الدعمي »لقد شملت موافقة املتويل الرشعي للعتبة 
تعيني  عىل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 

الطلبة االربعة االوائل عىل كليات واقسام اجلامعة للدراستني 
للعتبة  التابعة  واالقسام  املؤسسات  يف  واملسائية  الصباحية 

احلسينية املقدسة وبحسب التخصص«.
بطلبتها  اجلامعة  اعتزاز  عىل  تأكيدا  تأيت  »املبادرة  أن  وتابع 

الذين اجتهدوا بطلب العلم خالل السنوات املاضية«.
باجلانب  بالغا  اهتامما  تويل  املقدسة  احلسينية  العتبة  أن  يذكر 

كشفت إدارة مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة احلسينية املقدسة، 
عن اعداد النخيل املزروعة فيها، مؤكدة أن العتبة احلسينية تسعى 
للمسامهة بعودة العراق اىل مصاف الدول االوىل يف اعداد النخيل 

بعد تراجعه خالل احلقبة املاضية.
وقال مدير املزرعة فائز ابو املعايل )التي تقع عىل الطريق املؤدي اىل 
قضاء عني التمر غرب حمافظة كربالء املقدسة(، إن »عدد النخيل 
يف مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ما يقارب 

من )26000( نخلة مزروعة وبمساحة )700( دونم«.
وأوضح أن »اجلهود التي تبذهلا العتبة احلسينية متثل خطوة باجتاه 
السعي واملسامهة بعودة العراق اىل مصاف الدول االوىل بأعداد 

النخيل بعد تراجعه خالل احلقبة املاضية«.
وأضاف أن »اخلطة االسرتاتيجية للمزرعة تتضمن زراعة )50( 

الف نخلة عىل مساحة تقدر ب�)2000( دونم«.
وتابع أن »املزرعة حتتوي عىل اصناف عراقية معروفة وذات جودة 

والرببن،  واملكتوم،  والساعي،  والشويثي،  )الربحي،  مثل  عالية 
واملريحاج(، باإلضافة اىل األصناف العربية ذات النوعية املمتازة 

واملعروفة مثل )املجهول، والشييش، والزاميل، والعنربة«.
وأشار اىل أن »املزرعة مستمرة بزراعة النخيل للوصول اىل اهلدف 

بالتوقيتات الزمنية املحددة«.

العتبة الحسينية تعلن عن تعيين الطلبة األوائل من 
خريجي جامعة وارث األنبياء

مزرعة فدك تعلن عن زراعة )26 ألف( نخلة من أجود 
األصناف العراقية والعربية
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أعلنت إدارة مؤسسة وارث الدولية ملعاجلة االورام عن اإلحصائية األولية 
اخلاصة باملبادرة التي اطلقها ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي 
الفحص  لتقديم  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
والتشخيص وعالج املصابني بمرض الرسطان من مجيع حمافظات العراق 
)جمانا( بمناسبة حلول ذكرى والدة الرسول االعظم حممد )صىل اهلل عليه 

وآله وسلم(.
وقال مدير املؤسسة الدكتور حيدر العابدي، إن »عدد املراجعني ملؤسسة 
بلغ  السبت  اليوم  ولغاية  املايض  الثالثاء  يوم  املبادرة  انطالق  منذ  وارث 
من  واكثر  املستشفى،  يف  رقود  حالة   )73( بينهم  من  مراجع،   )1477(
»من  القول  وتابع  االشعاعي«.  العالج  جلسات  تلقوا  مصاب   )475(
املتوقع ان تصل تكاليف املبادرة املجانية أكثر من مليار دينار عراقي خالل 

)5( أيام فقط«.
وأوضح أن »مجيع الفحوصات والعالجات تقدم من خالل امهر األطباء 
العراق  يف  نوعها  من  األوىل  تعد  التي  والتقنيات  األجهزة  واح��دث 

واملنطقة«.
ممثل  قبل  من  وبتوجيه  املقدسة  احلسينية  العتبة  أن  اىل  االش��ارة  وجتدر 
املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكربالئي، ومن خالل مؤسسة 
وارث الدولية لعالج األورام يتم تقديم افضل اخلدمات النوعية العالجية 

والتشخيصية للمصابني بمرىض الرسطان ومن كافة حمافظات العراق..

خالل خمسة ايام فقط..
وارث الدولية لعالج األورام تقدم العالج 

 )مجانا( 
ً
االشعاعي لـ)1952( مراجعا ومصابا

احلسني  اإلم���ام  وب��رك��ات  فيوضات  م��ن 
الدينية  املرجعية  ورعاية  السالم(  )عليه 
العليا.. مستشفيات العتبة احلسينية املقدسة 
مصاريعها  ع��ىل  اب��واهب��ا  تفتح  امل��ت��ط��ورة 
إلجراء )عمليات قسطرة( و)عالج مرىض 

الرسطان( جلميع العراقيني )جمانًا(.

لقسم  التابع  وامل��ع��ارض  التوثيق  شعبة 
تقيم  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  املتحف 
نبي  )مقتنيات  عنوان:  محل  صوريًا  معرضًا 
عليه  اهلل  )ص��ىل  االعظم  ال��رس��ول  الرمحة 
الرشيف،  مولده  ذكرى  مع  تزامنًا  وآل��ه(( 
اق��ي��م يف صحن  ال���ذي  امل��ع��رض  وض���م 
املنسوبة  للمقتنيات  صورا  زينب  العقيلة 
للرسول الكريم )صىل اهلل عليه واله وسلم( 
واملوجودة يف العديد من املتاحف االسالمية

العتبة  يف  واجلرحى  الشهداء  ذوي  قسم 
احلسينية املقدسة يكرم ابناء الشهداء االبرار 
ممن تيمنت اسامئهم بالنبي االكرم )صىل اهلل 
احلسيني  الصحن  داخل  وسلم(  واله  عليه 

الرشيف تزامنًا مع والدته العطرة.
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف 23/رجب/1435هـ املوافق 2014/5/23م :

اعداد:حيدر عدنان

األمر االول:
االخوة  بعض  وحصول  االنتخابات  نتائج  إف��راز  بعد  طبعًا 
املهمة  العضوية  وهذه  النواب  جملس  عضوية  عىل  املرشحني 

اعتقد انه البد من االلتفات اىل بعض النقاط :
الشخصية  واالمتيازات  املكاسب  عن  االبتعاد  هو   -1

والسعي احلثيث اىل املصالح العامة.
الناس اندفعت لالنتخابات وقطعًا هذه الناس عندها طموح 
البعض   .. االقرتاع  صناديق  يف  قناعتهم  بيّنوا  الطموح  وهذا 
لكن  متواضعة..  تكون  قد  بأصوات  جاء  البعض   .. يوفق  مل 
بالنتيجة الكل اآلن بعد ان خرجت النتائج قطعًا سيجلس عىل 

مقاعد جملس النواب جمموعة من االخوة..
سبب  وراء  هي  العامة  املصالح  ان  يفكر  عندما  دائاًم  النائب 
يشغل  ودائ��اًم  اخلاصة  املصلحة  وليست  املكان  هذا  اىل  جميئه 
باله يف هذه القضية، يتعامل عىل ان هذا املوقع هو موقع خدمة 
احلقيقية  القيمة  جهد..  وازاء  عمل  ازاء  هو  اليوم  ومسؤولية 
أكرب  قيمته  كانت  عامًا  كان  كلام  يبذل  ما  وازاء  يبذل  ما  بازاء 

واكثر..
ان يفّعل االخوة االعضاء دورهم من خالل معرفتهم   -2

الكاملة بمسؤوليتهم.. ماذا ُيراد من عضو املجلس؟ ان اعرف 
مسؤوليتي.. احلضور املستمر وعدم جعل املجلس دائاًم يفتقر 
االجواء  يف  او  اجللسات  يف  احلضور  كان  سواء  النائب  هلذا 
البلد  هبا  يمّر  عامة  اجواء  هناك  البلد..  هبا  يمر  التي  العامة 
حتتاج اىل رؤية واىل موقف.. البد ان يفّعل هذا النائب قدراته 

يف ذلك..
يف  كان  سواء  عضو  لكل  الشخصية  املكاتب  تفعيل   -3
املحافظة التي ترّشح منها او يف عمله ومقصود من التفعيل هو 
ان يستعني بخرباء وكفاءات كي تبنّي له حقيقة املوقف.. عندما 
هذا  يكون  ان  البد   ً مثال  تصويت  اىل  حيتاج  موقف  يف  يكون 
اليد باالجياب  التصويت عن قناعة حقيقية ويعد ان هذا رفع 
فيه جماملة وانام هو  بالسلب هو موقف ليست  او عدم رفعها 
ال  كان  اذا   .. التشخيص  عىل  وقدرته  قناعته  من  نابع  موقف 
يستطيع البد ان يفّعل املكتب اخلاص له وان يستعني بخرباء 
مهمني يف كل القضايا املطلوبة.. واآلن فرصة عند االخوة قبل 
من  واالستجابة  الوضع  هذا  بتنشيط  يبدأون   ً فعال  بأن  البدء 
التجارب املاضية.. ال يمكن نائب ان جيلس يف مكان وهو ال 
يعرف وظيفته متامًا.. وال مستعد ان يطّور نفسه ايضًا.. قطعًا 

الســـيد الصافـــي يدعـــو النـــواب الفائزين بمجلـــس النواب 
ل مسؤولياتهم، ويطالب بتفعيل 

ّ
القادم الى معرفة وتحم

الجانب الصناعي والزراعي في البلد

ّ
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اخلطبة من�شورة يف جملة االحرار العدد )439(
29/رجب/1435هـ املوافق 2014/5/29

سيكون كاّلً عىل املجلس..
األمر الثاين:

بعض املواضيع تكلمنا فيها سابقًا ولكن يبدو عدم تفاعل االخوة 
بمطالب قد تكون مصريية وقد تكون مسائل اسرتاتيجية او وجود 

بعض الرغبات السياسية لعرقلة بعض االمور.. 
الصناعات  وهذه  البسيطة  الصناعات  فيه  كانت  العراق  طبعًا 
اختفت  الصناعات  هذه  لكن  اليومي  الفرد  حياة  هتم  البسيطة 
لسبب او آلخر.. بعضها خمتف من سنني لكن مل تعد هلا احلياة مع 
كان   ً اختفت..مثال  الصناعات  بعض  لكن  برشية  طاقات  وجود 
الزجاج  وصناعات  التعليب  وصناعات  النسيج  صناعات  عندنا 

وبعض صناعات البرتوكيمياويات وامثال ذلك من الصناعات..
الصناعية  املشاريع  هذه  تتبنى  ان  اما  قضيتني:  امام  الدولة  اقول 
القطاع  اذا تركتها اىل  القطاع اخلاص لكن  املتوسطة او ترتكها اىل 
القومي  الناتج  قضية  يف  يدخل  هذا  ألن  الدعم  من  البد  اخلاص 

واالمن القومي واالمن الصناعي التي البد من توفره للبلد.
اجلانب  عن  تكلمنا  كم  الزراعي..  اجلانب  هو  الثاين  واجلانب 
الزراعي.. اجلانب الزراعي ليس املقصود هو ان ندعم فقط باملال 
ونعطي للجهة الزراعية نعطيه املال ليس املقصود ذلك، وانام البد 
تدعم  انت  ان  بمعنى  الدعم  يف  متكاملة  منظومة  عندنا  تكون  ان 
االرض..  استغالل  عدم  سبب  عن  تبحث  ان  البد  لكن  الفالح 
للمزرعة  تركه  ان تبحث عن سبب  الفالح لكن البد  انت تدعم 
وان يعمل يف املدينة.. هذه االسباب عندما تشّخص ستكون عند 

الداعم رؤية متكاملة..
االن انت عندما تدعم الفالح وتعطيه مال سيقول لك ليس املشكلة 
يف املال فاملال جزء من املشكلة ولكن ليس كل املشكلة.. الفالح 
يقول هذا اجلهد الذي انا ابذله عندما اجيء اىل مكان التسويق اجد 
املنتوج االجنبي اقل سعرًا من ذلك فأنا احتار حتى يف دفع اجرة 
املنتوج..هذا ليس دعاًم للفالح وانام هذا  التي نقلت فيها  السيارة 

تفعيل المكاتب الشخصية لكل عضو 
ح 

ّ
سواء كان في المحافظة التي ترش

منها او في عمله ومقصود من التفعيل 
هو ان يستعين بخبراء وكفاءات كي 

ن له حقيقة الموقف.. عندما يكون 
ّ
تبي

في موقف يحتاج الى تصويت مثال ً 
البد ان يكون هذا التصويت عن قناعة 

حقيقية ويعد ان هذا رفع اليد بااليجاب 
او عدم رفعها بالسلب هو موقف ليست 

فيه مجاملة وانما هو موقف نابع من 
قناعته وقدرته على التشخيص



تدمري لالقتصاد الزراعي بطريقة او باخرى..
ليس املشكلة توّفر احلاجة يف السوق وانام املشكلة كيف توفرت.. 
يكون  كي   اعطيت  ماذا  مقابلها  يف  وفرهتا..  التي  السبل  هي  ما 
هذا  مقابل  يف  ذهب  يشء  أي  الرخيص..  السعر  هبذا  املستورد 

السعر الرخيص؟! 
اذا كانت صدقة  الدول االخرى عليك؟!  هل هي صدقات من 
البد  يشء  مقابل  يف  واذا  فقري  غري  بلد  فانت  ترفض  ان  يفرتض 
نظرة  من  العراق  تفريغ  املعقول  غري  فمن  اليشء  عن  تبحث  ان 
اقتصادية صناعية باحلد االدنى ومن نظرة زراعية.. هذا أمر غري 
اين  االقتصاديون..  هبا  يتنبأ  التي  الكبرية  املخاطر  مع  معقول.. 

الرؤية يف هذا اجلانب؟! 
وغذائية  اقتصادية  تبعية  هناك  فقط  سياسية  تبعية  ليست  التبعية 
ال  اشياء  عليك  ستفرض  الغذاء  تعطيك  التي  اجلهة  وبالنتيجة 
تستطيع ان تقول )ال( الهنا ستحاربك يف لقمة الناس والشعب.. 
يا اهيا املسؤول جيب ان تضع رؤية واضحة.. االرايض اآلن بدأت 

تبكي وتئن من االمهال.. 
وهذه  مهم  استحقاق  امام  النواب  جملس  اآلن  للتاريخ  اقوهلا  انا 
جملس  ألن  النواب  جملس  يف  االساس  بالدرجة  مناطة  املسؤولية 
طريق  عن  ال��وزارات  تتشكل  ومنه  احلكومة  تنبثق  منه  النواب 

التفامهات توضع سياسة للبلد..
باملسائل  رؤية  له  تكون  ان  البد  مسؤولية  امام  النواب  جملس 

املصريية واالساسية يف البلد واآلن امامكم هذه الفرتة .. والنقطة 
االوىل ال تقول ال اعرف فانت جلست يف موقع البد ان تعرف.. 
انت غري معذور يف ذلك.. املعلومة االن من السهل احلصول عليها 
وانا ال احتدث عن جهة اسمها وزارة الصناعة او وزارة الزراعة.. 
انا احتدث عن حالة بلد البد ان تكون فيه جانب من الصناعة ال 
فمن  الزراعة  قضية  وايضًا  االحتياج..  حالة  يعطينا  ما  به  بأس 
يف  يزرع  ان  ممكن  الذي  اخلضار  نستورد  ان  العراق  عىل  املعيب 
وهو  التمور  يستورد  ان  اآلن  العراق  يف  املعيب  من  البيوت.. 
بلد التمور..  اآلن بعض االخوة اصحاب البساتني يشكون من 
امراض النخيل.. املشكلة بعض االخوة املسؤولني عن املحافظة 
حقيقة ال يكون عنده حرص يف املهنية فعندما تصعد هذه الطائرة 
تكافح تأيت للمكانات املوبوءة تفرغ حمتواه وتقول سجلنا طلعة..

املشكلة اكرب من هذا .. فكر هذا بلد وهذا منتوجنا .. وهذا زراعة 
االجداد فقبل 30 او 40 سنة العراق يصّنف االول يف النخيل.. 
مع تطور املكننة وزيادة االموال العراق يملك رصيدا  متواضعا 

يف النخيل..
انا احتدث عن اعمق من ذلك انا احتدث عن خطورة يف االقتصاد 
امام جملس  اعرض هذه  انا  الزراعة..  الوسطية ويف  والصناعات 
امانة عندكم  امانة يف اعناقكم زراعيًا واقتصاديًا  البلد  النواب .. 
.. اهلّمة والوطنية واالخالص جيعل بلدنا بخري.. والبلد مملوء من 

الكفاءات واخلربات العراقية.. 



وهي مواضع :
أحدها: احلامم وإن كان نظيفا، حتى املسلخ منه عند بعضهم، 

وال بأس بالصالة عىل سطحه.
الثاين : املزبلة.

الثالث : املكان املتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك.
الرابع : املكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع.

اخلامس : املكان الذي يذبح فيه احليوانات أو ينحر.
السادس : بيت املسكر.

السابع : املطبخ وبيت النار.
الثامن : دور املجوس إال إذا رشها ثم صىل فيها بعد اجلفاف.

التاسع : االرض الَسبخة.
العارش : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف.

احلادي عرش : أعطان االبل وإن كنست ورشت.
ومرابض  والبقر  واحلمري  والبغال  اخليل  مرابط  عرش:  الثاين 

الغنم.
الثالث عرش : عىل الثلج واجلمد.

الرابع عرش : قرى النمل وأوديتها وإن مل يكن فيها نمل، ظاهر 
حال الصالة.

اخلامس عرش : جماري املياه وإن مل يتوقع جرياهنا فيها فعال، نعم 
ال بأس بالصالة عىل ساباط حتته هنر أو ساقية وال يف حمل املاء 

الواقف.
السادس عرش:الطرق وإن كانت يف البالد ما مل ترض باملارة،وإال 

حرمت وبطلت))حرمت وبطلت( : ال تبطل عىل االظهر.(.

