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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

لّما لم يكْن أمام اإلمام الحس������ين عليه الس������ام من سبيل آخر 
في واقع������ة الطف الخالدة؛ إال التضحية بنفس������ه وأهل بيته 
وأصحاب������ه عليهم الس������ام، من أجل بدء مس������يرة اإلصاح 
في األمة م������ن بعد االنحراف، وبعدم������ا جّرها ظلم الحكام 
وجوره������م، بمس������اندة وع������اظ الس������اطين نح������و التحريف 
والخ������راب، ب������ل ووصل بها إل������ى تزييف الحقائ������ق اإللهية، 
فابتعدت عن روح اإلس������ام ومفاهيمه الحّق������ة التي جاء بها 
النبي األكرم صلى اهلل عليه وآله، أقول، لّما لم يجد سام 

اهلل عليه طريقًا آخر؛ سلك طريق الشهادة.
وس������وف تس������تمر مس������يرة الش������هادة على درب الحسين عليه 
الس������ام إلى ما ش������اء اهلل تعالى، تلبية لنداء: » أما من ناصر 
ينصرن������ا...« ألن حقيق������ة النهضات التصحيحي������ة في العالم 
ومدى تأثيرها وتفاعلها على أرض الواقع، مرتبط  ارتباطًا 
حتميًا بماهية األهداف التي تقوم عليها وتس������تند إليها مثل 
تلك النهض������ات، فكلما كان������ت األه������داف والمفاهيم عالية 
ومرتبطة بقيم الس������ماء؛ كلما كان استمرارها والتفاعل 
معه������ا من قبل الوجدان الجمع������ي النقي قويًا وصميميًا، أي 
إنها تتمتع باإلمداد اإللهي، وتكون مس������ددة ومحفوظة من 

قبل اهلل سبحانه وتعالى.
وهذا س������ر من أس������رار خلود نهضة الحس������ين عليه الس������ام 
المبارك������ة، رغ������م كل التحديات، الس������تقائها من المنابع 
الصافية لكل قيم الخير في المحبة والعدل والس������ام، فقد 
ش������اء اهلل تعالى أن يكون اإلمام الحس������ين عليه السام شهيد 
الحقيق������ة وكرباء ش������اهدتها، وإن المش������عل اإللهي الذي 
أضاءه دم الحسين عليه السام في ظلماء األرض والنفوس، 
آن له أن يضيء أرجاء العالم وهو في الطريق.. ليكون طقس������ًا 
كونيًا إن ش������اء اهلل، وس������يعّم األرض من أدناها إلى أقصاها 
بمس������يرة رفض موّحدة ترهب طواغي������ت األرض وجبابرتها 

بصرخة » لبيك يا حسين«. 

�سرخُة  "لبيك يا ح�سنُي" العظيمة
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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دار القرآن الكريم )فرع لبنان( تقيم 
مجالسَ حسينية في جنوب لبناَن

العتبة الحسينية المقدسة  تواصل 
نشاطها القرآني في )بوركينا فاسو( 

الواقعة في  غرب افريقيا 

تقيم دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة )فرع لبنان( 
جمالس حسينية خالل شهر حمرم احلرام والتي يتم تنظيمها يف 
النبطية جنوب  بمحافظة  قانا«  »بلدة عني  الدار يف  فرع  مبنى 

لبنان.
احلسن«:  أبو  عيل  »السيد  لبنان  يف  الدار  فرع  مسؤول  وقال 
كام ويف كل عام مع حلول شهر حمرم، يتجدد احلزن بمصاب 
اإلمام احلسني وأهل بيته وأصحابه )عليهم السالم(، فيحيي 
فرع الدار يف لبنان املجالس احلسينية العاشورائية كل يوم يف 
ثم  حوماين«،  »حممد  القارئ  الدار  قراء  ألحد  بتالوة  مركزه 
عيسى«  حسن  »الشيخ  للخطيب  عزاء  جملس  ذلك  يعقب 
والتباعد  التعقيم  من  الالزمة  الوقائية  اإلجراءات  كامل  مع 

واستخدام الكاممات للحارضين يف هذه املجالس احلسينية.
هلا  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  أن  يذكر 
الذي  لبنان  فرع  منها  العراق؛  خارج  يف  الفروع  من  العديد 
القرآنية  واملسابقات  كاملحافل  النشاطات  من  العديد  لديه 

والدورات التعليمية ملختلف الفئات العمرية.

تواصل مؤسسة وارث األنبياء )عليه السالم(، التابعة لشعبة 
العتبة  يف  العامة  النشاطات  قسم  يف  األفريقية،  النشاطات 
)بوركينا  بجمهورية  املكثفة  حمارضاهتا  املقدسة،  احلسينية 
التجويد والرتتيل وكذلك دروس يف  فاسو( لتعليم احكام 

الفقه والعقائد الواقعة يف منطقة غرب افريقيا.
فاسو  بوركينا  يف  الكريم  القرآن  دار  فرع  مسؤول  وق��ال 
متواصلة  هنا  التعليمية  »أنشطتنا  ان  ويدراغو(  )سليامن 
تعتمد  التي  اإللكرتونية  ال��دورات  قسمني؛  عىل  وتشتمل 
عىل نظام )التعليم عن ُبعد( وكذلك الدورات احلضورية يف 
مبنى فرع الدار »ب�مدينة بوبو ديوالسو« والتي تقام للكبار 

والصغار«. 

المدارس الدينية توّفر 

دروسا حوزوية عبر االنترنيت 

املدارس  شعبة  يف  االلكرتونية  النشاطات  وحدة  اعلنت 
احلسينية  العتبة  يف  العامة  النشاطات  لقسم  التابعة  الدينية 
اكثر من )300( طالب  املشاركني وهم   املقدسة عن عدد 
للدراسات  االنرتنيت  عرب  املفتوحة  الدراسة  برنامج  يف 

احلوزوية.
القرعاوي:ان  عيل  الشيخ  الدينية  املدارس  مسؤول  وقال 
والعقائد  الفقه  ه��ي  ال���دورة  يف  ت��ق��ّدم  التي  »ال���دروس 
القرآن  يف  ودروس  العربية  واللغة  واملنطق  واألخ��الق 
النجف  حوزة  يف  تدّرس  التي  املناهج  نفس  وهي  الكريم, 

االرشف ومدرسة اإلمام احلسني عليه السالم الدينية«.
واضاف، ان »الدراسة ستكون من خالل الغرف الصوتية يف 
تطبيق )wevo( التي متّكن الطلبة من التواصل املبارش مع 
الدروس  لتلّقي  للطلبة  املناسب  الوقت  وحتديد  االساتذة، 
يف  التسجيل  بإالمكان  مبينا  مبارش،  بشكل  واملحارضات 
انحاء  شتى  من  وامل��ح��ارضات  ال��دروس  وتلّقي  ال��دورة 
وكل  غرف  تسع  الربنامج  يف  »يوجد  بانه  مؤكدا  العامل«، 
غرفة تستوعب )150( طالبا،وطاقتنا االستيعابية تصل اىل 
من  اكثر  اىل   املشرتكني  عدد  وصل  وقد  طالب،   )1000(
)300( طالب«، موضحًا »هناك اختالف يف  التوقيتات مع 
بعض الدول لذلك جعلنا الدراسة صباحًا ومساء ولياًل كي  

يستفيد اكرب  عدد من املشرتكني يف الدورات«.
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الشفاء بسعة )160( رسيرا  انشاء مستشفى  املقدسة  العتبة احلسينية  تواصل 
يف حمافظة االنبار منطقة )سبعة كيلو( وبالتعاون مع دائرة صحة االنبار وفق 
الصحة  )who( ووزارة  العاملية  الصحة  منظمة  الطبية من  التقنيات  احدث 

العراقية.
وقال مسؤول قسم املشاريع اهلندسية والفنية املهندس )حسني رضا مهدي( 
ل� )جملة االحرار(: ان »الكواد اهلندسية والفنية مستمرة وبوترية متصاعدة من 
أجل انجاز مستشفى الشفاء يف مدينة الرمادي وبارسع وقت لتقديم اخلدمات  

الطبية والصحية اىل أهلنا يف حمافظة االنبار«.
وأضاف، أن »العمل جيري االن لبناء اجلدران واهلياكل احلديدية للمستشفى 
 )3( مساحتها  ارض  عىل   )%25( من  اكثر  فيها  االنجاز  نسبة  بلغت  وقد 
اىل  مقسام  رسيرا   )160( عىل  سيحتوي  املستشفى  بان  مؤكدا   دون��امت«، 
العناية  عن  فضال  إفاقة  وارّسة  والدة،  وصاالت  كربى   عمليات  صاالت 
ل�)النساء،  ب�)40( رسيرا«، مشريا  اىل »وجود ثالث ردهات خاصة  املركزة 
و  اشعة  وخمترب،  كلية  غسيل  ارّسة   )6( اىل  باالضافة  واالطفال(،  والرجال، 
لفحص   )dcr( وخمترب  وطبيبة   طبيب  فحص  واستشارية  وصيدلية  سونار 

كورونا، و هناك معمل اوكسجني متكامل مع منظومة اوكسجني مركزية«. 
العرصية  الزائرين  مدن  وضعت  املقدسة  احلسينية  العتبة  أن  بالذكر  واجلدير 
التابعة هلا وهي كل من مدينة سيد االوصياء ومدينة االمام احلسني ومدينة 
االمام احلسن )عليهم السالم( حتت ترصف وزارة الصحة، كام قامت بانشاء 
)24( مركزا للشفاء يف عدد من املحافظات بمواصفات عاملية وخالل فرتات 
بوترية  العمل  يتم  مراكز، يف حني  اآلن )10(  منها حلد  افتتح  قياسية،  زمنية 

متصاعدة إلنجاز البقية ودخوهلا للخدمة الفعلية يف احلرب ضد )كورونا(.

العتبة الحسينية المقدسة  تُنشئ 
مستشفى الشفاء في محافظة االنبار

صور للشعائر الحسينية تحظى 
باهتمام الصحافة العالمية 

صورا  الربيطانية  الغارديان  صحيفة  اختارت 
كأفضل  البرصة  حمافظة  يف  احلسينية  للشعائر 

صور حول العامل يف ظل أزمة كورونا. 
وكالة  عن  نقاًل  فالح(  )حسني  املصور  وأك��د 
النخيل:ان »صوره حازت عىل االختيار من بني 
مئات الصور الفوتوغرافية االبداعية حول العامل 
وذلك الهنا كانت ترسم صوَر الطف من خالل 
املعزين بمصاب االمام احلسني )عليه السالم(«.
ال��غ��اردي��ان  صحيفة  »حم���رري  ان  وأض����اف، 
وقائي  اج��راء  كأفضل  افرزوها  قد  الربيطانية 
بني  مجعت  الصورة  الن  )ك��ورون��ا(،  لفريوس 
املرجعية  بتوجيهات  الصارم  وااللتزام  احلزن 

الدينية العليا والتوصيات الصحية«.
فنية   بمعايري  كانت  »ال��ص��ورة  ان  اىل  مشريا 
والتقنيات  االساليب  اىل  تضاف  فوتوغرافية 
املتداول(،   - )تريند  الصورة  صناعة  يف  العاملية 
الفريوس  مع  التعايش  طرق  هو  االن  والرتيند 

وكانت الصورة ضمن هذه الثيمة«.
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من اأر�سيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ 

العراق الحديث

األمر االول :
عىل ضوء املطالب املرشوعة التي يطالب هبا ابناء الشعب العراقي 
يف جمال حتسني اخلدمات وتوفري مواد البطاقة التموينية ونحو ذلك 

..

املهام  اداء  تسهيل  يف  تنفع  لعّلها  املقرتحات  بعض  طرح  نود 
املطلوبة من املسؤولني.. ومنها :

امليدانية  باملتابعة  والوزراء  املسؤولني  كبار  قيام  رضورة   -1
واالرشاف امليداين لربامج الوزارات ومديرياهتا وخاصة اخلدمية 
منها واالطالع املبارش عىل املعوقات واللقاء باملسؤولني املعنيني يف 

كل وزارة ومديرية..
عىل ان يكون هتيئة مربجمة ومنظمة هلذه اللقاءات وذلك بتخصيص 
بعض االيام من االسبوع لزيارة كبار املسؤولني والوزراء للوزارة 
ومعّوقات  براجمها  عىل  هلا..واالطالع  التابعة  واملديريات  املعنية 
لوضع  واملديريات  ال��وزارة  مسؤويل  مع  ذلك  ومناقشة  عملها 
حّل للمشاكل واملعّوقات واالطالع عىل االخفاقات يف عمل كل 
وزارة ومديرية تابعة لتلك الوزارة مع تركيز اجلهد عىل الوزارات 

اخلدمية.. كالكهرباء والتجارة والبلديات وغري ذلك ..
وضمن الربنامج زيارة احلكومات املحلية من قبل كبار   -2
االيام  بعض  اسبوع  كل  يف  خيصص  بحيث  والوزراء  املسؤولني 
العمل  ومعوقات  عملهم  برنامج  عىل  لالطالع  معينة  ملحافظة 
واعطاء  العمل  ميادين  يف  والقصور  والتقصري  واالخفاقات 

التوجيهات املناسبة .
اللجان  ورؤس����اء  ال��ن��واب  جملس  رئ��اس��ة  وك��ذل��ك   -3
مضامر  يكون  ان  عىل  املحافظات  جمالس  ي���زورون  وال��ن��واب 
عملهم واطالعهم ووضع احللول ضمن جمال اختصاص جملس 
التعرف  حماولة  ذلك  ومن  والرقايب  الترشيعي  امليدان  يف  النواب 

التي  والتعليامت  بالترشيعات  يتعلق  وما  القانونية  املعّوقات  عىل 
انجاز  يف  للترسيع  الدولة  ودوائ��ر  املحافظات  جمالس  حتتاجها 

اعامهلا ومهامها واخلدمات التي تقدمها ..
ومن االمور املهمة رضورة لقاء هؤالء املسؤولني مجيعا ً ويف كل 
وزارة وحمافظة بمجموعات من املواطنني يتم انتخاهبم ليستمعوا 
السعي  وحياولوا  وآرائهم  واحتياجاهتم  ومشاكلهم  مطالبهم  اىل 

لتحقيق ما هو معقول وممكن منها ..
االجيابيات  من  الكثري  فيها  امليدانية  والزيارات  اجلوالت  ان هذه 

ومنها :
االطالع املبارش يوفر رؤية لظروف العمل تكون اقرب  أ - 
للواقع واالطالع عىل املشاكل واملعوقات من خالل اللقاء املبارش 

وعدم االعتامد عىل نقل االخرين .
ب -  شعور املسؤول االدنى واملوظف والعاملني يف الدوائر 
والوزارات بقرب املسؤول االعىل منهم وانه ليست هناك حواجز 
حتول بينهم وبينه فيكون ذلك دافعاً  هلم للمزيد من اهلمة واالندفاع 

يف العمل ..
من  املزيد  عىل  واالط��الع  اآلراء  لتبادل  فرصة  توفري  ت -  
اآلراء التي توفر رؤية ناضجة ودقيقة للعمل اضافة اىل كون آراء 
الواقع واملعّوقات من  امليدان أقرب من تشخيص  املتواجدين يف 

املسؤولني الذين هم حبيسو مكاتبهم..
وحّبذا لو تسّجل بعض اللقاءات والزيارات من خالل   -4
وسائل االعالم ويطرح يف هذه اللقاءات مشاكل العمل وظروفه 
ومعوقاته وما هي برامج كل وزارة ومديرية عىل ان يكون الطرح 
براجمها وامكاناهتا ومعّوقات  ويبني يف كل وزارة   ً مربجمًا ومنّظام 
االمور  بمجريات  الوعي  لدهيم  ويكون  املواطنون  ليطلع  عملها 
هبذه  عالقة  هلم  ممن  االخرين  املسؤولني  مجيع  ويطلع  وحقائقها 

الدوائر عىل هذه االمور ..
نأمل ان يتحىل املسؤولون مجيعا ً بسعة الصدر والتحّمل   -5
واحتياجات  ومشاكل  مطالب  من  املواطنون  يطرحه  ملا  والتفّهم 

وان يبذلوا كل ما بوسعهم حلل هذه املشاكل واملعوقات..

اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة بامامة ال�سيخ عبد 
املهدي الكربالئي يف 28/ ربيع االول / 1432هـ 

املوافق 2011-3-4 :

اعداد:حيدر عدنان



اخلطبة من�سورة يف جملة االأحرار العدد )271(
 اخلمي�س 4/ربيع االآخر /1432هـ املوافق 2011/3/10م

األمر الثاين :
اخلدمات  وحتسني  الراهنة  الظروف  يف  لإلصالح  املسؤولية  ان 
املطالب  بغية  وحتقيق  واالداري  املايل  الفساد  وحماربة  واالداء 
املرشوعة للشعب مسؤولية تضامنية ويتحملها مجيع املسؤولني 
من  ابتداء  السياسية  والكتل  والترشيعية  التنفيذية  السلطتني  يف 
واملدراء  الوزراء  ووكالء  والنواب  الوزراء  اىل  املسؤولني  كبار 

العامني وغريهم ..
ولكن قدر وحجم املسؤولية التي يتحمّلها املسؤول بحسب ما 
له من صالحيات وسلطات وامكانات فاملسؤول االعىل يتحّمل 
قدرًا أكرب من املسؤولية ولكن هذا ال يعفي املسؤول االدنى من 

املسؤولية ..
النائب  ولكن  املسؤولية  ًمن  قدرا  يتحّمل  التنفيذي  واملسؤول 
ووكيله  الوزير  وهكذا  املسؤولية  من  آخر   ً قدرا  معه  يتحّمل 

واملدير العام ..
مقدار  خيضع  متفاوته  بنسب  ولكن  اجلميع  يتحمّله  فاإلخفاق 
الصالحيات  وحجم  مقدار  بحسب  للمسؤولية  التحمل 

واالمكانات املتاحة ..
والنجاح يشرتك فيه اجلميع بحيث يكون لكل مسؤول نصيب 
من حسن االداء والنجاح بحسب الصالحية واالمكانية ايضا ً 

..

ألن أي اداء للمسؤولية او اخلدمة او انجاز العمل واملرشوع ال 
يمكن مطلقا ً ان يتم وينجز ويكتمل من خالل دائرة واحدة او 
ما هو  يتحقق  وبالتايل ال  للجميع  واحد وهذا واضح  مسؤول 
املسؤولية..  اداء  يف  والتكافل  التضامن  خالل  من  اال  مطلوب 
وال يصح حتميل جهة معينة او بعض اجلهات او بعض املسؤولني 

دون البعض االخر مسؤولية االخفاق ..
أي  ذلك  ضوء  عىل   – اجلميع  عىل  ان  نقوله  ان  نريد  وال��ذي 

الذي  الواحد  الفريق  بروح  يعمل  ان   – التضامنية  املسؤولية 
استشعار  خالل  من  وذلك  مسؤولون  اهنم  اطرافه  مجيع  يشعر 

كل واحد من الفرقاء انه يتحّمل قسطًا من املسؤولية ..
عىل ان يراعى يف ذلك املبادئ الدستورية والقوانني النافذة والتي 

البد من مراعاهتا لكي تنتظم امور البالد ونبتعد عن الفوىض..
التي حصلت  االمنية  املتكسبات  املحافظة عىل  انه البد من  كام 
قد  حماولة  أي  من  احل��ذر  من  البد  وبالتايل  هبا  بأس  ال  بنسبة 
تضعف اجلانب االمني يف بعض هذه املدن املقدسة والتي يعد 

امنها امنا جلميع البالد ..

