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نعم، ألنه اإلمام الحسين عليه السالم أبا الشهداء وأبا األحرار 
وس������يد شباب أهل الجنة، وقد قال جده رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله: ) حس������ين مني وأنا من حسين(؛ فكان البد لواقعة 
عظيمة أن تحدث.. ليكون شهيدها األعظم وتستقي من دمه 
الطاهر؛ لذا كانت واقعة الطف الخالدة، وألن هذه الواقعة 
ملحمة إلهية وليس������ت مجرد معركة فحسب بهذه الحياة، 
لذا كان البد لكرب������الء أن تقوم وتحتضنها، فتكون ملهمة 
الث������وار منذ وقوعه������ا وآلخر الزمان، ومن ث������م يغدو ترابها 

المقدس أقباس نور ما بين األرض والسماء. 
ومن ثم فقد كان البد لس������فك دم الحسين الطاهر، وليس 
س������وى دم الحسين عليه الس������الم أن يعيد المسيرة اإلسالمية 
عل������ى األرض إلى جادته������ا، بعدما لم يبق من اإلس������الم على 
ي������د حكام الجور والضاللة إال اس������مه ولم يبق من القرآن إال 
رسمه، وكان البد لدم الحسين عليه السالم أن يضيء درب 
اإلنسانية لالرتقاء نحو القيم السامية، ولكي يعيد للمسيرة 
اإلس������المية عل������ى األرض صوابها بع������د أن تعرضت للتالعب 
والتحري������ف عن تعاليم الص������راط القويم.. صراط اهلل تعالى 

التي جاء بها نبي الرحمة برسالته الخاتمة للعالمين. 
ال شك إن نهضة اإلمام الحسين عليه السالم في يوم عاشوراء 
وعل������ى أرض كربالء إنما انطلقت م������ن زمانها وفي مكانها 
المحددين تمامًا، كما وأدت رس������التها ودورها بكل تجلياته 
أإللهي������ة.. لتمثل الوثبة الثانية لإلس������الم العظي������م على بقايا 
مخلف������ات الجاهلي������ة، بعد وثبت������ه األولى من ش������به جزيرة 
الع������رب، وليمد لها في الزمن لحين ظهور منقذ  البش������رية 
اإلمام الحجة ابن الحس������ن عجل اهلل تعالى فرجه الش������ريف 
في الوثبة الثالثة واألخيرة لإلسالم واالنتصار النهائي للحق 

والحقيقة.. بقيام دولة العدل اإللهي على هذه األرض. 
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العتبة الحسينية المقدسة تنشئ خمسة 
مراكز للشفاء لمصابي كورونا في بغداد 

المقدسة   الحسينية  العتبة 
تطلق مشروع )العلوم للجميع(

واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قبل  من  مبارش  بتوجيه 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
التابعة املقدسة  الكربالئي، بارشت الكوادر اهلندسية والفنية 
العاصمة  يف  كورونا  ملصايب  شفاء  مراكز  مخسة  إنشاء  بأعامل 
جائحة  ملواجهة  الصحة  وزارة  جهود  دع��م  هب��دف  بغداد 

)كورونا(، وزيادة السعة الرسيرية يف املحافظة.
)حسني  املهندس  اهلندسية  املشاريع  قسم  مسؤول  وق��ال 
مهدي( ل� جملة االحرار: من منطلق التكامل مع وزارة الصحة 
بادرت العتبة احلسينية املقدسة بانشاء مخسة مراكز للشفاء يف 
العاصمة بغداد وانجز منها )2( بالكامل )واحد يف مستشفى 
وب�  الفرات  مستشفى  يف  والثاين  رسيرا،   )64( اخلطيب  ابن 
)30( رسيرا(، و)3( مراكز قيد االنجاز يف مستشفى الكندي 
مدينة  يف  واخر  الطب،  مدينة  يف  ومركز  رسي��را،   )125( ب� 

الشعلة بسعة) 150( رسيرا.
وأكد، أن االعامل جتري بوترية متصاعدة النجاز مراكز الشفاء 
يف مدينة الشعلة تم وضع التصاميم اخلاصة به مع وجود صالة 
التي  الطبية  واالجهزة  املعدات  بكافة  جمهزة  كربى  عمليات 

حتتاجها.

العلمي  والنرش  للبحث  التخصيص  السبط  مركز  اطلق 
للجميع  العلوم  مرشوع  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع 
لتوعية املجتمع علميا من خالل تبسيط البحوث ونقلها 

للمجتمع بكافة مستوياته املعرفية والثقافية.
يوسف  الدكتور  امل��رك��ز  ع��ى  العلمي  امل��رشف  وق��ال 
والرسائل  للجميع لألبحاث  العلوم  ان »مرشوع  خلف 
لنرش  انطلق  السنوية  التخرج  ومشاريع  واألط��اري��ح 
خالل  من  العلوم  تبسيط  مع  للمجتمع  املبارشة  الفائدة 
كتابتها وعرضها بأسلوب علمي مبسط يمكن من خالله 
ايصال املعلومة العلمية املفيدة اىل عامة الناس وقد تبنى 
هلذا  مصممة  الكرتونية  منصة  عرب  املرشوع  هذا  املركز 

الغرض إلدارته الكرتونيا«.

قسم رعاية الشهداء و الجرحى
يعالج )13( حالة انسانية بـ)100( مليون 

احلسينية  العتبة  يف  واجلرحى  الشهداء  رعاية  قسم  كشف 
حرجة  مرضية  حالة   )13( ع��الج  تكفل  ع��ن  املقدسة 
التظاهرات االصالحية  انسانية وبعضها جلرحى  وحاالت 
وتم عالجهم يف مستشفى االمام زين العابدين عليه السالم 
جمانًا، وقد بلغت تكلفة العالج )100( مليون دينار عراقي.