السابع عرش: يف مكان يكون مقابال لنار مرضمة أو رساج.
الثامن عرش : يف مكان يكون مقابله متثال ذي الروح، من غري 
عن  خيرجه  ال  نقصا  ناقصا  كان  ولو  وغريه  املجسم  بني  فرق 

صدق الصورة والتمثال، وتزول الكراهة بالتغطية.
التاسع عرش: بيت فيه متثال وإن مل يكن مقابال له.

العرشون: مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف، 
وترتفع بسرته، وكذا إذا كان قدامه عذرة.

احلادي والعرشون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو 
نقش شاغل بل كل يشء شاغل.

الثاين والعرشون: إذا كان قدامه إنسان مواجه له.
الثالث والعرشون: إذا كان مقابله باب مفتوح.

الرابع والعرشون: املقابر.
اخلامس والعرشون: عىل القرب.

السادس والعرشون: إذا كان القرب يف قبلته وترتفع باحلائل.
السابع والعرشون : بني القربين من غري حائل، ويكفي حائل 
واحد من أحد الطرفني، وإذا كان بني قبور أربعة يكفي حائالن 
أو  اخللف  جهة  يف  واالخر  اليسار  أو  اليمني  جهة  يف  أحدمها 
اإلمام، وترتفع أيضًا ببعد عرشة أذرع من كل جهة فيها القرب.

الثامن والعرشون: بيت فيه كلب غري كلب الصيد.
التاسع والعرشون: بيت فيه جنب.

الثالثون: إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غريها.
الواحد والثالثون: إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.

الثاين والثالثون: إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعري.

االمكنة املكروهة للم�شلي 

مزة
د ح

حمم
ة : 

ابع
مت



ح��ص��د ال��ن��ص ال��م��س��رح��ي )ص���وت ال��ح��س��ي��ن( للكاتب 

ال��ك��رب��ائ��ي االدي����ب رض���ا ال��خ��ف��اج��ي ال��م��رت��ب��ة األول���ى 

الرابعة(  بنسخته  المسرحي  الحسين  )ال��ق  بمهرجان 

الذي نظمه قسم النشاط الرياضي والمدرسي في 

المديرية العامة للتربية في محافظة بابل بالتعاون مع 

المدرسي  والنشاط  الرياضية  للتربية  العامة  المديرية 

ثورة  )الحسين..  شعار  تحت  واقيم  التربية  وزارة  في 

الفكر والموقف والتضحية( بمشاركة ثمان محافظات 

عراقية هي: )البصرة، كركوك، النجف األشرف، ميسان، 

بغداد، واسط، نينوى، بابل(.

يحصد المرتبة االولى في مهرجان »ألق الحسين«

نص مسرحي لكاتب كربالئي 

االستاذ رضا الخفاجي
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املرسحي:  العمل  مؤلف  اخلفاجي  رض��ا  االس��ت��اذ  وق��ال 
املخرج  بتوظيفه  اب��دع  مرسحي  نص  احلسني(  »)ص��وت 
تفعيل  خالل  من  العمل  وكادر  نوري  احلسن  عبد  البرصي 
دائاًم  اليه  نسعى  ما  وهذا  اجلمهور  ذهنية  اىل  وتقريبه  النص 
العامل  اىل  املحمدية األصيلة  املنظومة احلسينية  إيصال  هبدف 
والعنرصية«. واضاف  والطائفية  التشّنج  بعيد عن  بأسلوب 
من  جانب  اجتزاء  عىل  النص  هذا  يف  »حرصت  اخلفاجي: 
معارص  وبأسلوب  شعرية  بلغة  وتوظيفها  التارخيية  الوثيقة 
مرسحية  ومنها  اعاملنا  مجيع  عىل  العام  االسلوب  وه��ذا 
)صوت احلسني( وما يفرحنا حصوله عىل جائزة افضل نص 
مرسحي مع بقية النصوص املشاركة وهذا لن يأيت اال بجهود 
وتضافر اجلميع ممن حرصوا عىل تقديمه بالصورة االمجل فنيًا 

وتوظيفه بالشكل الصحيح«. 

من  العمل  نوري خمرج  احلسن  عبد  اوضح  متصل  يف سياق 
به جملة )املرسح احلسيني(:  البرصة يف ترصيح خص  حمافظة 
من  الكثري  وواجهتنا  سهلة  تكن  مل  ل��ه  »االس��ت��ع��دادات 
املصاعب  لكننا  كان لدينا هدف واحد وهو القضية احلسينية 
العمل  هذا  وانجزنا  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  وحب 
خالل فرتة قصرية وهلل احلمد اننا تلقينا كلامت رائعة من قبل 
احلضور والنقاد الذي انصفوا العمل ووصفوه بالرائع وحاز 
املهرجان،  يف  املشاركة  النصوص  ضمن  نص  افضل  عىل 
فضاًل عن تلقينا دعوات حمبة ليعرض يف خمتلف املحافظات 
العراقية ، مضيفًا بالقول اننا حرصنا عىل  ان يكون العرض 
وتوظيفه  الثغرات  من  اي  تشوبه  وال  متكاماًل  املرسحي 
بالطريقة األمثل بحيث ان كل شخصية كانت حتمل بطولة«.
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 منه على تقديم أفضل الخدمات العاجية..
ً
حرصا

الشيخ الكربالئي يطلع على عالج المرضى 
في مؤسسة وارث الدولية 

اطلع ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد 
الكربائي )دام عزه( يرافقه السيد محافظ كرباء المهندس نصيف جاسم الخطابي ورئيس  المهدي 
هيأة الصحة والتعليم الطبي الدكتور ستار الساعدي على معالجة المرضى مؤسسة وارث الدولية لعاج 
األورام السلطانية, في منطقة المعملجي بكرباء المقدسة، كما تفقد سماحته حاالت المرضى الراقدين 
الصغرى  العمليات  على   

ً
ايضا واطاع  لهم  المقدمة  والعاجية  الطبية  والخدمات  المستشفى,  في 

والكبرى التي جرت خال هذه الفترة برفقة نخبة من الكادر الطبي والهندسي وبقية االختصاصات.
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»أطلع  املؤسسة:  مدير  العابدي  محزة  حيدر  الدكتور  وقال 
الطبية  اخل��دم��ات  طبيعة  عىل  له  امل��راف��ق  وال��وف��د  سامحته 
والتقى  املؤسسة,  يف  الراقدين  للمرىض  املقدمة  والعالجية 
من  املؤسسة,  داخل  العالج  يتلقون  الذين  املرىض  بعض  مع 
والبرصة،  واملوصل,  )االنبار,  حمافظة  من  املحافظات  خمتلف 
والنارصية, والكوت( كام وّجه سامحته باالطالع عىل الوضع 
املادي واحلالة املعاشية للمرىض وقدرهتم عىل تغطية تكاليف 

العالج«.
وأضاف: »لقد وّجه حمافظ كربالء املقدسة بتقديم التسهيالت 

االدارية من ناحية منح االرض املقابلة للمستشفى، كام وجه 
سامحة الشيخ الكربالئي بتقديم الدعم من ناحية االضافات 

التي ستضاف اىل املستشفى«.
خالل  اجريت  التي  العمليات  »ع��دد  اىل  العابدي  وأش��ار 
عملية   )40( من  اكثر  بلغ  بأنه  للمستشفى  االويل  التشغيل 
نوعية، أما املرىض الذين يتلقون العالج االشعاعي ويتعدى 
جلسات  يتلقون  مريض   )100 اىل   80( من  اكثر  عددهم 
مواعيد  بسبب  منوها  الواحد,  اليوم  يف  االشعاعي  العالج 
االشعاعي  العالج  لقسم  التشغيلية  الطاقة  انتظار سنزيد من 

ه 
ّ

العابدي: الشيخ الكربالئي وج

باالطالع على الوضع المادي والحالة 

المعاشية للمرضى وقدرتهم على 

تغطية تكاليف العالج..
الدكتور 

حيدر حمزة العابدي
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خدمات  تقدم  اجهزتنا  الن  الواحد  باليوم  مريضا   )150( اىل 
تقنية  وهي  اخرى  اماكن  يف  تقدم  ال  اشعاع  خدمات  من  نوعية 

)رابيد ارك(«.
وتابع العابدي: »بالنسبة للعمليات التي اجريت داخل املستشفى 
من العمليات النوعية هي عمليات )ترشيح الغدد اللمفاوية يف 
عمليات  وهي  للثدي(  احلارسة  والغدد  الرحم,  واورام  البطن, 
لكي  عاليا  تدريبا  ومدربة  متقدمة  وتقينه  ماهرة  ايد  اىل  حتتاج 
الغدد  واورام  العنق  يف  اللمفاوية  الغدد  وترشيح  اجراؤها،  يتم 

االطفال  اورام  هو  العمليات  من   التنوع  هذا  املتقدمة  اللعابية 
االنسجة  واورام  الكىل  ألورام  عمليات  عدة  اج��راء  تم  حيث 
الرخوة وهو تنوع كبري التي تم اجراؤها خالل الفرتة التجريبية«.
من جهة أخرى حتدث الدكتور نوفل الشدود اختصاص جراحة 
املرىض  ورضا  الناس  رضا  هو  املؤسسة  هذه  يميز  »ما  األورام: 
العتبة  قدمته  ما  وإن  وخصوصًا  الفرتة،  هذه  يف  تعاجلوا  الذين 
احلسينية املقدسة واملرجعية الدينية العليا أراد منه أن يكون العالج 
جمانيا ومميزا يف العراق ألول مرة، حيث ان تكاليف هذه الرشحية 
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وعالج  وعمليات  ومراجعة  تشخيص  من  جدا  عالية  نسبتها 
يميز  ما  هو  اخلدمة  هذه  تكامل  ان  كياموي،  وعالج  اشعاعي 
بالتايل اطلع عىل ما موجود فيها وابدى استعداده  هذه املؤسسة 
عىل  واملرشفني  للعاملني  صادقة  نية  من  ملسه  ملا  املحافظ  السيد 
هذه املؤسسة لتطوير العمل والنهوض بواقع مرىض االورام يف 
العراق من الناحية العملية والناحية العلمية والناحية التعليمية، 
هي  خدمية  كوهنا  اىل  باإلضافة  ايضا  تعليمية  مؤسسة  ألهن��ا 
االورام ومتخصص لألشعة واالشعة  مركز متخصص جلراحة 

التداخلية والطب النووي واالشعاع ان شاء اهلل نحن هبذا االجتاه 
الكامل  دعمة  عن  واعرض  اعجابه  عن  اعلن  املحافظ  السيد 
انحاء  ومجيع  كربالء  يف  ملرضانا  خدمة  هي  املستقبلية  للمشاريع 
العراق«.جدير بالذكر أن مستشفى وارث الدولية قدمت العالج 
قبل  من  بتوجيه  املرىض  كافة  اىل  باملجان  والكيميائي  االشعاعي 
فخر  والدة  بمناسبة  ايام  مخسة  طيلة  الكربالئي  الشيخ  سامحة 
البرشية النبي االكرم )صىل اهلل عليه وآله( وسبطه اإلمام ايب عبد 

اهلل جعفر الصادق )عليه السالم(.

ما يميز هذه المؤسسة هو 

رضا الناس ورضا المرضى الذين 

تعالجوا في هذه الفترة، 

 وإن ما قدمته 
ً
وخصوصا

العتبة الحسينية المقدسة 

والمرجعية الدينية العليا أراد 

..
ً
منه أن يكون العالج مجانيا
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من أجل تفعيل مس���رح الطفل ونقل القضية الحس���ينية بصور فنية مغايرة في المس���رح والسينما، 
وبن���اء طفول���ة س���ليمة في طريق مبادئ اإلمام الحس���ين )عليه الس���ام( الس���امية، وغرس���ها في 
م قس���م رعاية وتنمية الطفولة التابع للعتبة الحس���ينية المقدس���ة عروضا 

ّ
النف���وس من���ذ الصغر، قد

مسرحية على خشبة البيت الثقافي في كرباء بعنوان )بانتظار المطر( و)الحسين حي( وذلك على 
خش���بة مس���رح البيت الثقافي في كرباء، بهدف اس���تذكار ش���هداء الطف والحش���د الشعبي الذين 
ضح���وا بالغال���ي والنفيس من أج���ل إعاء كلمة الحق، بحضور أس���اتذة وأكاديميين ومس���رحيين إلى 

جانب جمهور واسع من العوائل الكربائية وأطفال الشهداء. 

مسرحية )الحسين حي( للفنانة اإليرانية )راضية زادة( .. 

الحسينية  القضية  أبعاد  تجسيد 
والجهاد الكفائي فنيًا
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جملة )األحرار( واكبت احلدث ميدانيًا وسجلت عىل لسان 
مسؤوليها أهم ما جيب عىل املتلقي معرفته عن كثب، فقال 
وتنمية  رعاية  قسم  مسؤول  احلسناوي(  )حممد  األستاذ 
اجلهود  تواصل  واإلدارية  الفنية  القسم  كوادر  إن  الطفولة: 
كربالء  مدينة  يف  واملرسحية  الفنية  احلركة  تفعيل  أجل  من 
الفنية  واملسابقات  املهرجانات  إقامة  خالل  من  املقدسة، 
اإلنسانية  القضايا  يف  للكتابة  الشباب  حتفيز  إىل  هتدف  التي 
الثورة  ومبادئ  قضايا  عن  فضال  والرتبوية،  واألخالقية 
احلسينية وغريها، لكي تصل إىل اجلمهور عن طريق املرسح، 

كون املمثل يف متاس مبارش مع اجلمهور«. 
هو  كربالء  يف  الطفل  م��رسح  »ان  احلسناوي،  وأض��اف 
وسهلة  مناسبة  فنية  بصورة  احلسينية  القضية  لنقل  تفعيل 
بيته  واهل  احلسني  لالمام  تارخيية  واقعية  أح��داث  نقل  يف 
والعوائل  لألطفال  تقدم  والتي  السالم(،  )عليهم  األطهار 
ليتأسوا بمصيبة أهل البيت )عليهم السالم( وما قدموه من 

التضحيات من اجل الدفاع عن الدين واإلنسانية«.
)بانتظار  مرسحية  شهد  املرسحي  »العرض  أن  اىل  مشريًا 
املطر( من تأليف وسام القريني وإخراج ميثم البطران والتي 

الحسناوي: مسرح الطفل في كربالء هو تفعيل لنقل 

القضية الحسينية بصورة فنية مناسبة وسهلة في نقل 

أحداث واقعية تاريخية لالمام الحسين )عليه السالم(
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تناولت أحداث واقعة الطف والسيدة رقية )عليها السالم( وربطها مع الوقت احلايل 
للشهداء الذين لبوا نداء اجلهاد الكفائي الذي أعلنته املرجعية الدينية العليا من اجل 
الدفاع عن األرض واملقدسات، اما مرسحية )احلسني حي( للفنانة اإليرانية )راضية 
السيدة  بمصيبة  وربطه  الشهداء  زوجات  عن  حتدث  -مولدراما-  عمل  وهو  زادة( 
األداء  بني  روحيا  تالمحا  عرضها  يف  املرسحية  شكلت  وقد  السالم(،  )عليها  زينب 

والتلقي فأرتفع شجن العاطفة يف اجلمهور«. 
منوهًا عن استمرار برنامج العروض كان ملدة ثالثة أيام. 

العراق  مستوى  عىل  األول  عمله  يكون  الن  يسعى  »القسم  ان  احلسناوي:  وتابع 
ومميزاعربيا وعامليا حيث حققنا جوائز كثري منها حصلنا عىل افضل مؤسسة عاملة يف 
جمال األطفال يف العراق يف مسابقة )املحرتف( التي أقيمت يف العراق كذلك حصلنا 
القادمة سوف تقدم  العراق وافضل أنشودة لألطفال، ويف األيام  عىل افضل جملة يف 
األسنان(  و)عيادة  )طربوش(،  منها  عام  بشكل  للطفل  موجهة  مرسحية  عروضا 
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وعروضا أخرى ضمن خطة عمل يسري عليها القسم«. 
مرسحية  »ان  البطران(:  )ميثم  املرسحية  خمرج  قال  جهته  من 
الطف  واقعة  بني  األح��داث  ربط  عىل  تعمل  املطر(  )بانتظار 
السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  عيال  عىل  جرى  وما  اخلالدة 
التأيس بأهل  الذين جيب عليهم  الشعبي  وأبناء شهداء احلشد 
بيت اإلمام احلسني )عليه السالم(، من خالل طفلتني إحدامها 
هي رقية بنت اإلمام احلسني )عليه السالم(، وهدى ابنة الشهيد 
إىل  واملقدسات، إضافة  الدفاع عن األرض  استشهد يف  الذي 

ان العرض املرسحي يتحدث عن الشهداء من القوات األمنية 
اجل  من  الدينية  املرجعية  نداء  لبوا  الذين  الشعبي  واحلشد 
الشهداء  وأيتام  عوائل  حال  كذلك  املقدسات  عن  الدفاع 
واحلالة النفسية التي يمرون هبا وتوجيههم ب�أن يتأسوا ملصيبة 
كذلك  مصائبهم  عليهم  فيهان  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
األطفال من اجل ملء  التعامل مع  العوائل عىل كيفية  توجيه 

فراغ فقدان األب الشهيد«.

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

19



 لطلب إدارة معاهد المكفوفين وضعاف البصر في محافظتي الديوانية 
ً

استجابة

والس���ماوة، ومن أجل االس���تفادة من خبرات العتبة الحسينية المقدسة إزاء هذه 

الش���ريحة، أقام معهد نور الحس���ين )عليه الس���ام( للمكفوفي���ن وضعاف البصر 

ع س���يد الش���هداء في العتب���ة المطه���رة دورة تخصصي���ة وتطويرية 
ّ

وعل���ى مجم

( من كا 
ً
���ت )13 متدّربا

ّ
لمعلمي ش���ريحة المكفوفين حملت  اس���م )إرادة(، وضم

الجنسين. 