األمر الثالث :
لقد عمل العراقيون بجميع انتامءاهتم الدينية واملذهبية والقومية 
الطائفي  االح���رتاب  من  وصيانته  بلدهم  وح��دة  محاية  عىل 
جدًا  صعبة  ايامًا  العراقيون  عاش  ولقد  والتمّزق...  والتناحر 
حينام  للعراق  االحتالل  اعقبت  التي  السنوات  بعض  خالل 
حاول البعض ادخال العراق يف اتون حرب طائفية.. ولقد دفع 
الشعب العراقي من اجل محاية وحدة بلدهم الكثري من الدماء 

والتضحيات وخرس الكثري من فرص التقّدم واالزدهار ..
املدن  بعض  وخاصة  العراقي  الشعب  بأبناء  أملنا  فان  وكذلك 
اهايل  من  احلكمة  واهل  العقالء  اىل  موجه  نا  ونداؤ  املقدسة.. 
تلك املدن املقدسة.. ان ال يعطوا الفرصة ألي اصوات تعلو هنا 
املربع  اىل  املقدسة  املدن  العراق وبعض هذه  اعادة  تريد  وهناك 

االول ..
تثري احلساسية  يرفع شعارات  للبعض ممن  السامح  بعدم  وذلك 

بني ابناء الشعب الواحد ..
واذا كانت هناك مطالب فيمكن بحثها هبدوء ومن خالل احلوار 

بني املسؤولني واملختصني لوضع حلول هلا .
جملة االحرار اال�سبوعية
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السؤال: تقام يف منطقتنا العديد من املجالس احلسينية لعدد 
كبري من املآتم وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لشهادة سبط 
األبرار،  وأصحابه  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األعظم  الرسول 
)عليهم  البيت  أه��ل  بحب  وتفانيهم  املؤمنني  وتفاعل 
يف  املشاركة  خالل  من  املآتم  يدعمون  جعلهم  السالم( 
واملعنوي  السخي  املادي  الدعم  وتقديم  احلسينية  املجالس 
وقت  يف  املجالس  من  العديد  تعقد  حيث  املجالس،  لتلك 
األخرى  للمجموعات  بالنسبة  متقاربة  أوقات  ويف  واحد 
وأغلب هذه املجالس تقدم وجبات الطعام )األرز( وذلك 
الظهر  بعد  ما  إىل  صباحًا(   7 )الساعة  الباكر  الصباح  منذ 
الثانية والنصف(، مما سّبب حالة من رمي معظم  )الساعة 
النفايات، فام هو نظركم الرشيف يف  هذا الطعام يف أماكن 

ذلك؟
اختاذ  من  بد  فال  رشعًا  وحم��ّرم  مبغوض  التبذير  اجل��واب: 
بالتنسيق بني  اإلجراءات الالزمة للمنع منه ولو كان ذلك 

أصحاب املآدب ليوفر من الطعام بمقدار ما يتيرس رصفه.
صحة  يف  ومرجعنا  سيدنا  سامحة  رأي  هو  ما  ال��س��ؤال: 
السالم(:  الصادق )عليه  اإلمام جعفر  الوارد عن  احلديث 
له  السالم( وجبت  )عليه  تباكى عىل احلسني  أو  بكى  »من 

اجلنة(؟«.
اجلواب: ورد يف أحاديث متعددة � مجلة منها معتربة � الوعد 
باجلنة ملن بكى عىل احلسني )عليه السالم( كام يف بعضها مثل 
ذلك ملن تباكى عليه أو أنشد شعرًا فتباكى عليه، وال غرابة 
الفريقني يف  أحاديث  قد ورد يف  باجلنة  الوعد  فإن  يف ذلك 
أن  بذلك  يراد  ال  أنه  املعلوم  ومن  األعامل،  من  مجلة  شأن 
الواجبات  العقوبة حتى لو ترك  يشعر املكلف باألمان من 
من  ورد  ما  مع  بذلك  يشعر  وكيف  املحرمات،  وارتكب 

الوعيد املغلظ يف اآليات بالعقوبة عىل مثل ذلك، بل املفهوم 
من هذه النصوص يف ضوء ذلك أن العمل املفروض جيازى 
عليه باجلنة عند وقوعه موقع القبول عنده سبحانه، وتراكم 
املعايص قد يمنع من قبوله قبواًل يفيض به إىل الفوز باجلنة 

والنجاة من النار.
وبتعبري آخر: إن العمل املوعود عليه يمّثل نقطة استحقاق 
للجنة، وفاعلية هذه النقطة متامًا منوطة بأن ال تكون هناك 
نقاط مقابلة توجب استحقاق النار بارتكاب األعامل التي 

أوعد عليها هبا.
وأما ثبوت هذه املكانة للبكاء عىل احلسني )عليه السالم(: 
فألن البكاء يعرب عن تعلقات اإلنسان وكوامن نفسه تعبريًا 
عميقًا، ألنه إنام حيدث يف أثر تنامي مشاعر احلزن وهتّيجها 
لتؤدي إىل انفعال نفيس هيز اإلنسان، ومن ثم فإن البكاء عىل 
اإلمام )عليه السالم( يمثل الوالء الصادق للنبي )صىل اهلل 
السالم( وللمبادئ  بيته األطهار )عليهم  عليه وآله( وأهل 
إليها واستشهد ألجلها، ومن املشهود  نادى هبا ودعا  التي 
أن حركته )عليه السالم( قد هزت التاريخ وزلزلت عروش 
ومل  املؤمنني،  قلوب  يف  اإلسالمية  القيم  ورسخت  الطغاة 
حيدث ذلك إاّل يف أثر التمسك والتعلق بذكره نتيجة حث 

أئمة أهل البيت )عليهم السالم( بمثل هذه األحاديث.
اآلخرين  أمام  البكاء  إظهار  به  املراد  فليس  التباكي  وأما 
بل هو بمعنى تكّلف اإلنسان البكاء عىل ما يراه حقيقًا به، 
ولكنه يواجه حلظة جفاف يف قلبه ومشاعره فيتكلف البكاء 
عسى أن يستجيب قلبه وتتدفق مشاعره لنداء عقله، وهبذا 
املعنى أيضًا ورد الوعد باجلنة ملن بكى أو تباكى عند ذكر اهلل 
سبحانه وتعاىل كام نبه عليه غري واحد منهم: العالمة املقرم 

)رمحه اهلل( يف مقتل احلسني )عليه السالم(.
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يقوم  الذي  الفقه  أصول  علم  أن  مذهبنا  علامء  يرى 
عليه االجتهاد عند الشيعة قد وضعت أسسه األوىل 
كانت  أنه  إىل  أيضًا  ويذهبون  بل  األئمة،  عرص  يف 
رسائل  آن��ذاك  وتالميذهم  األئمة  أصحاب  لبعض 
إمامهم  وأن  األصول،  مسائل  خمتلف  يف  وتأليفات 
الباقر هو أول من وضع علم أصول الفقه ثم أكمل 
عىل  أمليا  وأهنام  الصادق،  جعفر  ابنه  بعده  من  ذلك 
أصحاهبام قواعد هذا العلم ومجعوا مسائله التي رتبها 

الحقًا املتأخرون.
من  أول  أّن  الشيعي  الفقه  أص��ول  مؤرخو  ويؤّكد 
املعروف  الشيعي  املتكلم  هو  الفقه  أصول  يف  صّنف 
اإلمام  تالميذ  أحد  199ه���(،  )ت  احلكم  بن  هشام 
204ه�(  )ت  الشافعي  اإلمام  عىل  متقدمًا  الصادق، 

الذي وضع كتابه الشهري »الرسالة« يف أصول الفقه.
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اأ�سول الفقه

قّدر للشيخ املفيد )رضوان اهلل تعاىل عليه( أن يكون 
رائدًا فكريًا وأن يطّور من مناهج الفقه وقواعده، فيام 
حاول السيد املرتىض أن يتابع خطوات استاذه املفيد 
الشيخ  وعارص  واألص��ول.  الفقه  مناهج  تطوير  يف 
وتابعه  املفيد  بدأها  التي  التطوير  حركة  الطويس 
التجديد  حماوالت  يف  بعدمها  واستمّر  املرتىض  فيها 

والتطوير فقهًا وأصواًل: ماّدة ومنهجًا واسلوبًا.
البحث  عامل  يف  جديدا  فتحا   � املفيد  مدرسة  وتعد 
بدور  يقوم  أن  املفيد  الشيخ  استطاع  إذ  الفقهي.. 
اجلمع بني اّتاهني متطّرفني: اّتاه أهل احلديث واّتاه 
بينهام، فال مجود وال  اّتاها وسطا  الرأي، فكان  أهل 
انطالق بل أمر بني أمرين. وأهّم مالمح هذه املدرسة 

هي:
استعراض  عىل  االقتصار  دور  عن  الفقه  خروج   �  1
نصوص الكتاب والُس                                                                                                     ّنة 
إىل معاجلة النصوص باستخدام قواعد علم االصول، 
فقد انقلبت عملية استنباط األحكام الرشعية يف هذه 
صناعة  إىل  اإلمامي  الفقه  تطّور  مراحل  من  املرحلة 
البحث االصويل  انفصل  قواعدها وبذلك  علمية هلا 

والكتب االصولية عن البحث الفقهي وكتب الفقه.
وقام البحث الفقهي عىل نتائج الدراسات االصولية. 
وكانت الصناعة الفقهية يف هذه الفرتة تطوي مراحلها 

البدائية ولكّنها كانت بداية لعهد جديد.
نصوص  هلا  تتعّرض  مل  جديدة  فروع  استحداث   �2
)املبسوط(  كتاب  يف  جلّيا  ذلك  يبدو  الروايات.كام 

للشيخ الطويس.
الفقه  م��دارس  خمتلف  بني  املقارن  الفقه  ظهور   �  3
اإلسالمي. وأهّم أثر فيه هو كتاب اخلالف للطويس 

أيضا.
موارد  يف  واستخدامها  االمجاعات  ظاهرة  بروز   �  4
ومل  سالمته،  ع��دم  أو  الرشعي  النّص  وج��ود  ع��دم 
من  العرص  هذا  عىل  املتقّدمني  الفقهاء  مؤّلفات  ختل 
التمّسك باإلمجاع، إاّل أّن هذه الظاهرة تبدو يف كتب 
بصورة  املدرسة  هذه  آثار  ويف  خاصة  بصورة  الشيخ 

عاّمة أكثر من أّي وقت سابق.

مدرسُة الشيخ المفيد

القياس والرأي

اإعداد: حممد حمزة جرب

هو  األول  الدور  يف  الشيعة  عند  الترشيع  مصدر  كان 
أو  )النبي  املعصوم  قول  أي  والُسّنة  الكريم،  القرآن 
اإلمام( وفعله وتقريره. وكان اإلمامية يرفضوَن القياس 
والرأي رفضًا باتًا ويروون عن اإلمام عيل بن أيب طالب 
)عليه السالم( قوله: »لو كان الدين يؤخذ قياسًا لكان 

باطن اخلف )القدم( أوىل باملسح من ظاهره«.
عن أبان بن عثامن عن أيب شيبة اخلراساين قال سمعت 
أبا عبد اهلل الصادق )عليه السالم( يقول: »إن اصحاب 
املقاييس طلبوا العلم باملقاييس فلم تزدهم املقاييس من 

احلق إاّل بعدا، وان دين اهلل ال يصاب باملقاييس«.
وعن اإلمام الصادق )عليه السالم( أيضًا، قال: »إياكم 
اهلل  جعل  قد  واملقاييس،  اهلوى  بإتباع  املهالك  وتقّحم 
ما  إاّل  علم  ال  اخلالئق  مجيع  عن  أغناكم  أهاًل،  للقرآن 

أمروا به«.



يعدُّ قسم الخدمية الخارجية من االقسام المهمة والرئيسة في العتبة الحسينية المقدسة والقديمة 
ايضًا، وكان يسمى سابقا بلجنة الخدمية ويكون احتكاكه مباشرا مع الزائر الكريم حيث يكون أول 
محطة لتقديم الخدمات للزائرين الكرام، عبر شعبتي القسم )المنشآت الصحية والكيشوانيات(، ومن 
خالل التقرير نحاول تسليط الضوء على شعبة المنشآت الصحية التي تعمل وتسهر الليل من اجل راحة 

الزائرين الذين يفدون إلحياء زيارة اإلمام الحسين )عليه السالم(.

قسم الخدمية الخارجية.. عمل كبير وجهود مضاعفة

المنشآت الصحية أولى محطات الزائر الكريم
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أوّل خطوات الزيارة

ويف هذا السياق حتدث مسؤول قسم اخلدمية اخلارجية احلاج 
حممد ابو دكة قائاًل: »ربام متّثل املنشآت الصحية املحطة االوىل 
للزائرين الكرام، قبل البدء بأداء مراسيم الزيارة، ونعني هبا 
الزائرين أن  عمليات الغسل والوضوء، حيث يتوّجب عىل 

يكونوا عىل طهارة تامة قبل الدخول للمرقد الطاهر«.
)ثابتة  نوعني  ع��ىل  الصحية  »املنشآت  حديثه،  ويتابع 
خمتلفة  أماكن  يف  متوّزعة  فهي  للثابتة  وبالنسبة  ومتحركة(، 
بقسميها  الكامل  اليوم  مدار  عىل  وتعمل  املدينة،  مركز  من 
الطهرانية،  )احلسينية  منشآت  ومنها  والنسائي  الرجايل 
املخيم،  املقام،  السادة،  عكد  العطارين،  العرب،  سوق 
ادام��ة  اىل  حتتاج  املواقع  وه��ذه  السفري(  مستشفى  ملحق 
باستخدام  وكذلك  للتنظيف  كثرية  ومواد  مستمرة  وصيانة 
املقدسة«،  العتبة  قبل  من  توفريه  تم  يشء  وكل  املعطرات، 
الكهربائيني  مثل  وفنيني  اختصاص  اخوة  »هناك  ان  مبينًا 

بشكل  املواقع  بإدامة  خاصون  وهم  واحلدادين  والسباكني 
مستمر نسبة للحاجة الدائمة هلذه املنشآت«.

ضرورة نظافة الموقع

النظافة،  عىل  يصّب  تركيزنا  »ج��ل  أن  دك��ة  أب��و  ويضيف 
وبسبب عامل النظافة يكمل الزائر زيارته او يمتنع عنها  يف 
ان  أنه »جيب  النجاسة«، موضحًا  من  نوع  اىل  تعرضه  حالة 
فضال  املعطرات  انواع  بأفضل  ومعّطرًا  نظيفًا  املوقع  يكون 
والعادي  السائل  بنوعيه  للغسل  املستخدم  الصابون  عن 
النسائي  اجلانب  ويف  الشتاء،  فصل  يف  الساخن  املاء  وتوفري 
هناك غساالت متواجدة لغسل املالبس تعمل عليها احدى 
الزائرات،  مالبس  بغسل  تقوم  حيث  املنتسبات  االخوات 
أغلب  يف  للنساء  واخ��رى  للرجال  محامات  وفرنا  كذلك 
 ، املواقع  مجيع  يف  املتوفر  املركزي  التربيد  عن  فضاًل  املواقع 
النقل  لسد  االحتياطية  املواد  بكافة  خاص  خمزن  توفري  مع 

احلاصل يف املود املستخدمة«.

احلاج حممد ابو دكة
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توفير الماء

للمياه،  كبرية  خزانات  توفري  عىل  »عملنا  دكة،  أبو  ويبني 
املاء  واسالة  احلكومية  املاء  إسالة  عىل  االعتامد  اىل  إضافة 
التي وفرهتا العتبة املقدسة، والتي تستخدم يف حال انقطاع 
املاء يف االسالة احلكومية فضال عن تناكر املاء التي نلجأ هلا 

يف حال انقطاع املياه يف حمطتي اإلسالة«.
مهام اخرى

أبو  للحاج  يزال  ال  )واحلديث  األخرى  مهامنا  بني  ومن 
دكة( هو »توفري املاء اىل االحياء السكنية التي ينقطع عنها 
املاء لفرتة طويلة وتوفري املاء اىل بعض اقسام العتبة احلسينية 
العطاء  ومرأب  اسامعيل  وسيد  السيب  هور  خمازن  ومنها 
حريق  حصول  عند  انه  االه��م  والنقطة  االم��ني،  وك��راج 
االطفاء  سيارات  وص��ول  قبل  نصل  فأننا  اهلل  سمح  ال 

احلكومية«.
تصميمها  تم  قد  الصحية  »املنشآت  أن  إىل  دكة  أبو  ويشري 
البناء  يف  املستخدمة  املواد  وافضل  التصاميم  احدث  وفق 
خاصة  آليات  ونمتلك  مستقباًل،  احلاصلة  املشاكل  لتاليف 
ألعامل املجاري تعمل بشكل مستمر وكذلك لدينا تعاون 
كبري مع مديرية جماري حمافظة كربالء وكذلك مديرية ماء 

املحافظة«.
جهود كبير

وينّوه إىل أن »عملهم يستمر عىل مدار اليوم الكامل، لذلك 

فإن الدوام مقّسم اىل ثالث وجبات، األوىل تبدأ من الساعة 
)7 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا(، والثانية تبدأ العمل من 
الثالثة  الساعة 9 مساًء(، والوجبة  الساعة )2 ظهرًا وحتى 
من  صباحًا   7 الساعة  وحتى  مساًء   9( الساعة  من  تبدأ 
اليوم التايل(،، ويف كل وجبة هناك مسؤول وجبة ومعاون 
مسؤول وجبة«، مبينًا أن »عدد العاملني يف املنشآت الصحية 
بشكل عام يقارب ال� )250 منتسبًا(، يف ظل حاجتنا دائاًم 

لكوادر إضافية«.
منشآت صحية متنقلة

املنشآت  )وهي  الصحية  املنشآت  من  اآلخر  النوع  وعن 
من  أكثر  »لدينا  قائاًل:  دكة  ابو  حممد  احلاج  يبني  الثابتة( 
تم  وقد  احلديث،  النوع  من  متنقلة(  صحية  منشأًة   120(
ذات  وهي  االيرانية  االسالمية  اجلمهورية  من  استريادها 
املليونية  ال��زي��ارات  خ��الل  وتستخدم  ج��دًا  عالية  ج��ودة 
 � )كربالء  الثالثة  املحاور  عىل  وتوجد  الدينية  واملناسبات 
نجف، كربالء � بابل، كربالء � بغداد(، باإلضافة اىل بعض 
خارج  تقام  التي  الزيارات  وكذلك  املدينة،  داخل  املناطق 
مدينة كربالء وحتديدًا يف مدن سامراء والكاظمية والكوت 
)مرقد سعيد بن جبري( وسابقًا يف مدينة النجف االرشف(، 
كوهنا  املتنقلة؛  بالصحيات  متخصص  فني  كادر  ويوجد 
»كل  أن  مبينًا  استعامهلا«،  خالل  مستمرة  إدامة  اىل  بحاجة 
لرت(   8000( بسعة  ماء  خزان  عىل  حتتوي  صحية  منشأة 
واحدٍة  كل  حتتوي  كام  لرت(،   5000( بسعة  اريض  وخزان 
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منشآت  وهناك  للوضوء،  مغاسل  مع  مقاعد(   10( عىل 
خمصصة للرجال وأخرى للنساء«.

نحرص على إرضاء الزائرين

الثابتة،  الصحيات  شعبة  يف  املنتسب  حتدث  جهته  ومن 
الزائر  لياًل وهنارًا عىل خدمة  »نعمل  قائاًل:  عليوي  حسني 
عىل  الزيارة  امتام  سبيل  يف  حيتاجه  ما  كل  وتوفري  الكريم 
الصحية  املواقع  اظهار  عىل  تركزينا  ويكون  حال،  أفضل 
رش  عن  فضاًل  املستمر  التنظيف  خالل  من  مجيل  بشكل 
خالل  الساخن  واملاء  السائل  الصابون  وتوفري  املعطرات 

فصل الشتاء وكذلك مواد التعقيم«.
من  زدن��ا  فقد  كورونا  ف��ريوس  تفيش  ظل  »يف  ويضيف، 

عمليات التعقيم للمواقع بشكل مستمر، إضافة إىل تعقيم 
الزائر عند دخوله وخروجه من خالل املنتسبني املتواجدين 
املياه والصحيات  عند مدخل الصحيات فضاًل عن تعقيم 

بشكل منفرد«.
خدمة كبيرة وأجر مضاعف

الصحية  املواقع  كعاملني يف  لنا  »بالنسبة  وأضاف عليوي: 
نرى ان خدمة زائر االمام احلسني )عليه السالم( رشف كبري 
وأجره مضاعف عند اهلل تعاىل، والتعامل مع الزائر الكريم 
جيب ان يكوَن بوٍد واحرتام وهذا ما نعمل عليه طوال فرتة 
اخلدمة، ويف املقابل هناك تعاون كبري وشكر مقدم من قبل 

الزائرين نتيجة توفري اخلدمات هلم عىل أفضل حال«.        
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Ahrar  Weekly

13
ل�سنة 2020 م



أخذت جمعية كشافة 
الوارث التابعة للعتبة 

الحسينية المقدسة على 
عاتقها العمل والتصدي 

للوقاية من فيروس 
كورونا المستجد، ومنذ 
بدء الجائحة فإن عملها 
متواصل وبهمة عالية، 

وقدّمت أكثر من )15 
برنامجًا( توزّعت بين 

افتتاح معامل لصناعة 
المعقمات فضال عن 

حمالت التعفير اليومية 
للحرم الحسيني المقدس 

والمناطق المحيطة به، 
باإلضافة الى توزيع السالل 

الغذائية ونصب بوابات 
التعفير وتوزيع المعقمات 

على العوائل المتعففة 
والى اخره من نشاطات 

الجمعية، بمشاركة )120 
كشفيًا( مقسما الى فرق 

مختلفة.

تحد من انتشار فيروس كورونا في عاشوراء

جهود مكثفة لجمعية )كشافة الوارث( وكبيرة 

االأحرار/ قا�سم عبد الهادي - ت�سوير: ر�سول العوادي
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االسعافات االولية والتعفير

ال��وارث  كشافة  مجعية  مسؤول  حتدث  السياق  هذا  ويف 
صفاء الباهض قائاًل: »خالل ايام شهر حمرم احلرام بارشت 
بنشاطات خمتلفة ومنها االسعافات  الوارث  مجعية كشافة 
االولية حتسبًا ألي امر طارئ ال سمح اهلل وهي فرق مدربة 
اغامء  حاالت  حدوث  حالة  يف  االولية  االسعافات  عىل 
او  االكتظاظ  بسبب  اخرى  او حاالت  الزائرين  احد  عند 
يتم  او  عاجال  االولية  االسعافات  تقدم  حيث  ذلك  غري 
تعاون مع مستشفى  املستشفى حيث هناك  اىل  احلالة  نقل 
السفري ومستشفى اإلمام زين العابدين، وقد انترشت فرق 
أي  املقدس  احلرم  مداخل  كل  عىل  االولية  االسعافات 
عىل عرشة ابواب باإلضافة إىل توزيع الِكاممات عىل مجيع 
الزائرين، وهناك فريقان للتعفري يعمالن منذ بداية اجلائحة 
بفريق  اليوم اصبح هناك تكثيف للجهود واملتمثل  ولكن 
والكيشوانيات  كاألبواب  ومداخله  احلرم  لتعفري  داخيل 
املنطقة  بتعفري  اخل��اص  اخلارجي  والفريق  واالم��ان��ات 
املحيطة باحلرم ومنطقة بني احلرمني للحد من خطر انتقال 

العدوى اخلطرية بني الزائرين«.
االستمرار بالتعقيم

للعتبة  العامة  الباهض أن »هناك توجيهًا من االمانة  وبني 

واخلدمات  املعقامت  توزيع  باستمرار  املقدسة  احلسينية 
االخرى جمانًا وخاصة خالل الزيارات املليونية، وبالنسبة 
فضال  بغداد  العاصمة  من  استرياداها  يتم  التعفري  ملواد 
احلسينية  العتبة  معمل  يف  عملها  يتم  التي  الكاممات  عن 

املقدسة«.
زيادة سعة املعقامت

وجاء يف حديثه: »بالنسبة لبوابات التعقيم فإهنا موّزعة عىل 
مداخل املدينة القديمة حيث قمنا بزيادة السعة االستيعابية 
هلا من )500 - 1000 لرت( من املعقامت يف كل مكان يمر 
منه الزائر الكريم، وهناك متابعة دورية هلا، وان باقي الفرق 

مقسمة حسب الرضورة واحلاجة الفعلية يف امليدان«.
افعال  لردود  »بالنسبة  قائاًل:  اجيابيةواكمل  افعال  ردود 
قبل  من  كبري  تفّهم  هناك  حيث  رائعة،  كانت  الزائرين 
الزائرين بخصوص ما يتعلق بجائحة كورونا والتوجيهات 
اغلبهم  وان  العليا  الدينية  املرجعية  وتوجيهات  الصحية 
مبينا:  الصحية«،  والتعليامت  بالتوجيهات  ملتزمني  كانوا 
ابناء  من  متطوع  كادر  لدينا  فانه  املستمر  لعملنا  ونتيجة 
الربامج  خالل  من  انضاممهم  تم  ال��وارث  كشافة  مجعية 
ارتباط  اعضاء  ونعدهم  الكشفية  واملخيامت  التدريبية 
فتية  بأعامر  شباب  وهم  نستدعيهم  ازمة  كل  يف  باجلمعية 

ويقدمون اخلدمة اجلليلة للزائرين«.
جملة االحرار اال�سبوعية
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بين سلسلة المشاريع القرآنية المهمة التي دأبت دار القرآن الكريم التابعة لألمانة العامة للعتبة 
الحسينية المقدسة على إقامتها ، مشروع مدرسة االمام علي )عليه السالم( القرآنية الذي يقع في 

قضاء الحر الصغير بكربالء المقدسة وتحديدًا بمنطقة )الجرعة( والتي انشئت على مساحة )385م2(، 
شاملة لموقع المدرسة والباحة االمامية، بهدف تعليم العلوم القرآنية فضاًل عن الدورات الخاصة 

بقراءة وحفظ القرآن الكريم.