الشهداء واجلرحى  وقال معاون مسؤول قسم رعاية ذوي 
املتويل  من  بتوجيه  االحرار(:  جملة  ل�)  اخلفاجي  رضا  امحد 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي 
العتبة  وتكفلت  االنسانية  احل��االت  بمتابعة  الكربالئي 
احلسينية املقدسة بعالج )13( حالة مرضية حرجة وإجراء 
حمافظات)  خمتلف  من  وعالجهم  هلم  اجلراحية  العمليات 

كربالء املقدسة، البرصة، املوصل، ميسان، ذي قار(.
تبنتها  التي  اجلديدة  احلاالت  هذه  أن  اخلفاجي،  وأضاف   
حرجة  انسانية  ح��االت  ه��ي  املقدسة  احلسينية  العتبة 
االمام  مستشفى  اىل  توجيهها  يتم  كربى  عمليات  وبعضها 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  السالم  عليه  العابدين  زين 
العيون،  جراحة  الكى،  زراع��ة  منها)  العمليات  واج��راء 

السمنة املفرطة، وكسور( جمانًا.
يذكر أن العتبة احلسينية املقدسة تبنت عالج عدد كبري من 
باملجان،  البالد  حمافظات  كافة  ومن  العراقي  الشعب  أبناء 
)عليه  العابدين  زين  اإلم��ام  مستشفى  خالل  من  وذل��ك 
السالم(، أو نقلهم للعالج خارج العراق، وخاصة جرحى 
وجرحى  الكفائي(،  )الدفاع  فتوى  وملبي  االمنية  القوات 

التظاهرات، واصحاب الدخل املحدود، واملتعففني.
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املجانية  دورته  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  األرسي  اإلرشاد  مركز  أقاَم 
اإلرشادية املوسومة )كيفية التعامل مع األطفال يف جائحة كورونا( بمشاركة 
وارت��داء  االجتامعي  التباعد  يف  الصحية  التعليامت  اتباع  وتم  نساء   )10(
ذات  إرشادية  دورات  سلسلة  ضمن  الدورة  هذه  وتأيت  والتعقيم  الكاممات 

حماور متعددة.
اقامها  التي  »الدورة  ان  احلريب(  )زينب  االستشارية  الدورة  حمارضة  وقالت 
يومني  ملدة  واستمرت   )2020 ايلول  يف)7  اطلقت  اجلديدة  بدورته  املركز 
وشهدت مشاركة )10( سيدات فقط تطبيقا لتوجيهات املرجعية الدينة العليا 

االلتزام بأساليب الوقاية التي اعلنت عنها خلية االزمة واجلهات املعنية.
وأضافت، ان الدورة تأيت ضمن سلسلة من الدورات االرشادية ذات املحاور 
احلجر  اجرب  بعدما  االطفال(  مع  االرسة  وقت  تنظيم  )كيفية  منها  املتعددة 
الصحي العوائل عى البقاء يف منازهلم ألوقات طويلة خوفا من انتشار املرض.

يف  صعوبات  العوائل  »بمواجهة  يتمثل  ال��دورة  اقامة  سبب  أن  واك��دت، 
التعامل مع االطفال بسبب تقييد حركة الطفل و بقائه يف البيت خالل هذه 
عى  املساعدة  االساليب  بعض  تناولت  ال��دورة  ان  مضيفة  احلرجة،  الفرتة 
تنمية مهارات الطفل من خالل تكليفه ببعض الواجبات املنزلية البسيطة وما 
يتناسب مع مرحلته العمرية، مشرية اىل  االطالع عى الواجبات التي قامت هبا 
االمهات مع االطفال خالل فرتة احلجر الصحي مع تقديم بعض املالحظات 
والنصائح هلن. واجلدير بالذكر ان مركز اإلرشاد األرسي يف العتبة احلسينية 
املقدسة حيمل عى عاتقه العديد من النشاطات، ومنها إقامة دورات لتعليم 
اخلياطة للنساء، والتنمية وتطوير مهارات النساء لالعتامد عى أنفسهن يف هذه 

احلياة.

إحياء المجالس الحسينية 

احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  نظمت 
حول  علمية  ندوة  مايل(  مجهورية  )فرع  املقدسة 
افريقيا  غرب  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  سرية 
حمرم  شهر  أيام  يف  استشهاده  ذكرى  مع  تزامنًا 

احلرام.
وقال مسؤول فرع الدار يف مجهورية مايل ) الشيخ 
داوود جكتي( ان عددًا من كبار العلامء وجمموعة 
هذه  يف  شاركوا  واملثقفني  اجلامعيني  الطلبة  من 
عاصمة  باماكو  بمدينة  تنظيمها  تم  التي  الندوة 

مجهورية مايل.
كان  الندوة  يف  األسايس  املحارض  أن  وأضاف، 
يف  العلامء  رئيس  دوك��وري«  يعقوب  »الشيخ 
حيث  البلد  هذا  يف  االسالمي  األعى  املجلس 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  مكانة  عن  حتدث 
ووجوب الوالء هلم، كام تطرق اىل أسباب هنضة 
اإلمام احلسني عليه السالم. مشريا اىل ان  الندوة 
العلامء  كبار  أحد  توري«  »أمحد  كلمة  تضمنت 
فوفانا«  حممد  ل�«الشيخ  كلمة  وكذلك  مايل،  يف 
اخلتام  يف  تم  فيام  باماكو،  يف  املساجد  أحد  إمام 
توزيع نسخ من كتاب »املهدي )عجل اهلل فرجه 
الشيخ  ملؤلفه  والُسنة«  الشيعة  عند   ) الرشيف 
املذهب  علامء  أكرب  من  وهو  دوك��وري  يعقوب 

املالكي يف مجهورية مايل.