من أجل تعميم تجربته الناجحة برعاية المكفوفين

معهد نور الحسين يقيُم دورة تخّصصية 
لمعّلمي المعاهد الحكومية
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»ُأقيمت  العكايب:  إبراهيم  حيدر  ال��دورة،  عىل  املرشف  وقال 
دورة )إرادة( اخلاصة بمعلمي رشحية املكفوفني وضعاف البرص 
لكوادر معاهد املكفوفني الرسمية يف حمافظتي الديوانية والساموة 
والربنامج  )برايل(  اخلاصة  الكتابة  طريقة  املتدربني  لتعليم 
تعد  حيث  والسلوك،  السري  ومهارات  احلاسوب  عىل  الناطق 

هذه املضامني األبرز واالهم يف تدريس املكفوفني«.
وأضاف، »توّزعت مضامني الدورة عىل سبعة أيام، وبلغ عدد 
تلبية  الدورة  املستفيدين منها )13( متدربًا، حيث جاءت هذه 
احلسني  نور  معهد  إدارة  إىل  املعاهد  تلك  إدارة  قّدمته  لطلب 
بالدور  منها  إيامنًا  البرص  وضعاف  للمكفوفني  السالم(  )عليه 

الكبري والنتائج املثمرة التي يقدمها املعهد لتلك الرشحية«.
املوضوعات  أبرز  تقديم  املعهد حرصت عىل  إن »إدارة  وتابع: 
التي هتّم رشحية املكفوفني وتساعدهم يف االندماج مع املجتمع 
بأقل األرضار، وقد ُوِضعت الدورة وفق خطط عمل مدروسة 

وكاملة، ومقسمة عىل سبعة ايام بواقع حمارضتني«.
وأشار العكايب إىل أن »الدورة هتدف باألساس إىل زيادة خربات 
استخدام  عن  فضاًل  )برايل(  لغة  تعّلم  ومنها  البرص  فاقدي 
احلاسوب الناطق ألداء بعض األعامل أو التواصل مع اآلخرين 
يف  التنقل  من  والسلوك  السري  مهارات  متّكن  فيام  وغريها، 

الطرقات باستخدام )الِعيص اخلاصة(«.

حيدر إبراهيم العكابي
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يف  رغبتهم  منهم  ملسنا  املشاركني  »املتدربني  بأن  أيضًا  وأكد 
وقد  املكفوفني،  ما هيم رشحية  االستفادة واالطالع عىل كل 
طلبوا من إدارة املعهد أن تستمّر بإقامة هكذا دورات«، منوهًا 
لتخريج متدّرب  أيام ال تكفي  أن »سبعة  إىل  ذاته  الوقت  يف 
مع  التفاعل  كيفية  عن  الكاملة  املعلومات  كسب  عىل  قادر 
املكفوفني، ولكن احلاجة املاسة هلا ولضيق وقت املتدربني تم 

تقليص مّدهتا«.
ولفت العكايب إىل أن »هذه الدورة ليست األوىل التي يقيمها 
تطويرية  دورات  عدة  سبقتها  بل  املعلمني،  إلعداد  املعهد 

الرشحية،  بتلك  اخلاصة  واملعاهد  املكفوفني  ألهايل  وتنموية 
بابل وواسط وذي قار  حيث شملت متدربني من حمافظات 

وميسان باإلضافة إىل صالح الدين«.
لرشحية  يقّدمه  بام  فخور  »املعهد  بأن  حديثه  العكايب  وختَم 
يمكن القول اهنا شبه مهّمشة جمتمعيًا، وتفتقر لالهتامم رغم 
امتالكها للكثري من مقّومات النجاح والتأثري مثل اآلخرين«، 
متأماًل أن »تكوَن هناك مبادرات تثقيفية وتوعوية وتشجيعية 

يف املجتمع ملساعدة هذه الرشحية«.
باحث  وهو  عون،  عبد  قحطان  املتدرب  حتدث  جانبه  من   

ابي: المعهد 
َ
العك

مه 
ّ
فخور بما يقد

لشريحة يمكن 

القول انها شبه 

 ،
ً
شة مجتمعيا

ّ
مهم

وتفتقر لاهتمام 

رغم امتاكها للكثير 

مات النجاح 
ّ

من مقو

والتأثير مثل اآلخرين..

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

22



اجتامعي وإعالمي يف هيأة ذوي االحتياجات اخلاصة بمحافظة 
العتبة  إنسانية لدى  إن »ما وجده من خدمات  قائاًل:  الديوانية 
يشء  املكفوفني  برشحية  اخل��اص  ومعهدها  املقدسة  احلسينية 

عظيم ومهم جدًا«.
اإلمام احلسني )عليه  نور  إدارة وكادر معهد  »أشكر  وأضاف، 
طريقة  تعلم  ان  حيث  املهمة،  الدورة  هذه  إلقامتهم  السالم( 
نقّدم  ان  أجل  لنا؛ من  كبريًا  ُيعدُّ مكسبًا  )برايل(  لغة  استخدام 

أكرب خدمة ممكنة ملستفيدي معهدنا«.
التي كسبناها  القيمة  املعلومات  أن »كمية  إىل  ولفت عبد عون 

خالل الدورة أعطتنا انطباعات مهمة وأفكارًا جديدة يف كيفية 
التعامل مع املكفوفني واالستفادة مما نقدمه هلم«.

وتابع: »نأمل ان تستمر العتبة احلسينية املقدسة يف اقامة دورات 
للصالح  خدمة  واالنسانية  اخلدمية  اجلوانب  كافة  يف  تعليمية 

العام واملجتمع«.
كافة  وّف��رت  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  اىل  اإلش��ارة  وجت��در 
املستلزمات التي حتتاجها الدورة، بدءا من قاعات املحارضات 
وكل  والطعام،  املبيت  بتوفري  وانتهاًء  واملحارضين  واحلاسوب 

هذا جاء بشكل جماين.

المتدرب قحطان عبد عون

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

23



تس���تمر األمانة  العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة بدعم وتلبية احتياجات ايتام 

الش���هداء وعوائلهم باس���تضافتهم وتكريمهم في الصحن الحس���يني المش���رف، 

وفاًء وتقديرا للدماء التي س���الت دون الوطن، هذا ما تحدثت به مس���ؤولة مركز 

الحوراء زينب في العتبة الحس���ينية المقدس���ة المهندسة سارة محمد الجليحاوي 

:
ً

والتي اضافت قائلة

العتبة الحسينية المقدسة 

تكّرم عوائل الشهداء
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مركز  مع  بالتعاون  املثنى  يف  االرسي  االرش��اد  مركز  »نظم 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  السالم(  )عليها  زينب  احل��وراء 
)خلود  برنامج  ضمن  الشهداء  وابناء  عوائل  تكريم  برنامج 
عوائل  لرعاية  االرسي  االرشاد  مركز  اعّدُه  الذي  الشهداء( 

الشهداء وااليتام«.
احلسني  االمام  زيارة  الربنامج  »تضمن  اجلليحاوي  وتابعت 
لعوائل  اخلاص  السالم(  )عليهم  العباس   الفضل  ايب  واخيه 
احلسينية  العتبة  يف  استضافتهم  خالل  من  وااليتام  الشهداء 
الربامج  من  سلسلة  ضمن  تأيت  االستضافة  وه��ذه  املقدسة 
مركز  يتبناها  التي  وااليتام  الشهداء  عوائل  لرعاية  اخلاصة 
احلوراء زينب )عليها السالم( يف حمافظة كربالء واملحافظات 
األيتام وتشجيعهم عىل حفظ بعض  االخرى، سعيا يف حتفيز 

)عليهم  البيت  أهل  ختص  التي  االم��ور  وبعض  االحاديث 
السالم( واملشاركة هبا ذلك لتقوية اساليبهم اخلطابية«.

وااليتام  الشهداء  عوائل  تكريم  تم  ذلك  اىل  »اضافة  وتابعت 
بوجبة غداء  التربك  اخرى، كذلك  عينية  مالية وهدايا  بمبالغ 
يف مضيف االمام احلسني )عليه السالم( واداء الزيارة اجلامعية 
من  الفعاليات  هذه  ترتكه  ملا  السالم(  )عليه  االمام  صحن  يف 
أثر طيب يف نفوس االطفال والنساء احلارضات من االرامل 
املقدسة  واملراقد  كربالء  زيارة  يف  صعوبة  جيد  البعض  لكون 
اقامة  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  تبادر  لذا  االمر،  ويل  لغياب 
جاهدة  وتعمل  الرشحية  هذه  خالهلا  من  ترعى  التي  الربامج 
بعوائل  الفرص وتزيد من االهتامم  الصعاب وتوّفر  ُتذليل  يف 

الشهداء االبرار«.

العتبة الحسينية المقدسة 

تكّرم عوائل الشهداء
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ر الشيخ محمد هادي معرفة )رضوان الله تعالى عليه( إن علم الفقه 
ّ

يرى العالم والفقيه والمفس
 يشمل كّل جوانب الدين، وبما 

ً
 أعطى للفقه معنى واسعا

ْ
ة، إذ

ّ
هو العلم األساس في العلوم الديني

 وسيلة لتثبيت مذهٍب ما هي 
ّ

؛ ألّن أهم
ً
ا
ّ
 أساسي

ً
ه جهادا

ُّ
أّن الجهاد كان لتثبيت أسس الدين كان التفق

ثقافة ذلك المذهب.
 نقول: 

ً
 نقول: فهم الدين؛ وأحيانا

ً
 بين الفقه والفهم، فأحيانا

ً
 تفاوتا

َ
كما ويرى )رحمه الله( أن هناك

 عن أن الفقه الشيعي 
ً
فقه الدين، فالفقه عنده يعني الفهم الدقيق لمعرفة اإلسام األصيل، فضا

ل 
ّ
ما هو االلتفات إلى الشرائط ومقتضيات الزمان، والتغير والتبد

ّ
كما يراه غني وكامل، وعمل الفقيه إن

الحاصل في الموضوعات، ليستفيد من حركة الزمان، ويواجه المسائل الحادثة.
 بحرص شديد 

َ
 من آللئه ما استطعنا، ونقف

َ
وها نحن اليوم، نبحر بسفينتنا في بحر هذا الرجل، لنجمع

مه في خدمة الشريعة وترويج الدين.
ّ
عند سيرته الشريفة، وما قد

”
ْ

“نوٌر من األنواِر والهداية

الشيخ محمد هادي معرفة الكربائي

إعداد/ علي الشاهر
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والدة مشرعة على العلم

يف بيت علمّي ورث فيه األبناء عن آبائهم العلَم واألدَب 
وحب أهل البيت )عليهم السالم(، ولَِد يف العام )1348 
ه� � 1930 م(، العامُل الكبري والفقيه املجّدد الشيخ حممد 
هادي معرفة )معرفت(، وذلك يف مدينة كربالء املقّدسة 
ومفكرين  جهابذة  علامء  اإلسالمي  للعامل  أنجبت  التي 
من  معرفة  حممد  بن  عيل  الشيخ  ووال��ده  كبار،  وأدب��اء 
السيدة  ووالدته  املقدسة،  املدينة  يف  املعروفني  اخلطباء 
زهراء بنت احلاج هاشم من أعيان وجتار كربالء املقدسة، 
وهو أيضًا من أحفاد الشيخ أيب القاسم عبد العايل املييس 
الذي هاجَر من قرية ميس يف  امليسية(  صاحب )الرسالة 
جبل عامل بلبنان إىل مدينة أصفهان اإليرانية، ومن ثم إىل 

كربالء املقدسة واستقّر فيها.
أبيه  من  احلوزوية  علومه  اهلل(  )رمحه  معرفة  الشيخ  تلقى 

والنجف  املقدسة  كربالء  يف  الكبار،  األساتذة  من  ومجع 
عمر  يف  وهو  أبوه  أرسله  حيث  املقدسة،  وقم  األرشف 
فدرس  والكتابة  القراءة  يتعلم  لكي  املدرسة  إىل  اخلامسة 
املقدمات عىل يد الشيخ عيل أكرب النائيني وعىل يد والده، 
اللغة واملنطق عند جمموعة من األساتذة ومنهم:  ودرس 
والشيخ  الشريازي،  حممد  السيد  التنكابني،  سعيد  السيد 
يد  الفقه واألصول عىل  املازندراين، ودرس  حممد حسني 
اخلطيب  حممد  الشيخ  الكربايس،  حممد  الشيخ  من:  كل 

والسيد حسن احلاج آغا مري القزويني.
ه�(،   1381( عام  يف  املرموق  اخلطيب  والده  وفاة  وبعد 
النجف األرشف من أجل إكامل  إىل  الشيخ معرفة  هاجَر 
علامئها  أكابر  يد  عىل  الرشيفة  العلمية  احلوزة  يف  دراسته 
أبو  السيد  اإلم��ام  احلكيم،  حمسن  السيد  )اإلم��ام  وه��م: 
اإلمام  الزنجاين،  باقر  امل��ريزا  اإلم��ام  اخلوئي،  القاسم 
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 الكبير الذي ال 
ُ
هذا النشاط

تسعفنا فيه هذه السطور 

القليلة على الوقوف عنده، 

 بالنسبة 
ً
 جدا

ً
كان مرعبا

للطغمة الفاسدة التي 

حكمت العراق وجرى تهجيره 

إلى إيران..

الشيخ حسني احليل، واإلمام اخلميني(، باإلضافة إىل حضوره 
األساتذة يف  أشهر  يد  املتعالية عىل  الفلسفة واحلكمة  دروس 

ذلك الزمان.
نشاط علمي وثقافي أرعب الطغاة

كان للشيخ اهلامم نشاطات علمية ودينية وثقافية كبرية، أسهمْت 
بالثقافة احلّقة للنبي األكرم  إسهامًا يف نرش املعرفة والتعريف 
ومن  والسالم(،  الصالة  أفضل  وعليهم  )عليه  األطهار  وآله 
بينها اسهامه مع جمموعة من فضالء احلوزة العلمية بتأسيس 
جملة شهرية بعنوان )أجوبة املسائل الدينية( التي كانت هتدف 
إىل إجابة أسئلة الناس الدينية وقد انترشت هذه املجلة انتشارًا 
رواجا  القت  وقد  العراقية،  اجلامعات  يف  خصوصا  واسعًا 
كذلك يف بعض اجلامعات الكربى خارج العراق، إضافة إىل 

قيامه بالتدريس يف احلوزة العلمية واجلامعات العراقية.
القليلة  السطور  فيه هذه  تسعفنا  الذي ال  الكبري  النشاُط  هذا 
الفاسدة  بالنسبة للطغمة  عىل الوقوف عنده، كان مرعبًا جدًا 
التي حكمت العراق، ففي سنة )1973 م( كان الشيخ معرفة 

من بني املئات من الذين أجربهم النظام املباد عىل ترك العراق 
وهتجريهم إىل إيران، فانتقل )رمحه اهلل( مبارشًة إىل حوزة قم 
كام  والتأليف،  بالتدريس  العلمّية  أنشطته  فيها  وبدأ  املقدسة 
انشغل بالبحوث القرآنية أيضًا وقد أثمرت جهوده عن كتابة 
جمموعة من اآلثار يف القرآن وعلومه وهي: )كتاب »التمهيد يف 
علوم القرآن« يف ستة أجزاء، وكتاب »التفسري واملفرّسون« يف 
جزئني(، إضافة إىل آثاره املبهرة األخرى ومن بينها: )شبهات 
القرآن،  علوم  اجلامع،  األثري  التفسري  القرآن،  حول  وردود 
متهيد  األرض،  مالكية  األرواح،  تناسخ  القرآن،  علوم  تعليم 

القواعد »تقريرات درس اإلمام اخلوئي« وغريها(.
رحيُل العالم الكبير

يف يوم )29 ذي احلجة سنة 1427 ه� - 2007( انتقَل الشيخ 
حممد هادي معرفة إىل جوار ربه عن عمر ناهز ال� )76( يف حمل 
إقامته بمدينة قم املقدسة، وقد صىل عىل جثامنه الفقيه السيد 
آية اهلل شبريي الزنجاين وُدفن يف حرم السيدة فاطمة املعصومة 

)عليها السالم(.
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من هم الراسخون في العلم؟

الراسخون يف العلم هم من ملسوا من املتشابه وجه التشابه فيه 
أواًل، ثم متكنوا من الوصول إىل وجه خترجيه الصحيح يف هناية 

األمر، ألن فهم السؤال نصف اجلواب كام قيل.
إذ الراسخون يف العلم هم من عرفوا من قواعد الدين أسسها 
الرصينة،  مبانيها  أصول  الرشيعة  واقع  من  ودرسوا  املكينة، 
أن  عرفوا  اللفظ،  ظاهر  يف  خيالفها  بام  جوهبوا  ما  إذا  ثم  ومن 
له تأوياًل صحيحًا، جيب التوصل إليه يف ضوء تلكم املعارف 
يف  حتصله  أهله،  من  وكان  شئ،  طلب  يف  جد  ومن  األولية، 
شيئًا  الدين  من  يعرف  فال  األعمى  اجلاهل  أما  املطاف.  هناية 

سوى ظواهره، من غري أن يميز بني حمكامته واملتشاهبات.
بام أهنم واقفون عىل قواعد  العلامء الصادقني،  واخلالصة: أن 
ما  إذا  الدقيقة،  ومقاييسه  الرشع  بموازين  الرشيعة،وعارفون 
استنباط  عىل  قادرون  هم  األمور  متشابكات  عليهم  عرضت 

حقائقها وعىل أوجه خترجياهتا الصحيحة.
ومن ثم فإهنم يعلمون تأويل املتشاهبات بفضل رسوخهم يف 
فينا  جاهدوا  ﴿والذين  العاملني  رب  بعناية  الدين  حقيقة  فهم 
ِذيَن  ِذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى﴾، ﴿الَّ ُ الَّ لنهدينهم سبلنا﴾، ﴿َوَيِزيُد اهللَّ
قال  وقد  امْلاََلئَِكُة﴾،  َعَلْيِهُم  ُل  َتَتَنزَّ اْسَتَقاُموا  ُثمَّ   ُ اهللَّ َنا  َربُّ َقاُلوا 
َغَدًقا﴾.  اء  مَّ ْسَقْيَناُهم  أَلَ ِريَقِة  الطَّ َعىَل  اْسَتَقاُموا  ِو  ﴿َوَألَّ تعاىل: 
أوليس العلم بحقائق الرشيعة البيضاء من املاء والغدق؟ إهنا 
رشبة حياة العلم، يفيضها اإلله تعاىل عىل من يشاء من عباده 

املؤمنني، ويطلعهم عىل أرسار امللك وامللكوت يف العاملني.
وأول الراسخني يف العلم هو رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. قال 
اإلمام حممد بن عيل الباقر )عليه السالم(: )أفضل الراسخني 
يف العلم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قد علم مجيع ما أنزل 
عليه  لينزل  اهلل  كان  وما  والتأويل،  التنزيل  من  القرآن  يف  اهلل 
شيئًا مل يعلمه تأويله(. ثم باب مدينة علمه أمري املؤمنني )عليه 
أمجعني(.  عليهم  اهلل  )صلوات  بعده  من  واألوصياء  السالم( 

اهلل  )إن  السالم(:  )عليه  الصادق  حممد  بن  جعفر  اإلمام  قال 
علم نبيه التنزيل والتأويل، فعلم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. 