سيرٌة حافلٌة في بناء جيٍل قرانٍي واعد

مدرسة اإلمام علي:عليه السالم« في كربالء...

اإعداد : �سياء اال�سدي / ت�سوير: �سالح ال�سباح
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سيرٌة حافلٌة في بناء جيٍل قرانٍي واعد

مدرسة اإلمام علي:عليه السالم« في كربالء...

المدرسة مؤثثة بالكامل 
ومزودة بمقاعد نظامية 

مخصصة للدراسة اضافة الى 
كل ما يتطلب من وسائل 

الراحة ومنها اجهزة التبريد

المدرسة بطابقين، االرضي 
منهما يحتوى على مصلى 

وقاعة للدروس فضاًل عن 
الصحيات، والطابق الثاني 

يحتوي على أربعة صفوف 
وإدارة ...

لم تقتصر المدرسة في 
نشاطاتها على الذكور 

فقط؛ بل شملت االناث ايضًا 
فهي ترعى العشرات من 

الحافظات والقارءات 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

17
ل�سنة 2020 م



املقرئ  تربع  ان  بعد  املدرسة جاء  بناء هذه  ان   *
مدرسة  عىل  امل��رشف  الطائي  سلامن  عبود  عيل 
للعتبة  ارض  بقطعة  السالم(  )عليه  عيل  االمام 
احلسينية املقدسة يف تاريخ 2014 النشاء مدرسة 
قرآنية متخصصة، وبعد عام كامل وحتديدًا يف عام 
الطابق  اصبح  طابقني،  وعىل  بناؤها  تم   2015
للدروس  وقاعة  مصىل  عىل  حيتوى  هلا  االريض 
الثاين فاحتوى  اما الطابق  فضاًل عن الصحيات، 
وايضًا  صغري  ومطبخ  وإدارة  صفوف  أربعة  عىل 
كوهنا  عىل  تقترص  مل  وهي  صالة،  مع  صحيات 
االنشطة  عىل  احتوت  بل  فقط؛  قرآنية  مدرسة 
علوم  يف  دروسًا  ايضًا  وشملت  املختلفة  القرآنية 
فيها  شاركت  حوزوية  دروس��ًا  وكذلك  القرآن 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الدينية  امل���دارس 
الدينية  املناسبات  يف  النشاطات  فيها  تقام  وايضًا 

والوفيات.
دار  خالل  ومن  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان   *
املدرسة  تهز  ان  عىل  حرصت  الكريم  القرآن 
املخصصة  النظامية  املقاعد  من  الكامل  باألثاث 
للدراسة وايضًا السبورات للكتابة اضافة اىل كل 
ما يتطلب من وسائل الراحة ومنها اجهزة تربيد 
الذكور  عىل  نشاطاهتا  يف  تقترص  مل  وهي  املكان 
فقط؛ بل شملت االناث ايضًا حيث وصل عدد 
الكريم )17(  القرآن  املدرسة لكل  احلافظات يف 
حفظ  يف  طالبة  وثالثني  ثالث  من  واكثر  حافظة 
القرآن الكريم ترتاوح مستويات احلفظ من ثالثة 
ان  كذلك  والعرشين،  التاسع  اجل��زء  اىل  اج��زاء 
واالناث  للذكور  للحفظ  دورتني  تقيم  املدرسة 
الطابق  يف  الذكور  الطلبة  دراس��ة  تكون  حيث 
العلوي واما االناث تكون القاعة املخصصة هلن 
هي قاعة الدروس وهي منفصلة عن االوالد، كام 
ان املستويات لدى احلفاظ من الذكور ترتاوح بني 

ثالثة اجزاء والعرشين جزءَا.
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وهو  يقام  واس��ايس  اخر  نشاط  هناك  للمدرسة   *
ومجعة  ثالثاء  ي��وم  كل  االسبوعي  القرآين  املحفل 
وتدرس  والعشاء،  املغرب  صالة  بعد  وحتديدًا  لياًل 
من  الكثري  منه  خترج  وقد  التجويد  قواعد  املحفل  يف 
يف  ايضًا  حريصة  املدرسة  ادارة  ان  اىل  اضافة  القراء؛ 
الصوت  مادة  يف  درس��اً  تقيم  ان  عىل   مجعة  يوم  كل 
منها  القارئ )صالح حبيب( واهلدف  يلقيها  والنغم 
تعّلم االداء القرآين يف الصوت والنغم وكذلك اقامة 
مجال  )مرتىض  سيد  ب��إدارة  القرآن  علوم  يف  دورتني 
الذين  االشخاص  من  العديد  منها  وخترج  الدين( 
استمرت دراستهم ملدة سنة كاملة بواقع يوم واحد يف 

االسبوع لدراسة علوم القرآن الكريم.
االن  اىل  افتتاحها  منذ  املدرسة  ادارة  حرصت   *
احد  استضافة  عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  وبرعاية 
شهر  يف  وحتديدَا  العربية  مرص  مجهورية  من  القراء 
رمضان املبارك ليستمعوا اىل تارهبم يف كيفية التعلم 
تعّلم  عن  فضاًل  الكريم  للقرآن  الصحيحة  القراءة 
هذه  تكون  الوقت  نفس  يف  وايضًا  القرآنية،  العلوم 
املشاركني  القراء  بني  مسابقة  عن  عبارة  هي  اخلتمة 
منهم  االوائل  اخلمسة  ويكرم  درجاهتم  تمع  حيث 
هبدايا  ايضًا  املشاركون  كل  يكرم  كام  عينية  هبدايا 
ايام  من  يوم  اخر  يف  تكون  وهذه  النوعية  متساوية 

رمضان املبارك.              
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عام االحالم 

ثمة من يشغل  ان  املتعففة  الشهداء واالرس  االيتام وأبناء  ّ يف خلد  يمر  مل 
االبتسامة عىل  ان يصنع  ذهنه ويضاعف جهده ويستنفر طاقاته يف سبيل 
لذا  كان عام 2009 حيمل يف طياته برشى سارة،  أعينهم،  شفاهم وتقّر 
إنه تاريخ والدة مؤسسة خريية سميت تيمنا باسم اإلمام الثامن، مؤسسة 

اإلمام الرضا )عليه السالم(. 

موؤ�س�سة االإمام الر�سا )عليه ال�سالم( اخلريية ...

مالذ االيتام وموطن أحالمهم 

محطات أحالم االيتام واالسر المتعففة 
ال تختلف عن أحالم اآلخرين، منزل الئق، 

وتعليم يُمّكن االيتام واطفال االسر 
المتعففة  من ان يجلسوا بجوار اقرانهم 
على مقاعد دراسية، ومستلزمات حياتية 

أخرى تجعلهم يعيشون حياة هانئة. 

مدينة كربالء كأي مدينة أخرى ال تخلو 
من االيتام واالسر المتعففة وهؤالء لهم 

احالمهم وطموحاتهم، وقبل ذلك لهم 
حقوقهم، من يتكفل بهذه المهمة؟ 

وكيف؟ االجابة تكمن في االسطر 
القادمة.   

 تقرير: ح�سنني الزكروطي
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موؤ�س�سة االإمام الر�سا )عليه ال�سالم( اخلريية ...
حلم السكن 

االغاثة  يف  متمثلة  انسانية  لدوافع  انشئت  التي  املؤسسة 
واالسكان والرعاية الصحية واالجتامعية للعوائل املتعففة 
حيث   2010 عام  اخلري  طريق  يف  خطواهتا  أوىل  ابتدأت 
وضعت املؤسسة حجر االساس لبناء جممع سكني خاص 
الرضا  االمام  جممع  اسم  محل  وقد  واملحتاجني،  بالفقراء 
)عليه السالم( السكني ويقع يف منطقة الروضتني عىل بعد 
)2كم( عن مركز مدينة كربالء املقدسة، بمساحة تصل اىل 
)2 دونم(، حيث ضّم املجمع )60( شقة بمساحة 100م2 

لكل شقة.
املتعففة  واالرس  االيتام  أح��الم  تسدت   2015 عام  يف 
واصبح لليتيم منزل مؤثث وجمهز بكافة مستلزمات السكن 

الالئق وهذا أول مشاريع املؤسسة اخلريية.
األحالم تتحقق تباعا... )حلم التعّلم( 

ان  بعد  باإليتام جاءت  لبناء مدرسة خاصة  اخلطوة االوىل 
سعد  السيد  قول  بحسب  ارض  بقطعة  اخلريين  احد  تربع 
�2010م(،  عام )2009  هذا يف  البناء وكان  الدين هاشم 
عبد  الشيخ  قبل سامحة  من  تشييدها  عىل  املوافقة  وجاءت 
)عليه  الرضا  االمام  مؤسسة  مؤسس  الكربالئي  املهدي 
للمكان  امليدانية  زيارته  بعد  عليها،  وامل��رشف  السالم( 
املخصص مع جمموعة من املسؤولني، وكان اعتامد تشييدها 
احلقوق  من  ت��أيت  التي  للمؤسسة  املالية  ال���واردات  عىل 

الرشعية واملتربعني من داخل وخارج العراق.
ويروي البّناء ان هناك جماميع كثرية من املتربعني من خارج 
العراق يتم اطالعهم عىل املشاريع التي شاركوا يف تشييدها، 
املختلطة  السالم(  )عليها  رقية  السيدة  مدرسة  تشييد  تم 
لأليتام وبأربعة طوابق وبمساحة وصلت اىل )800 مرت(، 
وخصص الطابق االول والثاين لأليتام البنني، بينام خصص 

الطابق الثالث والرابع لأليتام البنات.
مدارس ورياض أطفال 

بعدد  السالم(  )عليها  رقية  السيدة  مدرسة  اكتفاء  بسبب 
عملت  فيها  للتسجيل  العوائل  طلبات  وكثرة  الطلبة 
وقد  املساحة  وبنفس  هلا  جماور  عرصة  رشاء  عىل  املؤسسة 
خصصت  ذلك  بعد  طوابق،  بأربعة  بالكامل  تشييدها  تم 
وخصصت  للبنات،  السالم(  )عليها  رقية  السيدة  مدرسة 
للبنني،  املشيدة حديثا  مدرسة عيل االصغر )عليه السالم( 
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بعد ذلك تم استحصال إجازة اصولية ملدرسة ثانوية بشكل 
السالم(  )عليه  الرضا  االمام  مؤسسة  لدى  ليصبح  رسمي 
ابتدائيتان مها عيل االصغر والسيدة رقية  اخلريية مدرستان 
وقد  االسم،  بنفس  ثانويتان  ومدرستان  السالم(  )عليهام 
وصل عدد الطلبة املسجلني يف املدارس االربع اىل )1190 

طالبا �1200 طالبة(. 
بدءا من  املؤسسة يف مدارسها  تقدمها  التي  اخلدمات  مجيع 
وسائل النقل والكتب والقرطاسية وانتهاء بالغذاء واملالبس 
وغريها جمانا فضال عن وجود مساعدات مالية تقّدم لبعض 

الطلبة املحتاجني بني مدة واخرى.
أيادي الخير تواصل بذلها 

أيادي اخلري جمبولة عىل االحسان وحب اآلخرين، ورعايتها 
فاعلة   رشيكة  وهي  اإلنساين،  واعزها  من  تنطلق  لأليتام 
الرضا )عليه السالم( اخلريية فبعد ان تربع  ملؤسسة اإلمام 
بدار ومشتمل يف منطقة حي احلسني )عليه  امُلحسنني  احد 
السالم( يف مدينة كربالء املقدسة، انشئت روضة لألطفال 
ارض  أحد اخلريين قطعة  االيتام، وبعد مدة وجيزة وهَب 
لأليتام،  م��دارس  النشاء  مربعا،  مرتا   )1250( بمساحة 
وبالفعل تبنت العتبة احلسينية املقدسة مرشوع إنشاء مدرسة 

بخمسة طوابق يف منطقة البوبيات باسم اوالد مسلم )عليهم 
السالم( وبمساحة )1250( مرتا مربعا، وقد تم احلصول 

عىل املوافقات الرسمية من قبل وزارة الرتبية. 
بمبالغ  العراق  خارج  من  اخلريات  النساء  احدى  تربعت 
خاص  وذوهي��م  لأليتام  طبي  مركز  انشاء  اجل  من  مالية 
مدرسة  املركز وهو   مكان  حتديد  تم  وقد  االسنان،  بعالج 
نسب  املرشوع  حقق  وقد  السالم(،  )عليهم  مسلم  اوالد 
جانب  اىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  تبنت  كام  عالية،  انجاز 
انشاء روضة خاصة  السالم«  اوالد مسلم »عليهم  مدرسة 

لأليتام.
الدراسية  باملناهج  تكتِف  مل  املؤسسة  يف  املسؤولة  اجلهات 
املقررة للطلبة، بل عملت عىل اضافة دروس إثرائية تتعلق 
الكريم،  القرآن  وتالوة  وحفظ  واالخالق  والعقائد  بالفقه 
فضال عن تنظيم اسبوع ثقايف ترفيهي للطلبة خالل العطلة 
عىل  واالطالع  بابل  اىل  امليدانية  بالزيارات  متمثال  الصيفية 
وغريها  العراق،  يف  املقدسة  العتبات  زيارة  وكذلك  آثارها 
من االنشطة التي تساعد االيتام عىل اخلروج من الضغوط 
النفسية واملجتمعية، كام عملت املؤسسة عىل تقديم انشطة 
تشجيعية لطلبة مدرسة االمام عيل االصغر )عليه السالم( 
االنبياء  وارث  جامعة  يف  استضافتهم  خالل  من  الثانوية 
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املقدسة والتجول يف  للعتبة احلسينية  التابعة  )عليه السالم( 
اروقتها واللقاء باألساتذة والطالب. 

اصرار وعزيمة على التفوق 

ببشاشة تزّين وجهه ورسور يكتنف حديثه قال السيد سعد 
الدين البّناء: ان طريقة اختيار الكوادر التدريسية يف املدراس 
االبتدائية والثانوية يعّد رّس ارتفاع نسب النجاح واملعدالت 
املتميزة يف املراحل املنتهية وغري املنتهية كون آلية اختيارهم 
اللجنة  وضعتها  مدروسة  وضوابط  معايري  وفق  ج��اءت 

املتخصصة يف االختيار.
االيتام  وكأن  بالفخر  يشعر  وهو  حديثه  يكمل  البّناء  وراح 
ثقافة  يمتلك  املؤسسة أصبح  »اليتيم يف مدارس  أن  أبناؤه: 
يف  اليتيم  غري  الطفل  عن  تغيب  قد  وسلوكا  ومعلومات 
املدارس االخرى، كام جيب التنويه عن نجاح ادارة مدارس 
املؤسسة وتفانيها يف استثامر العطل الصيفية إلقامة دورات 

تطويرية للمالكات التدريسية«.
الرعاية الصحية 

عىل  يعمل  وهو  املؤسسة  اذرع  احد  الصحية  الرعاية  قسم 
املتعففة،  والعوائل  والفقراء  لأليتام  صحية  خدمات  توفري 
رئيس قسم إدارة املؤسسة )مرتىض سامل( يتحدث عن مهام 
املراكز  يف  توفريها  يتم  التي  اخلدمات  من  ان  قائال:  القسم 
وكذلك  العمليات  إجراء  هي  للمؤسسة  التابعة  الصحية 
فحص العيون واالسنان وغريها اضافة اىل التنسيق مع إدارة 
ومستشفى  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  سفري  مستشفى 
االمام زين العابدين )عليه السالم( التابعتني للعتبة احلسينية 
املقدسة او عرب مركز السيدة زينب )عليها السالم( لفحص 
العيون الكائن يف جممع سيد الشهداء )عليه السالم( والتابع 
جممع  خالل  من  او  السالم(،  )عليه  الرضا  االمام  ملؤسسة 
املوظفني  حي  منطقة  يف  الكائن  التخصيص  احلسني  االمام 
الرعاية الصحية يف  بمحافظة كربالء، اضافة اىل قيام شعبة 
الطبي  اهلل  وعد  مركز  اىل  احلاالت  بعض  بارسال  املؤسسة 
)عليه  احلسن  االم��ام  مدينة  يف  الواقع  االسنان  لفحص 
السالم( للزائرين.ويضيف سامل: متتلك املؤسسة جمموعة من 
االقسام والشعب ولكل واحد منها مهام ووظائف خمتلفة، 
االجتامعية  الرعاية  وقسم  واالعالم  العالقات  قسم  ومنها 
الرعاية  التسجيل وشعبة  املتابعة، وشعبة  الذي يضمُّ شعبة 

الصحية وشعبة التأهيل النفيس.

تثقيف وتأهيل 

  العاملون يف املؤسسة مثل خلية نحل كادحة، يقول مسؤول 
عزيز  كريم  املؤسسة  يف  واإلع��الم  العامة  العالقات  قسم 
واالبناء  العوائل  وتطوير  تثقيف  اىل  يسعون  اهنم  خضري: 
وتأهيلهم نفسيًا واجتامعيًا ودينيًا، وهم يقدمون املساعدات 
والدينية،  واالجتامعية  والرتبوية  واملالية  العينية  واخلدمات 
قرآنية  وحمافل  وتوعوية  تثقيفية  ن��دوات  اقامة  بينها  من 
للعوائل يف املؤسسة، كذلك اقامة ندوات توعوية وتثقيفية 
السالم(  )عليها  رقية  السيدة  ملدرستي  التابعات  للطالبات 

االبتدائية والثانوية.
رعاية االسر والحفاظ عليها من االصابة بفيروس 

كورونا 

مؤسسة  هي  هكذا  أبنائها  رعاية  عىل  دؤوب  حنون  كأم 
وتغدق  االرس  تالزم  فهي  السالم(،  )عليه  الرضا  اإلم��ام 
املحافظات  كورونا  فريوس  اجتاح  وحني  باالهتامم  عليهم 
واملسجلة  املستحقة  العوائل  تهيز  يف  ارسع��ت  العراقية 
املنازل  من  خروجهم  عدم  لضامن  الغذائية  بالسالل  لدهيا 
يف ظل الظروف الصحية الراهنة من انتشار الوباء  وفرض 
حظر التجوال، حيث تم توزيع السالل الغذائية عىل شكل 
وجبات بلغت الوجبة االوىل والثانية أكثر من )2000( سلة 
اكثر من 30 حيا ومنطقة يف حمافظة كربالء  غذائية شملت 
السلة  وحتتوي   والنواحي،  االقضية  اىل  باإلضافة  املقدسة 
الغذائية الواحدة عىل )10( انواع من املواد الغذائية الرئيسية 
بالتنسيق مع  اليدوية  املعقامت  اىل ذلك تم توزيع  باإلضافة 
مجعية كشافة الوارث حيث تم توزيع اكثر من 130 كارتونا 
معقام                               اىل العوائل مع توزيع بروشورات 

لتعزيز الصحة.

بين  بمسيرتها  مستمرة  المؤسسة 
االصرار والعزيمة على تقديم االفضل 
في تعليم اليتم، وبين تثقيف وتأهيل 
العاملين لرعاية االسر والحفاظ عليها 

من االصابة بفيروس كورونا
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ممثل المرجعية الدينية العليا يستقبل وزير الصحة العراقي 

بغية اتخاذ االجراءات االحترازية والالزمة خالل زيارة 
االربعين المباركة والعمل على ما يحتاجه الزائر 

الكريم ومواكب العزاء الحسيني استقبل المتولي 
الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ 

عبد المهدي الكربالئي في مكتبه الخاص في 
الصحن الحسيني المشرف وزير الصحة )الدكتور 

علي التميمي( وتداول سماحته الراي  حول الخطط 
المستقبلية والتدابير الخاصة باستقبال الزيارات 

المليونية المقبلة واجراءات دائرة الصحة بالتعاون 
مع العتبات المقدسة السيما في ظل تفشي وانتشار 

فيروس كورونا المستجد، بعدها قدّم الدكتور 
التميمي شكره وتقديره لالمانة العامة للعتبة 

الحسينية المقدسة وجميع االجهزة العاملة فيها 
على دعمهم واسنادهم الكبيرين للكوادر الطبية 

والخدمية والوزارة بشكل عام، وللهدف ذاته زار 
التميمي دائرة الصحة وكذلك اللقاء بمحافظ كربالء.