مركز االرشاد االسري يقيم دورة 
غرب افريقياعن كيفية التعامل مع األطفال
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ 

العراق الحديث

التطوع  اىل  العليا  الدينية  املرجعية  دع��ت  املاضية  اجلمعة  يف 
اوضاع  العراق يف ظل  للدفاع عن  االمنية  القوات  لالنخراط يف 

صعبة يمر هبا البلد وهنا عدة نقاط ينبغي بياهنا :
اوال :

غري  م��ن  املواطنني  مجيع  اىل  موجهة  كانت  ال��دع��وة  ه��ذه  ان 
اختصاص بطائفة دون اخرى اذ كان اهلدف منها هو االستعداد 
التي اصبح هلا  املسامة بداعش  التكفريية  والتهيؤ ملواجهة اجلامعة 
وقد  حمافظات  عدة  يف  جيري  فيام  االقوى  واحلضور  العليا  اليد 
املحافظات  بقية  تستهدف  اهنا  ووض��وح  رصاحة  بكل  اعلنت 
اعلنت بكل  املقدسة كام  النجف االرشف وكربالء  العراقية مثل 
االنبياء  مراقد  من  يدها  اليه  تصل  ما  كل  تستهدف  اهنا  رصاحة 
واالئمة والصحابة والصاحلني فضالً  عن معابد غري املسلمني من 

الكنائس وغريها .. 
بني  اختالف  بال  العراقيني  مجيع  مقدسات  تستهدف  اذن  فهي 
ال  من  كل  والتنكيل  بالقتل  تستهدف  كام  ومذاهبهم  ادياهنم 
يف  معها  يشرتك  من  حتى  لسلطتها  خيضع  وال  الرأي  يف  يوافقها 

الدين واملذهب..
والدعوة  منطقتنا  به  ابتليت  عظيم  بالء  التكفريية  اجلامعة  هذه 
مكوناته  بجميع  العراقي  الشعب  حث  هبدف  كانت  التطوع  اىل 
مواجهتها  اليوم  تتم  مل  ان  التي  اجلامعة  هذه  مقابلة  عى  وطوائفه 
وطردها من العراق فسيندم اجلميع عى ترك ذلك غدًا وال ينفع 

الندم عندئذ..

ومل تكن للدعوة اىل التطوع أي منطلق طائفي وال يمكن ان تكون 
كذلك.. فإن املرجعية الدينية قد برهنت خالل السنوات املاضية 
ويف اشد الظروف قساوة اهنا بعيدة كل البعد عن أي ممارسة طائفية 
اخواننا  تقولوا  )ال  السنة  اهل  عن  الشهرية  املقولة  صاحبة  وهي 
السياسيني  مجيع  عى  وتكرارًا  م��رارًا  مؤكدة   ) انفسنا  قولوا  بل 
من  العراقيني  كافة  حقوق  تراعى  ان  رضورة  االمر  بيدهم  ومن 
حال  يف  يمكن  وال  املساواة  قدم  عى  واملكونات  الطوائف  مجيع 
ابناء الشعب  من االحوال ان حتض املرجعية عى االحرتاب بني 
الواحد بل هي حتث اجلميع عى العمل لشد اوارص االلفة واملحبة 

بينهم وتوحيد كلمتهم يف مواجهة التكفريين الغرباء..
ثانيًا :

ان دعوة املرجعية الدينية انام كانت لالنخراط يف القوات االمنية 
القانون  اطار  خارج  مسّلحة  ميليشيات  لتشكيل  وليس  الرسمية 
فإن موقفها املبدئي من رضورة حرص السالح بيد احلكومة واضح 
تنظيم  أي  تؤيد  اهنا  احد  يتوهم  فال  السابق  النظام  سقوط  ومنذ 

مسلح غري مرّخص به بموجب القانون..
وعى اجلهات ذات العالقة ان متنع املظاهر املسلحة غري القانونية 
حمددة  ضوابط  عن  وتعلن  التطوع  عملية  تنظيم  اىل  تبادر  وان 
االمنية االخرى كي  املسلحة واالجهزة  القوات  اليهم  ملن حتتاج 
عى  يزدمحوا  فال  التطوع  يف  الراغبني  للمواطنني  الصورة  تتضح 

مراكز التطوع ااّل من تتوفر فيه الرشوط..
ملئات االالف  وتقديرها  بالغ شكرها  توجه  اذ  الدينية  واملرجعية 

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف 21/�شعبان/1435هـ املوافق 2014/6/20م :

اعداد:حيدر عدنان
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اخلطبة من�شورة يف جملة االأحرار العدد )443(
اخلمي�س 27/�شعبان/1435هـ املوافق 2014/6/26م

الذين  االع��زاء  املواطنني  من 
وراجعوا  لدعوهتا  استجابوا 
خمتلف  يف  ال��ت��ط��وع  م��راك��ز 
انحاء العراق خالل االسبوع 
امل��ن��رصم ف��اهن��ا ت��أس��ف ع��اّم 
من  م��ن��ه��م  للكثري  ح��ص��ل 
ت��وّف��ر  ع���دم  نتيجة  األذى 
لقبول  الكافية  االستعدادات 
ت��ط��وع��ه��م وه���ي ت��أم��ل ان 
املستقبل  يف  األم��ور  تتحسن 

القريب..
ثالثاً  :

قد  االحت��ادي��ة  املحكمة  ان 
توقيتات  وهناك  النيابية  االنتخابات  نتائج  عى  صادقت 
دستورية النعقاد جملس النواب اجلديد واختيار رئيسه ورئيس 
اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء وتشكيل احلكومة اجلديدة 
ومن املهم جدًا االلتزام هبذه التوقيتات وعدم جتاوزها كام ان 
ذلك  ليتمخض عن  الفائزة  الكتل  تتحاور  ان  الرضوري  من 
تتدارك  واس��ع  وطني  بقبول  حتظى  فاعلة  حكومة  تشكيل 

وتفتح  السابقة  األخ��ط��اء 
آفاقًا جديدة جلميع العراقيني 

ملستقبل أفضل..
رابعًا :

حتّتم  الراهنة  االوض���اع  ان 
ع��ى ال��ع��راق��ي��ني م��زي��دًا من 
فيام  وال��ت��الح��م  ال��ت��ك��ات��ف 
بينهم ومن هذا املنطلق يتعنّي 
التعاون بالتخفيف من معاناة 
النازحني واملهجرين وايصال 
اليهم  الرضورية  املساعدات 
امل��واد  جت��ار  ع��ى  يتعني  ك��ام 
حيتاج  مما  وغريها  الغذائية 
رفع  اىل  يعمدوا  وال  االنصاف  يراعوا  ان  الشعب  عامة  اليها 
فإن  الناس  قوت  تشّكل  التي  االطعمة  االسعار وال حيتكروا 
االحتكار باالضافة اىل كونه غري جائز رشعًا مما ال ينسجم مع 

مكارم اخالق العراقيني ..
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل ان يأخذ اهلل بايدي اجلميع اىل ما فيه 

اخلري والصالح انه ارحم الرامحني ..
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ان دعوة المرجعية الدينية انما كانت 
لالنخراط في القوات االمنية الرسمية وليس 

لتشكيل ميليشيات مسّلحة خارج اطار القانون 
فإن موقفها المبدئي من ضرورة حصر 

السالح بيد الحكومة واضح ومنذ سقوط 
النظام السابق فال يتوهم احد انها تؤيد 

أي تنظيم مسلح غير مرخص به بموجب 
القانون...