عليًا عليه السالم وعلمنا.(.
رجال  العصور-  عرب  املسلمني-  أظهر  بني  استمر  وهكذا 
الطريقة  عىل  واستقاموا  فثبتوا  عليه،  اهلل  عاهدوا  ما  صدقوا 
وآله:  عليه  اهلل  اهلل صىل  قال رسول  ماء غدقا.  فسقاهم رهبم 
حيمل هذا الدين يف كل قرن عدول ينفون عنه تأويل املبطلني.

بالراسخني  الربانني  الكتاب  أهل  علامء  عن  التعبري  جاء  وقد 
ُيْؤِمُنوَن  َوامْلُْؤِمُنوَن  ِمْنُهْم  اْلِعْلِم  اِسُخوَن يِف  ِكِن الرَّ يف العلم ﴿لَّ
ساروا  الذين  العاملني،  العلامء  أن  عىل  دلياًل  إَِليَك﴾  ُأنِزَل  باَِم 
الرشيعة  بحقائق  معرفتهم  وكملت  القويم،  الدين  منهج  عىل 
الطاهرة، هم راسخون يف العلم، ويعلمون التأويل. قال اإلمام 
الصادق عليه السالم: )نحن الراسخون يف العلم، فنحن نعلم 

تأويله(.

بقلم: الفقيد الراحل الشيخ معرفة
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من  العاملني  نساء  سيدة  الشموخ  وقمة  اخللود  هذا  هرم  ويف 
واتم  السالم  افضل  )عليها  الزهراء  فاطمة  واآلخرين  األولني 
التسليم(، التي كلام حاول التاريخ املزيف التضليل عىل ارشاقها، 
ازداد تأللؤًا وتسامى مجااًل وعلوًا  يف ذرى العز والكرامة، ومَل ال 
املطهرة  واله وسلم(،  اهلل عليه  الرسول )صىل  وهي هبجة قلب 

بنص اجلليل، ومن افتخر بكسائها جربيل .. 
وتقول املؤلفة )ام عيل مشكور( يف مقدمة كتاهبا )الزهراء املرضية 
العلمي  االمام احلسني  الصادر عن جممع  املكتبة االسالمية(  يف 
احلسينية  العتبة  يف  السالم(  البيت)عليهم  أهل  تراث  لتحقيق 
املقدسة للعام )2015م(، ان الكتاب احتوى عىل واحد وثالثني 
مرة  ألول  يتناول  وهو  اهلجاء  احرف  حسب  ترتبت  موضوعًا 
مجيع املصنفات التي كتبت عن موالتنا )عليها السالم( وبجميع 

اللغات.. 
وتأيت امهيته لربط حارض الشعوب بامضيها وتوقفها عىل مسالك 
خلود  اىل  ادت  التي  املشهودة  املواقف  ليضمن  وحاميها  قادهتا 
فاطمة  موالتنا  تعد  لذلك  املجيد  وتارخيهم  احلسن  ذكراهم 
قلب  وهبجة  الفردوس  تفاحة  هي  السالم(  )عليها  الزهراء 

قراءة: ضياء األسدي، ايمن الميالي

ال يخف���ى على المتطلع الكريم ما ل�)الببلوغرافيا( من اهمية في تراث 

البش���رية، فهي تربط حاضر الش���عوب بماضيها، وتوقفها على مسالك 

قادته���ا وحاميه���ا، والس���يما الربانيي���ن الذي���ن اثبتوا وثبتوا ف���ي مواقف 

مشهودة ادت الى خلود ذكراهم الحسن وتاريخهم المجيد.
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الرسول )صىل اهلل عليه واله وسلم( ملا هلا من مواقف مرشفة 
تستحق االقتداء والسري عىل هنجها ويف قوٍل لإلمام الصادق 
)من عرف  قال:  انه  األنوار  بحار  ورد يف  كام  السالم(  )عليه 
سميت  وانام  القدر,  ليلة  ادرك  فقد  معرفتها  حق  فاطمة  حق 

فاطمة الن اخللق فطموا من معرفتها(..
واملكتبات  املصادر  من  العرشات  عىل  الكتابة  يف  استندُت 
الزهراء  ادب  تناولت  اذ  وايران،  العراق  يف  املعروفة  العلمية 
كام  القاهبا(  اس��امءه��ا،  كرمها،  )حياهتا،  ال��س��الم(،  )عليها 
تطرقت لزواجها  ووالدهتا  للحسن واحلسني )عليهام السالم( 
مما اضاف حول آداب الزفاف وتسبيح السيدة فاطمة الزهراء 

)عليها السالم( وارسار واثار التسبيح عىل املسلمني كافة.
كام كان للبالغة نصيب كبري فيه فضاًل عن املساند لالحاديث 
)عند  حلياهتا  اضافة  حياهتا  يف  السيايس  والدور  احلياة  وهنج 
اهل السنة(، ولرثاء اهل البيت )عليهم السالم( جانب كبري؛ 
ولديوان كرس الضلع ومظلوميتها طبعات ومنشورات مهمة 
السالم(  )عليها  مدحها  يف  قصائد  سبع  اىل  اضافة  تناولتها 
وشخصيتها  ليومياهتا  اضافة  االل��ف,  من  خالية  واخ��رى 
جترعها  عن  الضوء  وتسليط  والسيايس  االجتامعي  ودورها 
القرآين  التفسري  تناول  مع  النوائب  عىل  وصربها  للمرارة 
البيت )عليهم السالم( وما نزل  واالستدالل عىل امجاع اهل 
يف القرآن من رسائل وآيات واحاديث للكساء وكتاب املباهلة 
وآيات التطهري ودرر كالم املعصومني ورشح حلديث )فاطمة 

بضعة مني(. 
بيت  من  هبا  مرت  التي  الربانية  االمتحانات  اىل  تطرقت  كام 
االحزان واملصائب ومأساهتا وذكر وصيتها ووفاهتا وغسلها 
ودفنها وحمراب االمل اخلالد واحتاف السائل ملناقبها يف االربعني 

حديثًا.
هذه  خالل  من  حاولت  اهنا  اوضحت  مقدمتها  ختام  ويف 
)الببلوغرافيا( ان تعرض عىل القارئ الكريم كل ما بوسعها 
مع  بالواسطة،  منقولة  واخرى  مشاهدة،  ومقاالت  كتب  من 
اثبات هويتها بام يف ذلك عدد الطبعات، واختالف اللغات، 

ومنها خطيات مل تَر النور بعد.
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ً
صدر حديثا

كربالء المقدسة في وثائق 

الثورة العراقية )1920م(
صدر حديثًا عن مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع 
لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة للمؤلف )كامل سلامن 
اجلبوري( كتاب )كربالء املقدسة يف وثائق الثورة العراقية 
1920م(، يتضمن ثالثة اقسام ، شمل القسم األول وثائق 
ما قبل الثورة من العام )1811 -1999م( والقسم الثاين 
خالل  املقدسة  كربالء  بمدينة  املتعلقة  الوثائق  تضمن  منه 
ما  وثائق  عىل  الثالث  القسم  احتوى  فيام  )1920م(،  عام 

بعد الثورة واملتمثلة بالفرتة)1921 -1923م(.
ويأيت هذا االصدار ضمن سلسلة اصدارات املركز العلمية 

املتعددة بالرقم )34( وبواقع )418 صفحة(. 
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شعر: إيمان عبد الهادي

!...
ْ
 على ارتفاِع الوحي

ٌ
تحليق

أعوُد من غاِرَك الُدريِّ
لني!                زمِّ
ما غاَب صوُتَك 

عن قلبي وال ُأْذين
وأنَت ُتلقي عيلَّ »اقرأ« 

وهأَنذي                   
ُأمّيٌة يف أقايص ُحبَِّك 

امُلْضني!
من هامٍش يف َنواِة األرِض، 

يدَفُعُه              
صوَب الفضاءاِت 

نوٌر كاِمُل املتِن
أصابني َخَرُس الّنجوى، 

لعلَّ َفاَمً:                
ُيدين اللغاِت، 

فأرقى فيَك ما َأْعني
ِة الكوِن  يف رُسَّ

كاَن احلبُل ُمتَِّصاًل باألنبي�����������اِء

ولكن بعُد مل َيْأِن
ُمذ قالِت الّشمُس: 

إيّن نصُّ ُغربتِهم             
فكيفام شئَت يف اإلصباِح 

لني! أوِّ
آنسُت قلَبَك، 

ال زرقاَء ُتنبُِئني                   
وال هتفُت ُاْفتني

جِن  يا َصاِحَب السِّ
يا داَر أرقَم 

هل يف اخلوِف من رَمٍق           
وصوُتُه - الَفجُر يتلو ُسورَة األمِن؟

من ذا َيردُّ ِسهامًا 
يف استقامتِها                

إن أطَلقت فكرًة 
من قوِسها املحني!

هناَك يف األقصوّي اجلاِمِح  
انبثَق التاريُخ مْع شهقِة 

األشعاِر يف الوزِن
فال معاِرَج 

إاّل ما ارتقتَك مِلَا                    
بعَد الفراديِس 

من جوٍد ومن ُحْسِن
زادي قليٌل 

ونايي كاَن ُمنرِشخًا                    
مثيل بكلِّ الذي 

أجهشُت من حْلِن
قد شّيأتني 

اِب وقد                  غواياُت الرتُّ
َمِرضُت يب، 

يا طبي�َب الّروِح َأْنِسّني
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سَيدي، أشعُر بثقة النقاء بني مرايا رضحيك، ووجهي تلخصه 
نظرة رصينة، نظرُة ال أستطيع استعادهتا اال وأقشعر جلدي 
رهبة. وعند شباك جدثك يفور دمي، وينهال دمعي بخشوع 
يقرأ  خافت،  بصوٍت  ترضعات  أعامقي  يف  وترّن  وخوف، 
املوتور.  الوتر  اهيا  اليك:  وأحت��دث  االنبياء،  وارث  قلبي 
قلبي  متنح  أن  وأترضع  وأصيل،  وأطوف  وأجلس  وأهنض 

االطمئنان، وتعْمدين بضياء القبول.
قريب  أنني  واشعرين  نورك،  اشعة  بني  النور  أهيا  دثرين   •

منك !..
نكهة  ف��أذوق  ييضء،  مراياك  يف  وجهي  أن  أحُس  سَيدي، 
والعباد،  البالد  خراب  يرتل  زمن  أمان.  اال  زمن  يف  االمان 
والوالدة،  والشهادة  والعبادة  والفتنة،  بالّصلوات  ويلهُج 
السهل  من  الن  وال��ق��ادة؛  السياسة  عن  شيئا  أق��ول  ول��ن 
املوت  رتبة  يمنح  والفقري  بعيدًا،  يبقى  البطُل  معرفتهام. 
ببساطة. والنجف ترصخ بإمامها: ال تقرأ الفاسد يا مؤمن، 
بلدي  يقظًا قبل فوات األوان..  أقرأ دليل احلق واتبعه، كن 
يف أمانك يا أمري الشهداء أضعها حتت وهج ضيائك، دعها 

تتنفس يف هبائك.
فيك  غرق  يشء  كل  كالزمن  كاملدى  البهي،  أهيا  فأنَت   •

وكل يشء باق ألجلك !..     
هنار  وزي��ارة  ليل  قيام  ليس  بك  االيامن  أن  أيقنت  سَيدي،   
إن  اليدين..  عىل  وزحفا  القدمني  عىل  وسريا  زائر  وخدمة 
وحبًا  الكوين،  ال��ذل  ضد  ث��ورة  إنه  ه��ذا.  غري  يشء  االي��امن 
لإلنسانية، إنه موت ووالدة. فمنُذ مخسني عاما من الوهم، ال 
ن القلق وأمنية قلبي  صوت يل وال أثر، اشّذُب أحالمي وأكفِّ
أن اصبح نقطة ضوٍء من مراياك، أو ذرة تراب عند عتبات 
ابوابك تزهر يومًا لو مستها أقدام املنتظر وزائريك، أو تقبلني 
حسيني-  لقب–  حلمل  الرضيح  حول  ما  كل  الثم  خادمًا 
باالستقامة  ايّل  ويشار  جنتي.  بيتي،  وجهي،  قدري،  ليكون 
-سيد  اللقب  فحيازة   خطوايت،  كل  يف  والرشف  والنزاهة 
كالصالة  العيون  اجلبني ويف حدقات  االسامء- مرسوم عىل 

احلزينة يف حرضتك التي أمتلئ هبا عزًا.
مفردايت  وأمنح  الظالل،  عميقة  أثالمك  يف  موالي  ادفنّي   •

صبغة رضاك.  

 االطمئنان 
َ
 قلبي

ْ
امنح

دني بضياء القبول
ْ

وعم
بقلم: حيدر عاشور



في ِرثاِء الشاعِر 
سمير صبيح )رحمه الله(

أحزنني  عامة  وض��ع  م��ن   
ُ

تعبت

 
ُ

فهربت  ،
َ

ن��ع��ِي��ك م��ن��ش��وراِت  على 

عنوانه  وأرع��ب��ن��ي  دي��وان��ك  إل���ى 

)باجر ليل( فهل كنت تعرف؟

 
ٌ

بيت فطالعني  ال��دي��وان  فتحت 

نسر  صيدة  )السهر   : فيه  تقول 

وينلزم  أمان  العيوْن //  وجفوفه 

 )
ْ

بجفوف خايف

التي  تلك  مجازية  مصادفة  أي 

في  الغياِب  نسُر  فيها  يصطادك 

 
َ

ك
َ
 أمان

َ
وقت السهر؟ هل مسكت

بعد لحظة خوٍف خاطفة؟

 يستجيْر
ْ

 هاتف
ْ
ِحد

ِّ
مْن ظاِم الل

ْ
َبرة

َ
 المك

ْ
يا إلهي إعلينة وحشه

 سميْر
ْ

هم
ْ
 ِإل

ْ
 يجيب

ْ
دعوا من ربهم

ْ
امَره

َ
س

ْ
 بطيِب إم

ْ
هم

ْ
ت

َ
ش

ْ
يجلي وح

البطاقة األوىل – عادل الصويري

البطاقة الثانية � جابر الكاظمي
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ْ
ة

ّ
 بأرواحنا  العف

ْ
 وبقت

ْ
بالغيض

 
ْ

ه
ّ

 عينه الرعيع البيك يتشف
ْ

وعمت

 مو نشْر تالي الليْل
ْ

تخاصمنه بشرف
ْ

ه
َ

 كلف
ْ

ال... وجه بوجه غيضة زلم
ْ

يت
ّ
ال ما رد

ّ
 خي

ْ
لوما شايفك

ْ
ه

ّ
جا ال مهتم  وال حّركت شف

ب.. 
ّ
 المعذ

ّ
ها السومري

ُّ
ي
َ
أ

 ..
ْ

ها الساكُن في دائرة األلم
ُّ
ي
َ
أ

 بفارس الكلمة الشجاعة.. 
ُ

( يليق
ً
اعا

َ
)ود

ك 
َّ
، لكن

َ
ي لم ألتِق بك

ِّ
أبكيتني رغم أن

ا نحن )المعذبين( الذين لم تغادرنا 
َّ
من

 كرباء.. 
ُ

فجيعة

ها األلق، سمير صبيح..
ُّ
ي
َ
 أ

ً
وداعا

 صاحب القوافي.. سمير صبيح الشاعر الذي 
َ

مات

 هيبته.
ّ

أعاد للحب

صبيح،  مثل سمير  إن��س��ان  قلب  ط��ري  ه��و  ك��م 

وصابة  العاشق  جاذبية  بين  جمع  ال��ذي  الرجل 

 في مواقفه وفي 
ً
المقاتل.. سمير كان شجاعا

 للكلمة المحكية التي تخرج من 
ً
ا
ّ
شعره.. كان وفي

بين خلجات صدره.. مثل وفائِه ألصدقائِه ومحّبيه.

 في معشره، 
ً
 هو األكثر جماال

ُ
سمير لمْن يعرفه

 في مشاعره ونبرته في التعبير عن 
ً
واألكثر تطّرفا

المشاعر القوية مثل نبرته الحادة في الحديث.. 

 
ً
 حتى في غضبه، وكان شاعرا

ً
سمير كان مبتسما

 حتى في أبسط مفردات حياته..
ً
حقيقيا

سمير الذي رافق المقاتلين في حربنا الوطنية.. 

 من أجل الوطن واإلنسانية 
ُ

 يكافح
ً
عاش مقاتا

 بالخالدين..
َ

ورحل عنا ليلتحق

 ،
ً
ها

ّ
 مفو

ً
، وشاعرا

ً
 صالحا

ً
، ومواطنا

ً
 نبيا

ً
لنخسَر إنسانا

أنبل  من   
ً
واح��دا بل  ه، 

َ
تعويض يمكن  ال   

ً
وعاشقا

العاشقين على سطح العراق.

البطاقة الرابعة – إهياب املالكي

البطاقة األخرية – ضياء قاسم

البطاقة الثالثة � عباس عّبود
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الى روِح الشهيِد السعيد )حسن عبد الهادي حسن الجابري(...