وزير الصحة من حرم االمام الحسين )عليه السالم(: الوزارة وجهت بنشر المفارز والفرق الطبية 
داخل محافظة كربالء لغرض التوعية والتثقيف والزام كافة الزائرين بارتداء الكمامات والقفازات 

لمناقشة الخطط المستقبلية الخاصة بالزيارات المليونية في كربالَء

تقرير: قا�سم عبد الهادي / ت�سوير: قا�سم العميدي
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اجراءات صحية مهمة ستوفرها وزارة الصحة وتعمل هبا 
خالل زيارة االربعني املباركة

قائال:  التميمي  بنّي  الزيارة  تفاصيل  عىل  اكثر  لالطالع 
الوقت  ه��ذا  يف  كربالء  ملحافظة  زيارتنا  من  »اهل��دف 
املليونية  الزيارات  خالل  هلا  اخلاصة  اخلطة  ملناقشة  هو  
مجيع  عىل  اطالعنا  وبعد  فيها  الصحة  دائرة  واج��راءات 
لعدة  الالزمة  اخلطط  مناقشة  متت  اعّدهتا  التي  املحاور 
يف  تستقبل  كربالء  ان  اجلميع  يعلم  وكام  وأمهها  حتديات 
العراق  داخل  من  الكرام  الزائرين  من  املاليني  عام  كل 
األمر  وهذا  كبرية،  طبية  خدمات  يتطلب  مما  وخارجه 

كورونا  جائحة  لتفيش  نظرا  العام  هذا  يف  متاما  اختلف 
الرضوري وضع خطة  فانه من  لذا  فهناك حتٍد كبري جدا 
عىل  السيطرة  وحماولة  اإلص��اب��ات  ع��دد  لتقليل  الزم��ة 
الطبية  والفرق  املفارز  بنرش  التوجيه  وأمهها  الفريوس 
والزام  والتثقيف  التوعية  لغرض  كربالء  حمافظة  داخل 
كافة الزائرين بارتداء الكاممات والقفازات -)الكفوف( 
احلسينية  املواكب  جلميع  املختربية  الفحوصات  واجراء 
املتواجدة داخل املدينة وحجر االشخاص املشتبه هبم او 

الذين لدهيم اصابات.
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لدائرة  التميمي قائال: »من خالل ذلك قدمنا  واضاف 
الطبية  واملستلزمات  املايل  الدعم  كربالء  حمافظة  صحة 
بتوفري  اخل��اص  العمليات  مركز  بحضور  ووجهنا 
كربالء  حمافظ  التقينا  وكذلك  هلا،  االسعاف  عجالت 
الواقع  مناقشة  ومتت  اخلطايب  جاسم  نصيف  املهندس 
الصحي ورضورة دعم األجهزة األمنية لدائرة الصحة 
عمليات  ضمن  املجتمعية  الرشطة  ارشاك  اىل  اضافة 
التثقيف، وبعدها التقينا املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
ملناقشة  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة 
ودور  قبلهم  من  الالزمة  املليونية  الزيارات  اجراءات 
العتبة احلسينية املقدسة فضال عن دعمها لدائرة صحة 

حمافظة كربالء«.
واكد وزير الصحة: »عىل ان اللقاح العراقي هو ضمن 
هبذا  دولة   100 ضمن  ومشرتك  )كايف(  احتاد  جمموعة 
اللقاح، وان العراق هو اول دولة ستستخدمه يف حالة 
اقراره من قبل منظمة الصحة العاملية وتاوزه ونجاحة 
باقي  قبل  من  واستخدامه  املختربية  الفحوصات  يف 
دول العامل، ومل ندخر  اية جهد من املمكن ان خيدم ابناء 

الشعب العراقي«.
ومن جهته حتدث مدير عام دائرة صحة حمافظة كربالء 
السيد  اطلع  قائال:  املوسوي(  )الدكتور صباح  املقدسة 
مع  والتنسيق  العمل  خطة  عىل  تاما  اطالعا  الوزير 

مدير عام الصحة: مستشفى زين 
العابدين »عليه السالم«  لها 

دور هام في استيعاب المصابين 
واسناد صحة كربالء 
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له  ورشحنا  املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني 
بالتفصيل اخلطة القادمة اخلاصة بالزيارات املليونية بام 
فيها املفارز الطبية املنترشة واملؤسسات الصحية سواء 
التابعة للعتبات املقدسة او لدائرة صحة حمافظة كربالء 
املقدسة«.وبنّي املوسوي: »نأمل من األخوة مجيعا بمن 
فيهم الزائرون الكرام االلتزام بتعليامت منظمة الصحة 
)الكفوف(  والقفازات  الكاممات  وارت��داء  العاملية 
والتعقيم املستمر فضال عن التباعد االجتامعي وباقي 
امور الوقاية للحفاظ عىل حياهتم، منوها عن ختصيص 
فرق تطوعية وتثقيفية منترشة داخل املحافظة لغرض 
بفحص  خاصة  اخ��رى  وف��رق  والتوعية  االرش���اد 
التام  والفحص  للزائرين  الطعام  تقدم  التي  املواكب 
جلميع العاملني يف تلك املواكب بالتنسيق مع األجهزة 
لتطبيق  الرئيس  املحور  هو  املوطن  ويبقى  األخرى، 
الزائرين  وعىل  نفسه  عىل  للحفاظ  االج��راءات  تلك 
واخلدمية  واألمنية  الطبية  سواء  األخرى  والكوادر 
جزءا  املواطن  سيكون  وبالتايل  أجله  من  تعمل  التي 
مرة  احلياة  وعودة  احلسينية  الشعائر  تلك  انجاح  من 

أخرى ملا كانت عليه سابقا«. 
مع  حرب  حالة  يف  اليوم  »نحن  املوسوي:  وبنّي 
به من  املصابني  فريوس كورونا ولدينا عدد كبري من 

ضمن املالكات الطبية يف دائرة صحة حمافظة كربالء 
بتنسيب  نقوم  وجعلنا  عددهم  عىل  سلبا  ذلك  اّثر  ما 
املالكات  وباقي  والتمريضية  الطبية  املالكات  بعض 
العامة يف وزارة الصحة من باقي املحافظات، وهناك 
بعض املستشفيات االخرى التي اضيفت لعمل دائرة 
بفريوس  املصابني  املرىض  الستيعاب  كربالء  صحة 
)عليه  العابدين  زين  اإلمام  مستشفى  ومنها  كورونا 
يف  كبري  درو  هلام  اللتان  الكفيل  ومستشفى  السالم( 
استيعاب املصابني وتوفري املستلزمات والعدد الوقائية 
الكامل  االسناد  وتقديم  الالزمة  الطبية  واالجراءات 
املستشفيني  ان  موضحا  كربالء  حمافظة  صحة  لدائرة 
بفريوس  املصابني  املرىض  بعزل  كبري  بشكل  سامهتا 
كورنا فضال عن باقي اخلدمات واعطيتا الدافع لوزارة 
املستشفيات  يف  العمل  بإعادة  قراراها  الختاذ  الصحة 
بمرىض  اخلاصة  املستشفيات  عن  وفصلها  العامة 
كورونا، وان قسام من هذه املستشفيات ليست خاصة 
بكورونا، والبعض منها جمهزة بصاالت عمليات ومن 
املوصل  حمافظة  يف  انجازها  املؤمل  املستشفيات  تلك 
التي حتتوي عىل ردهات جراحية وصاالت عمليات 
لذلك  والوالدة  النسائية  اجلراحة  وردهات  جراحية 
فهي ستضيف اليشء الكثري خلدمات وزارة الصحة«.
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ذكرى عا�سوراء ال مترُّ دون )باأبي اأنَت واأّمي يا ح�سني(
الشاعر الشهيد علي الرماحي

)مِلــْن الق�سيدة(.. عبارٌة ي�ســجُّ �سداها يف املجال�ِس 
والقرايــات  )اللطميــات  املباركــِة  احل�سينيــِة 
احل�سينيــة( بنكهتها ال�سعبيــة، فمثلما يئنُّ املعّزوَن 
الالطمــوَن علــى ال�ســدوِر لذكــرى امل�سائــب التــي 
جــرْت علــى اآِل البيــت )عليهــم ال�سالم( ملجــّرد اأن 
يبــداأ الــرادوُد احل�سينــّي قــراءة الق�سيــدة، فهــْم 
يتوقــوَن با�ستمراٍر ملعرفة ا�سم ال�ساعر الذي كتَبها 
و�سّطــر اأبياِتها املوجعة، فيطلبــوَن ذلك من القارِئ 
بعبارِتهــْم )مِلْن.. مِلــْن(، فهذان الثنائيــان )ال�ساعر 
املُوجــِع  احلــزِن  ملناطــق  وبدخوِلهمــا  والــرادود( 
واالأ�ســى املُــر، هما من يفّجــراِن عيــوَن الدمِع الذي 
ال ي�سيُل علــى خدوِد املعّزين فح�سْب.. بْل على خِدّ 
التاريــِخ الذي �سهــَد اأفجَع احلــوادْث، واإْن كان )من 
كتَب بيتًا �سعريــًا واحدًا يف ذكر اأهل البيت ـ عليهم 
ال�ســالم ـ بنى اهلل تعاىل له بيتــًا يف اجلّنة( فكيَف 

مبن كتَب مئاِت االأبيات.

استهاللنا هذا، يأيت للحديث عن شاعر حسينّي كان يشّكل 
عام  بشكل  العراقّية  الثقافية  الساحة  عىل  هامًا  حضورًا 
اآلخر  هو  غيابُه  كان  كام  خاص،  بشكل  احلسيني  واألدب 
مأساويًا وحادثًة يستذكرها املحّبون حتى اللحظة، أنُه الشاعر 
الذي أعدمُه النظام البعثي املباد ب� )مثرامة اللحم(، وصاحُب 
الشاعر  حسني(  يا  عيني  )نوُر  املشهورة  احلسينية  القصيدة 

النجفّي الشهيد عيل الرّماحي )رضوان اهلل تعاىل عليه(.
التي  املفاهيم  من  يعد  الشعري(  )االنزياح  مفهوم  كان  وإن 
ظهرت يف الشعرية احلديثة، هنا استعريُه ألنزاَح قلياًل وأبدأ 

الطغاة،  أيدي  عىل  واستشهاده  امل��رّوع  مقتله  عن  باحلديث 
تنّبأ به يف إحدى قصائدِه، قبل احلديث عن  استشهاده الذي 
سّيد  باستذكار  ومنهجًا  َخّطًا  له  اختَذ  فقد  ووالدت��ه،  سريته 
الشهداء )عليه السالم( يف شعرِه ملقارعة الظلم ويزيد العرص 

اجلديد. 
عيل  الشهيد  ذه��ب  فقد  وأص��دق��اؤه،  جمايلوه  عنه  وينقُل 
حادثة  قبل  قصيدته  آخر  ليكتَب  الفرات  صوب  الرماحي 
استشهاده، معاهدًا هبا اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه 

الرشيف( وكان آخر أبياهتا النرّية:

االأحرار/ علي ال�ساهر
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       س��������ّيدي عهدًا ف����أين مؤمٌن 
                           فم������جاهْد فم��������جندْل فشهيْد

يف  وحتديدًا   ،1980 عام  متوز  شهر  من  السابع  وبتاريخ 
الساعة العارشة مساًء، مّتت مدامهة بيت الشهيد الرماحي، 
وأطلق  )ناجح(،  األصغر  وأخيه  أبيه  مع  اعتقاله  وجرى 
مقيدًا  الثائر  الشاعر  الرماحي  وبقي  واألخ،  األب  رساح 
وموثوق األيدي والعيون داخل املعتقل املظلم الذي أشعَل 
فيه شمعة شاعريته وحّسه الثوري احلسيني، فكتَب قصائَد 

عديدة من بينها:
            ف�������أرشبوا م��ا شئتُم إّن َدمي 

                                     أح������مٌر قاٍن وه�������ا قد دَكنا!
         واقط������عوا حلمي فهذا ديدين

                                    وغ������دا الظلُم ل�������ديكم ديدنا!
         واكرسوا ساقي فال أرسي ب�ها  

                                      ن����حو بغِي األرِض أبغي َسَكنا!
الرماحي الشهيد، كان يعمل مهندسًا زراعيًا يف دائرة زراعة 
والثورة،  الشعر  يف  مهندسًا  كان  وكذا  األرشف،  النجف 
العظيم،  احلسيني  والذكر  باجلامل  الباذخة  قصائده  وبسبب 
حتت  أصبح  فقد  احلسينيون،  الرواديد  يتالقفها  كان  التي 
عيون الَظلمِة، مالحقًا ومطاردًا، إذا عمل أزالم النظام املباد 
عىل مالحقته ومتابعة حتّركاته يف الذهاب والعودة إىل البيت 
والعمل واملجالس الثقافية التي كاَن يرن فيها صوته وكلامته 

الشعرية.
الشهيُد احلّي

ومن الذكريات اهلامة يف حياته، أن أحد اجلالوزة ذهَب إليه 
يكتب قصيدة  أن  منه  بتاريخ )28 حزيران 1980(، طالبًا 
يمدح هبا النظام البعثي ويقرأها أمام الطاغية يف قاعة اخللد 
بالعاصمة بغداد، لكن الرماحي وكام يتنقل الرواة رفض هذا 

الطلب القذر، إال أّن هذا الظامل قد ألّح عليه بكتابة )مخسة 
أبيات فقط(، وأرّص الرماحي عىل رفضِه غري مباٍل له قائاًل: 
)واهلل لن أكتَب بيتًا واحدًا حّتى لو ثرمتموين سبَع مرات(، 
والغريب أّنه سبق حادثة استشهاده وذكر  كلمة )ثرمتومني( 
أي ب� )مثرامة اللحم الكبرية( التي كانت ُتستخدم لالعدام 
السالم(  )عليهم  البيت  آلل  ص��ادق  حمٍب  لكل  الوحيّش 
املوقف  هلذا  ونتيجة  الطاغية،  ظلم  بوجه  يقف  من  ولكلِّ 
له:  وقال  شديدًا  غضبًا  )البعثي(  منه  غضب  فقد  املرّشف 

ستندم.
قد  عمله  مدير  أن  يروى  الرماحي،  من  املوقف  هذا  بعد 
زاره يف بيته، وطلب منه أن يصعد معه السيارة كي  يوصله 
ولكن  حياته،  عىل  حفاظًا  السورية،   � العراقية  احلدود  إىل 
يف  عزيزًا  امل��وَت  )أفّضل  له:  وقال  طلبه  رفض  الرماحي 
وطنه  داخل  فعاًل  وبقي  خارجه(،  ذلياًل  أعيَش  وال  وطني 
استشهاده  ثم  ومن  اعتقاله  حادثة  جرت  حتى  أهله  وبني 
بعد  عليها  ُعثر  وثائق  وبحسِب  عليه(،  تعاىل  اهلل  )رضوان 
الرماحي  الشهيد  فإّن  النجف(،  سنة 2003 يف )دائرة أمن 

قد تم تعذيبه وإعدامه َثرمًا!.

البعثي  النظام  أعدمُه  الذي  الشاعر 

املباد بـ )مرثامة اللحم(، وصاحُب القصيدة 

الحسينية املشهورة )نوُر عيني يا حسني(
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شاعٌر بلون الثورة
كتَب الشاعر الرماحي قصائده امللهمة بحرب دموِع األسى، 
وكذلك بدمائِه التي خّلدت ذكراه.. وقد بدأ نظم قصائده  
الدراسة  مرحلة  يف  املنصات  وارتقى  أع��وام،  عرشة  بعمر 
وأمي  أنَت  )بأيب  احلسينية  قصائده  أشهر  ومن  املتوسطة، 
يا  نور عيني  )الغديرية(،  بمناسبة  أكرب  اهلل  يا حسنْي، اهلل.. 
يا  العربات،  قتيَل  يا  الوداع،  حان  سّيدي  يبني،  آه  حسني، 
شعاع املصطفى عرب الدهوْر(، وغريها من القصائد احلافلة 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  عىل  األليم  املصاب  بذكرى 

وكذلك أهل بيت النبوة )عليهم السالم(، وُطبعت فيام بعد 
بديوانه الشعري.

وطن  )م��اّل  بينهم  ع��دي��دون،  روادي���د  قصائده  ق��رأ  وق��د 
العوادي،  السيد حممد  النجفي،   عبدالرضا  النجفي، ومال 
ُتتىل  اآلن  إىل  قصائده  وبقيت  وآخرون،  الزغري(  محزة  مال 
عىل منرب اإلمام احلسني )عليه السالم(، أما البداية فكانت 
طريق  عن  األخ��ري  به  التقى  حيث  ال��ع��وادي،  السيد  مع 
الصدفة، إْذ أصاب مرض أشجار منزل العوادي، ونصحه 
ليعاجلها،  الرماحي  عيل  الزراعي  املهندس  بجلب  البعض 

الرماحي طالبًا في جامعة السليمانية ـ 1977
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حّتى اكتشَف أنه مهندس من طراز رفيع وشاعٌر من طراز 
أرفع، ويف هذا اللقاء األول عرض الرماحي عىل العوادي 
دها يف جمالسه  شيئًا من شعره، فأعجب هبا كثريًا وأخَذ يردُّ
احلسينية التي كان حُيييها يف طرف الرباق بمحافظة النجف 
ومن  الطاهر،  العلوي  الصحن  داخل  وكذلك  األرشف 
البعثيني،  أسامع  عىل  وأحّرها  املتلّقي  عىل  وأوقعها  أبرزها 

موّشحته املشهورة:

         قد وقعتم وسط أسقاِم احلياِة
                                         هكذا ما بني أفعاِل الطغاِة

         نور عيني كيف متيض اليوم عني 
                                        ولقد حام الردى بالقرِب مّني

          ولقد هدَّ األسى والضيم ركني  
                                       ولقد صار لدى الطغيان شأين

           يا منار اجليل يا هنج اليقنْي 
                                                يا معينًا ملهاًم للثائريْن

أنت وصٌل بني ماضينا وآِت  
                                    أنت فصٌل أنَت زهٌد يف احلياِة

 مولٌد النتشاِء الشهادة
مدينة  عام )1955( يف  الرماحي  الشاعر عيل  الشهيد  ولد 
الكوفة املعظمة، يف داِر جده ألبيه الواقعِة عىل ضفاف هنر 

الفرات، ولغاية توثيق حياته، فهو:
نشأ  الرماحي(،  ياسني  علوان  عبد  احلسني  عبد  )عيل   *
احلسني  وذكر  السالم(  )عليهم  البيت  آل  حمبة  عىل  وتربى 
اخلالد الذي غّذت فيه قضيته الشعوَر بآالم الناس ومعاناهتم 

حتت سلطة اجلبابرة الطغاة.
* أكمَل الدراسة األولية يف مدينته، ثم درس يف كلية الزراعة 
مهندس  بدرجة  وعنّي  منها،  وخترج  السليامنية  حمافظة  يف 

زراعي يف زراعة النجف/ قسم البستنة عام )1979(.
* بنيْت حسينية محلت اسمه عىل طريق )كربالء � النجف(.

ومن أعظم حلظات حياته، أنُه ُولِد يف ليلة عرفة واستشهد 
بعرفاِت نيِل احلرية وجماهبِة الظاملني.

الرادود الحسيني السيد محمد العوادي
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ؤ

االول  الفصل  يف  الفتالوي  عيل  الشيخ  املؤلف  وتناول 
ينظر  فاإلسالم  اإلسالمي،  املنظور  يف  املرأة  عن  موضوعا 
املعمورة  هذه  يف  للرجل  رشيك  خملوق  أهنا  عىل  امل��رأة  إىل 
وبينها وبني الرجل عالقة إنسانية مقدسة ويشرتكان يف كثري 
اإلنسانية  الشخصية  عليها  ُتبنى  التي  األساسية  األمور  من 
كالفطرة والسجية والعقل وغريها، ولكثرة النقاط اإلنسانية 
التي تشرتك فيها املرأة مع الرجل جاءت هذه اآلية الكريمة 
الَِّذي  َربَُّكُم  ُقوْا  اتَّ النَّاُس  ��ا  َ َأهيُّ {َيا  تعاىل:  قال  ذلك  لتؤكد 

ِمْنُهاَم  َوَبثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخَلَق  ٍة  َواِح��دَ نَّْفٍس  ن  مِّ َخَلَقُكم 
ِرَجااًل َكثرًِيا َونَِساء... )النساء/1(}.

واحلضارة  السابقة  احلضارات  يف  امل��رأة  مكانة  اىل  مشريا 
اإلسالمية السيام الفرس واليونان حيث كانت املرأة خملوقا 
واالحتقار  للذل  تتعرض  وكانت  له،  شأن  ال  مستضعفا 
التعدي  هذا  وما  هلا،  حدود  ال  هبمجية  وتعامل  واالمتهان 
املرأة يف تلك األمم إال لكوهنا أمما غري خاضعة  عىل حقوق 
وأوضحت  اإلنسان  حياة  نظمت  التي  والرشائع  لألديان 

المرأة في حياة اإلمام الحسين

أن اغلب الكتب التي ألفت في 
اإلمام الحسين )عليه السالم( 

حتى الكتب التي تناولت المرأة، 
أكثرها تحصر ذكر اإلمام 

الحسين )عليه السالم( في مأساة 
عاشوراء، ذلك ألنها مأساة هيمنت 
على كل الجوانب االخرى من حياة 
اإلمام الحسين )عليه السالم(، مع 
انه في فكر اإلمام )عليه السالم( 

نظريات اجتماعية ونفسية 
واقتصادية وتربوية وغيرها...

A
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ؤ

العالقة اإلنسانية بني املرأة والرجل، ولو أردنا الوقوف عىل 
انتهاك  لنا مدى  السابقة سيتضح  األمم  نموذجني من هذه 
حقوق املرأة ومقدار شأهنا فيها، فمثال عندما نسلط الضوء 
ينظر  كانت خملوقًا حقريًا ال  املرأة  ان  نجد  الفرس  أمة  عىل 
بمقدار  ولو  ومشاعرها  عاطفتها  تراعي  وال  باحرتام  هلا 
بسيط، واما يف اليونان فكانت املرأة تعد رجسًا، وسلعة تباع 
وتشرتى وليس هلا احلق يف الترصف، فيام بلغت مهانة املرأة 
يف العرص اجلاهيل اىل دفنها حّية وهي يف مقتبل العمر خشية 

العار والسبي.
حياة  يف  امل��رأة  مكانة  الثاين  الفصل  يف  الفتالوي،  وتناول 
رحيانة الرسول )صىل اهلل عليه وآله( وسبطه )عليه السالم( 
بمجموعة من النساء خيتلفن يف نسبهن منه فمنهن من محلت 
وربت، ومنهن من قاسمته عيشته وأفراحه وأحزانه، ومنهن 
من  ومنهن  خملصة،  وفية  له  وكانت  ورافقته  عارشته  من 
ومنهن  بربكته،  ونمت  عمله  من  وتغذت  كنفه  يف  عاشت 
من ضحت من اجله ونرصته واستشهدت بني يديه، ومنهن 
من زارته وأقامت مأمته وفدته ويبقى االمام احلسني )عليه 
السالم( إمامًا للمؤمنني واملؤمنات وقدوة يف كل الكامالت 
ومنارًا للصرب والشجاعة والرمحة، فاملرور عىل هذه املجاميع 
وهذه النساء يطلعنا عىل عالقة االمام احلسني )عليه السالم( 
املوالية  وامل��رأة  وال��زوج��ة  والبنت  واألخ��ت  األم  باملرأة 
واملتعاطفة والنائحة، وهي صفحة أخرى من حياته الرشيفة 

تدلنا عىل شخصية االمام )عليه السالم( االجتامعية. 
االم��ام  مواقف  املؤلف  استعرض  الثالث  الفصل  ويف 
احلوار  يف  أدبه  خالل  من  املرأة  مع  السالم(  )عليه  احلسني 
السالم(  ليوضح مدى رعايتِه )عليه  العميل معها  وسلوكه 
برعايته، كام ورد يف االحاديث  اهلل  أمر  الذي  املخلوق  هلذا 
الرشيفة ما يشري إىل أن الكالم عالمة تدل عىل علم صاحبه 
يف  كام  وأخالقه  ألدبه  كاشفة  ومرآة  ذوقه  إىل  تشري  واشارة 
فان  تعرفوا  »تكلموا  السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  قول 

االنسان خمبوء حتت طي لسانه«.