)عليه  احلسني  لإلمام  األربعني  زيارة  بمناسبة  السؤال: 
السالم( ومرور الزائرين عى املواكب احلسينية ومكوثهم 
ينسون  ما  كثريًا  فإهنم  واإلره��اق  التعب  وبسبب  عندها 
عى  التعرف  يف  صعوبة  هناك  املواكب،  لدى  حاجياهتم 
عى  تدل  آث��ار  وج��ود  لعدم  اليهم  والوصول  أصحاهبا 

أصحاهبا. فام هو تكليف أصحاب تلك املواكب؟
اجلواب: مع اليأس من الوصول إىل أصحاهبا يتصدق هبا 

عى الفقراء املتدينني.
السؤال: هنالك ظاهرتان حتصالن كل عام أثناء املسري إىل 

كربالء يف زيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(:
1- سري األخوة الوافدين إىل كربالء املقدسة عى الطريق 
بأن  العلم  مع  ذل��ك  جي��وز  فهل  للسيارات،  املخصص 

الطريق سايد - )اجتاه( واحد فقط؟
2- يضع اإلخوة أصحاب املواكب الذين يقومون بخدمة 
طريق  يف  حواجز  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  زائري 
فهل  الزائرين،  عى  حفاظًا  الرسعة  لتخفيض  السيارات 

جيوز ذلك؟
اجلواب: 1- ينبغي تنظيم املسري بحيث ينتفع منه الطرفان.

2- ال مانع من ذلك بالتنسيق مع رشطة املرور.
جمالس  يف  عاٍل  بصوت  النساء  بكاء  يف  قولكم  السؤال: 
العزاء عندما يكون املجلس مشرتكًا بني الرجال والنساء 
وقد  الرجال  نظر  يلفت  مما  النساء  أصوات  ُتسمع  وعادًة 

يميز بعض الرجال صوت الباكية ويعرفها؟
الرتقيق  من  عليه  يشتمل  بام  صوهتا  كان  اذا  اجل��واب: 
والتحسني مهيجا عادة للسامع فالالزم التجنب عن ذلك 

مع احراز سامع االجنبي لصوهتا وإال فال بأس به.

املتزوجة أن تذهب إىل  املرأة  أو  للفتاة  السؤال: هل جيوز 
املسجد حلضور صالة اجلامعة وسامع املحارضات الدينية 
وجمالس العزاء احلسيني إذا مل يرض األب أو الزوج بذلك، 

أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها أم ال جيوز؟
إال  بيتها  من  اخلروج  هلا  جيوز  فال  املتزوجة  أما  اجلواب: 
بإذن زوجها وأما غري املتزوجة فإن كان خروجها موجبًا 
هلا  جيز  مل  املخاطر  بعض  من  عليها  شفقة  أبيها  لتأذي 

اخلروج أيضا.
التعزية يف منازل قريبة  السؤال: هل جيوز للمرأة أن تقرأ 
من الشوارع العامة التي حيتمل احتاماًل قويًا مرور أجانب 

من الرجال بحيث يسمعون صوهتا؟
الرتقيق  من  عليه  يشتمل  بام  صوهتا  كان  إذا  اجل��واب: 
والتحسني مهيجًا عادة للسامع فالالزم التجنب عن ذلك 
مع إحراز سامع األجنبي لصوهتا وإاّل فال بأس به )وقد مر 

حسن االحتياط واالجتناب(.
السؤال: هل جيب قطع التعزية )العزاء/املوكب( واملبادرة 
إىل صالة الظهر )مثاًل( عندما حيني الوقت؟ أو إمتام مراسم 

التعزية؟ وأهيام أوىل؟
اجلواب: األوىل أداء الصالة يف أول وقتها، ومن املهم جدًا 

تنظيم مراسم العزاء بنحو ال يزاحم ذلك.
السؤال: هناك بعض األقراص احلسينية )الليزرية( يظهر 
جيوز  فهل  القميص  ارتداء  دون  من  الشباب  بعض  فيها 

للنساء مشاهدة تلك األقراص؟
النظر  يتعارف  ال  ما  إىل  النظر  للمرأة  جيوز  ال  اجل��واب: 
عى  ونحومها  والبطن  الصدر  مثل  الرجل  بدن  من  إليه 

األحوط.
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يتحّدد موضوع فلسفة الفقه بالفقه نفسه ألن موضوع 
التي  املطلقة  الفلسفة  عن  )متييزًا  مضافة  فلسفة  كل 
وأن  البد  وجود(  هو  بام  املطلق  الوجود  عن  تبحث 
يدرس  فالفقه  اليه.  اضيف  ما  هو  موضوعه  يكون 
علومه من زاوية داخلية أما فلسفة الفقه فيدرسها من 
زاوية فوقية خارجية أي أننا ندرس الفقه كمجموعة 
وعملت  حاولت  التي  البرشية  اجلهود  من  مرتاكمة 
وفهمها  الرشيعة  اع��امق  تكتشف  أن  ق��رون  خالل 
وحتليلها وقراءهتا من زوايا متعددة، إذن  هو جمموعة 
التي حتتمل الصواب واخلطأ معًا  الفقهية  الدراسات 
وال يرجح الباحث يف فلسفة الفقه اي من االحتاملني 
عى االخر ألن هذه ليست من وظيفته بل وظيفة علم 
االستنباط نفسه إال انه يمكن ان يكون له دور يف إما 

التصويب أو التخطئة.
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علم فل�شفة الفقه