فارس من فرساِن الشرطة االتحادية
 بغداد ملغومة بالم����وت المجاني، وهي تعيش لحظات الجحيم الداعش����ي والطائفي بين قتل 

ُ
كان����ِت العاصم����ة

على الهوية وبين قذائف وصواريخ وس����يارات مفخخة واحزمة ناس����فة وكل ما يتيح تفجيرها، ويش����يع في أحيائها 
ذ أوامر 

ّ
التمزق واالنهيار فمن يراها يعدها من االثار القديمة ال محافظة عريقة. فيما كان الشرطي” حسن “ ينف

ع مدينته المقدس����ة كرباء ويقّب����ل أطفاله ويكتب وصيته لزوجته كرجل مس����ؤول 
ّ
نقل����ه ال����ى العاصمة وهو يود

ومشحون بالوطنية، تسكن  في روحه المبادئ والقيم االنسانية. يشعر أنه سيقدم خدمة عالية في حب االرض 
 من قضية 

ُ
والوط����ن واالنس����ان. وقاٍس وجب����روت لمن يزرع الفتنة والتفرقة. وهو مش����روع اخذ تعاليمه وأسس����ه

عاش����وراء التي ما زالت تبعث الرعب والرهبة في المتكالبين ضدها وهي تحصد رؤوس����هم كلما نضجت واستكلبت 
 في العقل والضمير، بمجرد االش����ارة اليها بالضِد تنفتح 

ً
على الفقراء والعزل. الن عاش����وراء الدم والقضية راس����خة

 نيران غضبها على كل 
ّ

باس����م شهيدها االمام الحسين )عليه الس����ام( مغاليق النفوس والبيوت واإلرادات لتصب
باغ ومترصد ومنحرف.  
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 استلم »حسن« مهام عمله يف معسكره اجلديد ببغداد كحداد 
للرصاص،  املقاومة  احلديدية-  -املصدات  صناعة  يف  متفنن 
كان  التي  واملعادالت  بالصيغ  املليئة  احلياة  بمثابة  عمله  فكان 
يفّك رموزها بنهم حتى نجح يف تركيبة حديدية ال يمكن ألي 
رصاص خارق ان يؤّثر هبا او خيرتقها. هبذا االبداع واالخرتاع 
انترش  صيته وسط اجليش والرشطة. ولكن جهنم بغداد تزداد 
صمتهم،  ركب  والناس  املوت  بلهيب  حرارهتا  وتشتد  نارا 
فاللعبة  االنفاس.  مكتومي  ب��دوا  حتى  املفخخات  صمت 
سابقا،  العراقيون  يعرفها  مل  قبيحة  لعبة  العراق  عىل  السياسية 

لعبة الطائفية املقيتة. 
سياسية  لعبة  ألهنا  ووجع  بأمل  غامرها  خيوض  »حسن«  كان 
للطبيعة  خمالفة  بل  البرش  لقوانني  وخمالفة  مهينة  قبيحة،  عاملية 

متام املخالفة. فأي خري يمكن ان جينيه هذا املوت باسم الدين 
فمن  إنسانا،  لكونه  داخله  من  يتأمل  كان  املذهب.  واختالف 
التي  العظمى  احلرية  ان  بيد  املتأمل..؟  غري  االمل  يعرف  الذي 
والغارة  والذبح  القتل  املتأتية عن  تلك  ذاته هي  تنتاب  كانت 
وأحالمهم  ذكرياهتم  من  وهتجريهم  بيوهتم  يف  اآلمنني  عىل 
وطفولتهم بجرم املذهب واهلوية. اما ذبح االنسان عىل اهلوية 
أقل  ليس  وه��ذا  اطالقا.  تفسريه  يمكن  ال  شيئا  له  بدا  فقد 
وال  البرش.  حريات  عىل  والتطاول  الوطن  خراب  من  بشاعة 
اال يف حالة  الشنيعة  االحداث  مثل هذه  التصميم عىل  يمكن 
من  علميا  فاملعروف  متطورة،  حيوانات  او  املطبق،  االختبال 
بني مجيع احليوانات املتطورة ليس ثمة حيوان ينقّض عىل مثيله 
الذي وهب  السوي،  االنسان  يرغم  اذن من  اجلرذان؟  سوى 

التي  العظمى  الحيرة 
كانت تنتاب ذاته هي 
تلك المتأتية عن القتل 
ــغــارة على  والــذبــح وال
بيوتهم  في  اآلمنين 
وتــــهــــجــــيــــرهــــم مـــن 
وأحالمهم  ذكرياتهم 
وطـــفـــولـــتـــهـــم بــجــرم 
الــمــذهــب والــهــويــة. 
اما ذبح االنسان على 
الــهــويــة فــقــد بـــدا له 
شيئا ال يمكن تفسيره 

اطالقا...
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عقال جبارا مطلق احلول عىل اهلبوط حتى اىل ما هو ادنى من 
مستوى اجلرذان؟.. الطائفية كانت متثل له احجية غامضة ال 
فاإلنسان  التحديد.  عسرية  ملتبسة  جماهيل  ذو  لغز  هلا،  حل 
ووو...  عراقي  والشيعي  عراقي  واملسيحي  عراقي  الُسني 
والعراقيون طيبون، وغري ذلك هم هبائم قتلة منافون للعقل 

واملنطق.
هذا ما جعل عائلة »حسن« واصدقاءه واملقربني منه يرّصون 
عىل ترك عمله يف الرشطة االحتادية، لكونه حدادا بارعا. حني 
الوطن بحاجة اىل رجال  النصائح يبكي ويقول:  يسمع هذه 
ان  علينا  اخل��ارج،  من  القادمة  املتوحشة  اجل��رذان  من  حتميه 
الوطن وعشق االرض.!. وكيف  نعّلم اوالدنا حب ومعنى 
الذاكرة  هو  فالوطن  والدين؟..  الِعرض  اجل  من  نموت 
فالشهادة  َعلمُه هو اجلدود واألصول.  والتاريخ واحلضارة، 
يف سبيلِه، هي الرشف االسمى واألغىل واألهبى.. سأنتظرها 
بفارغ الصرب وسأعلّم اوالدي كيف يكونون شهداء للوطن 

ويفتخرون يب..؟.
عن  اجلفن  من  أقرب  قريب،  الشهادة  درب  ان  »حسن«  شعَر 
العني، وبدأت )داعش( تزرع الشوك باملوت بكل الطرق، وقلبه 
اىل  املوصل  شامل  من  والعراق  الشهادة،  تشتهي  وروحه  حيلم 
فاو جنوبه يف تلك اللحظات املتجلية قلبًا ينبض بعنف ولسانًا 
ال ينطق. يف شدة االزمة التي رست كالنار يف اهلشيم، ويف تلك 
الرشيف  احلسيني  الصحن  قلب  ومن  اجلمعة  يوم  من  االثناء 
اطلق االمام–السيستاين-  نداء –فتوى اجلهاد الكفائية- كفائية 
ملن يستطع محل السالم من املتطوعني دون تكليف اجباري فهب 
بالشهادة يف  العراق، وهبَّ »حسن« شاخما صارخا: اهال  ابناء 
سبيل الدين واملعتقد والوطن واملقدسات. عندها ماتت اخلاليا 
اهلائمة عىل سطح جسده، وارجتف بقشعريرة انتفض هبا شعر 
يديه وصدره واقفًا حينًا ومتكرمشًا حينا آخر، فأحس بشعور له 
وزنه يف رأسه وقلبه، وكان ثقله كافيًا النحناء رأسه امام زوجته 

وهي تّودعه الوداع الزينبي يوم الطفوف. 
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به  يكّلف  او  اليه  ينتسب  قتايل  حمور  كل  يف  ببسالة  فشارك 
الدواعش،  أرهبت  التي  الصلدة  املصدات  لصنع  كواجب 
األيمن  بشقيها  واملوصل-  وبيجي،  الصخر،  جرف   - يف  كام 
عليه  اطلق  حتى  املغتصبة،  األرايض  من  وغريمها  واألي��رس، 
واقيا  درع��ا  ابتكر  فقد  وراهبهم.  الدواعش«  قاهر  »حسن 
واجليش  الرشطة  يف  املجاهدين  به  محى  القناصة  إلطالقات 
يف  وحتى  بل  العراق  ارجاء  يف  صيته  فذاع  الشعبي،  واحلشد 
من  عسكريني  لقادة  العمليات  وغ��رف  الدواعش  صفوف 

مرتزقة العامل.
مطاوعة  يف  فنان  ق��درة  وله  مصداته،  صنع  يف  بارعا   بات 
احلديد وحتويله اىل سالح ذي حدين، فاصبح الشغل الشاغل 
له  املوت فجندوا  أجندة  العراق. فدخل »حسن«  اعداء  لكل 
ارهابيني خمتصني بالذبح، فأينام ينتقل »حسن« ينتقلون معه بغية 
ان عصابات)داعش(  يعلم  كان  معه  تصفيته. وكل من عمل 
يعلم  كان  املطاردة  هذه  كل  مع  لتصفيته،  يذهب  أينام  تطارده 
دخله  لقد   غريها،  او  املواجهة  يف  سوى  سيستشهد  أنه  يقينا 
الوهم  اىل  املستند  الواهن  االمان  يمنحه  حّد   اىل  االطمئنان 
بسهولة  اخرتاقه  شخص  ألي  يمكن  ال  حمّصن  مكان  يف  فهو 
دون ان يعطي روحه. واستمر يف ورشته التي اختارهتا له قيادة 

ومصدات  دروع  إىل  احلديد  سكراب  كل  فحّول  الرشطة.. 
ضد الرصاص، فحّصن هبا سواتر الصد وصدور املجاهدين، 
يتأثر  ال  واقيا  درعا  هلا  ابتكر  )اهلمر(  القتال  سيارات  حتى 
الداعشية،  النفايات  اجلرذان  جنون  أثار  ما  عبوة..  او  بطلقة 
ونقلت  حركة  كل  يف  به  يرتّبصوا  فباتوا  واملرتزقة،  واخلونة 
وسط  إىل  األخرية  نقلته  كانت  وأخرها  هبا.  يقوم  واسرتاحة 
العاصمة بغداد من جديد ليقود ورشة كبرية لصناعة كل أنواع 
يف  منها  انطلق  التي  الورشة  هذه  ومن  العسكرية.  املصدات 
شارع ال�)600( املعروف يف حي تونس. ويف تلك الساعات 
االخرية من الليل، أمكن للذين تراكم فوقهم التعب، ان يفيئوا 
التي زايلتها  له، مل تقطعه االصوات  اىل نوم ذي قرار ال قرار 
الريبة والتي راحت تتداخل لتصبح لغطا، ثم لتكون ضجيجا 
غريبا يبّدد موت الصمت.. وقبل آذان الفجر يوم  االربعاء 16 
/ 8/ 2017م املوافق 24 ذي القعدة 1438ه�  تسلل ثالثة 

مفخخني  االحتادية  الرشطة  بمالبس  )داع��ش(  إرهابيي  من 
بكل جتهيزات املوت ليضعوا نصل السكني الظاملة عىل نحره 
الطاهر فذبحوه نائام. فأسبغ اجلرذان وضوؤه بدمه، تاركني له 
بابا الشهادة والصرب مرشعنِي كي يسريا معه اىل حيث السعادة 

االبدية. 
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لربَّ سائل يسأل اين تذهب فروق اسعار برميل النفط 
الذي بنيت عليه املوازنات املالية العامة ولكون العراق 
بلدا ريعيا يعتمد سعر الربميل اساسا لبناء تلك املوازنات 

ومنها موازنة هذا العام وبسعر ختميني 45 $ .
العامة  املالية  املوازنة  شهدهتا   مؤقتة   « »بحبوحة  وبعد 
جراء ارتفاع اسعار برميل النفط اىل اكثر من 150 $ ما 
سّبب يف توايل موازنات )انفجارية( ولعدة سنوات قبل 
2014 تلتها سنون عجاف مثل سني يوسف اذ انخفض 
بموازنات  اتت  مسبوق(  غري  )وبشكل  الربميل  سعر 
االهوج  الداعيش  اهلجوم  معها  تزامن  هزيلة  تقشفية 
العراقي  االقتصاد  م��ازال   2014 ومنذ   ، العراق  عىل 
ازمة  يشّكل  ما  هبوطا  النفط   اسعار  تذبذب  من  يعاين 
معها  تتزامن  وقد  االقتصادي  القرار  لصاحب  مفاجئة 
ازمات اخرى  كتكاليف احلرب عىل داعش التي بلغت 
اآلثار   عن  ناهيك  يوميا    دوالر  ماليني   )10( حوايل 
جائحة  تفيّش  عىل   ترتبت  التي  الباهظة   االقتصادية 
العاملي عموما وخاصة  باالقتصاد  التي ارّضت  كورونا 
مديات  تذبذب  جراء  النفط  السعار  البياين  اخلط  عىل  

االستهالك يف سوق النفط ما اثر عىل العراق سلبا .
الرتفاع  ومؤقتا   نسبيا  النفط  سعر  تعاىف  وم��ؤخ��را 
نطاق  خارج  بسيطة  مالية   »وف��رة«   ماسبب  استهالكه 
بلغ 45$ وهذه  الذي  الربميل   لسعر  التخميني  السعر 
اىل  املالية  الفوائض  تذهب  فهل  التتكّرر،  قد  الزيادة  
اىل   او  امل��وازن��ة  يف  التشغييل  كاجلانب  رصف  اب��واب 

اجلانب االستثامري فيها ، ام  لسد العجز الرتليوين فيها  
هي  وكثرية  احلاحا  اكثر  هي  اخرى  رصف  البواب  ام 

االبواب املهمة وامللّحة.
   فلو كان عندنا مايسمى بصندوق سيادي نفطي حقيقي 
مثل بقية البلدان النفطية التي اسست هكذا صندوق  لكان 
قد اسُتثمرت تلك الفوائض لتدخرها لوقت احلاجة  او 
حلني هيبط  سعر الربميل هبوطا حادا مايضطر صاحب 
القرار املايل اىل  مناقلة ابواب املوازنة ملعاجلة سد النقص 
احلاصل يف ابواب الرصف فيها  او اللجوء اىل االقرتاض 
اخلارجي والداخيل  وهو اسهل احللول واخطرها  ، او 
وهو   االسهل  بالربنامج  باالستعانة  االيامن  اضعف  اىل 
مل  العامة  املوازنات  مهنديس  فان  ولالسف   ، التقشف 
صندوق  تأسيس  املستقبلية  حساباهتم  ضمن  يضعوا 
عىل  املرتتبة  املالية   الفوائض  الستيعاب  نفطي  سيادي 
الصعود النسبي او االنفجاري يف سعر الربميل ،  ولكن 
تلك  وكانت   ، الريعي   لالقتصاد  طبيعي  جدا  امر  هو 
الفرتة التي شهدت موازنات »انفجارية« استمرت عدة 
سنوات  فرتة ذهبية قد لن تتكرر لوضع لبنات تأسيسية 
لصندوق سيادي نفطي حقيقي  والذي اصبحت احلاجة 
ماسة اليه  اكثر من أي وقت مىض واملسالة مطروحة امام   
مهنديس  املوازنات املالية العامة لوضع الفوائض املالية 

يف مكاهنا الصحيح 
االم��وال  تذهب  اي��ن  يسال  ملن  اجل��واب  هو  فيكون  

الفائضة ؟ .

ص������ن������دوق
س������ي������ادي
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من أجلك يا وطني أحلم أن تكون أكثر إرشاقا ومجاال، 
أحلم أن أطري فوق ربوعك الزاهية وأن أنام قرير العني 
بني أنوارك وبساتينك.. حتضنني املآذن والنخيل.. أحلم 

مثلام حيلم كل األطفال باحلب واحلنان..
وأنت يا وطني اجلليل تدعوين اليك ألحضنك وحتضنني 
فرتويني  مائك  من  وأرشب  فتفرحني  ترابك  وأقّبل 
قلوب  يف  وأراك  وأيب  أمي  عيني  يف  أراك  وتسعدين.. 
أصدقائي روضة من رياض اجلنة.. أشتاق اليك.. فانت 

أهيل وبيتي وأنت زادي وأنت حلمي وكل حيايت..
فأرى  اجلميل  أفقك  اىل  فأنظر  اليك  وطني  يا  تدعوين 
فاركض  السامء  حتضنها  للشمس  تبتسم  نخلة  بعيد  من 
نحوها مثل فراشة  يأخذين نسيم هوائك النقي فأقرتب 

منها فأرى قرهبا جرسا صغريا كأنه ينتظرين  
تقول يل النخلة: هيا يا عزيزي اعرْب هذا اجلرس واقرتْب.. 

والربكات..   الكثري  اخلري  مني  وتزود  بظيل  وتنّعم  اعرْب 
اعرْب أهيا احلامل وتسّلق وارتفع  وانظْر أرض الوطن وهو 

يمتد ببساتينه ومآذنه ومياهه وصحرائه وجباله.
شوقا  وأعرُب  فأهمُّ  اجلرس..  هذا  اعرْب  النخلة:  يل  تقول 
وحبا ألعانق تلك النخلة اجلميلة فأشعر بالدفء واحلنان 
وأنا أسمع زقزقة العصافري والبالبل وأرى رسب طيور 
تتنعم يف سامء الوطن كأهنا تدعوين ألطري معها نحو أفق 
أن  أحلم  والنخيل  والقباب  باملآذن  يتألق  مجيل  ساطع 
أطري وأتنقل بني املآذن والبساتني.. أحلم كثريا يا وطني 
أن أكون جنديا جماهدا أدافع عنك وعن املقدسات ضد 
أرضك  يدنسوا  أن  يريدون  الذين  احلاقدين  الظالميني 

الطاهرة ويملؤوا السامء.
بالدخان كي حيجبوا عنا  شعاع الشمس ولكن هيهات 

مّنا الذلة.