وتنمية  رعاية  قسم  عن  تصدر  شهرية  مجلة 
الطفولة يف العتبة الحسينية املقدسة، تتناول املواضيع 
التي تتصل برشيحة االطفال  من عمر )6ـ12( سنة، 
العلمية والرتفيهية،  كالقصص والحكايات واملواضيع 
وتطبع املجلة يف العراق بواقع )15ــ30( ألف نسخة، 
ويف لبنان يرتاوح عدد النسخ املطبوعة ما بني )15 ــ 
20(  ألف نسخة وكذلك تطبع يف باكستان. وترجمت 
الفرنسية،  )االنكليزية،  وهي  لغات  »سبع«  اىل 
الفارسية، األملانية، الرتكية، الروسية، االوردو( اضافة 

لصدور املجلة »باللغة العربية«.
 1/5/2009 بتاريخ  منها  االول  العدد  صدر  وقد 
وهي مستمرة يف الصدور اىل اآلن، وبعدد صفحات 

)52( صفحة.

مجلة
 الحسيني الصغير 
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مرا�سُم عزاء عا�سوراَء يف ال�سام
من القرن الرابع الى الثالَث عشرَ الهجريين

انتشر التشيّع في مدن الشام كمدينة حلب ودمشق، ومنذ القرن الرابع الهجري، منذ فترة الحكم الحمداني 
)333-407هـ(، قد شهد التشيّع ازدهارًا كبيرًا بمدينة حلب، وخالل القرن الخامس الهجري في ظل حكم 
بني مرداس )414-471هـ(، وتحوّل الشيعة إلى الفئة الغالبة في هذا العصر، ونقال عن )ابن العديم، عمر 

بن أحمد، في بغية الطلب في تاريخ حلب: ج1، ص61( انه ابن بُطالن )ت 458هـ( قد ذكر في كتاب كتبه إلى 
هالل بن المحسن الصابئ، أن الفقهاء بحلب يفتون على مذهب اإلمامية، وقد استمر انتشار التشيّع بحلب 

طوال القرن السادس، بل في القرن السابع أيضًا.

األحرار/ حسين النعمة
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ومع أّن حلب كانت من أهم مدن الشيعة 
فإّنه  السادس،  إىل  الرابع  القرن  خالل 
تفاصيل  تذكر  تارخيية  نصوص  ت��رد  مل 
عاشوراء  مراسم  إحياء  حول  واضحة 
التشّيع  ازدهار  فرتة  يف  سّيام  وال  بحلب، 
هبا يف القرن اخلامس اهلجري، نعم، هناك 
إليه  أش��ار  مما  نستفيد  إمجالية  م��ؤرشات 
)ت660ه���(  احللبي  العديم  ابن  امل��ؤّرخ 
السّني  للفقيه  وقعت  التي  القضية  حول 
سامل بن عيل بن متيم الكفر طايب )ت بعد 
وذلك  بحلب،  الشيعة  مع  465ه�(  سنة 
يف يوم عاشوراء عند خزانة الكتب بجامع 
للشيعة  ك��ان  أن��ه  يوحي  مم��ا  ح��ل��ب...؛ 
بحلب يف يوم عاشوراء مراسم خاصة، مل 

تصلنا تفاصيل عنها.
كام ذكر املؤّرخ احللبي الشيعي ابن أيب طي 
)ت630ه�( أنه بعد أن اختذ السلطان نور 
الدين حممود بن زنكي قراره بمنع شعائر 

اجتمع  543ه�،  عام  يف  بحلب  الشيعة 
الشيعة وعملوا )عاشوراء(، وكان هذا 
من  ع��دد  بنفي  الدين  ن��ور  لقيام  سببًا 
من  وإخراجهم  الشيعة  وأعيان  وجوه 

املدينة.
أما يف القرن السابع اهلجري، فمن املؤكد 
يقيمون  كانوا  بحلب  الشيعة  أن  أيضًا 
املآتم احلسينية يف يوم عاشوراء؛ وما يدل 
عىل ذلك أبيات باللغة الفارسية للشاعر 
الرومي،  الدين  جالل  الشهري  الفاريس 
الشيعة  اجتامع  إىل  بوضوح  فيها  أش��ار 
بحلب يف يوم عاشوراء عند باب أنطاكية 
كانوا  � حيث  القديمة  أبواب حلب  � من 
وقد  والبكاء  والنياحة  بالعزاء  يقومون 
اورد ذلك جالل الدين رومي )مولوي(.

كغريها  شهدت  لقد  دمشق  مدينة  أم��ا 
احلكم  فرتة  خالل   � الشام  بالد  مدن  من 
وفرقه  بفروعه  للتشيع  انتشارًا  الفاطمي، 
ال��واق��ع  ه��ذا  إىل  أش���ار  وق��د  املختلفة، 
الرّحالة ابن جبري )ت 614ه�( يف رحلته 
وصفه  عند  ذك��ر  حيث  )ص252(، 
ه�(   580( سنة  يف  زاره��ا  وقد   � لدمشق 
عجيبة...  ُأمور  البالد  هذه  يف  »للشيعة   �

فقد عّمروا البالد بمذهبهم الفذ«.
مدينة  حول  حديثنا  يف  تقّدم  كام  ولكن 
حلب فإّنه مل تصلنا أيضًا نصوص تارخيية 
حول قيام الشيعة بإحياء ذكرى عاشوراء 

بدمشق يف العصور املتقدمة.

توحي  التي  النصوص  بعض  هناك  نعم، 
ليوم  كان  اهلجري  السابع  القرن  يف  أنه 
فقد  عندهم،  وخصوصية  ميزة  عاشوراء 
ذكر ابن كثري )ت 774ه�( يف ترمجة سبط 
»ُسئَِل  أنه:  654ه���(،  )ت  اجل��وزي  ابن 
يوَم عاشوراء زمن امللك النارص صاحب 
مقتل  من  شيئًا  للناس  يذكَر  أن  حلب 
طوياًل  وجلس  املنرب،  فصِعد  احلسني، 
وجهه  عىل  املنديل  وضع  ثّم  يتكّلم،  ال 
وبكى، ثم أنشأ يقول، وهو يبكي شديدًا:

ويٌل ملن ُشفعاؤُه ُخَصامُؤه                
وُر يف َنرِش اخلالئِق ُينَفُخ                           والصُّ

ال ُبدَّ أن َتِرَد القيامَة فاِطٌم                  
ُخ                             وَقميُصها بدِم احلسنِي ُمَلطَّ

وصعد  يبكي،  وهو  املنرب،  عن  نزل  ثم 
إىل الصاحلية، وهو يبكي كذلك«)البداية 

والنهاية: ج17، ص345-344(.
املتأّخرة، فقد أفادنا  بالفرتة  أما فيام يتعّلق 
يف  الغّناء  )ال��روض��ة  يف  قساطيل،  نعامن 
عاش  الذي  ص132(  الفيحاء:  دمشق 
يف القرن الثالث عرش اهلجري، أّن الشيعة 
سنة،  كل  حمرم  من  اأُلول  العرش  هناية  يف 
زينب  السّيدة  مقام  لزيارة  خيرجون  كانوا 
)عليهام السالم(، ويندبون أهل بيت النبي 

)عليهم السالم(.

لمراسيم عاشوراء ميزة وخصوصية عند المسلمين 
الشيعة في الشام بدأت من القرن الرابع الهجري 

وشهدت ازدهارها في القرن الخامس الهجري وكانت 
بميزة وخصوصية في القرن السابع الهجري واستمر 
الشيعة باقامتها في مقام السيّدة زينب )عليهما 

السالم( سنويا...
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ــو ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرا ه ــــ ــــ ـــاه ــــ ــــ ـــــــــدب اإمــــــــــــــامــــــــــــــا ط ـــــ ـــــ وانـــــ
ــه ــم ــس ــ� ــــوى ظـــــــنـــا مــــــن ج ــــبــــل ـــــ ــــا اأبـــــــــــقـــــت ال مـــــ
ــــــرى ــــع الــــــــــذي فــــــــوق ال ــــط ــــن ــــى ال ــــل مــــلــــقــــى ع
ـــام تـــــــــــ�ـــســـــــــــّج اأمـــــــــــامـــــــــــه ــــ ــــ ـــت ــــ ــــ يـــــــــــرنـــــــــــو الأي
ــا ــه ــون ـــ ــت ـــ ـــيـــاط م ــــ ـــ�ـــس ــــ ـــي ال ــــ ـــدم ــــ ولـــــــ�ـــســـــــبـــيـــة ت
ـــاق حـــــــوا�ـــســـــــر ــــ ـــي ــــ ـــن ــــ ـــوق ال ــــ ــــ ــــ ـــوة ف ــــ ـــ�ـــس ـــنــــ ولــــ
ـــط بـــــــــــــدرا كـــــــامـــال ـــب ـــس ـــ� ــــ ويــــــــــــــرى جـــــــبـــني ال
ــــخــــيــــام �ـــســـعـــريهـــا ــــي الـــــ ـــهـــب فـــــ ـــت ــــ ـــــار ي ـــــن ــــــ وال
ـــه ــــ ـــالل ــــ ـــي اأغ ــــ ــــ لـــــــهـــــــفـــــــي عـــــــلـــــــيـــــــه يـــــــــــئـــــــن ف
ــــحــــديــــد بـــــــنـــحـــره مـــــــ�ـــســـــــنـــى وجـــــــــامـــــــــعــــة الـــــ
ـــد اإلـــــــــى ـــل ــــ ـــدو بـــــــــه االأ�ــــســـــــــغــــان مـــــــــن ب ــــ ـــح ــــ ت
ــلـــــبـــــه قـــ ـــنـــــــى  ــــ اأفــــ الـــــــــــ�ـــســـــــام  اإن  والـــــــــــ�ـــســـــــــــام 
ـــقـــطـــيـــعـــة والــــعــــدى ـــق فــــيــــه �ــــســــوى ال ـــل ــــ لـــــــــم ي
ــه ــــل بــــهــــا طـــــابـــــت ل ـــبـــة هـــــ ـــي ـــه طــــ ـــن ــــ ـــل ع ــــ ـــس �
حـــــــيـــاتـــه طـــــــــــول  ــــــزاد  ـــــــ ال ـــم  ـــع ــــ ط ذاق  ــــل  هـــــ
اأمــــــــيـــــة ولـــــــــــيـــــــــــد  ــى  ـــ ــن ـــ ــج ـــ ـــ ف بــــــــــــــه  اأودى 
ــــوؤاده ـــــ ـــــ ــــالأ ف ـــــ ـــــ ـــا وم ـــمــــ ـــى قـــــــ�ـــســـــــى �ـــســــ ـــتــــ حــــ

الـــــ�ــســـــجــاد ــة  ــب ــي ــس ــ� ـــ ــم ـــ ل تــــــــفـــــ�ــس  لـــــــــــــــم  اإن 
ـــاد ـــزن ــــ ـــاك مـــــــــن االأ�ـــــســـــــــــى ب ـــس ـــ� ــــ واقـــــــــــــــــدح ح
ـــة الـــــعـــــبــاد ــــ ـــن ــــ �ــســــــــيـــــد لـــــــلـــــــ�ـــســـــــاجـــديـــن وزي
ــــادي ــــيــــال بـــــ ـــل �ـــســـــــــــوى خـــــ ـــي ـــل ــــ ـــع ــــ ــــو ال ـــــ وهـــــ
ــاد ـــ ـــ ــن ـــ ـــ ــه بــــــــقـــــ�ــســـــوة وع ـــ ـــ ــن ـــ ـــ ـــ ـــوه م ــــ ـــقــــ ــــ ــــ األــــ
ـــادي ــــ ـــح ــــ ــــ ال وراء  ــــواال  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ اإع ـــّج  ــــ ــــ ـــع ــــ ــــ وت
ــــاد ــــيـــــ ـــى االأجـــــ ــــ ـــل ـــاغ اأطـــــــــــــــــواقــــــ عــــ ــــ ـــ�ـــس ـــتــــ فــــ
ــــادي ـــــ ـــــ واأعـــــ اأراذل  ـــر  ــــ ــــ ـــاأ�ـــس ــــ بــــ تــــــــ�ــســـــبـــــى 
ــاد ـــ ــي ـــ ــم ـــ ـــ ـــل ال ــــ ــــ ـــذاب ــــ ــــ ـــــــق ال ـــاأفــــ ــــ يـــــــــــزهـــــــــــو بــــ
ـــاد ــــ ـــرم ــــ ـــا ل ـــه ــــ ـــرام ــــ ـــس ـــال � ـــح ــــ ـــت ــــ ـــس ـــى ا� ــــ ـــت حــــ
ـــدى وُيـــــــــــقـــــــاد بـــــــاالأ�ـــســـــــفـــــــاد ــــ ـــع ــــ ــــ بـــــــــــيـــــــن ال
غـــــــــــــــــــل يـــــــــــعـــــــانـــــــي مـــــــــــنـــــــه �ـــســـــــــــــــر قــــــــيـــــاد
ـــى االأحـــــــــــقـــــــــــاد ــــ ــــ ــــ ــــ ــه اإل ـــ ــم ـــ ــل ـــ ــس ــ� ـــ ــد وت ـــ ـــ ــل ـــ ـــ ـــ ب
ــاد ـــ ــفـــ ـــ ـــ ــن ـــ ـــ ل ــره  ـــ ـــ ــب ـــ ـــ ــس ــ� ـــ ـــ ـــ ب واآل  األــــــــــــــمـــــــــــا 
و�ـــســـــــــــمـــــــــــاتـــــــة االأعـــــــــــــــــــــــــــــداء والــــــــحـــــ�ــســـــاد
ـــر بـــــــــــرقـــــــاد ــــ ـــواظ ــــ ــــ بــــــــعــــــــد الـــــحـــــ�ــســـــيـــــن ن
بـــــــــــــــالـــــــــــزاد دمـــــــــــــــعـــــــــــــــه  ـــزج  ــــ ــــ ـــمــــ ــــ ــــ ويــــ اإال 
ــــهــــادي ــــيــــد الـــــ ـــى ولـــــ ـــل ــــ ـــث ع ـــي ـــب ـــخ ــــ ــــو ال ـــــ وهـــــ
ـــداه كــــــــــــــل فـــــــــــــــــــوؤاد ــــ ــــ ــــ ــز مــــ ـــ ـــ ــح ـــ ـــ ـــم ت ــــ ــــ ــــ ــــ األ
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يشهد العالم..
 إنها  صرخة الطف وجبل الصبر

الــعــروج  ملحمة  �سيدة  انــهــا  ت�سهُد،  االر�ــــسُ 
امل�سيبة  �ساحبة  �ستكونني  الــدامــي،  امللكوتي 
العظمى: هذا كان �سوت اأمها الذي يدعو ابنتها 
املوعد  حيث  القد�سي،  النداء  وتّلبي  تتهياأ  ان 
اال�سمى  باحلب  جمبوال  كربالء،  يف  امللكوتي 

والع�سق االرقى.
الزمن ي�سهد، انها جبل ال�سرب الذي ما انهار، يف 
النهو�س  يف  "واملوثقة"  الر�سالة،  اأعباء  حمِل 
على  املوؤمتنة  اهلل"   "واأمينة  الثقال،  باالأمور 
يْحمُل  وهو  االإن�سان  به  ي�سمو  ما  بكل  الدين، 
زمانها  لها  �سهد  اجلنة..  وِب�سارة  احلياة،  لوعة 
باجلراح  اأعماقها  انها طّهرْت  املقبلة،  واالأزمنة 
ال  اجلزع،  غمرة  ويف  املوجع،  باالأمل  وان�سهرْت 
من  اليها  اأوكل  وقد  �سوتها،  رْجعة  �سوى  �سوت 
بقلبها  الرجال،  به  ينوء  ما  االلهية  التكاليف 
الــطــاهــر، فكانت �ــســوت  االإعـــالِم  ــاين  ــروح ال
الــروح،  وقــوة  القلب،  برقة  االول،  احل�سيني 
قف�س  ففتحْت  االلهي،  الع�سق  قافلة  و�سيدة 

ال�سدر على م�سرعيه، واأعلنت:
- ال رجولة ملن تلطخت يداه بدماء اأخيها...

اإمــام  يتبع  ومل  ــداء  ــن ال �سمع  ملــن  رجــولــة  ال   
زمانه...

الب�سر  غ�ّس  ملن  رجولة  ال   
ــن طريق  ــّم االذنــــني ع ــس و�

احل�سني احلق... 
بدنياه  دينه  باع  ملن  رجولة  ال 

...
�سمري  يف  انـــك  ي�سهد،  الــتــاريــخ 

النا�س: زينب املقد�سة، ف�سريحك 
اقيمت  اأ�سرحة  بل  بــواحــد،  لي�س 

اقد�س  ان  التاريخ  وي�سهد  مكان،  بكل 
يف  وكنت  ـــداع،  واالإب اخللُق  ــراأة  امل واجبات 

منتهى الكمال، خاّلقة ومبدعة..
احللم  يف  عظيمة  زعيمة  انــك  ي�سهد،  العامل 
فالزينبية  املوت،  تهاب  ال  والف�سل،  والتوا�سع 
تبتدئ  بــهــا  ــت  ــان ك ــانــيــة  االنــ�ــس احلــ�ــســيــنــيــة 
الطف  �سرخة  انها   العامل  ي�سهد  وُت�ستهّل.. 
العامل  متالأ  التي  املقبلة  وال�سرخة  الوا�سحة، 
باأ�سره، هي ما ت�ساهدونه من كربالء، هو عامل 

العدالة االلهية ت�سوغُه زينب بدم احل�سني...
احل�سني ي�سهد، انك �سر احل�سني، اأن ميوت املرء 
..يا  الت�سحية  لعظمة  احل�سني..يا  اجــل  من 
زينب ..انت من يعّلم الرجال ان يكونوا �سيوفا 
خم�سبة، انت ال�سوت املجلجل يف ال�سماء يف كل 

زمــان: 
طمة  فا يا "

الــطــفــويف هــذا  قــومــي اىل 
فيولد  ال�سيويف"  قطعته  ح�سني 

الذائدوْن للدفاع عن احل�سني يف كل زمان، 
نه�سة  جتددت  كلما  الناه�سوْن،  الب�سر  ويولد 

احل�سني.
ي�سهد  والتاريخ  ي�سهد  والزمان  ت�سهد  االر�ــس 
والعامل ي�سهد واحل�سني ي�سهد انك �سيدة قافلة 
مالئكة  �سربها  من  عجبت  التي  االإلهي  الع�سق 
ال�سماء... واأ�سهد اأنك يا زينب جبل ال�سرب.      
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 .. صوُت الحرِّ
صوُت الحرية الخالد

الحلقة الثالثة

طالب عباس الظاهر
: صـــوُت الحـرِّ

خياره،  ترجمان  وعقله  عقلِه،  ترجمان  �سك  بال  االإن�سان  كينونَة  اإنَّ 
النظر  وترجمان خياره �سواب قراره يف منا�سرة احلق واالإميان دون 
اأ�سرية  �ستظل  اخليارات  واإن  واخل�سارة،  الربح  يف  ال�سيقة  للح�سابات 
تاأ�سره  كي  �سهواته،  �سوب  وتهاوى  اأحيانًا  عزمه  تهالك  واإن  اإرادتــه، 
غوائلها.. كاالأعمى واالأبكم واالأ�سم، وكما االإنعام .. بل اأ�سلُّ �سبيال، 
ولطاملا ا�ست�ساغ �سهولة الرك�س مع املنحدر، كي يفيق لنف�سه؛ فيك�سر يف 
ذاته �سراك هوى النف�س، وقيد ال�سهوات، وينجو من حبائل دعواها، 
ومد�سو�سات �سم الع�سق للدنيا.. الكامن يف �سمنه! وهو ما ندعو اهلل به 

للتوفيق حل�سن العاقبة.
منلــوج داخلي للحر:

بيد اإن اأهواء املرء ال تعدو كونها معاوَل لل�سيطان، حتاول اأبدًا ته�سيم 
اللحظة  فجر  يف  ال�سادحة  روحــه،  تكبريات  لت�سكت  دينه..  مــاآذن 
تلوثها  قبل  ال�سافية  فطرته  تراتيل  من  وحتــّد  الإميــانــه،  امل�سرقة 
فيه  امل�سمر  بان  يفاجاأ بحكم احلقيقة اجلازمة،  باأدران احلياة، وقد 
اإرادته.. انقيادا  اأرفع قدرًا من مقام املالئكة، لكنه قد يختار مبح�س 

لهواه؛ فيكون اأدنى من احليوان!!.
الراوي:

االإن�سان اأذن.. ي�ساوي فعله، وح�سوره، وعاقبته، من قال: باأن القرار 
وليد حلظته؟!