كتابه  يف  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  املفيد  الشيخ  قال 
أهنا  الرجعة  يف  اعتقادنا   :)60 ص  )االعتقادات/ 

حق. 
ِذيَن َخَرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم  َتَر إىَِل الَّ وقد قال تعاىل: »َأمَلْ 
ُثمَّ  ُموُتوْا   ُ اهللَّ ��ُم  هَلُ َفَقاَل  امْلَ��ْوِت  َح��َذَر  ُأُل��وٌف  َوُه��ْم 

َأْحَياُهْم«. 
فيهم  يقع  وك��ان  بيت،  أل��ف  سبعني  ه��ؤالء  ك��ان 
ويبقى  لقوهتم،  األغنياء  فيخرج  سنة،  كل  الطاعون 
الفقراء لضعفهم. فيقل الطاعون يف الذين خيرجون، 
لو  يقيمون:  الذين  فيقول  يقيمون،  الذين  يف  ويكثر 
خرجوا:  الذين  ويقول  الطاعون،  أصابنا  ملا  خرجنا 
لو أقمنا ألصابنا كام أصاهبم. فأمجعوا عى أن خيرجوا 
فخرجوا  الطاعون،  وقت  كان  إذا  ديارهم  من  مجيعا 
فنزلوا عى شط بحر، فلام وضعوا رحاهلم  بأمجعهم، 
املارة عن  فكنستهم  فامتوا مجيعا،  اهلل: موتوا،  ناداهم 
نبي من  الطريق، فبقوا بذلك ما شاء اهلل. ثم مر هبم 
شئت  »لو  فقال:  إرميا،  له  يقال  إرسائيل  بني  أنبياء 
عبادك،  ويلدوا  ب��الدك،  فيعمروا  ألحييتهم  رب  يا 
إليه:  تعاىل  اهلل  فأوحى  يعبدك«.  من  مع  وعبدوك 
فأحياهم  »نعم«.  قال:  لك؟«.  أحييهم  أن  »أفتحب 

اهلل وبعثهم معه.
بآجاهلم.  ماتوا  ثم  الدنيا،  إىل  ورجعوا  ماتوا  فهؤالء 
وقال تعاىل: {َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَى 
 ُ ا َفَأَماَتُه اهللَّ ُ َبْعَد َمْوهِتَ يِ�ي َهَ�ِذِه اهللَّ ُعُروِشَها َقاَل َأنََّى حُيْ
ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلبِْثَت َقاَل َلبِْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض 
ابَِك  بِْثَت ِمَئَة َعاٍم َفانُظْر إىَِل َطَعاِمَك َورَشَ َيْوٍم َقاَل َبل لَّ
لنَّاِس َوانُظْر  اِرَك َولَِنْجَعَلَك آَيًة لِّ ْه َوانُظْر إىَِل مِحَ مَلْ َيَتَسنَّ
َلُه   َ اًم َفَلامَّ َتَبنيَّ إىَِل الِعَظاِم َكْيَف ُننِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها حَلْ
ٍء َقِديٌر}. فهذا مات مائة  َ َعَى ُكلِّ َشْ َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اهللَّ
سنة ورجع إىل الدنيا وبقي فيها، ثم مات بأجله، وهو 

عزير.

الرجعة عند اإلمامية

فقه القرآن

اذا  وآله(   عليه  اهلل  )صى  األكرم  النبي  أصحاب  كان 
يراجعونه  الكريم  القرآن  فهم  يف  مشكلة  واجهتهم 
)عليه أفضل الصالة والسالم( وحيصلون عى اجلواب؛ 
الذهبي  يذكر  ثم  ومن  وظيفته،  كان  القرآن  بيان  ألن 
عدة نامذج من تفسري النبي، ومن مجلتها أنه فرّس اآلية: 
 ،)60 )األنفال:  ٍة}  ُقوَّ ن  مِّ اْسَتَطْعُتم  ا  مَّ هَلُم  وْا  {َوَأِعدُّ

حيث قال: »أال وإن القوة الرمي«. 
فرّس  قد  النبي  عن  الصادر  البيان  هذا  أن  نالحظ  وهنا 
القوة بالرمي. وهذا تفسري آلية اجلهاد، وإبراز ملصداق 
املضمون  هذا  يوافق  ما  بالطبع  وهناك  فقهي.  حكم 
نقل  حيث  الشيعية،  والتفسريية  الروائية  املجامع  يف 
الكليني عن عبد اهلل بن املغرية، قال: قال رسول اهلل يف 
ٍة  ُقوَّ ن  مِّ اْسَتَطْعُتم  ا  مَّ هَلُم  وْا  )َوَأِع��دُّ اهلل عز وجل:  قول 

َباِط اخَلْيِل( قال: الرمي. َوِمن رِّ



من  حوائجهم  وقضاء  الحياتية،  امورهم  وتمشية   المادية،  الحالة  متعسرة  العوائل  مساعدة  ان 
المتبنيات االساسية التي تسعى االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة الى ارسائها في ظل الظروف 
المعيشية الصعبة التي تمرُّ بها الكثير من العوائل العراقية، فبعد ان قدّمت وال زالت تقدّم الدعم 
ضد  الجهادية  مسيرتهم  خالل  والجرحى  الشهداء  من  الغيارى  المقاتلين  لعوائل  والمعنوي  المادي 
العصابات االجرامية، ها هي اليوم تعضّد ما بدأت به من مبادرات انسانية عبر استقبال المرضى من 
الدخل المحدود والتكفل بمعاجلتهم في واحدة من افضل المستشفيات  العوائل المتعففة وذوي 

الصحية في كربالء والعراق بوجه العموم.