حلـــــــم 

طفل
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اختفت مواقع التواصل من حياتنا؟
تلغرام..  فايرب..  وات��س��اب..  تويرت..  ب��وك..  فيس   

يوتيوب، وغريها..
افتح هاتفك وتأمل يف هذه األيقونات التي تزين شاشته وهي 
وتصدرها  ظهورها  أولوية  حيث  من  متقدمة  مراتب  حتتل 
تنتظر  دكاكني  كأهنا  بصمت  تصطف  التي  التطبيقات  ملشهد 
زبونا يقلب بضاعتها بلمساته اهلادئة، اخرت واحدة منها وادخل 
لعاملها االفرتايض حيث األصدقاء واألقرباء وآخرون استرتوا 
عليهم  فرضتها  ملحاذير  بصلة،  إليها  يمتون  ال  وصور  بأسامء 

اسم  وراء  االختباء  أن  فرأوا  هبم  حتيط  التي  الظروف  بعض 
العوامل واالستمتاع  مستعار وصورة رمزية خري من ترك هذه 

بمحتوياهتا. 
سرتى العامل أصغر مما كنت تتخيله- وإن مل يكن كذلك- حتى 
تلك الصورة التي طبعت يف ذهنك عن حجم األرض وعدد 
البرش وأنت تراقبه من نافذة الطائرة ستتالشى بمجرد دردشة 
فالواقع خيربك  قارة أخرى..  فديو جتمعك بصديق يسكن يف 

أنك تعيش يف عامل كبري واملواقع ختربك بخالف ذلك . 

م���������اذا ل��و 
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التنوع يف  وبني  عنه  التصورات  واختالف  العامل  بني حجم 
أن  ببالك  خيطر  وربام  ستتساءل  افرتايض،  آخر  عامل  مواقع 
عن  منها..  واحد  يف  تستغرقه  الذي  الوقت  عن  تستفهم 
الذي  التواجد  املغزى من هذا  اجلهد واالنفعاالت.. وعن 
أوصل البعض اىل حد ادماهنا، ولعل من النادر أن متر ساعة 
كاملة عىل أحدهم دون أن متتد يده لتفتح قفل اجلهاز ليلقي 
بنظرة رسيعة عىل نوافذ االشعارات التي تنزل من االعىل أو 

تطل براسها من االسفل.
فيها  يتالزم  عالقة  لتصنع  نفسك  هبا  تقنع  اجابة  جتد  قد 
عىل  بأنك  اطمئنان  لك  فيحدث  واملغزى  واجلهد  الوقت 
يتعاملون  البرش  من  بمليارات  نفسك  تقارن  وقد  مايرام، 
بالطريقة ذاهتا مع هذه املواقع، وقد تتمرد فال تكلف نفسك 
أن تعرف مكانك ودورك فيها، بل ستعترب ذلك من القضايا 
يف  يزال  ما  فاألمر  وللتذكري-  هبا-  التفكري  ينبغي  ال  التي 
مقدار  معرفة  تود  انك  بعدها  افرتضنا  التي  )رب��ام(  طور 
واال  التواجد  من  املغزى  مع  واالنفعاالت  واجلهد  الوقت 
فالوضع الطبيعي هو انك مستغرق متاما يف ممارسة حياتك 

االفرتاضية عىل أكمل وجه.
ولكن هل بامكان االنسان أن يامرس حياته بشكل طبيعي 
فيام لو تم اغالق هذه املواقع واختفاؤها من ساحة الشبكة 

العنكبوتية بشكل مفاجئ  وُأعلن عن موهتا؟
اليومية  التعامالت  هبا  ترتبط  التي  باملواقع  االكتفاء  مع 
واملعامالت  التجارية  كالتعامالت  حياته  هبا  وتدار  للبرش 

احلكومية..
ختيل اختفاء الفيس بوك لتختفي معه صفحتك بكل أحداثها 
وحمتوياهتا من تسلسلها الزمني؟ ختيل حدوث األمر ذاته مع 

اليوتيوب الذي ستختفي معه قناتك؟
التي كانت تشغل  املواقع  ختيل حدوث ذلك كله مع مجيع 
حيزا من حياتك وان اختلف حجم هذا احليز.. باختصار 
شديد أنك ستجد هاتفك وحاسوبك ال يتصالن اال بمواقع 
معينة –لتمشية احلال- وما عدا ذلك فااليقونات التي كنت 

تداعبها كل يوم ستصبح جمرد صور عىل الشاشة..
من  لتخرجهم  هلم  امتدت  يدا  ألن  البعض  سيمتعض  ربام 
عىل  االنكفاء  ألفرادها  خمطط  بأرسها  فالبرشية  عزلتهم، 
الشاشات وممارسة العزلة وخداعها بعامل آخر يتعلقون فيه 
بخيوط هي أوهن من خيط العنكبوت ترتبط بكمية الشحن 
يف بطاريات هواتفهم وبقيمة اشرتاكهم باخلدمة وبالظروف 

فالكل  أدوار احلياة، ورغم ذلك  تقلب  املتقلبة مع  املحيطة 
متعلق هبذه اخليوط، يمنح ملتغريات رقمية ترتدد بني نبضة 
وسموها  وكامهلا  بجامهلا  االنسان  حياة  والواحد  الصفر 
هبا  حتتفظ  كهربائية  معلومة  شكل  عىل  وخيتزهلا  ورفعتها 
اخلوادم فأن زالت زال معها كل يشء واتبعها ندم الضياع 
وأمل املفارقة لطباع اعتاد الناس عىل ممارستها، ومن املضحك 

املبكي أن ختزن صور الواقع يف ذاكرة الوهم.
جرب أن تقتني كتابا وتضعه عىل رفوف مكتبتك، وجرب 
أن تقوم بتحميل نسخة الكرتونية من نفس الكتاب وتضعه 
يف حاسوبك، ستشعر بالفرق عندما يتعطل هذا احلاسوب.. 
العودة  اىل  وتضطر  األبد،  اىل  االلكرتونية  نسختك  ستفقد 

خلري جليس.. 
األمر ينطبق عىل تلك الصور اجلميلة لعائلتك وهي مرتاصة 
يف ألبوم قديم ستبقى حتت يدك كلام اشتقت للنظر اليها، أما 
صورك الرقمية التي جتمعها يف السحابات االلكرتونية فهي 
من حصة العامل االفرتايض والتي قد تزول بزواله وهو الذي 
أخذك بعيدا –ليس عن اقتناء الكتب والصور فحسب- بل 
االنسان  أنس  فيها  كان  التي  االوق��ات  تلك  منك  رسق 
يتجاوزون  ال  االصحاب  من  لنخبة  واصطفائه  بانسانيته 
الاليك   ( أصدقاء  من  آالف  بخمسة  ال  اليد،  أصابع  عدد 

والشري واملتابعة والنكز(..
النظر اىل هذه املواقع عىل أهنا مما يعول عليه يف بناء االنسان 
رضب من رضوب اخليال، والتعامل معها عىل أهنا رضورة 
هبذه  معها  التعامل  عىل  واالرصار  كبرية،  مبالغة  ملحة 

الطريقة التي يتم تقبل هيمنتها فيها أمر بحاجة اىل تأمل.
ان افرتاض زواهلا يف وقت ما والتفكري بشكل احلياة بدوهنا 
جيعلنا أمام صورة حلياة املاضني من أهلنا ولشطر من حياة 
بعض االجيال التي عاشت احلالتني وانتقلت عرب برزخهام 
احلنني  من  يشء  مع  االف��رتايض  العامل  رهن  نفسها  لتجد 
بال  الذاكرة عن حياة  عالقة يف  ذكريات  وبقايا من  للاميض 

مواقع وال شبكة عنكبوتية..
أما اجليل الذي ولد فوجد )اليوتيوب( أنيسه يف املهد فهو مما 

خيشى عليه كثريا.. 
قد تكون بعض االفرتاضات بشأن حياة خالية من االنرتنت 
أن  نجد  عندما  بذلك  نرغب  قد  لكننا  احلدوث  مستبعدة 
بخطر  مدامهة  واالنسانية  بل  األخالقية  ومنظومتنا  تراثنا 

كبري أيرس مافيه الكآبة أو ازدواج الشخصية.
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ف������ي ت����ح����ري����ك األم������ة
 نهضة اإلمام الحسين

ُّ
سر

)عليهم  البيت  آل  بحب  املسلمون  آمن  لقد 
من  كواحد  احلسني  اإلمام  وأحبوا  السالم(، 
سبحانه  اهلل  طهرهم  الذين  البيت  أهل  أئمة 
األطهار  األئ��م��ة  ب��ني  ف��رق  ال  ألن��ه  تطهريًا؛ 
من  بأنفسهم  ضحوا  فكلهم  السالم(  )عليهم 
القوا  فهم  األسالمي،  الدين  استقامة  أجل 
نفس مصري املوت )إما بالقتل أو بالسم( وهو 
حديث لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(, 

عن  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  متيز  لكن 
باقي األئمة األطهار )عليهم السالم( يف وقت 
ويف  ومرتبكة  مفككة  اإلسالمية  األمة  كانت 
نتيجة استعامل معاوية بن أيب  سبات وخوف، 
التدرجيي  التفكيك  سياسة  اهلل(  )لعنه  سفيان 
فرتة  خالل  األهيل  وللسلم  اإلسالمي  للدين 
األمصار  يف  والقتل  القسوة  وكذلك  حكمه 

وهتجريه ألكثر العوائل.
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سفيان  أبو  رجع  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  وفاة  بعد 
مناصب  لتسلم  أنفسهم  هييئون  مجيعا(  اهلل  )لعنهم  وزمرته 
املسلمني  مع  امل��زدوج  واللعب  باحليل  اإلسالمية  الدولة 
الدولة  يفشلوا  لكي  العديدة  املؤامرات  وعملوا  واملنافقني 
اإلسالمية والدين اإلسالمي بداية من حركة الردة واملؤامرات 
بقتل اخللفاء واملسلمني األبرياء ومن أمهها خروج معاوية عىل 
فحدثت  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  اهلل  خليفة 
الغدر  وبعد  بنتائجها  الشهرية  صفني(  )معركة  وقتها  يف 
من  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  املؤمنني  أمري  اخلليفة  وأغتيال 
اخلالفة  واستالم  اهلل(  )لعنه  املرادي  ملجم  ابن  اخلارجي  قبل 
دور  جاء  السالم(,  )عليه  عيل  بن  احلسن  لإلمام  اإلسالمية 
وخبث معاوية برشاء ذمم قادة اخلليفة اإلمام احلسن املجتبى، 
مما أدى هذا اخلبث واملؤامرات اىل اجبار اإلمام )عليه السالم( 
بالصلح مع معاوية وتسليمه مقاليد احلكم اإلسالمي برشوط 
)لعنه  معاوية  قام  وبدوره  السالم(,  )عليه  احلسن  اإلمام  ثبتها 
قام  حيث  واملؤلفني  الكتاب  بعض  ذمم  ورشاء  بإغراء  اهلل( 
اإلسالمي  التأريخ  بتغيري  اإلسالمي  بالدين  اخلونة  هؤالء 
معاوية  مستشاريي  بمساعدة  الرشيفة  النبوية  واألحاديث 
هيأ  معاوية  وإن  ورسج��ون(,  يغوث  )أبو  اليهوديني  قبل  من 
كريس احلكم البنه يزيد )لعنهام اهلل( بدل اإلمام احلسني )عليه 
السالم( عىل خاللف معاهدة الصلح املوقعة مع اإلمام احلسن 
املجتبى )عليه السالم( وكان معاوية قد أمر برضب عنق من مل 
يبايع يزيد سنة )41هجرية( رغم علمهم أن يزيد )لعنه اهلل( 
بأنه )شارب  الشام  الناس وخصوصا أهل  أمام عامة  مشهور 
وال  الربيئة(  النفس  وقاتل  والكالب  القردة  ويالعب  مخر 
ضمن  واملحرمات  واملحلالت  والصوم  الصالة  معنى  يعرف 

الرشيعة اإلسالمية.
هكذا وقفت األمة اإلسالمية يف وقتها عىل عتبة تأريخ جديد 

من حياهتا وأصبحت أمام خيارين مها: 
وبعده  معاوية  لسياسة  القاطع  الرفض  سياسة  تتبنى  أن  إما 
يزيد )لعنهام اهلل( للواقع الذي متر به الدولة اإلسالمية والذي 
بسياسة  القبول  وإما  التضحيات,  كانت  األمة مهام  فرض عىل 
أن  حيث  لألمويني  عبيدًا  ويكونوا  الواقع  األمر  وهو  معاوية 
األمة اإلسالمية هبذه احلالة تنازلت عن رسالتها ورس عظمتها 
وتضحية رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( والصحابة من أجل 

بناء الدولة اإلسالمية.
والظروف  العصيبة  واألجتامعية  السياسية  احلالة  هذه  يف 
القاهرة يف تلك الفرتة احلرجة كان جيب أن يتحرك رجل واحد 
لقيادة األمة اإلسالمية ويوقظها من سباهتا املقيت, وهذا الرجل 

أن يكون من حجج اهلل سبحانه, فكانت حركة وهنضة اإلمام 
واحلاقدة  الكافرة  األموية  املوجة  ضدَّ  السالم(  )عليه  احلسني 
)عليه  احلسني  اإلمام  فضحى  والظاملة,  اإلسالمي  الدين  عىل 
الدين  استقامة  أجل  من  الرشيفة  بنفسه  معه  ومن  السالم( 
األسالمي ولواله ملا بقي الدين اإلسالمي اىل اآلن!, وما كان 
لريى النور من جديد، لذلك كان دوره كبريًا وأثره عظياًم وأخذ 
من هنضته املباركة آالف األحرار يف العامل فكرته وطبقوها يف 
غاندي  اهلند  زعيم  ومنهم  مسلمني  وغري  مسلمني  بلداهنم 
الذي سار عىل هنج اإلمام احلسني وثورته اجلبارة ضد الظلم 
احلسني  من  )تعلمت  املشهورة:  كلمته  قال  حتى  واالنحراف 
كيف أكون مظلومًا فأنترص( نعم انترص غاندي بتحرير شعبه 
وانترص الثوار يف العامل اىل اآلن من سار عىل هنج وفكر وهنضة 

اإلمام احلسني )عليه السالم(.
عديدة  ق��رون  م��رور  رغم  ومبادئه  وحركته  هنضته  تزل  ومل 
بقاء  أرسار  أح��د  وه��ذا  اخل��ال��دة,   الطف  معركة  حادثة  عىل 
أحرار  ضامئر  يف  خالدة  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  هنضة 
ضمري  يف  وتؤثر  تتفاعل  والعاملي  واإلسالمي  العريب  العامل 
رأى  عندما  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  ألن  ووعيها,  األمة 
منحنى  نحو  تتجه  واإلجتامعية  والدينية  السياسية  الظروف 
السلطة  توجه  بعد  الدين اإلسالمي  وبعيد عن رشعية  خطري 
اإلسالمي,  الدين  مبادئ  برضب  العامة  وسياساهتا  األموية 
وكانت األمة آنذاك تعيش حالة من اخلوف واحلرية والضياع 
السيايس وأن اإلمام احلسني )عليه السالم( يف تلك الفرتة قد 
والديني واجلهادي  والعقائدي  والسيايس  القيادي  دوره  أدى 

يف سبيل اهلل سبحانه.
الدين  احلاقدة عىل  األموية  املوجة  ضد  اخلالدة  ثورته  فكانت 
اجلائر,  حكمهم  راف��ق  ال��ذي  واألره��اب  والظلم  اإلسالمي 
لنا  والعرب  ب��ال��دروس  غنية  السالم(  )عليه  ثورته  وكانت 

وألجيالنا ولألحرار يف العامل.
إن اإلمام احلسني )عليه السالم( بقى خالدا يف ضامئر املسلمني 
العامل   وألحرار  واملستقبل  واحلارض  املايض  للثوار يف  وشعارا 
كونه مدرسة فكر وكفاح وطريق احلرية, وقبته شاخمة رغم مرور 
ويزوره  إستشهاده،  عىل  السنني  من  قرنا  عرش  أربعة  حوايل  
كل  من  واملسترشقني  البيت  آلل  واملحبني  املؤمنني  ماليني 
أنحاء املعمورة تربكا به وبرتبته املباركة ولقربه من جده رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( منه اىل اهلل سبحانه لقضاء حوائجهم 
املختلفة, وهذا رس خلود هنضته املباركة )عليه السالم( يف األمة 

اإلسالمية وغري اإلسالمية.       
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الخدمة الخالصة لزائري األربعينية المقدسة..

فصول من رواية اسمها )العشق الحــــــــــــــــسيني( أبطــــــالها من حـــــــول العالم
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فصول من رواية اسمها )العشق الحــــــــــــــــسيني( أبطــــــالها من حـــــــول العالم
أعّد امللف: قاسم عبد اهلادي � حسنني الزكروطي � أمحد الوّراق

تصوير: مرتىض األسدي � قاسم العميدي

يترّشف اخَلدمة املخلصون لإلمام احلسني )عليه 
لزائري  املختلفة  خدماهتم  بتقديم  السالم( 
األربعينية املباركة، وهو ما ينمو يومًا بعد آخر، 
بأعداد املواكب احلسينية التي أصبحت باآلالف، 
مما يرتك انطباعًا رائعًا عن هؤالء املحّبني الذيَن 

مل يدّخروا جهدًا يف تقديم اخلدمات.
للعام  املباركة  األربعينية  الزيارة  وشهدت 
خمتلف  من  الزائرين  من  املاليني  توافد  احلايل، 
مئات  بينهم  املقّدسة،  كربالء  إىل  العامل  دول 
املواكب احلسينية التي قدمت من داخل العراق 
الزائرين،  بخدمة  سويًة  واشرتكت  وخارجه، 

وهم يف حالة من الشغف والسعادة بذلك.
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ل� )األحرار(:  تنزانيا، يف حديث  أهايل  يقول أحد أعضاء موكب 
إن "موكبهم يشارك منذ أكثر من عرش سنوات يف تقديم اخلدمات 
لزائري األربعينية املقدسة يف كربالء املقدسة، حيث يشرتُك أكثر 

من )250 فردًا( من النساء والرجال بتقديم اخلدمات املتنّوعة".
طبية  مفرزة  عرب  للزائرين  الطبية  اخلدمات  تقديم  "تم  وأضاف، 
متخصص،  طبي  كادر  إرشاف  حتت  السدرة  شارع  يف  وُضعت 

فرتة  طيلة  واملرشب  املأكل  توزيع  كذلك 
تواجدهم يف مدينة كربالء وحتى بعد انتهاء 

الزيارة املباركة".
آالف  قطع  التنزاين  "املوكب  أن  إىل  ويلفت 
واملشاركة  كربالء  يف  للتواجد  الكيلومرتات 
"املوكب  أن  مبينًا  احلسينية"،  اخلدمة  برشف 
يقيم كذلك جمالس ومواكب عزائية، وخيتمها 
ذكرى  بإحياء  األرشف  النجف  مدينة  يف 
النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله(  استشهاد 

عند مرقد وصيه أمري املؤمنني )عليه السالم(".
فيام حتّدث الطبيب وسام الذبحاوي العامل يف دائرة صّحة بابل، 
عن دور منظمة اإلمامية الطبية العاملية التي يعمل متطّوعًا معها، 

يف خدمة زائري األربعينية املقدسة.