اإنه فقط اجلزء الظاهر من جبل الثلج.. الغاط�س يف اأعماق مياه كيانه، 
لالأ�سياء؛  التقليدية  والروؤية  املحدود،  النظر  من  الأكر  نحتاج  وقد 
لرن�سم امتداداته االأخرى.. املمتدة نحو القاع، نزواًل �سوب العمق الال 
منظور يف الذات االإن�سانية، لرنَى الن�سف االآخر.. الكامن من حقيقتها 

الكاملة.
منلـوج داخلي للحر:

اختيار،  بح�سن  �ساخ�سة  �ستظل  املوقف،  ح�سم  �سخامة  فان  ريب  ال 
االأ�سهل..  احلل  �سحالة  عك�س  االأزمان،  فناء  بعد  حتى  خيار  وحكمة 
وامل�ستجيب  االإن�سان،  رغبات  الإغـــراءات  واملن�ساق  برتابه،  امللت�سق 
ملع�سول نداءاتها، فاإنه �سيظل دلياًل على �سعفه، و�سعة مقامه، فاالأمور 
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يف  االأزلية  باأ�سواقه  اإليه..  يرنو  ما  وبعد  اخلواتيم،  حت�سمها 
اإليه  البلوغ  االأوىل، وحنينه جلذوره يف االأخرى.. بل ما ميكن 
فعاًل، فمقام املرء حيث ي�سع نف�سه.. باالإرادة واالإخال�س، اأفال 
وقد  لالأهواء،  عبدا  اأكــون  اأن  اأختار  اأم  حــرًا؟  احلر  واأنــا  اأكــون 

خلقني اهلل حرا؟!.
صــــوت الحـر:

حقيقتها  تنق�س  مــن  فقط  هــي  بــاالأفــعــال،  املقرونة  ـــوال  االأق
يتالأالأ يف  �سيبقى  نور،  من  باأحرف  املرمر..  على حجر  اخلالدة 
حوالك حمن االأجيال ويف �سواد  فتنها، ويف كوالح وجوه االأيام.. 
كفنارات لل�سدق بني تقافز اأ�سباح الظنون، رغم �سخرية قهقهات 
الرعب املاجنة، لكي تكون بذاتها الواعظ املتعظ؛ فتهدي اإليها 
اللجج  ت�سارع  اخلائ�سني  البحر،  عر�س  يف  التائهني  م�سالك 
وغ�سب االأمواج، حينما يزجمر فيها هياج عا�سف، وي�سرخ رعب 
اإمنا هي   : االأركــان  ال�ساخبة يف  الريح  فتعلن  العروق،  اأزيل يف 
م�سيئة القوة.. وقوة امل�سيئة، بل بع�س اجلربوت االإلهي.. الذي 

ال تقوم لغ�سبه ال�سماوات واالأر�سون.
الراوي:

بدعوة  احلانية،  باأذرعه  الفنارات..  �سوء  يومئ  �سيظل  بينما 
كرمية الأب روؤوف، واأم روؤوم، ويزف للمنكوبني ب�سائر فرح االأمن 
اليقني وزمهرير  ال�ساحل، كطوق جناة يف برودة   واالأمان عند 
وفاء،  بليل  رويــدا   .. رويــدا  تــذوي  ت�سحية  وك�سموع  الريبة، 
لت�سيء دروب العابرين وهاد الغفلة، نحو احلقيقة املوؤدية اإىل 
ظل العر�س.. باليقني، فمن ال يظلله اهلل بظل رحمته الوا�سعة؛ 

فال ظل له.
منلـــوج داخلي للحر:

نعم، واإن االأفعال املعاك�سة للحق والعدل والف�سيلة.. املن�ساقة 

مع اأهواء الدنيا، وامل�ستجيبة ل�سوء ما تاأمر به النف�س؛ �ستكتب 
اأو  رمل،  �سفحة  وعلى  الهواء،  يف  اأو  جليد،  �سفحة  على  زيفها 
مرور  ميحقها  ما  �سرعان  اإذ  ــاء،  امل يف  غــرورهــا  ــرف  اأح تنق�س 
الطارئ، مهما كانت �سئياًل، حتى ولو مبجرد هبوب ن�سمة هواء 

ال اأكر.. ليطيح بها يف فراغ العدم ال�سحيق، وهوته املخيفة!.
صـــوت الحـر:

يتوهم  كما  ــربوت  واجل للقوة  واملنعة  اال�ستمرار  كــان  لو  واإال 
ــن عظمة  واأي وثــمــود؟  وعــاد  نــوح  قــوم  �سلطان  فــاأيــن   بع�سهم، 
واالأكر  قوة،  االأكرب  وجنوده؟  فرعون  واأين  االأيكة؟  اأ�سحاب 

منعة، واالأقوى ملكًا يف امل�سرية الب�سرية؟
واأيـــن..  العبا�س؟  بني  دولــة  واأيـــن  ؟  اأمــيــة  اآل  اأيــن  واأيــــن.. 

اأين......!!  حتى قال ال�ساعر:
)خفف الوطء ما اأظن اأدمي االأر�س اإال من هذه االأج�ساد(، بل 
كم ي�ساوي �سطر الوجود التافه بهذي احلياة الدنيا باأ�سرها مع 

الال موقف يف �سجالت اخللود؟!.
منلـوج داخلي للحر:

االإن�سان اإذن موقف، وماهية موقفه هي وحدها َمن �سُتنبئ عن 
�سر حقيقته الثابتة.. كعمٍد ما بني ارتعا�سات القرون الغابرة، 
رياح  مهب  يف  كاإن�سان  اأبــدًا  اهتزازاته  رغــم  االأزمـــان،  وحقب 
خياراته  وتنازع  وال�سهوات،  امليول  طغيان  مبوا�سم  االأهــواء.. 
الآدم  بـ)كلكم  اجلــذور  �سوب  احلنني  بخيار  بني..  بني  ما  دومــًا 
واآدم من تراب(، وخيار ال�سوق لل�سمو �سعودًا للعلياء الروحانية 
�سواب  بني  ما  مواقفه  وتتناوب   ،) روحنا  من  فيه  ونفخنا  بـ) 
واأخطاء، وح�سنات  و�سيئات، ويقني و�سكوك.. بل ما بني ن�سر 
وهزائم داخلية يف �سراع هذي االأ�سداد يف النف�س االإن�سانية.. 

القائم من قبل خلق االأكوان، والباقي بعد فنائها.
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شهيدٌ وُلد من عشق الحسين وعقيدته

الى روح الشهيد السعيد) الشيخ حسن هادي محمد العتبي (

كأنّما صوته يجيئني من عالم آخر، يحدثني ناعمًا. رفعتُ عينيّ، نظرت مليًا اليه. أدركت أين أكون. هكذا 
أجده كل ليلة، يجتاحني سؤاله عاصفًا يهتز له قلبي اهتزازًا، يرتفع النبض ويفرّ باتجاه الصدِر فرارًا: أكان 
البد أن يحدث ما حدث والجهاد في أولهِ ؟!.. ويشير الى جهة تفصل بين الحلم والواقع وتقود خطواتي 

لمطلع مهيب مرعب.. إنه الشيخ حسن العتبي، كما عهدهُ نحيل الجسم من الصيام، شعر لحيته محترق 
ووجهه ممتلئ بالجروح.. وعمامته ممزقة تكشف جزءًا من رأسهِ المخضب.. أنه غارق ما بين الدم والحروق 

الموجعة، إال أن عمامته المدماة والممزقة تنصع بياضًا، وأن ما عليها يتألال نورًا لم أرَ مثله قط. 
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أحدثُت ضجة من البكاء واألمل يف داخيل. كان املشهد حويل 
واسعًا، كنت منظورًا وكان منعكسًا. رصخت بأعىل صويت 
مواجهتي،  يف  يقف  رأيته  اخل��وف،  أدركني  وقد  وتوقفت 
وابتسامة خفيفة حول شفتيه تيضء وجهه امُلخّضب بالدماء،  

وعاد سؤاله: 
-ك����ان الب���د أن حي���دث م��ا ح���دث م��ن أج���ل ال��رشف 
واملقدسات؟!. فهي جزء من العقيدة الساكنة يف روحي، وأنا 
مسكون هبا وهي مسكونة بأفعايل وصربي حتى ظهور اهلامم 
باحلياة.  بامتداد جرحي  الشهادة  متنيت خوض  أنا  املوعود. 
فقذيفة اهلاون مل متزقني بل مجعت يّف كل ما كنت افقده، كتبي 
مقارعة  يف  اخلاصة  وأرساري  قبل  من  ألحد  أعرها  مل  التي 
النظام البعثي سنة 1991 وهم يدامهون بيتي ويعذبونني يف 
غياهب السجون، ووصلت اىل نقطة االعدام مرات عديدة، 
الكثري لسامع قرار احلكم عيّل.. بقيت صامدًا ومل  وقد هّلَل 
ألبس قناع الوشاية، وعبأت جرحي بملح البهاء. وغالبًا ما 
بحلم  املعبأ  برأسه  يرفس وحديت  أمحق  بعثي  يقتحمني  كان 
كانت  كثرية  حروبًا  خضت  لقد  االوح��د.  القائد  خياالت 
مفتعلة من أجل احلرية والدين والوطن. كنت أحلم بشمس 
فيها  الفاضلة، ال جياع  املدينة  أو  متوهجة فيها دولة لإلمام 
وال دماء، ومن هلفة املؤمنني للطقوس العاشورائية امجع خرز 

الطاهر  ترابه  فعىل  اإلمام  قبة  حتت  أو  املنابر  فوق  الشمس 
كنت  وأوقاتًا  أشياء،  بسببها  فقُدت  الفقراء..  أقدام  تنطفئ 
بأمّس احلاجة اليها كي أثبت شجرة االعتدال. كنت أبتسم 
النني كنت أذرع أرض وبحار الكواكب ككائن دقيق صغري 
احلجم ال يعلم بأحالمه أحد. مع ذلك كان أيب يردد ألمي 
أن ابنك منذور عىل طريق احلسني يموت؟!. تعلقت بقول 
أيب كاحللم املسور بالرمز والشعاع، فأنا طفل ولد من عشق 
وكتفاي  النبوءة،  مروج  عىل  أميش  بقيُت  وعقيدته.  احلسني 
بني  السنني  عرب  واصلت  للشهادة،  ترنيمة  املوت  حيمالن 
الدمع واالنني، وأنا أحيص اخلطى حليازة انسانيتي. إنسانية 
من ختىل عن كل رغائبه باحلياة ومتّسك بنذر أبيه. ملْن أكشف 
العجاُف،  السنون  خبأته  وما  ب��أرساره،  املحرتق  صدري 
عتمة  أنِر  كي  الكلامت  حريق  أشعل  ملْن  روحي..   بأعامق  
الطاغية  عهد  يف  حمكمة  أقسى  قبل  من  املؤبد  سجني  زمن 
من  االلوف  الظامل  بحكمها  أحرقت  التي  الثورة-  -حمكمة 

سنة  من  القضبان  بني  يتأرجح  مصريي  بدأ  العراق.  شباب 
- 1993 حتى 2000.  حني فتح باب الضوء يّل من جديد 
خرجت بال خشية من أحد حّلقت بسامء احلوزة العلمية يف 
البعثيني  أعني  تراها  ال  عمالقة  بأجنحة  االرشف  النجف 
لطريق  منذور  فأنا  أيب  بتنبؤ  مؤمنًا  كنت  بالوهم!.  املغمضة 
العقيدة احلسينية..أنا املوؤود يف عتبة احلوزة واملخبوء حتت 
هلم  يشق  ال  علامء  أجنحة  وحتت  والفضيلة  العلم  دروس 
غبار، كالسيد حممد صادق اخلرسان الذي أضاء يل الطريق 
البغدادي  نجاح  الشيخ  وأهلمني  أكثر.  للعقيدة  وثبتني 
املحراب  عيل  حممد  الشيخ  يب  ورّس��خ  االخ��الق  دروس 
الفياض  الشيخ  وأجلسني  االطهار.  االئمة  طريق  مبادئ 
السطوح  شهادة  لنيل  اخلارج  البحث  طلبة  سلسلة  ضمن 
التي يمتاز هبا املتقدمون يف علوم العقيدة واملذهب من طلبة 
مل  اجلامل  هذا  كل  مع  العلمية..  باحلوزة  االسالمية  العلوم 
ملحوظة  باتت  ترصفايت  كل  شهيدًا.  باملوت  حلمي  افقد 
داخل تويف حلقي فصمت عن  لساين  فاعتكف  للجميع 
الكالم اال يف مساءلة اجلهاد.. زهد نفيس توحد مع روحي 
العتبة  قافلة  يف  االوائ��ل  من  فكنت  النداء  يوم  جاء  حتى 
التبليغ واالرشاد ومقاتلة) داعش(.  التي تمع بني  العلوية 
العقيدة  نسامت  الصد  وسواتر  الوغى  ساحات  يف  تنفست 

الداعيش  العدو  رصاصات  تصطدم  صدري.  يف  املطمئنة 
بمصدات جماهدي احلشد الشعبي، فتصدر رنينًا ثم طرقات 
تشبه دقات الساعات الكبرية املعلقة يف أعىل سطوح العتبات 
املقدسة، فتزيد ابطال احلشد قوة وصمودًا فيجندلون فئران 
عامل  يف  نظريها  قّل  عقائدية  وارادة  وحكمة  بصرب  )داعش( 
معركة  اهلجوم  طوق  كرس  )داعش(  تستطع  فلم  احلروب. 
 6  /  23 فجر  الدين  صالح  حمافظة  شامل  الرشقاط  حترير 
بالقنابل والعبوات واملفخخات وكان  / 2016.. أمطرونا 

نصيبي هذا املوت العظيم كام تراين....
شعرت بوجهي يتوهج خجاًل، وأنا اتعّمق يف صورة الشيخ 
حسن العتبي وهو مبتسم يل، ورويدًا بدأت أفيق عىل نفيس 
وشغلت حاسبتي وراجعت ما قاله يل الشيخ العتبي ونشيج 
عيناي  امتألت  عزيزًا،  فقد  ال��ذي  كالطفل  يرتفع  بكائي 
بدموع الوجع وأنا أرسد سرية بطل كان منذورا للحسني منذ 

عهدين.

حّلقت بسماء الحوزة العلمية في النجف االشرف بأجنحة عمالقة
 ال تراها االعين المغمضة بالوهم
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نحدُد التعريَف املوجز للطف بأنه مسعى فكري منّظم جيب 
س يف املدارس ألنه  هيدف إىل كشف ارسار التضحية  ان يدرٍّ
جوهر  معرفة  إىل  والتوصل  ساٍم  هدف  أجل  من  والفداء 
التحديد  هذا  ويربز  الواقعة  هذه  خالل  من  األزلية  احلقيقة 
بعض  عند  السائد  االعتقاد  يف  وغايتها  االسالمية  للمعامل 
املفكرين والفالسفة بأنه ال يمكن للحياة اإلنسانية أن توّجه 
واملقاييس  املثل   اىل  التوجيه  هذا  يستند  مل  ما  صائبا  توجيها 
الثابتة واملستمدة من هذه احلقيقة األزلية اجلهادية فعلينا أن 
ندقق يف تاريخ تطور الفكر االسالمي لنرى أن هذا التجدد 
بدأ من معركة الطف ألهنا معركة احلق ضد الباطل وقد سبب 
طبيعة  حول  اآلراء  تضارب  عن  نشأت  عقائدية  خالفات 
تلك احلقيقة األزلية يف هذه املعركة وجوهرها وإيامنا بسبعني 
مقاتال ضد سبعة آالف هو احلق والعمل اإلجيايب يف جوهره 
فريق  اختذ  حيث  احلياة  يف  فعاال  وأثرا  تغيريا  أحدث  الذي 
املوسوعة  املعركة ضمن  بإضافة وترسيخ هذه  املفكرين  من 
التي  والقيم اإلسالمية  للمبادئ  والتعّلم  للتعليم  االسالمية 
حارب هبا احلسني والتي تعلّمها من املدرسة املحمدية ألهنا 
مستمده من ارسار هذا الكون عن طريق الرسول )صىل اهلل 

عليه وآله(.
الفكر  من  يتجزأ  ال  جزء  وهي  وعلمية  فكرية  مهمة  وتعد 
يف  الفكر  حتكيم  بأهنا  والعلامء  املجتهدون  حدده  االسالمي 
نقل اخلربة وتعديل القيم والترصف عىل ضوء نتائج التعديل 

الن التعديل من قبل املفكرين هو مسعى بصري لتنظيم احلياة 
عىل نور قيم بناءة أقّرها العقل وثّبتها العلم ودعمتها التجربة 
وإذا ما درسنا نشوء الفكر وتطور احلضارة اإلنسانية وجدنا 
أن املعركة بدأت من أساس نرصة املظلوم ومقاتلة الظامل ألهنا 
معركة ليس خارجة عن مقتضيات احلياة بل بالعكس نشأت 
حلاجة ملّحة اال وهي معاونة معتقدهيا عىل تفهم مشكالت 
احلياة آنذاك ومعاجلتها عىل نور نظرة إىل احلياة أشمل واعّم 
وبام أن موضوع اهتامم املفكرين والعلامء كمربني ومعلمني يف 
اثر الرتبية اجلهادية يف احلياة أصبح هدفهم االول االستعانة 
شؤون  لتنظيم  احلياة  جمريات  كل  يف  ودجمها  الطف  بمعركة 
متينة  نور أسس علمية  الصرب عىل  الوحدة وتعّلم  الرتبية يف 
وهذا التحول  يف التنظيم هو عملية اكتشاف وخلق احداث 
جوهرية يف جمرى أمهية املعركة وأهدافها، حيث يمنحنا هذا 
حاجات  لتحقق  نتوخاها  التي  الفكرية  بالتوعية  االندماج 
اآلراء  أن  احلديث  العلم  اكتشافات  مع  وانسجامها  أساسية 
واألساليب التي يقّرها تفكرينا جيب أن تتاَز امتحان اخلربة 
لتأيت  الطف  ملعركة  األزلية  احلقيقة  اكتشافات  مع  وتتفق 
والدفاع عن احلق وأقصد  اجلهاد  بثمرهتا اخلرية ألجيالنا يف 
باالختبار معنى اوسع وأشمل املدلول العقائدي هلذه الكلمة 
املرء من حاالت جهادية وتربوية  به  يمر  ما  ألنه يشمل كل 
وفكرية وعاطفية وكل ما يؤثر يف عاداتنا وسلوكنا يف الدفاع 

عن احلق ونرصته.

فلسفة تربوية متجددة
الطُف
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)عليه  احلسني  اإلم��اِم  عن  الكثرُي  وُك��تِ��َب  الكثرُي  قيَل 
والّدماُء  الّدموُع  ولُه  اليوم،  حّتى  كربالَء  من  الّسالم( 
والّصالُة من املؤمننَي يف الّذكرى الّسنوّيِة لعاشوراء، كام 
للّسّيِد املسيِح عىل صليِب الفداِء يف اجُلُمَعِة العظيمِة من 
الّساموّيَة  رساَلَتُهام  حُيّققاِن  مًعا،  ام،  وكأهّنُ اآلالم،  أسبوِع 
هذا،  من  أعظُم  ُحبٌّ  ألحٍد  »ليس  يسوع:  أذاَعها  اّلتي 

وهو أن يبُذَل اإلنساُن نفَسُه يف سبيِل أحّبائِه«.
نفَسْيُهام  ما  قدَّ الّسالم(  )عليِهام  واحلسنَي  املسيَح  إّن 
َفكام  مجعاَء؛  البرشّيِة  خالِص  أجِل  من  قرباًنا  الّطاهرَتنْيِ 
احلسنُي  ُقتَِل  القدِس،  يف  السالم(  )عليه  املسيُح  ُصِلَب 
يف  الكوِن  فادي  بعِد  »ِمْن  َف�  كربالَء،  يف  السالم(  )عليه 

إنسانِِه رشُف الّشهادِة قد ُأنيَط بكربالء«.
الّسالم(  )عليِه  احلسنُي  أحبَّ  الفادي،  املسيُح  كام  أجل، 
املسيحّينَي  ص��الُة  لُه  وكانت  أّم��تِ��ِه،  عن  امل��وِت  َم��ذاَق 
الكنائِس  يف  وال��ّره��ب��اُن  الكهنُة  فاجتمع  ودم��وُع��ُه��م، 
الّشهداِء،  سّيِد  عىل  حزًنا  الّنواقيَس  ورضبوا  واألدي��رِة، 

قائلنَي: »إّنا َنرَبُأ من قوٍم قتلوا ابَن بنِت نبيِِّهم«.
اّلذي  املسيحيِّ  الّروِم  قيرِص  رسوِل  عن  حُيّدُثنا  والّتاريُخ 
دخَل إىل بالِط يزيد وقتام كاَن ينُكُث ثغَر احلسنِي الّطاهَر 
بالقضيِب، فام كاَن منُه إاّل أِن انتفَض ُمسَتْعِظاًم َفْعَلَة يزيد 

عيسى،  حلامِر  حافًرا  اجلزائِر  بعِض  يف  عنَدنا  »إّن  قائاًل: 
إليِه  وهُن��دي  األقطاِر  من  عاٍم  كلِّ  يف  إليِه  َنُحجُّ  ونحُن 
الّرأَس  َل  وقبَّ قاَم،  ثّم  باطل«،  أّنُكْم عىل  فأشهُد  ذوَر،  النُّ

الرّشيَف، فاستشاَط يزيُد غضًبا، وأمَر بقتِلِه.
ُه  وإن ننسى، فال ننسى الّراهَب املسيحيَّ اّلذي بذَل درامِهَ
الّسالم(  )عليه  احلسني  رأِس  حراسة  عىل  املْوَكلنَي   إىل 
كاملًة  ليلًة  فأمىض  الّليِل،  ُظلمِة  يف  َيِشعُّ  رآُه  عندما 
للّشهيَدْيِن  اخلالُد  الّذكُر  يفوُتنا  ال  كام  وتصويِرِه.  بتطييبِِه 
فِّ  الطَّ إىل  اندفعا  الّلَذْيِن  و«جون«  »َوَهب«  نْيِ  املسيحيَّ
لَيْبُذال ُمهَجَتْيِهام بنَي َيَدْي إماِمنا سّيِد األحرار عند ُفقدانِِه 

الّنارِصَ وامُلعني.
»واقعَة  شِهدوا  اّلذيَن  املؤمننَي  املسيحّينَي  أج��دادي  إّن 
« مل ينضّموا إىل معسكِر يزيَد ومل يِقفوا عىل احلياِد،  فِّ الطَّ
إىل  وقفوا  وإّنام  امل��وِت،  من  وخوًفا  الّدنيا  بَمتاِع  طمًعا 
جانِب احلسنِي )عليه الّسالم(، واستبسلوا يف الّدفاِع عنُه، 
ونالوا معُه إكليَل الّشهادِة والّظفَر باملجِد األبديِّ بشجاعٍة 

نادرٍة، وتسليٍم مطَلٍق، وفرٍح عظيٍم.
إّن مسيحيَّتي، أهّيا الّسادُة، ال تكتمُل ناقًصا منها احلسني، 
ُن مرتبًة  ا كاَن أو غرَي سامويٍّ ال يتضمَّ وإّن أيَّ ديٍن سامويًّ

حسينّيًة، إّنام هو ديٌن كثرُي األرِض قليُل اجلّنة.

c امل�سيح واحل�سني
بقلم: �سركي�س ال�ّسيخا الّدويهيوخال�س الب�سرية
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املربزين  كربالء  خطباء  من  اهلل(  )رمحه  الدين  صدر  السيد 
وأدبائها الالمعني حيث أشتهر اسمه وذاع صيته، خصوصًا 
يف قراءة املقتل احلسيني يوم العارش من املحرم بعد رحيل 
الكعبي )رمحه  الزهراء  الشيخ عبد  احلاج  الراحل  اخلطيب 
وركنًا  عاشوراء  طقوس  أهم  من  املقتل  قراءة  وتعد  اهلل( 
يف  إقبااًل  وأكثرها  احلسينية  الشعائر  أركان  أهم  من  وثيقًا 

صميم الذكرى األليمة واملفجعة لقلوب املوالني واملحبني 
لسيادته  ترجم  وقد  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  وأتباع 
حيدر  والشيخ  األدبية،  دراساته  يف  ناهي  غالب  الباحث 
املرجاين يف كتابه )خطباء املنرب احلسيني( والسيد سلامن آل 

طعمة يف عشائر كربالء وأرسها.