البعض منها تجاوز الـ )20( مليون دينار

العتبة الحسينية المقدسة تتكّفل باجراء )100( 
عملية جراحية 

تقرير: ح�شنني الزكروطي/ ت�شوير: حممد القرعاوي
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)عليه  العابدين  زين  االم��ام  مستشفى  استضافت  الشهرين  تتجاوز  مل  وبمدة 
السالم( )100( عملية جراحية متنوعة ملرىض من حمافظة كربالء املقدسة وبعض 
وصلت  حتى  االخصائيني،  االطباء  من  نخبة  وبارشاف  العراقية،  املحافظات 
امحد رضا  به  ما حدثنا  دينار، بحسب  مليون  اكثر )20(  اىل  منها  البعض  تكلفة 
اخلفاجي معاون رئيس قسم ذوي الشهداء واجلرحى يف العتبة احلسينية املقدسة 

والذي اضاف: 
»بتوجيه من ممثل املرجعية الدينية العليا يف مدينة كربالء املقدسة واملتويل الرشعي 
خالل  استقبلنا  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
وهذه  احلكومية،  املستشفيات  يف  عالجها  يمكن  ال  طبية  حالة   )100( شهرين 
احلاالت استقبلناها من املوصل وبغداد والنارصية وبابل اضافة اىل مدينة كربالء 
اكثر من )20.000.000(،  منها  العمليات  تكلفة بعض  بلغت  املقدسة، وقد 

مشريا اىل ان مجيع تلك العلميات اجريت عى نفقة العتبة احلسينية املقدسة«.
املشاريع  عى  العام  املرشف  الساعدي(  )ستار  »الدكتور  ان:  اخلفاجي  واكد 
العمليات  تكلفة  ان  سابق  وقت  يف  اعلن  قد  املقدسة  احلسينية  للعتبة  يف  الطبية 
التي اجريت عى نفقة العتبة احلسينية املقدسة عى مدار السنوات السابقة بلغت 
اكثر من )ملياري دينار(، مشريا اىل ان اغلب العمليات قد اجريت بشكل جماين 

احمد ر�شا اخلفاجي
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100%، اال البعض القليل منها ُخّفض اىل نصف املبلغ او 
اكثر بطلب من اهل املريض«. 

االيام  يف  استقبلت  حرجة  ح��االت  سبع  »هناك  وتابع: 
لشابة  وعملية  الكى،  زراعة  عملية  منها  املاضية  القليلة 
تدّخل  اىل  بحاجة  كانت  عامًا   )20( العمر  من  تبلغ 
العمليتني  تلك  قيمة  بلغت  وقد  عمليتني،  واجراء  طارئ 
من  الكثري  توجد  كذلك  دي��ن��ارا،   )11.000.000(
زين  االم��ام  مستشفى  استقبلتها  التي  الصعبة  احل��االت 
العابدين )عليه السالم( والتي متت حتت ارشاف نخبة من 
االطباء املختصني، منها عمليات السمنة املفرطة المرأتني 
االوىل  من اهايل املسيب ووزهنا )200( كيلو، واخرى من 

اهايل البرصة وكان وزهنا )350( كيلوغراما«. 

من  للكثري  املقدسة  العتبة  »استقبال  عن  اخلفاجي  نوه  كام 
احلاالت املرضية وكان منها ما يدخل ضمن صنف الكسور 
يعانون  الذين  الوالدة  حديثي  ألطفال  القيرصية  والعملية 
هناية  ميدانية  زيارات  وهناك  الوراثية،  املشاكل  بعض  من 
العراقية  واجلنوب  الوسط  ملحافظات  احل��رام  حمرم  شهر 
وميسان  قار  وذي  البرصة  حمافظة  من  فيها  البداية  ستكون 
العتبة  مساعدة  تتطّلب  التي  احل��االت  لتفّقد  والكوت 

احلسينية املقدسة يف تقديم العالج هلا«. 
يف  الجرائها  امكانية  تتوفر  ال  التي  احلاالت  وبخصوص 
العراق قال: »هناك بعض احلاالت التي ال يمكن اجراؤها 
العتبة عى  يقترص عمل  لذا  العراقية،  املستشفيات  يف مجيع 

تقديم الدعم املادي هلا.

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

12
ل�سنة 2020 م



ُط��رح ح��ول اآللية  ال��ذي  ال��س��ؤال   ويف االج��اب��ة ع��ن 
اجاب  مناشداهتم  او  العوائل  طلبات  استقبال  يف  املتبعة 
استقبال  يف  املعتمدة  االساسية  الضوابط  »من  اخلفاجي: 
الطلبات وقبوهلا هي عدم وجود امكانية عالج احلالة يف 
املستشفيات احلكومية، كذلك ان تكون احلالة تابعة لعائلة 
اىل  املحدود، وحتتاج  الدخل  او من ذوي  ماديا،  متعرسة 

دعم مادي الجراء العملية«.
مشريا اىل ان »اغلب احلاالت التي تصل اىل العتبة احلسينية 
العتبة احلسينية املقدسة او مواقع  املقدسة تأيت عرب موقع 
لسامحة  طلب  تقديم  خالل  من  او  االجتامعي  التواصل 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة، كذلك عن طريق 
مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم( وقسم ذوي 

الشهداء واجلرحى يف العتبة املطهرة«.
اهايل  من  عامر(  )ام  املريضة  الستينية  قالت  جانبها  من 

املسيب: 
العمليات  كثرة  بسبب  الوزن  يف  زيادة  من  أعاين  »كنت 
القيرصية، وقد وّلد لدّي هتطالت يف اجلسم وخصوصا 
يف منطقة البطن، كام ان الستشهاد رب ارسيت وبعده ابنه 
قبل ما يقارب السنة يف جبال مكحول كان له التأثري الكبري 
يف وصول حالتي النفسية واجلسدية اىل ما انا عليه االن، 

كذلك فقر احلالة املادية منعتني من مراجعة االخصائيني، 
لذا اصبح وزين )153( كليوغراما«.