وقال الذبحاوي: إن "املنظمة هلا فروع كثرية يف أماكن متعددة من 
العامل، تضم فريقًا طبيًا متخصصًا ومتكاماًل، وحترص عىل احلضور 

كل عام خالل الزيارة األربعينية كوهنا من أعظم اخلدمات".
وتابع بأن "املنظمة تضم أطباًء مهرة من )أمريكا وبريطانيا وأيرلندا 
الكوادر  إىل  باإلضافة  والسعودية(،  والبحرين  واهلند  وباكستان 
اللوجستية  األمور  تسهيل  عىل  يعملون  والذين  العراقية،  الطبية 

والطبية التي حيتاجوهنا".
منذ  الزيارة  خالل  املنظمة  عمل  "بدأ  وأضاف، 
املقدستني  العتبتني  إرشاف  وحتت  عامًا(   15(
الصحة  وزارة  من  وبدعم  والعباسية  احلسينية 
جلية  خدمات  يقدمون  حيث  العراقية، 

للزائرين".
األربعينية،  بالزيارة  اخلاصة  "املفرزة  بأّن  ويبنّي 
األسنان،  )وحدة  بينها  عدة  وحدات  تضم 
وحدة  الضامد،  وحدة  العيون،  فحص  وحدة 
طب األطفال، ووحدة العالج الطبيعي( تقوم بتشخيص احلاالت 
املرضية لدى الزائرين وتقديم العالج الالزم فضاًل عن هتيئة كافة 

األجهزة الطبية".
ويلفْت الذبحاوي إىل أّن "املنظمة العاملية تستمر بتقديم خدماهتا 

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

48



العتبات  بزيارة  وخيتمها  متواصلة،  أيام(   7( مدى  عىل  الطبية 
املقدسة والعودة إىل الديار".

عظمة  عىل  فيه  أّكد  حديث  غيث،  أبو  السعودي  للزائر  كان  فيام 
اخلدمة احلسينية، وما تقّدمه املواكب اخلدمية لزائري األربعينية.

أبو غيث قال ل� )األحرار( إنه "اعتاد مع مجع من أخوته وأصدقائه 
األربعينية،  الزيارة  خالل  املقدسة  كربالء  إىل  املجيء  عىل  وأهله 

يشارك  التي  عرشة  الثانية  السنة  هي  وهذه 
اخلدمات  تقديم  وكذلك  الزيارة  بإحياء  هبا 

للزائرين".
وأضاف بأّن "الزيارة األربعينية ظاهرة استثنائية 
وأهنا  خصوصًا  نوعها،  من  وفريدة  وعظيمة 
هبا  خيص  إهلي  وتوفيق  املؤمن  عالمات  إحدى 
اهلل تعاىل من أحّبه من عباده، كام ان خدمة زائري 
لنا  بالنسبة  عظيم  رشف  هي  احلسني  االمام 
حيث نقدم كل ما نملك يف سبيل احلسني )عليه 

السالم( ومع هذا نشعر أننا مقرصون بحق زّواره".
كام ويلفت أبو غيث إىل أن "الزيارة املباركة حتدٍّ كبري وخصوصًا 
إحياء  عىل  دائاًم  سنحرص  أننا  إال  الصعبة،  الظروف  هذ  ظل  يف 
فاملسري  املقدسة والترّشف هبا،  العتبات  الشعائر احلسينية وزيارة 

عىل طريقهم يعني املسري نحو اجلنّة".
وأضاف، "من يسري عىل طريق اإلمام احلسني )عليه السالم( يعلم 
أنه إنام خرج عىل الظلم والطغيان ومل هيادن الكافرين والفاسدين"، 
مؤكدًا بأنه "البد هلذه الزيارة والشعائر بشكل عام ان تستمر وان 

يقف شيعة احلسني )عليه السالم( بوجه كّل الطغاة يف العامل".  
له،  مثيَل  ال  ربانيًا  حمفاًل  ُتعّد  املباركة  األربعني  "زيارة  بأن  وتابَع 
يأكلون  مجيعهم  زائر  مليون  فعرشون 
ويرشبون وينامون ويعودوَن اىل بلداهنم من 

دون أي رضر يذكر أو مرض".
وخيتتم أبو غيث حديثه بالقول: إن "كربالء 
بعد  يوم  وهي  أرضه،  يف  اهلل  جنة  املقدسة 
وخصوصًا  وخدميًا  عمرانيًا  تتطّور  آخر 
خدمات  من  املقدستان  العتبتان  تقدمه  ما 

ملاليني الزائرين".
املعراج  محلة  مدير  احلديث،  ويشاركه  كام 
عامًا(   17( "منذ  قائاًل:  يوسف  أبو  احلاج  اإلمارات،  دولة  من 
ونحن نحّط برحالنا يف كربالء املقدسة للمشاركة بإحياء أربعينية 
اإلمام احلسني )عليه السالم( ما عدا العام املايض الذي ُحرمنا من 

املجيء فيه بسبب الظروف الصحية".
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زائر   100( العام  هذا  ضّمت  اإلماراتية  "احلملة  بأن  وأضاف 
وزائرة( شاركوا بإحياء الزيارة املباركة فضاًل عن تقديم اخلدمات 

للزّوار".
خالل  فيه  أقمنا  الذي  الفندق  أمام  صغرية  خيمة  "نصبنا  وتابع، 
البارد  واملاء  والشاي  القهوة  تقديم  اخلدمات  وتشمل  الزيارة، 
نقدمه  ما  أبسط  وهذا  واملعّجنات،  والفواكه  العصائر  عن  فضاًل 

للزائرين".
مع  الزيارة،  أيام  خالل  عزائيًا  جملسًا  تقيم  "احلملة  بأن  وأضاف 
وتوزيع  هبا  للترّبك  السالم(  )عليها  البنني  أم  السيدة  إقامة سفرة 

اهلدايا الرمزية للحارضين".
وقال أبو يوسف: "شعوري ال يوصف وأنا يف طريق إىل كربالء 
معشوقها  صوب  احلاّجة  املاليني  هذه  نشاهد  حيث  املقدسة، 
املشاهد  هذه  "سينقل  أنه  مبينًا  السالم("،  )عليه  الشهداء  سيد 
وأصدقائه  أهله  إىل  الزيارة  خالل  العراقي  والكرم  الضيافة  عن 

وجريانه يف اإلمارات".
كام حتّدث مسؤول حسينية  وموكب اإلمام احلسني )عليه السالم( 
اخلدمي  وموكبنا  حسينية  تأسيس  "تم  قائاًل:  باكستان  دولة  من 
بمساحة )15  – كربالء( عام 2018  الواقع عىل طريق )نجف 
دوناًم(، ويقدم خدماته املختلفة لزّوار األربعينية عىل مدار ال� 24 

ساعة خالل أيام الزيارة املباركة".
"يف هذا العام، اشرتك )150 رجاًل وامرأة( من باكستان  وتابع، 

بخدمة الزائرين، حيث بدأ عملنا اخلدمي منذ يوم الثامن من شهر 
صفر األحزان، وقّدمنا خمتلف اخلدمات ألحبتنا الزائرين حتى ما 

بعد انتهاء الزيارة املقدسة".
والغداء  الفطور  وجبات  بينها  عديدة  خدمات  "نقّدم  وأضاف، 
الزائرين  ومبيت  السرتاحة  قاعتني  توفري  إىل  إضافة  والعشاء، 
ل� )1000 شخص(، مع  والزائرات، حيث تسع كل قاعة منهام 
توفري املنشآت الصحية واحلاممات واملفرزة الطبية"، مؤكدًا أن "ما 

ُيقّدم لزائري أيب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( رشف كبري".
املواطن  وهو  أسرتاليا،  دولة  موكب  كفيل  حتّدث  جهته  من 
العراقي حممد خالد الزبيدي، عن جتربتهم اجلميلة بخدمة زائري 

األربعينية املباركة، وبمشاركة مواطنني أسرتاليني.
وقال الزبيدي: "جئت برفقة بعض األصدقاء األسرتاليني إلحياء 

وأخيه  احلسني  اإلمام  زيارة 
)عليهام  العباس  الفضل  أيب 
الزيارة  خالل  السالم( 
األربعينية املقدسة والترشف 
اخلدمات  بتقديم  أيضًا 

للزّوار".
الزيارة  الزبيدي  ووصف 
"املاراثون  ب�  األربعينية 
العاملي"، مبينًا أن "هذا يعود 
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العشق  ملدينة  يتوافدون  الذين  الزائرين  من  اهلائل  العدد  إىل 
كربالء املقدسة".

وأوضح الزبيدي أنه وأصدقاءه "جاءوا متطوعني للمشاركة 
ملا  "الوفد األسرتايل كان مذهوالً  أن  مبينًا  الزائرين"،  بخدمة 
شاهده من مشاهد عظيمة خالل الزيارة وخصوصًا يف قدوم 
املاليني وما ُيقّدم هلم من خدمات ال مثيل هلا يف أي دولة يف 

العامل".
كام وحتّدث الزبيدي عن "دور املهاجرين العراقيني يف أسرتاليا 
وغريها يف التعريف بمذهب أهل البيت )عليهم السالم( عرب 
املحافل والندوات وغريها من أجل  بناء احلسينييات وإقامة 

االنفتاح عىل اآلخر وتعريفه بمذهبنا احلق".
"املهاجرين يسعون إىل إدامة ارتباطهم بالقضية  وأضاف بأن 
احلسينية وكذلك بالنسبة للمولودين اجلُدد واألصدقاء الذين 

يترّشفون باعتناق املذهب الشيعي".
ورسد الزبيدي قصة شقيقته الكربى املقيمة يف أسرتاليا أيضًا، 
حيث جاءت إىل كربالء املقدسة وأخذت من تراهبا الطاهر، 
السيدة  باسم  هناك  ُبنيت  التي  احلسينية  أساس  يف  لوضعه 
ستكون  احلسينية  "هذه  أن  مبينًا  السالم(،  )عليها  الزهراء 
أكثر  التعريف  أسرتاليا وستسعى عىل  للشيعة يف  مهاًم  ملتقًى 

وأكثر بفكر أهل البيت )عليهم السالم(".
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رضوان..
 شاٌب كندّي

 جاَء إلى كربالء

الً   وعاَد محمَّ
بالغنائم! 

 فقيرًا

* قاسم عبد اهلادي – تصوير: قاسم العميدي
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عامًا(،   25( العمر  من  البالغ  هاشم  أكرب  رضوان  الشاب  لكنَّ 
طعامه  أكمل  أن  وبعد  الفطور،  طاولة  عىل  أصدقائه  مع  جلس 
واحتسى الشاي، حّدث نفسه قائاًل: وملاذا ال أذهب وأطلُب من 
اهلل تعاىل حتت قبة ولّيه سيد الشهداء )عليه السالم( سعة الرزق 

والسرت ودوام العافية".
هرَع رضوان فورًا إىل أّمه وسّلمها جواز سفره، وقال هلا مبتساًم: 

نعم قّررت أن أذهب معِك إىل جنّة اهلل عىل األرض.
كندا  مطار  عرب  أّمه  مع  رضوان  سافَر 
يسبقه  الدويل،  بغداد  مطار  إىل  وصوالً 
احلسيني  املرقد  أعتاب  للثِم  الشوق 
شّباك  عرب  العشق  وتنّفس  الطاهر 
كانت  لقد  واألرضني،  السموات 
رحلته سياحة روحية عظيمة بحسب ما 

أخربنا يف حديث خاص ل� )األحرار(.
التي هّبت  الربكات اإلهلية  وكانت من 
الدخول  تأشرية  ُمنح  أنه  الستقباله، 
"الفيزا" خالل عرشين دقيقة فقط بينام 
من  وهذه  ساعات،  يستغرون  آخرون 
كام  السالم(  )عليه  احلسني  كرامات 

قال.
ويبني رضوان: "هذه هي زياريت األوىل إىل كربالء املقدسة، وقد 
مكثت فيها ما يقارب العرشة األيام وأنا أسّجل كل جزيئة عشتها 
قدموا من كل مكان يف  الذين  العاشقني  املاليني من  خالهلا مع 

العامل".
ال  فهي  الرابعة،  زيارهتا  فهذه  احلبيبة  ألمي  "بالنسبة  وتابع، 

تستطيع أْن تصرَب عىل أداء الزيارة املباركة ونيل العز والرشف".
باجتاه  السيارة  ركبنا  الدويل  بغداد  مطار  "من  رضوان،  وأضاف 
النجف األرشف، وترّشفنا زيارة مرقد املوىل أمري املؤمنني )عليه 

الساحرة  رحلتنا  بعدها  لتبدأ  املعّظم،  الكوفة  ومسجد  السالم( 
من النجف صوَب كربالء املقدسة.. لقد كان املسرُي إىل رضيح 
سيدي احلسني اخلالد معجزة املعجزات، وقد رسَم املحّبون أمجل 

لوحة إنسانية يف الوجود".
وأوضَح بأن "الدموع مل تفارق خّديه طوال املسرية وإحياء الزيارة 
يف املدينة الغارقة بالعشق والوالء. لقد بكيت كثريًا وعشت أيضًا 

أمجل حلظات حيايت".
للمّرة  ينظر  وهو  رضوان  أعجَب  ما 
أن  العظيمة،  املشاهد  هذه  مثل  األوىل 
"املسري إىل كربالء مجيل جدًا، واخلطوات 
شوق  عزفت  بنبضاٍت  أشبه  كانت 

املحبني".
السائرين  منظُر  هالني  "لقد  وأضاف، 
من  املحبون  وأولئك  معشوقهم،  إىل 
أصحاب املواكب احلسينية الذين وّفروا 
إهنم  مقابل،  بال  للزائرين  يشء  كل 
)عليه  وآله  النبي  شفاعة  فقط  ينتظرون 
يوم  والسالم(  الصالة  أفضل  وعليهم 

الورود".
رضوان، وبعد رحلته الساحرة إىل كربالء املقدسة، أّكد بأن "مثل 
هبا  يعرف  أن  جيب  والفريدة  واالستثنائية  العظيمة  املشاهد  هذه 
العامل، نعم.. وهذا ما سأسعى إليه عند عوديت إىل كندا، سأقول 
باختالف  اجلميع  شمل  تلّم  التي  الوحيدة  هي  كربالء  أن  هلم 

جنسياهتم وقومياهتم وحّتى أدياهنم".
الشاب الكندي اختتم حديثه قائاًل: "أنتم اآلن يف اجلنة وجيب أن 
تتمتعوا هبا جيدًا وتستثمرون وجودكم فيها، وليعلم اجلميع أن 

كربالَء جنُة اهللِ يف األرض".
 

سألْتُه أّمُه ذات صباٍح مرشق، إذا ما كان يرغب أْن يزوَر معها قبلة األحرار مدينة كربالء املقدسة، 
خالل األربعني احلسيني، فكان جوابه: ال، وَساَق األعذاَر بأنه مشغول بعمله، وقّلة مورده املايل 

ال يسعفه عىل السفر من كندا إىل هناك.
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"موكب سويدي" يقّدم خدماته لزائري األربعينية كل عام..

كفيل الموكب: ربطنا شبابنا بحب الوطن 
عبر القضية الحسينية الخالدة

* قاسم عبد اهلادي - تصوير: مرتىض االسدي
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من  مواطنني  العراقيني  جانب  إىل  يضّم  أصبح  الذي  املوكب 
زيارة  املقدسة، خالل  إىل مدينة كربالء  جنسيات أخرى، قدم 
يف  وساهَم  العام،  هذا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية 

خدمة املاليني الوافدة للمدينة العظيمة.
عن  )األحرار(  ل�  كامل  أبو  حتّدث 
حيث  املوكب،  تأسيس  يف  جتربتهم 
عام  بعد  ما  "تأسس  أنه  أوضح 
2004، حيث ختّلص العراقيون من 
رشاذمة احلكم البعثي املباد، وأصبح 
القدوم من أقىص  املحبني  باستطاعة 
األرض إىل كربالء إلقامة شعائرهم 
بل  ممنوعًة،  كانت  أن  بعد  الدينية 

وُيقتل كل من يفّكر بإقامتها".
تأسيس  من  "بعد سنوات  وأضاف، 
زائري  بخدمة  وترّشفه  املوكب 
العباس  وأخيه  احلسني  اإلمام 

إليه  وانضّم  فشيئًا  شيئًا  توّسع  فقد  عام،  كل  السالم(  )عليهام 
حمبون آخرون، ومجيعهم جيتمعون حتت خيمة احلسني العظيم 

)عليه السالم( ويترشفون بخدمة زائريه".
ومنها  للزائرين  خدماتنا  قّدمنا  العام،  هذا  زيارة  "يف  وتابَع، 

جبات الطعام، وسعينا ألن نبذل املزيد من أجلهم".
املقدسة،  الزيارة  بإحياء  بترّشفه  سعادته  عن  كامل  أبو  ويعرُب 

املباركة  البقعة  هذه  إىل  ينظر  اليوم  أمجعه  "العاملَ  أن  إىل  الفتًا 
كربالء املقدسة واحتضاهنا هلذا احلدث املليويّن".