اعداد: ح�سني النعمة

من أدباء كربالء
األديب الثائر السيد صدر الدين الشهرستاني

لقد خلَّد التاريخ رجااًل أفنوا حياتهم 
في خدمة الدين، فال زالت آثارهم 

باقية وصدقاتهم جارية بما أخلفوه 
مِن علٍم وعمل، وال زالت أسماؤهم 

وسيرهم العطرة تتردد على ألسن 
الفضالء والنبالء ومنهم الخطيب 

والشاعر واألديب )السيد صدر الدين 
ابن السيد محمد حسن ابن السيد 

محمد مهدي ابن السيد خليل 
الحكيم الشهرستاني(، ولد في 

كربالء سنة 1929م، ونشأ فيها 
واستمد علومه عن مشايخ عصره 

كما درس في الحوزة العلمية 
وامتهن الخطابة ومارس النشاطات 

األدبية.
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ومن شعره قصيدة )يوم عاشوراء(
أرفعي يف عامل الدنيا لواًء      أمة القرآن ال ختيش عناَء

واجعيل القدوة من قد رضجوا    بدم للعدل إذ كانوا الفداء 
وادريس تضحية السبط التي     هدمت من دولة الظلم بناَء

ها هنا يف كربالء يف عزة     عّلم السبط بني الدنيا اإلباء
وكانت نشأة السيد الشهرستاين يف كربالء وقد استمد علومه 
اخلطيب  حممد  الشيخ  يد  عىل  وتتلمذ  عرصه،  مشايخ  عن 
فدخل مدرسته الدينية وخترج فيها كام تتلمذ عىل يد اخلطيب 
)الشيخ حمسن أبو احلب الصغري( يف اخلطابة املنربية، وعىل 
فأخذ  احلويزي(  احلسني  عبد  )الشيخ  الشاعر  املرحوم  يد 
عنه الشعر وأجاد فيه فضاًل عن اكامل حتصيله يف فروع اللغة 

كالنحو والرصف.
برجال  اخلاص  الرتبوي  السلك  يف  الشهرستاين  وانخرط 
الدين سنة )1959م( وُعني معلاًم بعد خترجه من الدورة يف 

كربالء املقدسة ليقوم بمهنة إدارة رسالة املعلم واملريب.

ومن خالل دراسته ومطالعته اخلارجية صار أديبًا وشاعرًا 
عىل  ارشَف  لذا  الرفيع،  القلم  أصحاب  من  فكان  وكاتبًا 
حترير جملة )الرشق( الكربالئية سنة 1954م، لريشح مرات 
عدة الن يكون رئيسًا جلمعية خريية إسالمية، وامتاَز أدب 
أسلوبه  عىل  وطغى  التقليدي  بالطابع  الشهرستاين  السيد 
جانب التزام القدامى من الشعر عىل انه واضح سلس رقيق 
املعنى سهل األسلوب لطيف العرض مجيل الوصف، فنظَم 
قصائد مشهورة يف آل البيت )عليهم السالم(، وكان يلقيها 
التي  الكبرية  الدينية  واملهرجانات  االحتفاالت  يف  بنفسه 

شهدهتا كربالء يف حينه.
وجرى اعتقاله أثناء انتفاضة الشعب ضد احلكم البعثي يف 
العراق سنة 1991م ومل يعثر له عىل أي يشء ال يف املعتقالت 
وال يف السجون وال حتى يف املقابر اجلامعية، ويرجح إنه قد 

تم إعدامه مع سائر املعتقلني يف كربالء.

أن  مكنته  الخارجية  ومطالعته  دراسته 

يكون أديباً وشاعراً وكاتباً فكان من أصحاب 

القلم الرفيع وارشَف عىل تحرير مجلة الرشق 

الكربالئية، لريشح مرات عدة الن يكون رئيساً 

لجمعية خريية إسالمية.
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من المعروف بان الدولة العباسية تأسست في العام 132 هجرية بعد سقوط الدولة االموية الجائرة وفد 
بداية تأسيس الدولة العباسية تمتع اتباع اهل البيت )عليهم السالم ( بنوع من الحرية بعد االتفاق الذي تم 
بين العباسيين والعلويين على العمل بإسقاط الدولة االموية , وبعد اسقاط هذه الدولة زحفت الجماهير 
الموالية آلل البيت )عليهم السالم ( نحو مرقدي االمام الحسين واخيه أب الفضل العباس عليهما السالم 
ان بني  اال  المباركة  الحسينية  الشعائر  الخالدة وإقامة  الطف  بزيارتهما وبقية شهداء معركة  للتشرف 
العباس تنكروا لالتفاق الذي عقدوه مع العلويين بسبب انفرادهم بالسلطة وقاموا بشن هجمات عنيفة 
قامت  بل  الوحشية  االعمال  بهذه  السلطة  تكتف  ولم  واتباعهم  العلويين  بصفوف  واسعة  واعتقاالت 
بإعدام المئات من الزعماء العلويين)1( كما قام عدد من زعماء هذه الدولة كالمنصور وهارون والمتوكل 
بهدم مرقد االمام الحسين )عليه السالم( خالل سنوات حكمهم بالذات في األعوام )247-193-143(
)2( ولم تردع هذه االعمال االجرامية التي قام بها هؤالء الحكام الجائرون ، الموالين والمحبين للعترة 
الطاهرة من التوجه الى كربالء لزيارة مرقد االمام الحسين واخيه العباس عليهما السالم واحياء المراسيم 

العاشورائية.

�سعيد ر�سيد جميد زميزم

عاشوراء 
        في

العهد العباسي
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الذين  األئمة األطهار  السالم( كان يف مقدمة  الرضا )عليه  اإلمام  بأن  وهنا البد من اإلشارة 
عارصوا احلكم العبايس كان يسهر عىل إقامة املراسيم احلسينية خالل شهر حمرم احلرام حيث 
كان يستدعي شعراء الشيعة ويطلب منهم رثاء اإلمام احلسني )عليه السالم( وكان يف مقدمة 
الشاعر  هذا  قصائد  أروع  ومن  هج   )246( عام  املتويف  اخلزاعي  دعبل  الكبري  الشاعر  هؤالء 
التي كان يلقيها يف جملس العزاء احلسيني الذي كان يقيمه اإلمام الرضا )عليه السالم( قصيدته 

)التائية( التي كان مطلعها 
 فأما املمضات التي لست بالغا           مبالغها مني بكنة صفات

 نفوس لدى النهرين من أرض كربال    مغرسهم فيها بشط فرات
هذا من جانب ومن اجلانب اآلخر جاء يف األخبار أنه يف سنة )346( هج كان يف بغداد رجل 
يدعى )امحد املزروق()3( ينوح عىل اإلمام احلسني )عليه السالم( ويقوم بقراءة أبيات شعرية 
كتاب  صاحب  ويذكر  بقصائدهم  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  رثوا  الشعراء  من  ملجموعة 
)الكامل يف التأريخ( )) أنه يف سنة 360هج يف عارش حمرم عملت الرافضة يف بغداد بدعتهم 
الشنعاء, فأغلقت األسواق وتعطلت املعايش, ودارت النساء, ينحن عىل احلسني بن عيل رضوان 

اهلل عليهام ويلطمن وجوههن(()4(.
هذا ومن الشعراء الكبار الذين كانوا حييون يوم عاشوراء يف العهد العبايس هو الشاعر الكبري 
)الرشيف الريض( حيث كان يتوجه إىل كربالء ويقوم برثاء اإلمام احلسني )عليه السالم( متحديًا 
السلطة العباسية وكان ذلك يف عام )406( هج حيث كان يقف وسط اجلامهري املحتشدة حول 

قرب اإلمام احلسني )عليه السالم( ويقرأ قصيدته التي كان مطلعها
كربالء ال زلِت كرب وبالء    ما لقى عندك آل املصطفى
كم عىل تربك ملا رصعوا     من دم سال ومن دمع جرى

يف  الشيعة  نساء  به  قامت  ما  عن  ص21  وانشاده  احلسيني  الشعر  أصول  كتاب  يف  وجاء  هذا 
العهد العبايس اجلائر ما نصه: )) أن أحد علامء احلنابلة قال... بلغني أن نائحة يقال هلا )خلب( 

اطلبوها فاقتلوها وكان هذا يف عام )323( هج(()5(.
وهنا البد من اإلشارة بأن عددا  من املنشدين قد نالوا سمعة كبرية يف العهد العبايس وهم املنشد 
اليوم  عليهم  يطلق  الذين  املزروق, وهم  أمحد  واملنشد  املنشد  وأبو عامرة  أبو هارون  املكفوف  

بالرواديد.
هذه ملحة موجزة عن الشعائر احلسينية اخلالدة التي كانت تقام يف العهد العبايس الغاشم بالرغم 
هذه  إقامة  عدم  أجل  من  شديدة  قمعية  إج��راءات  تفرض  كانت  العباسية  السلطات  أن  من 
الشعائر احلسينية اال أن أتباع آل البيت عليهم السالم حتدوا هذه السلطة اجلائرة وقاموا بإحياء 

الشعائر احلسينية اخلالدة.
مصادر البحث:

1. التشيع املرصي الفاطمي- الدكتور حسم حممد صالح- ج1- ص228.
2. تأريخ الشعائر احلسينية- سعيد رشيد زميزم- ص8.

3. تأريخ النياحة عىل اإلمام الشهيد احلسني بن عيل- للسيد صالح الشهرستاين- ص187.
4. الكامل يف التأريخ- البن االثري- ج7- ص41.

5. أصول الشعر احلسيني وانشاده- الدكتور حسام اجلبوري وطالل آل طالب- ص21.
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)بيت الوكيل(... 
من أقدم البيوتات الكربالئية ويتجاوز 

عمره الـ )200 عام( 
االأحرار/ قا�سم عبد الهادي       عد�سة/ ح�سنني ال�سر�ساحي

تشّكل البيوتات القديمة ثيمة 
ومظهر أي مدينة من المدن، وقد 

عرفت مدينة كربالء المقدسة 
كبقية المدن الدينية والتاريخية 

الشهيرة، عددًا من البيوتات القديمة 
التي أنجبت خيرة المصلحين والعلماء 

والمثقفين، فضاًل عن اشتهارها 
بإحياء مناسبات أهل البيت )عليهم 
السالم( عبر إقامة المحافل الدينية 

والمجالس الحسينية، فضاًل عن 
المنتديات الثقافية والمجالس 

االجتماعية المرموقة، ولعّل )بيت 
الوكيل( في مدينة كربالء المقدسة 
يعدّ أقدم هذه البيوتات المشهورة، 

والكائن في عكد )زقاق( كبيس 
بمنطقة باب الطاق، وتم إنشاؤه 

عام )1820(، ويعود لعائلة كربالئية 
مشهورة عُرفت ببيت الوكيل.
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توثيق مهم
وملعرفة تفاصيل أكثر عن هذا املوضوع، كان لنا هذا اللقاء 
احلرصي مع السيد )حيدر حممد حسن الوكيل( أحد أحفاد 
مالك البيت )احلاج محودي الوكيل الكبييس( والذي حتّدث 
عن قّصة بناء البيت، إال أنه بادَر يف بداية حديثه إىل التأكيد 
القديم وهو ما حترص  عىل أمهية توثيق الرتاث الكربالئي 
كبرية  خطوة  »يعد  أنه  قال  حيث  )األح���رار(،  جملة  عليه 
العمراين  للتطور  نظرًا  منها  الكثري  واندثار  لتاليش  نتيجة 
الضوء  تسليط  وان  كربالء،  شهدته  الذي  والتكنولوجي 
عن  احلايل  اجليل  واعالم  القديمة  الرشقية  البيوتات  عىل 
كيفية العيش فيها خالل القرن السابق امر مهم والبد منه«.

موقع البيت
يقع بيت الوكيل يف عكد كبيس بمنطقة باب الطاق وتبلغ 
وهذه  بقليل(،  اقل  او  مرتًا   115( ال�  يقارب  ما  مساحته 

نظرا  القديمة  الكربالئية  البيوت  ضمن  كبرية  مساحة  تعد 
عام  انشاؤه  وتم  مرتًا(،   60( ال�  تتعدى  ال  والتي  لصغرها 
)1820 م( عن طريق اجدادي ونمتلك وثيقة )سند طابو( 
البيت  مساحة  خالهلا  من  حمدد   )1880( عام  من  بذلك 
ليصبح  البيت  بناء  تم تديد  عام )1920(  وحدوده، ويف 

كام هو عليه اآلن.
اإحياء ذكر اأهل البيت )عليهم ال�سالم(

يوجد يف البيت منرب يتجاوز عمره ال� )50 عامًا( ُخّصص 
إقامة جمالس  السالم( من  البيت )عليهم  أهل  إلحياء ذكر 
كربالء  خطيب  يرتقيه  السابق  يف  وكان  واألف��راح،  العزاء 
املرحوم الشيخ هادي الكربالئي )رمحه اهلل(، اما يف الوقت 
احلايل فقد أصبح من يرتقي املنرب نجله الشيخ هباء الكربالئي 
اقامة  املنزل  التي حتيى يف  الشعائر  )حفظه اهلل(، ومن تلك 

املجلس احلسيني خالل العرشة الثانية من حمرم احلرام.
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مميزات البيت الكربالئي
جدًا  رائعة  بعامرة  يتميز  الكربالئي  البيت  ان  ويوضح، 
الصيف  فصيل  خ��الل  مناسبة  ح��رارة  درج��ات  وذات 
توثيقها  جيب  التي  االم��ور  بعض  عىل  وحيتوي  والشتاء 
تصنع  التي  املدخل(  )باب  الكبرية  اخلشبية  الباب  ومنها 
التي  الشناشيل  عىل  اعالها  يف  وحتتوي  الزان  خشب  من 
وهذه  العكد  عىل  مطلة  وبدورها  الثاين  الطابق  عن  متيزه 
البيت  بني  متالصقة  تكون  االحيان  اغلب  يف  الشناشيل 
البيت  مميزات  من  وكذلك  ل��ه،  املقابل  االخ��ر  والبيت 
الكربالئي القديم فانه يتميز بصفة تدل عىل العفة وطبيعة 
املجتمع الديني املحافظ بانه حيتوي عىل الرباين )االستقبال 
الذي هو عبارة عن غرفة وتلحق هبا  بالضيوف(  اخلاص 
وهو  البيت  عن  تام  بشكل  معزول  وال��رباين  الصحيات، 
ال��دوالن  يسمى  كبري  بمجاز  ويتصل  بالضيوف  خاص 
الداخلية(  البيت  )صالة  الدخالين  مع  الرباين  يربط  الذي 
للبيت نفسه، وحيتوي البيت الكربالئي عىل الرازونة التي 
طارمة  وهناك  اخلاصة  املستلزمات  بعض  حلفظ  تستخدم 

مرشفة عىل الدخالين الذي حيتوي عىل الدلك الذي يوجد 
يف مجيع البيوت القديمة وبدوره عبارة عن عامود خشبي 
ب�  يسمى  ما  هناك  الدخالين  ويف  الثاين،  الطابق  به  يسند 
عليها  وتطل  للسامء  مكشوفة  تكون  التي  البيت(  )باحة 
الشبابيك اخلشبية اخلاصة بالغرف يف الطابق االول والثاين 
طبيعة  للحركة حسب  قابلة  باألرايس وهي  تسمى  والتي 

اجلو ولغرض التهوية«.
مواد البناء امل�ستخدمة

طابقني،  من  القديم  الكربالئي  البيت  بناء  يكون  ما  عادة 
االول حيتوي عىل غرفة منام يف حال ان مساحته كبرية، ويف 
املنام  غرف  عىل  حيتوي  الثاين  الطابق  فان  االحيان  اغلب 
بشكل عام، فاذا كانت غرفة النوم مطلة عىل داخل البيت 
فيكون ذلك بواسطة االرايس، واذا كانت مطلة عىل العكد 
يف  والغرف  الشناشيل،  خالل  من  ذلك  فيكون  اخلارجي 
عن  عبارة  هي  التي  )كنجينة(  عىل  حتتوي  الثاين  الطابق 
خمازن قد تكون خاصة بالكتب واملالبس وتكون موجودة 
الثاين حيتوي عىل  والطابق  للغرفة،  الداخيل  اجلدار  ضمن 
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حول  وي��دور  ثابتة  نقشة  عىل  حيتوي  ال��ذي  املحجر 
الثاين،  بالطابق  داخله  املوجودة  الغرف  ويربط  البيت 
ومجيع املواد املستخدمة يف البيت الكربالئي القديم هي 
)اجلص، الطابوق الفريش( اضافة اىل اخلشب املوجود 
واملحجرات  باألبواب  املتواجد  احلديد  أما  باالرايس، 

فهو عبارة عن حديد مربوط ب� )رجيمة(.
�سرورة ال�سرداب

خاص  بشكل  والكربالئية  العراقية  االجواء  طبيعة  ان 
درجات  يف  كبري  ارتفاع  هناك  الصيف  فصل  يف  فانه 
احلرارة لذلك يكون لكل بيت كربالئي رسداب خاص 
فيه يكون لفرتة اسرتاحة العائلة واملنام بعد فرتة الغداء 
)الظهرية( الن الرساديب تكون باردة جدا وقسم كبري 
بيشء  ال��رسداب  ويتميز  املروحة،  عىل  حتتوي  ال  منها 
مهم جدا وهو )البادكري( الذي هي عبارة عن فتحات 

هتوية موجودة داخل الرسداب وتتصل اتصااًل مبارشًا 
بالسطح، وهذه الفتحات يتم دراستها بشكل دقيق جدًا 
من قبل البّناء الكربالئي املاهر الذي يقوم بمعرفة حركة 

الرياح لتكون فتحات البادكر مواجهة هلا.
�سلبيات البيت القدمي

ويف ظل احلداثة والتطور فإّن بيتنا )بيت الوكيل( أصبح 
دخوهلم  حلركة  وعائقًا  املنطقة  أهايل  عىل  عبئًا  يشكل 
تقوم  ان  املقدسة  العتبات  من  ونأمل  وخروجهم، 
برتميم البيت ليكون نموذجًا للبيت الكربالئي القديم 
او بمثابة مكتبة وما شابه ذلك، ألنه اقدم بيوتات عكد 
كبيس التي تقع يف منطقة باب الطاق حيث سمي العكد 
حيتوي  كان  وال��ذي  كبيس  لعشرية  نسبة  االس��م  هبذا 
سابقا عىل محام يسمى محام كبيس وجامع االن يسمى 

جامع كبيس.                     

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

51
ل�سنة 2020 م



ال�سيعة.. 
              يف اأقوال ال�سهيد ال�سدر  

يقول السيد حممد باقر الصدر "إّن الشيعة   
وآله  عليه  اهلل  )ص��ىل  ال��رس��ول  وف��اة  منذ  ُول���دوا 
وسلم( مبارشًة، متمّثلني باملسلمني اّلذين خضعوا 
عملّيًا ألطروحة زعامة اإلمام وقيادته، اّلتي فرض 
النبّي االبتداء بتنفيذها من حني وفاته مبارشة، وقد 
تّسد اإلتاه الشيعّيّ منذ الّلحظة االوىل، يف إنكار 
ما اتهت اليه السقيفة من تميد ألطروحة زعامة 

اإلمام عيّل، وإسناد السلطة اىل غريه"*.
  *نشأة التشّيع والشيعة ص:79

"احلقيقة أنَّ )التشّيع( مل يكن يف يوم من األّيام منذ 
التشّيع  ُولد  وإّنام  اّتاه روحّي بحت،  والدته جمّرد 
مواصلة  أطروحة  بوصفه  اإلس��الم  أحضان  يف 

اإلمام عيّل )عليه السالم( للقيادة بعد النبّي فكرّيًا 
واجتامعّيًا وسياسّيًا عىل السواء"*.

*نشأة التشّيع والشيعة ص: 92
أّن  نالحظ  الشيعّيّة،  احلركة  سري  تتّبعنا  إذا  "نحن 
كانت  البيت،  أهل  بأئّمة  املتمّثلة  الشيعّيّة  القيادة 
تؤمن بأّن تسّلم السلطة وحده ال يكفي، وال يمّكن 
هذه  تكن  مل  ما  إسالمّيًا،  التغيري  عملّية  حتقيق  من 
أهداف  تعي  واعية  شعبّية  بقواعد  مدّعمة  السلطة 
تلك السلطة وتؤمن بنظرّيتها يف احلكم، وتعمل يف 
سبيل محايتها، وتفسري مواقفها للجامهري، وتصمد 

يف وجه األعاصري.
 *نشأة التشّيع والشيعة ص: 94
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َمَع  اهلّلَ  إِنَّ  اَلِة  َوالصَّ رْبِ  بِالصَّ اْسَتِعيُنوْا  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ {َيا 
ابِِريَن )البقرة/153(}، كلام مرت علينا ظروف حالكة  الصَّ
املباركة،  اآلية  لنا هذه  الكريم فربزت  للكتاب  عصيبة جلأنا 

وهي تنادينا باالستعانة بركنني عظيمني مها:
األول: الصرب، والثاين: الصالة...