هبا  ألستنجد  الصديقات  احد  مع  »تواصلت  وتابعت: 
عملية  اجراء  يف  مساعديت  يستطيع  من  يل  جتد  ان  عسى 
من  متكنت  املؤمنني  ودع��اء  اهلل  وبفضل  معدة،  قص 
الشيخ  سامحة  الرشعي  املتويل  مكتب  رقم  اىل  الوصول 
الكربالئي، وبعد االتصال وتوضيح حالتي  عبد املهدي 
زين  مستشفى  بتكليف  مشكورا  اوعز  واملادية  الصحية 
يقارب  ما  اىل  تصل  والتي  ال��الزم  إلج��راء  العابدين 
)4.000.000(، تصاحبها  فرتة الرقود والتي وصلت 

بني )18� 20( يوما«.
الدكتور )ستار الساعدي( المشرف العام 

على المشاريع الطبية في للعتبة الحسينية 
المقدسة: 

»العتبة الحسينية المقدسة اعلنت في وقت 
سابق ان تكلفة العمليات الجراحية التي 

اجريت على نفقتها خالل السنوات السابقة 
قد بلغت اكثر من )ملياري دينار(«
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تواصل االمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدسة بمختلف اقسامها مجمل 
نشاطاتها الخدمية على مدار العام 
وتتضاعف تلك الجهود خالل الزيارات 

المليونية، وكان لمؤسسة االمام الحسين 
)عليه السالم( دور كبير وفعال خالل شهر 

محرم الحرام متمثال ببرامج تبث عبر 
المواقع االلكترونية )التواصل االجتماعي( 

والموقع الرسمي للعتبة الحسينية 
المقدسة اضافة الى القناة المتواجدة 

في اليوتيوب، وان هذه المؤسسة 
مقسمة لمجموعة من الوحدات لكل 

منها عمل واختصاص معين، بحيث 
انها تمتلك اكثر من )13( موقع تواصل 
اجتماعي يزيد عدد المتابعين لها على 
مليون متابع من داخل العراق وخارجه، 

وانها اطلقت برنامج الزيارة باإلنابة تحت 
عنوان )سجل اسمك( الذي يعد من اهم 

نشاطاتها خالل الشهر الحرام«. وفي 
هذا السياق تحدث مدير مؤسسة االمام 

الحسين )عليه السالم( لإلعالم الرقمي 
ياسر الطالقاني قائال: 

مؤسسة اإلمام الحسين         لإلعالم الرقمي
حضورٌ عالميٌ فاعل 

الزيارة باإلنابة من أهم نشاطاتها في يوم عاشوراء...

تقرير: عبد اهلل الن�شراوي

A
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 )13( من  اكثر  متتلك  املؤسسة  »ان 
واغلب  اجتامعي،  تواصل  موقع 
املتابعني عى  املواقع متتلك من  هذه 
ما يزيد عن )1.000.000( متابع 
 )10.000( من  واكثر  ومشرتك 
مواقع  تتصدر  وه��ي  م��ش��اه��دة، 
العتبات  يف  االجتامعي  التواصل 
اجل��ه��ات  م��ن  ك��ث��ري  امل��ق��دس��ة ويف 

الدينية.
وت���اب���ع: ل��دي��ن��ا ق��ن��اة يف ب��رن��ام��ج 
 )12( م��دى  ع��ى  تبث  اليوتيوب 
س��اع��ة ي��وم��ي��ا، وب����دون )ل��وغ��و( 

بدون  بثها  عى  احلصول  الفضائية  للقنوات  يتسنى  لكي 
التواصل االجتامعي واملواقع  معوقات، فضال عن مواقع 

الرقمية االخرى«.
عنوان  حتت  باإلنابة  الزيارة  برنامج  »تسمية  عن  منوها 
الذين  الزائرين  اسامء  لتسجيل  وذلك  اسمك(،  )سجل 
يف  وحتديدا  كربالء  مدينة  اىل  الوصول  عليهم  يصعب 
َمْن  حصيلة  كانت  لذا  اخلطرية،  كورونا  جائحة  انتشار 
االي��ام   خ��الل  مشرتك   ) ماليني  )مخسة  من  أكثر  سجل 
وفرت  كام  احل���رام،  حم��رم  شهر  اي��ام  من  االوىل  العرشة 

عى  االفرتاضية(  )الزيارة  خدمة  املؤسسة 
املوقع االلكرتوين وهي عبارة عن )360( 
صورة للمرقد واملخيم احلسيني مصحوبة 
الدخول  للمتابع  يمكن  الزيارة  بصوت 
وقد  داخلها،  االفرتايض  والتجوال  اليها 
)اربعة  قرابة  دخول  اخلدمة  هذه  شهدت 
نشاطات  هناك  وستكون  زائر،   ) ماليني 
سيدنا  ب��زي��ارة  تتمثل  اخ��رى  مستقبلية 
العباس واالئمة االطهار )عليهم السالم( 

يف عموم البالد«.
اطلقت  ج��دي��دة  خدمة  هناك  واردف: 
يف امل��وق��ع خ��ص��ص��ت ل��ف��ئ��ة م��ص��وري 
هلم  يتيح  هبم  خاص  موقع  توفري  يف  تتمثل  الفوتوغراف، 
وخارج  داخ��ل  من  الفوتوغرايف  نتاجهم  لنرش  الفرصة 
الفنية  اللجنة  عرب  الصور  تلك  تقييم  يتم  وبعدها  العراق 
تعمل  كام  املوقع،  هلذا  خصيصا  وضعت  التي  املختصة 
الرواديد،  ملختلف  وكليبات  برامج  انتاج  عى  املؤسسة 
عى  وتوزيعها  احل��رام  حمرم  بشهر  خاصة  دينية  وبرامج 
عدة قنوات فضائية ولدينا تنسيق مع الكثري منها لتزويدها 

باملواد التي حيتاجوهنا«.  

اكثر من )خمسة ماليين( مشترك 

خالل  العشرة االولى من  ايام 

شهر محرم الحرام، ودخول 

قرابة االربعة ماليين  زائر لزيارة 

اإلمام الحسين )عليه السالم( 

نيابًة في الموقع الرسمي عبر 

خدمة )الزيارة االفتراضية(
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لم تدخر العتبة الحسينية المقدسة جهدا إال وبذلته من أجل خدمة ابناء الشعب العراقي بجميع 
اطيافه، فوقفت مع الجهات الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وسخرت جميع امكانياتها 

وتواصلها بإنشاء مراكز لعالج المصابين بفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية، اضافة الى 
مساندتها للمالكات الصحية وتقديم الدعم اللوجستي للمؤسسة الصحية ما يؤكد ان العتبة المقدسة 

حاضرة لمواجهة اي أزمة تعصف بالبلد الحبيب.