وحيّدثنا أكثر عن تأسيس احلسينية يف السويد، مبينًا أن "عملية 
البداية  كنا يف  تدرجيية، حيث  كانت جتري بخطوات  تأسيسها 
بالسويديني  االختالط  من  متخوفني 
ولكن بمرور األيام ومن خالل الرسائل 
بلغتهم،  بينهم  تقام  التي  والفعاليات 
فيام  ويصبح  معهم  نتقارب  أن  استطعنا 

بعد هلم حضور يف فعالياتنا احلسينية".
مدار  عىل  تقيم  "احلسينية  بأن  وأوضح 
وجمالس  وتثقيفية  توعوية  برامج  العام 
عزائية باللغتني العربية واإلنكليزية، عىل 
أننا نشّجع أن يتعّلم أبناؤنا املولودون يف 
كوهنا  هبا  والترّشف  األم  لغتهم  املهجر 
جعلهم  عن  فضاًل  الكريم،  القرآن  لغة 

يعيشون كربالء ثانية هناك".
أبو كامل  العامل كام يذكر  يعّج هبا  التي  الكثرية  املنزلقات  وأمام 
املحافظة  نجحوا يف  أو غريها  السويد  الشيعة يف  "املحبني  فإّن 
بأن  مضيفًا  ونسائهم"،  أبنائهم  وأخالق  وعفتهم  دينهم  عىل 
املقدسة  كربالء  يف  خدمي  موكب  تأسيس  من  األوىل  "الفكرة 
خالل  من  الوطن  بقضية  وأصدقائنا  وبناتنا  شبابنا  ربط  هو 

اإلمام احلسني )عليه السالم(، وقد نجحنا بذلك".

نجح احلاج عيل حممد أبو كامل، وهو مواطن عراقي مقيم يف السويد، من مجع شمل املحبني 
اهلامم  اإلمام  باسم  تسّمى  خدمي،  وموكب  واحدة   بحسينية  ستوكهومل  مدينة  يف  احلسينيني 
احلسن املجتبى )عليه السالم(، وهيدف إىل إقامة الشعائر احلسينية والتعريف بفكر أهل البيت 

)عليهم السالم(. * قاسم عبد اهلادي - تصوير: مرتىض االسدي
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عقُل اإلنسان هو املدير العام املسؤول عن أعاملِك.! والقلب 
املسؤول عن شؤون األحاسيس واملشاعر.  الضمري احلي  هو 
كل  مع  والتواصل  واالتصال  واخلاصة  العامة  والعالقات 
ينفصالن  ال  وكالمها   . هذا.!  يف  يصب  فهذا  حولك.!.  من 
عن  ختليت  وان  ضمري  والقلب  إدارة  العقل  بعضهام.!  عن 
تسيطر  من  هي  القوية  املرأة  فنجد  املوازين.  ختتل  منهم  احد 
الضمري  جتمع  وهي  الزوجية  حياهتا  يف  مجيل  يشء  كل  عىل 
النقي. وامتثااًل مع قول احلق سبحانه وتعاىل )إِنَّ يِف  والقلب 
َشِهيٌد(  َوُهَو  ْمَع  السَّ َأْلَقى  َأْو  َقْلٌب  َلُه  َكاَن  مِلَن  َلِذْكَرٰى  لَِك  َذٰ
اآلية )37( من سورة ق. نجد ان بعض النساء متتلك عصبية 
مفرطة عنيدة فالنساء العنيدات هن الفاشالت يف الزواج ويف 

عالقتهن حتى مع األقارب.
هي  التعامل  يف  واملرونة  العاطفي  الذكاء  تفتقد  التي  واملرأة 

األكثر فشال يف الزواج. ملاذا ؟. اجلواب هو:
1- ألهنا ستدخل يف شد وجذب وتتبع صوت أنانيتها لتغلبه، 
حوهلا  من  وعناد  زوجها،  عناد  أمام  تفشل  هي  احلقيقة  ويف 
األخت  أو  العنيدة،  الزوجة  أم��ام  عنادا  يشتدون  فالرجال 

العنيدة ويلينون أمام املرأة اخلاضعة.
برأهيا  تتشبث  ، تظن نفسها أهنا حينام  العنيدة ،غبية  املرأة   -2
رأيا  ف��ازت  إن  أهن��ا  وتنسى  ستفوز،  العاصفة  أم��ام  وتقف 

كان  قلبا  خترس  انام  إال  بحمقها  انترصت  تراها  فهي  وموقفا، 
اخلراب  معنى  تدرك  لن  ليس عقوهلم،   أطفاال  وتدّمر  حيبها. 

إال مؤخرا.
3- كثري من الروايات واحلكم متتدح املرأة اهلينة اللينة الودود 
بلني وحكمة،  التي حتتوي زوجها  املرأة  العنود، وهي  الولود 

فإنه سيعشقها ويتمّسك هبا.
4- املرأة التي تنحني لتمر العاصفة؛ هي املرأة احلكيمة العاقلة 
التي تعّمر بيتا لألبد. واملرأة التي تقف كالعود اليابس هي من 

تنكرس وقد ال ينجرب كرسها.
أنا أغلب  بمبدأ  برأهيا، والتي تؤمن  املتشبثة  العنيدة  املرأة   -5
وأنت خترس؛ إنام تّدمر نفسها قبل أن تّدمر اآلخر. وتعيش حياة 

كلها حرسات تتجرع مرارهتا يف الدنيا واألخرة
أن  وج��دوا  الزوجية،  االستشارات  يف  التجارب   من   -6
العنيدات ينتهي هبن احلال إىل الطالق. وفشل حياهتن األرسية 

واالجتامعية.
وللفائدة يقول أحد الفضالء لبثُت قاضيًا 27 سنة، فوجدُت أن 
أكثر حوادث الطالق سببها غضب الرجل األعمى، وجواب 
املرأة األمحق، بمعنى آخر عناد املرأة جيعل الرجل عناده عرشة 
إال  الرجال طيبون وكرماء وحليمون جدا،  أضعاف عنادها. 

أن املرأة العنيدة حتوهلم إىل أعداء.

 بين المرأة العنيدة
ُ

الفرق
 والعاقلة الحكيمة
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أن  أريدك  هلا:  قال  و  اهلدايا.  إىل حمل  معه  أصطحَب زوجته 
بالغرية  شعرت  ذوق��ك.  حسب  هدية  أمجل  ألمي  ختتاري 
قرار  ويف  املحل.  يف  قيمة  هدية  أقل  هلا  واختارت  بداخلها 
تستغل  عمتها  لكون  بداخلها  انتصارا  حققت  هي  نفسها 
زوجها يف رشاء اهلدايا من أجل أن تبث يف نفسها الغرية بأهنا 

األم املسيطرة عىل ولدها رغام عن زوجته. ويف قناعة تامة دفع 
زوجها ثمن اهلدية، وطلب من صاحب املحل تغليفها، ويف 
املساء أتى إىل زوجته وقّدم هلا اهلدية التي اشرتهتا. وأخربها 
حتبينها.  كام  لتكون  بنفسك  هديتك  تشرتي  أن  أحببت  أين 
حتب  ما  لغريها  أحبت  لو  ألهنا  بإحباط  الزوجة  أصيبت 

لنفسها لكانت هديتها أمجل.
*نقطة ضوء، وعىل نياتكم ترزقون 

احذْر أن يستوىل عليك اإلحباط فتصبح صفرًا يف احلياة. ال 
وزن لك وال قيمة اصرب، وقاوم، وحتّمل فالعثرة التي تسقطك 
أحيانًا تنعشك أزمانًا، استمر باملحاوالت. باإلرادة والعزيمة 
العالقات  أملا يف  األشياء  فأكثر  اهلل.  بإذن  تريده  ما  إىل  تصل 
بعدها  ثم  مميز  بأنك  ما  شخص  ُيشعرك  أن  هي  اإلنسانية 
بالصدمة،  النفس  علم  يف  وُتسمى  يشء.  ال  بأنك  ُيشعرك 
األشخاص  ل��دى  الثقة  يف  مشكالت  ذل��ك  بعد  وتسّبب 
بتفضيل  الوالدان عادة ما يقومون  مفرطي احلساسية. مثال  
أبنائهم عىل اآلخرين، ويمضون بفعل ذلك دون  واحد من 
بني  خفية  وغرية  مشاحنات  خيلق  وهذا  األمر؛  يدركوا  أن 
زاد  كلام  هنا  بأنفسهم.  األوالد  باقي  ثقة  ويضعف  األبناء، 
وعي الفرد، صار يتجاوز إساءات اآلخرين بشكل أيرس، وال 
يكلف نفسه عناء الرد عليها؛ ليس ألنه عاجز عن الرد، ولكن 
فيتجاهله ويرتّفع  نفسه.. ومستوى امليسء،  يعرف قدر  ألنه 
يميل  واملوهوب  الذكي  فالفرد  به.   يليق  ال  ما  بكل  بنفسه 
ويعدها  وإنجازاته،  نفسه  قدرات  من  التقليل  إىل  العادة  يف 
الناس  ال ترتقي ملستوى اإلبداع احلقيقي، حتى لو كان كل 
يشهدون بعكس ذلك. وهذا بالطبع إن كان الشخص متزًنا، 
وكلام سعى الشخص إىل التهرب من السخافات والتفاهات 
وغريب  ومتكرب  انطوائي  بأنه  الناس  اهتمه  كلام  حياته،  يف 
األطوار، حتى لو كان شخًصا عادًيا. دعك من السخافات 
عىل أية حال، وضع نفسك يف بيئة تشبهك. فاهتامم الشخص 
لوجودك جيعلك  رغاًم عنك، وإمهاله  لوجودك جيعلك حتبه 

تبتعد عنه، رغم حمبتك له. 

ما هو رسُّ عافية األطفال؟ اجلواب هو حب الزوجة لزوجها 
والزوج لزوجته هو رس عافية األطفال: يقول أحد الباحثني 
يف املجال األرسي: يف بحث ميداين أقامه عىل )30( مشاركا 
أو أكثر فحصل عىل استنتاجات متفاوتة عن سؤاله ) ما هو 
فرتّددت  ألوالده��ا؟(  تقّدمه  أن  األم  تستطيع  يشء  أفضل 
اإلجابات بني »احلب، الدين، اإلخالص، التقوى، الصداقة، 
مجيع  ان  فقال   .. ومرادفاهتا  اإلحسان«  اهل��دوء،  االنفتاح، 
إجاباتكم هي بالفعل أمور مهمة جًدا يف الرتبية.. لكن حسب 
دراساته ُيوجد ما هو أهم من مجيع ما ذكر.. هو« أفضل يشء 
تقّدمه األم ألوالدها هو أن حُتّب أباهم . فالرصاع الزوجي 
اآلثار  تبدأ  حيث  الطفل،  عقل  تطور  عملية  إيذاء  عىل  قادر 

السلبية من الشهور األوىل، ويستمر صداها لعمٍر طويٍل ». 
يقول احد العلامء: جاء أحدهم ليسألني عن طريقة لرتبية ابنه 
بحيث يستطيع أن يسجله يف أكرب جامعة العامل، عندما يكرب.. 
اذهب  ابنك،  عند   IQ ال  نسبة  تزيد  أن  أردت  إذا  فأجبه: 
املتعاطفة  املتامسكة  األرسة  ان  زوجتك«.  وأحب  البيت  إىل 
والعقلية  اجلسدية  الصحة  يف  األعاجيب  تصنع  املتحاّبة 
حياته.  رشيك  الزوجني  من  كلٌّ  إسعاد  طريق  عن  لألطفال 
واألطفال املحاطون باحلنان والعطف األبوي قلييل األمراض 
والعناد والعنف واالنحراف واألمراض النفسية، فضاًل عن 

ر يف التحصيل األكاديمي. التأخُّ

 نفســـك 
ُ

 تضع
َ

كيـــف
في بيئة تشبهك

قصة أسرية

وقفة
تــربــويــة   
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يف االنتظار

ال��رتاب  مفرتشا  داري  عتبة  ع��ىل  أج��ل��س 
الدمع  أضع  الرب،  بأمان  ملتحفا  والعشب، 
بدل اللوز يف فنجاين الصباحي، أتفأل باسمك 
ثم أقرأ عن اشتباك خطوط احلظ، ال يوم سعد 

كيومك املرجتى.
وج��وه  يف  النظر  وأع��ي��اين  السهر  أض��ن��اين 
أم  البحار؟!  أعايل  من  تأيت  أتراك  القادمني. 
قبة  من  هتبط  أم  اجلبال؟!  شواهق  من  تنحدر 
األسواق  يف  ومتيش  الناس  أختالط  السامء؟! 
كأحدنا وال نعرفك؟! أسئلة حتار فيها األلباب 

وتفتح آفاقا إىل املجهول. 
أحيانًا أشعر وكأن األشياء من حويل هتزأ يب، 
غريب  معتوه  وك��أين  يّف  حتملق  مني،  تسخر 
نائم  الكهف،  أصحاب  من  واحد  األط��وار. 

.. هذا ما يصنعه اهلجر. هبيأة ماٍشٍ
حني أصل إىل خيمة أنوارك أهرب منك إليك 
الفجر  يطلع  إن  وما  العاشق،  مهزيار  كابن 
الالحق..  املوسم  يف  ألرجع  عنك  أستخفي 
فكل  سيأيت  هذه.  املرة  سأراه  نفيس:  أحدث 

آٍت قريب وكلُّ غٍد جديٌد.
بحساب  عقيل  اشغل  هب���واك،  نفيس  أعلل 
ستكون  كيف  ترى  ظهورك.  وأجندة  غيابك 
مراسم استقبالك ومن سيكون هناك وملاذا؟! 
شمس  عليها  ت��رشق  ت��رب  ذرة  أول  وم��ا 

وصولك؟!     

�شم�ُس الو�شول

عد�ش��ة نا�ش��يونال جوغرافي��ك حتُل 
�شيفة يف متحف الإمام احل�شني
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ماء الوجه ل يباع !!
احلياة كما تراها تراك

تعطيك،  تعطيها  كام  تراك  تراها  كام  احلياة 
مصاعب  عمق  يف  إجيابية  نظرتك  ولتكن 
بسهولة  فتتجاوزها  تعرتضك  التي  احلياة 
فاحلياة  خالهلا..  والعرب  الدروس  وتستنج 
وحكمة،  غاية  ولوجودك  عبثًا،  توجد  مل 
عليك ان تستغل كل الفَرص املتاحة أمامك 
جتلس  فال  تتمنى،  ملا  لتصل  اجلسور  وتعرُب 
عىل قارعة الطريق تبكي حلاًم تالشى وفشل 
يعرتيك، وحمنة أصابتك؛ بل أنظر إىل األنبياء 
تعّرضوا  كم  ال��س��الم(  )عليهم  وال��رس��ل 
الظّن  وأحسنوا  فصربوا  واملهانة،  ل��ألذى 
باهلل فجزاهم إحساَنا، ليَس مّهك كبريا، وال 
حزنك عظيام، مهام كرَبت املصائب فوراءها 
ربٌّ قادر عىل جعلها أصغر الصغائر، قل يا 
من  مّتَسع  معك  زاَل  ال  عليه،  وتوّكل  رب 
وسعادة  تنتظرك،  مفاجآت  فهناك  الوقت، 

يف اآلفاق كام حلمت.

أّن أعرابيًا كان يسكن بجوار اإلمام احلسن بن عيل )عليهام  يروى 
السالم(.. وقد أصابه الفقر والعوز الشديد، فقالت له زوجته :- 

اذهب إىل احلسِن فهو كريم آل البيت وال يرُد سائاًل ..
فقال هلا:

أخجل من ذلك، فقالت إن مل تذهب أنت ذهبت أنا..
فأجاهبا بأن سيكتب إليه، وكان شاعرًا ، فكتب للحسن  بيتني من 

الشعِر قال فيهام: 
مل يبَق عندي ما يباع وُيشرتى

يكفيَك رؤية مظهري عن خمربي
إال بقية ماء وجه صنتهُ 

عن أن يباع وقد وجدتَك ُمشرتي
وأرسلها إىل اإلمام  احلسن )عليه السالم( فقرأها وبكى، ومجع ما 

عنده من مال وأرسله إليه، وكتب له : 
عاجلتنا فأتاَك عاجل بّرنا
طاًل ولو أمهلتنا مل نقرِص

فخذ القليل وكْن كأنَك مل تبع
ما صنتُه و كأننا مل نشرِت

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly
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منرٌب تراثي يف متحف 

االإمام احل�شني )عليه 

ال�شالم( يتميز بعدم 

ا�شتخدام امل�شامري يف 

�شناعته ويقدر عمره 

بـ)165( عامًا.



مجمع جنة الفردوس السكني
أحد أهم المشاريع االستثمارية للعتبة الحسينية المقدسة

املقد�شة. كربالء  حمافظة  يف  طويريج(،  )باب  منطقة  يف  • يقع 
ال�شالم(. )عليه  احل�شني  االإمام  مرقد  عن  )1000م(  • يبعد 

ال�شبطني. خريات  �شركة  كوادر  يد  على  عاملية  مبوا�شفات  وينفذ  مم  • �شُ
مبنى. لكل  �شقة   )14( بواقع  عمودية  ابنية  �شبعة  من  • يتكون 

م2(.  120 ـ  )190م2  من  ال�شقق  م�شاحات  • ترتاوح 
جتارية(. اأ�شواق  طبية،  عيادات  االطفال،  )ريا�س  خدمية:  منافع  • يحتوي 

النفايات(. االأنرتنت،  )احلريق،  ومنظومات  بـمطابخ  • جمهز 
ر�شينة.  منا�شئ  ذات  كهربائية  م�شاعد  على  • يحتوي 

خا�شة. وخدمات  )مراأب(  على  مبنى  كل  • يحتوي 
الناظرين. ت�شر  خ�شراء  م�شاحات  على  • يحتوي 