يف مواجهة الشدائد والصعاب... ولكن ما هو الصرب وماهي 
الصالة؟

االستسالم  وهو  فقط،  القلبي  الصرب  يعني  ال  الصرب  ان 
وهو  العميل  الصرب  يعني  وانام  دون عمل،  اخلانقة  للظروف 
الصمود  االنسان  يستطيع  خالهلا  من  التي  الوسائل  اعداد 
امام قسوة املحن، وما أحوجنا اخويت االحبة يف هذه الظروف 
احلالكة التي متر بالعامل بأرسه للصرب العميل، الذي يعني اخذ 
االحتياطات الالزمة، واعداد وسائل الوقاية امام هجوم هذا 

الوباء القاتم .
الوقت  بعض  التضحية  العميل  الصرب  خطوات  ابرز  ومن 
املحبوبة  او  رشعًا  املندوبة  االجتامعية  املظاهر  من  بجملة 
واملسجدية  العائلية  والتجمعات  التجمهر  مثل  لقلوبنا 
غريها  او  الكورنيش  او  املنتزهات  يف  والرتفيهية،  واملأمتية 
الصحة،  وزارة  قبل  من  املطروحة  التوصيات  مجيع  وتطبيق 

واخذ العظة والعربة من الدول التي تساحمت يف التعامل مع 
الوباء الرسيع االنتشار فتحملت اثامنا باهظة من اخلسائر يف 

االرواح واالموال..
فيا أحبتي ان كنا نريد ان ال تطول فرتة احلجر وان ال نخرس 
بعض أعزائنا واحبتنا فمن الرضوري مالزمة البيوت وهجر 
املنجيل،  الدم  فقر  مرىض  من  عرشات  فعندنا  االجتامعات، 
ومرىض الفشل الكلوي الذي حيتاجون ملراجعة املستشفيات 
العالج  مواصلة  من  الوباء  انتشار  حرمهم  وقد  أسبوعيا، 
اطباء  من  املرابطني  املجاهدين  االع��زاء  اخوتنا  النشغال 

وممرضني بتطويق هذا الوباء الرشس.
الثاين  بالركن  اال  يتكامل  العميل ال  الصرب  ان  واعود ألقول 
ُكُم  َربُّ {َوَقاَل  الدعاء  تعني االستغراق يف  التي  الصالة  وهي 
املقرتن  والترضع  )غافر/60(}،  َلُكْم...  َأْسَتِجْب  اْدُع��ويِن 
بالتوسل باملصطفى وآله الطاهرين فهم خري الوسيلة اىل اهلل 

تعاىل.

العالمة ال�سيد منري اخلباز

مباذا ن�ستعني
على البالء؟
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مفتاح  السعادة الزوجية واستقرارها بيد الزوجة
يقول )الدكتور حممد عباس(: السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف املنزيل 
هو اختاذ إجراء عميل وعدم إخفاء املشكلة والسكوت عليها، واخلطوة األوىل 
هي إخبار شخص ما بشأن اإلساءة، سواء كان صديًقا أو قريًبا عزيًزا أو مّوفر 
الرعاية الصحية أو مستشاًرا دينًيا أو أي شخص آخر موثوق. يمكن اللجوء إىل 
السلطات احلكومية واملحاكم يف حال استمرار العنف للحصول عىل أمر قانوين 
ان  الزوجة. من هنا أستطيع  االبتعاد عن  أو جيربه عىل  املعتدي  الشخص  يقّيد 
اؤكد رؤيِة ألبعاد املسؤولية الكاملة لكل زوجة عن  مستقبل حياهتا الزوجية، 

ظاهرُة العنف األسريّ.. 

وباٌء خطر يداِهم املجتمع
نسمعُ ونرى ونعايش كل يوم 

الكثير على مسرح الحياة اليومية 
من المأساة االسرية، كل ساعة 
تقريبا يسدل الستار على مأساة 

كهذه ويظل السؤال القائم 
والحائر. لماذا يطّلق الرجل زوجته؟ 
ربما يّطلق رجل زوجته بعد ايام أو 

شهور ونجد له أكثر من مبرر لذلك.. 
لكن  الرجل الذي يلجأ الى الطالق 
بعد عِشرة زوجية طويلة أثمرت 
عن أوالد أصبحوا شبابا هل نجد 

له مبررا..؟! الزوج  والزوجة يدوم 
زواجهما سنين طواال ينجبون خاللها 

عشرة أو اقل او أكثر من االطفال 
واالوالد.. أصبحوا شبابا وشابات 

في عمر الزهور.. طالب وطالبات 
في الكليات والمعاهد ومنهم من 
تخرّج وبدأ يخطو أولى خطاه على 

طريق الحياة العملية والعلمية 
نحو المستقبل، بعد كل هذا العمر 

الطويل، وبعد ان ضربت جذور 
العشرة الزوجية في اعماق العمر، 
وامتدت وتفرعت، تحدث المفاجأة 

ويحرق الزوج بكلمة واحدة من 
فمه الشجرة العائلية من جذورها 
أو تحرق الزوجة كل اوراق حياتها 

الزوجية بكلمة او عناد او تمرد، 
ويتمّ الطالق وتأفل شمس الحياة 

الزوجية ويحرقون شبابهما فيموت 
االمل والمستقبل لكافة افراد 

االسرة.

االأحرار/ حيدر عا�سور
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الدكتور حممد عبا�س فاطمة عبد االمري ال�سعدي

يدها  يف  ذكرت  كام  واستقرارها  الزوجية  سعادهتا  فمفتاح  
املستقبل  اىل  طريقه  اخذ  قد  ال��زواج  أن  طاملا  وحدها  هي 
االرادة  عن  خترج  التي  تلك  من  عوائق  بال  السنني  عرب 
التكافؤ  كعدم  مبكر.  وقت  يف  الزواج  تنهى  ما  غالبا  والتي 
ألسباب  التفاهم  عدم  او  الزوجني  بني  الثقايف  التفاوت  او 
نفسية ترجع اىل نشأة كل منهام، وظروف بيئتيهام وتربيتهام، 
الزواج كل هذه  اما وقد ختّطى  الخ...  العقم  او  او اجلهل، 
اىل  يرجع  ذلك  بعد  فشله  فان  طويلة  ولسنوات  احلواجز 
اسباب اخرى امهها عدم فهم الزوجة لطبيعة زوجها كرجل 
او عدم حماولتها  فهمه لضيق افقها أو هلوها بخصوصيات 
نسائية او جلوسها لساعات طويلة امام التلفزيون او اهنامكها 
وأوالدها  لبيتها  وامهاهلا  االجتامعي  التواصل  وسائل   يف 

وزوجها بمعنى اصّح.

العنف يعكس سلوك الزوجني عىل االطفال
من جهتها تقول االستاذة) فاطمة عبد االمري السعدي( أمينة 
فراغ  من  للطفل  ويأيت  االرسة  يفكك  ال  العنف  إن  مكتبة: 
ولكنه يف الغالب حيصل بسبب ممارسة العنف عليه وتعنيفه، 
ويبدأ  من األرسة فيام يسمى بانتهاك الطفل نفسيًا كي يعتاد 
عىل العنف، ويكون العنف الذى ينتج عن األطفال داخليا 
»نفسيا« أو خارجيا من خالل  البيئة املحيطية به سواء األهل 
العنف  ليصبح  اإلع��الم،  وسائل  خالل  من  أو  واألق��ارب 
املدرسة  يف  اآلخر  املجتمع  يف  يامرسه  لديه  وواردا  عاديا 
نفسيا  انفصاما  تسّبب  العاملة  األم  أن  املنزل، كام  أو خارج 

وتركه  بالعمل،  الدائم  النشغاهلا  مبكر  سن  منذ  للطفل 
الطفل لساعات طويلة بمفرده. فالزوج العنيف الذي يصل 
اىل حد العدوانية بعد عرشات سنني هي مرحلة يطلق عليها 
علم النفس »مرحلة املراهقة« الثانية يف حياة الرجل يكون يف  
اشد حاجة اىل الرعاية واالهتامم ويصبح اكثر اهتامما بنفسه. 
وحاجته  رغباته  وبتجاهل  باإلمهال  زوجته  من  شعر  فاذا 
سيشعر  فانه  السن  هذه  يف  احلاحا  اكثر  تكون  التي  النفسية 
بخيبة االمل. والزوجة التي مل تفهم زوجها مع طول ِعرشهتا 
النفيس  النمو  تطور  مع  له  معاملتها  اسلوب  تطور  ومل  له 
سم  معها  ستحمل  حياهتا  يف  متيض  سنة  كل  فان  لزوجها. 

التفكك االرسي ببطء يف جسد حياهتا الزوجية.
إعادة  من  بد  ال  أنه  »السعدي«  تضيف   احللول  أبرز  وعن 
أعبائه  من  ليخفف  الطفل،  أمام  األرسى  للرتابط  األرسة 
النفسية، وكذلك ال بد من احلوار مع الطفل بدال من رضبه 
عمل  التليفزيون  ومنها  اإلعالم  وسائل  وعىل  تعنيفه،  أو 
بطريقة  س��واء  لتعليمه  للطفل،  وموّجهة  خمصصة  أف��الم 
مبارشة أو  غري مبارشة، كام أن األب يكون له دور هام جدا 
من خالل املتابعة واملراقبة الدائمة، وال بد من وجود تفاعل 
النمو  ألن  املدارس،  وبخاصة  مؤسسات  وأي  األرسة  بني 

النفيس لألطفال يكون من خالل الرتبية السليمة.

طول  مع  زوجها  تفهم  مل  التي  الزوجة 
له  معاملتها  اسلوب  تطور  ومل  له  ِعرشتها 
سنة  كل  لزوجها،  النفيس  النمو  تطور  مع 
متيض يف حياتها ستحمل معها سم التفكك 

االرسي ببطء

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

55
ل�سنة 2020 م



كثرت في اآلونة االخيرة وانتشرت محال متخصصة بتقديم الوجبات السريعة بكل انواعها لذا وجب التنويه عن 
هذه الظاهرة بما لها وما عليها, ولمعرفة المزيد عن المخاطر الصحية المترتبة فيها، التقينا الدكتور محمد 

الشامي اختصاص الجراحة العامة في مدينة االمام الحسين )عليه السالم( الطبية والذي بين لنا ما يأتي.

الوجبات السريعة وأخطارها الصحية... 
تناولها خــارج المنزل يؤدي الــى الزيادة 

في السمنة المفرطة
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تعريف الوجبات السريعة

هي الوجبات التي حتتوي عىل اطعمة رسيعة التحضري وعالية 
الفالفل,  الربكر,  الشاورما,  )ساندويشات  مثل  السعرات 
املقلية,  البطاطس  املقلية, رشائح  الدجاج  البيتزا, قطع  الفطائر, 
حتضريه  بأنواع  االرز  حتى  املحالة,  او  املحفوظة  العصائر 
اصبح يقدم يف املطاعم التي تقدم الوجبات الرسيعة(, واكثر 
واملراهقون  االطفال  هم  الوجبات  هذه  عىل  اقباال  الناس 
بعض  وهناك  اليومية،  عاداهتم  من  ج��زءا  اصبحت  حتى 
التي تعلهم حيبون االطعمة  االسباب االجتامعية والنفسية 
اليومي  الروتني  من  للتخلص  للطفل  فرصة  فهي  الرسيعة 
التي  املطاعم  اىل  واخلروج  املنزل  نفسها يف  االغذية  وتكرار 
الطفل  شهية  فتح  عىل  تساعد  التي  الرسيعة  الوجبات  تقدم 
وزيادة تقبله للطعام حيث نجد ان الطفل هو الذي حيدد نوع 
القرار وهذا  الطعام مما يعطيه نوعا من االستقاللية يف اختاذ 

اجلانب غري متوفر يف املنزل.
اضرار الوجبات السريعة

الدهون  من  عالية  كميات  عىل  الرسيعة  الوجبات  حتتوي   �
اجلسم  يف  تراكمهام  اىل  يؤدي  مما  والسكريات  والربوتينات 
املفيدة  واملعادن  والفيتامينات  الغذائية  االلياف  ونقص 
وتصلب  القلب  وام��راض  والبدانة  ال��وزن  زي��ادة  وبالتايل 

الرشايني.
وبينت نتائج الدراسة الطبية ان االشخاص الذين يتناولون 
من  يعانون  منازهلم  خارج  اسبوعيا  اكثر  او  وجبات  ست 
زيادة الوزن او السمنة بالتايل االصابة بالعديد من االمراض 
يف  تتسبب  كام  السكر  بمرض  املبكرة  كاإلصابة  اخلطرية 
ملح  يف  املوجود  بالصوديوم  غنية  ألهنا  الدم  ضغط  ارتفاع 
والبطاطس  واملقليات  البيتزا  يف  بكثرة  املستعمل  الطعام 
كذلك  تؤدي  قد  مفرطة  بكمية  تناوهلا  عند  والتي  املحمرة 
اىل امراض القلب واالوعية الدموية وامراض الكىل وانواع 

خمتلفة من الرسطان.
التي  املطاعم  الغذائي وذلك الن معظم  للتسمم  التعرض   �
النظافة,  يف  القياسية  املعايري  تتبع  ال  الوجبات  هذه  تقدم 
االغذية  حمال  تفتقر  ما  فغالبا  الصيف  فصل  يف  وخاصة 
التلوث  ملنع  الالزمة  والطهو  والتربيد  التخزين  اماكن  اىل 
باجلراثيم املميتة كالساملونيال التي تؤدي اىل مرض التيفوئيد 

يزيد من  الصحية  اجلارية واخلدمات  املياه  توفر  ان عدم  كام 
فرص نقل البكترييا اخلطرية االخرى اىل الزبائن كالكولريا.

بسبب  بأنواعها  واالمعاء  القولون  وهتيج  اهلضم  عرس   �
تؤدي  ان  وممكن  جيدا  الطعام  مضغ  وعدم  برسعة  االكل 
الغنية  والسلطات  الفاكهة  عىل  حتتوي  ال  ألهنا  االمساك  اىل 
باأللياف الغذائية الرضورية لعمل االمعاء وعملية االخراج, 
بكميات  احل��ارة  التوابل  عىل  االطعمة  هذه  احتواء  ان  كام 
كبرية يؤدي اىل التهاب اغشية اجلهاز اهلضمي وقد يؤدي اىل 

تقرحات املعدة واالمعاء.
بينهام  للرتابط  االرس  تقفد  حيث  ونفسية  اجتامعية  ارضار   �
الشباب  ارتياد  ان  الطعام, كام  لقلة اجللوس سويا عىل مائدة 
لبعض اماكن الوجبات الرسيعة بعيدا عن رقابة االهل، وقد 

يوفر ذلك فرصة للتعرف عىل اصدقاء السوء.
� ارضار اقتصادية حيث ادخلت تلك املطاعم عىل ميزانيات 

االرسة اعباء اضافية, االرسة يف غنى عنها.
توصيات حول الوجبات السريعة

يمكن ببعض التغريات جعل الوجبات الرسيعة افضل واكثر 
مالءمة للصحة كام ييل.

عىل  حتتوي  التي  االنواع  اختيار  البيتزا  طلب  عند  يفضل   �
كميات اكرب من اخلرضوات واقل من اللحوم واالجبان وان 

تكون القاعدة رقيقة للتقليل من السعرات الكلية للبيتزا.
فانه يفضل اختيار اخلبز  تناول الربجر يف املطاعم  � يف حالة 
من  بدال  املشوي  ويفضل  الصغري  احلجم  وطلب  االسمر 
املقيل, وتنب اكل البطاطس املقلية ورشب املرشوبات الغازية 

ويستبدل هبا الفاكهة او العصائر الطبيعية بدون سكر.
الطازجة  اخل��رضوات  عىل  حتتوي  التي  السطات  اختيار   �
واخلرب  املايونيز  مثل  الدسمة  االض��اف��ات  عن  واالبتعاد 

املحمص والبقول واجلبن والزيوت.
مثل  الطازجة  الفاكهة  عىل  تعتمد  التي  احللويات  اختيار   �
الصغري  احلجم  ذات  احللويات  اختيار  او  الفواكه  سلطة 
من  ألكثر  تتناوهلا  عدم  وجيب  فيها  السعرات  كمية  لتقليل 

مرتني يف االسبوع.
� حماولة تنب مجيع املواد املضافة للمواد الغذائية مثل االلوان 
عىل  الضارة  تأثرياهتا  من  للوقاية  واملنكهات  واملحسنات 

الصحة كوهنا من املسببات الرئيسة للرسطان. 
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احلسيني  باملكي  املشتهر  إبراهيم  بن  يوس�ف  بن  حسن  السيد  اهلل  آيُة 
دين  رجل  وهو  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  إىل  نسبه  ينتهي  العاميل 
احلركة  تطّور  يف  وأسهم  ه�(،   1260( عام  ولِد  عامل  جبل  من  شيعي 

الفكرية يف جبل عامل.
تلّقى تعليمه األول يف لبنان، ثم هاجر إىل مدينة النجف عام )1287 ه�( 
إىل جبل عامل يف  وبعدها عاد  عامًا(،  فيها )22  دراسته ومكث  ملتابعة 
العام )1309 ه�( بعد أن حاز عىل درجة االجتهاد من كبار علامئها، وقد 

كتب يف الفقه واألصول تقريرات من دروس أساتذته.

عن اإلمام الصادق )عليه السالم( أنه قال: »إنَّ لكل يشٍء قلبًا، وقلُب القرآن 
املحفوظني  أن يميس كان يف هناره من  قبل  قرأها يف هناره  سورة يس، من 
به ألف  ينام وكل اهلل  أن  ليلة قبل  واملرزوقني، حتى يميس، ومن قرأها يف 
ملٍك حيفظونه من رشِّ كلِّ شيطاٍن رجيٍم ومن كلِّ آفٍة. وإن مات يف يومه أو 
هم يستغفرون  يف ليلته أدخله اهلل اجلنة، وحرض غسله ثالثون ألف ملك كلُّ

له، ويشيعونه إىل قربه باالستغفار«.

ثورة االإ�سالح
أمور  يوىل  الذي  قائد  أو  حاكم  ألي  أن 
املسلمني، البد أن تتوافر فيه عدة رشوط 
يكون  ولكي  األم��ة،  مصلحة  يف  تصب 
صاحلًا للقيادة وإدارة بالده لعل من أهم 
هذه الرشوط هذان الرشطان األساسيان:

الرشط األول: ان يكون صاحًلا يف نفسه 
و ورًعا يف دينه وخياف اهلل يف أمته.

الرشط الثاين: ان تكون احكامه وقوانينه 
تصب يف مصلحة اإلمة و ال يصدر ما هو 

غري صالح.
احلسني  االم��ام  عهد  يف  حدث  ما  وهذا 
بن  يزيد  ك��ان  حيث  ال��س��الم(،  )عليه 
معاوية مل تتوافر فيه الرشطان االساسيان، 
فال كان صاحًلا يف نفسه وال ورًعا يف دينه 

وال خياف اهلل يف أمته. 
الفجور  وراكب  اخلمر  شارب  كان  فقد 
أصبح  وعندما  الربيئة،  النفوس  وقاتل 
وظلاًم  طغياًنا  ازداد  املسلمني  عىل  خليفه 

وأخذت افعاله ابعاًدا أخرى. 
يرتكوا  أن  األم��ة  أف��راد  عىل  جيب  وك��ان 
طاعته وعدم اتباع أوامره ويقاوموه، ألن  
طاعته يف هذه احلالة هي طاعه للشيطان 

ومعصية اهلل وفساد لإلمة واملجتمع. 
وهلذا رأى االمام احلسني )عليه السالم( 
ضد  االص��الح  بمعركة  القيام  رضورة 
والفجور  والفسق  والطغيان  الظلم 
التضحية  كان  لو  حتى  الباطل،  وضد 
آل  من  الطاهرة  وكواكبه  الزكية  بنفسه 
بيته الكرام، مضحًيا بنفسه وهبم ليسجل 
مر  عىل  اخلالدة  والثورات  املعارك  أروع 

األزمان والعصور. 
اعظم  احلسني  االمام  ثورة  حققت  وقد 
وق��ادت  احل��ي��اة  م��رسح  ع��ىل  املعجزات 
النبيلة  االه��داف  نحو  اإلنسانية  املسرية 

والسامية.

ف�سُل �سورة ي�س

املّكي 
احل�سيني

فاطمة حممود احل�سيني
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روى الشهيد السيد عبد احلسني دستغيب )قدس رسه( 
يف كتابه املوسوم ب�� )القصص العجيبة( عن العامل الفقيه 
عزرائيل  أن  منامه  يف  رأى  أنه  مشكور،  جواد  الشيخ 

)عليه السالم( زاره, فسأله من أين أتى؟
قال: من شرياز وقبضت روح املريزا املحاليت.

يف  امل��ريزا  ح��ال  وكيف  مشكور:  ج��واد  الشيخ  فقال 
الربزخ؟

فقال عزرائيل: يف جنة الربزخ وبني يديه ألف ملك.
فقال الشيخ مشكور: بامذا نال ذلك املريزا.. هل بدرجته 
بسبب  أم  اجلامعة،  صالة  بسبب  أم  وتدريسه  العلمية 

إيصال األحكام اىل الناس؟
عاشوراء  زي��ارة  ق��راءة  عىل  مداومته  بسبب  بل  فقال: 
احلسني )عليه السالم(، حيث كان املريزا املحاليت وملدة 

ثالثني عامًا يداوم عىل زيارة عاشوراء يوميًا.

احلرام،  حمّرم  شهر  من  عرش  واحل��ادي  العارش  يومي  مدى  عىل 
فقد ورَد ذكُر اإلمام احلسني )عليه السالم( وقضيُته اخلالدة، يف 
املواقع اإللكرتونية الناطقة باللغة العربية، بمقداٍر تعّدى اخلمسة 

ماليني معلومة وبحث من قبل مستخدمي الشبكة العنكبوتية.
وبحسِب اإلحصائية التي يوردها حمّرك البحث الشهري )كوكل(، 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  اسم  وبحث  إدخال  أظهَر  فقد 
بمقدار مخسة ماليني وثالثمئٍة وثامننَي مّرة، أما بالنسبة للمواقع 
أربٍع  مّرة، خالل  املليون  املليون ونصف  تعّدت  فقد  اإلنكليزية 

وعرشين ساعًة فقط.
وسّلطت مواقع عربية وإنكليزية ثقافية ودينية وإخبارية، الضوَء 
عىل قضية اإلمام احلسني )عليه السالم( التي عاش العامل بأرسه 
ذكراه مؤخرا ، بمناسبة عاشورائِه األليمة، وخصوصًا يف إحياء 
ظل  يف  العام  هذا  ملحّرم  السالم(  )عليهم  البيت  ألهل  املوالني 
انتشار جائحة كورونا، والتي ذكرت أغلبها أّن مقيمي العزاء قد 
التزموا باإلجراءات الصحية املتمثلة بارتداء الكفوف والِكاممات 
والتي مل تغْب عنها كام هو معروٌف مشاهُد الدموِع واللوعة عىل 

سّيد شباب أهل اجلّنة )صلوات اهلل وسالمه عليه(.

ال�سالم عليك يا 
اأبا عبد اهلل

اأحد احلمامات القدمية
 يف كربالء 

)حمام �سيد �سعيد ال�سرويف(

ذكُر ا�سم االإمام احل�سني 
يحتلُّ ال�سبكة العنكبوتية
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