هذا ما قدّمته العتبة الحسينية المقدسة من دعم صحي 

ولوجستي في تسعة محاور  

طيلة جائحة كورونا...

تقرير: ح�شني النعمة
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طيلة جائحة كورونا...

مراكز الشفاء انشأت 
بتصاميم حديثة وتم 

تجهيزها بجميع األجهزة 
والمعدات الطبية لمواجهة 

جائحة كورونا لتقديم أفضل 
الخدمات الطبية للمصابين.

حرصت العتبة المقدسة على 
انشاء اكثر من )24( مركزا 

إليواء مرضى كورونا في 
مختلف محافظات العراق  
وقد تم انجاز عشرة منها 

وتسليمها الى وزارة الصحة

انشاء مراكز الشفاء 
وفق مواصفات عصرية 

وبتصاميم خالبة تساهم 
بتقليل الضغط النفسي 
على المصابين بكورونا
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ومساعي  صلبة  عزيمة  تتطلب  كورونا  جائحة  فمواجهة 
جادة تستوعب حتديات هذه املرحلة العصيبة التي تعيشها 
املؤسسات  مجيع  مع  تعاضدت  احلسينية  والعتبة  البرشية، 
كورونا«  »لفريوس  التصدي  سبيل  يف  الصحية  والدوائر 
وقد تابعت جملة )االحرار( انشطة العتبة احلسينية املقدسة 
منذ تسجيل اول حالة اصابة يف البلد، لتكشف بالتفاصيل 
بذلته  وما  املقدسة من خدمات،  العتبة  قدمته  ما  واالرقام 
من جهود من أجل احلفاظ عى سالمة املجتمع وديمومة 
العتبة  يف  الصحة  هيئة  رئيس  أكد  له  ترصيح  ويف  احلياة، 
خالل  الساعدي(  جبار  ستار  )الدكتور  املقدسة  احلسينية 
يف  النرش  شعبة  عن  صدر  الذي  الشفاء(  )مراكز  اصدار 

اعالم العتبة املقدسة قال فيه: 
»منذ أن بدأت االزمة بدئ العمل ليل هنار بتشكيل خلية 
خدمة يف العتبة احلسينية املقدسة لغرض التصدي هلذا الوباء 
وهنا خلية اخلدمة وبتوجيه سامحة املتويل الرشعي تصدت 
هلذا الوباء وتكاملت جهودها مع جهود مؤسسات الدولة 
واملؤسسات االخرى حيث تم عمل فرق متعددة لغرض 
املسامهة واملساعدة يف جتاوز هذه االزمة باذنه تعاىل وانقسم 

العمل عى عدة حماور، وكالتايل:
احلسينية  العتبة  ان  التوعية حيث  االول: حمور  املحور   -1
املقدسة قامت بنرش الكثري من منشورات التوعية وكل ما 
عمل  طريق  عن  العراقي  الشعب  ألبناء  ذلك  عى  يرتتب 
هلذا  وتوعوية  تثقيفية  ون��دوات  وبوسرتات  فيديوهات 

الغرض.
2- املحور الثاين: حمور زيارة فرق متعددة من رجال الدين 
االفاضل اىل خمتلف املحافظات واللقاء باملرىض والكوادر 
لتجاوز  مساندهتم  لغرض  االول  الصد  خط  مثل  الطبية 
هذه املحنة واعطائهم الدعم املعنوي وماله من اثر كبري يف 

نفوس الكوادر الطبية والتمريضية واملرىض.
باسناد  املقدسة  احلسينة   العتبة  قامت  الثالث:  املحور   -3
)عافاهم  الكورونا  مرىض  فيها  يرقد  التي  املستشفيات 
اهلل( ومنذ نشوء هذه االزمة قمنا بتوفري كميات كبرية من 
الطبي  )الكادر  االول:  الصد  لكادر  الوقاية  مستلزمات 
خمتلفة  كفوف  توزيع  تم  حيث  وغريهم(  والتمرييض 
كف  الف   )500( تقارب  وبكمية  واالغ��راض  االن��واع 
تقارب  وبكمية  واالغ��راض  االن��واع  خمتلفة  وكاممات  
)150( ألف كاممة وبدالت وقاية متنوعة واغطية للرأس 
واجلسم والعينني تتجاوز ال� )100( الف ومعقامت متنوعة 
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تتجاوز )125( الف ومغذيات خمتلفة تتجاوز )20( الف 
الطبي وغريها  القطن  الطبية من  املستلزمات  وكميات من 

تتجاوز ال� )250( الف كيلوغرام.
الثالث:  الزائرين  مدن  حتويل  حمور  الرابع:  املحور   -4
العرصية  احلسني  اإلم��ام  ومدينة  االوصياء  سيد  )مدينة 
ومدينة اإلمام املجتبى العرصية( اىل اماكن إليواء املرىض من 
خمتلف ارجاء بلدنا العزيز حيث تم توفري ما يقارب )600( 
املستلزمات  كافة  توفري  مع  للمرىض  املدن  هذه  يف  رسير 

إليواء هؤالء املرىض من الناحية الطبية وغريها.
الكاممات  لصناعة  مصنع  جلب  تم  اخلامس:  املحور   -5

لتخفيف االزمة عن ابناء بلدنا العزيز.
لألوكسجني  خاص  مصنع  رشاء  السادس:  املحور   -6

وجعله يف خدمة ابناء بلدنا العزيز.
هذا  يف  ان  حيث  املهم  املحور  وهو  السابع:  املحور   -7
الوباء كانت هناك  انتشار  بلدنا من  ملا يعانيه  املحور ونظرًا 
لعالج  الرسيرية  السعة  لزيادة  ورضوري��ة  مّلحة  حاجة 
العتبة  مرىض كورونا وتوفري عزل الئق هبم، لذا حرصت 
إليواء  مركزا   )24( من  اكثر  انشاء  عى  املقدسة  احلسينية 
وعالجهم  العراق  حمافظات  خمتلف  يف  الكورونا  مرىض 
فيها وقد تم انجاز عرشة منها وتسليمها اىل وزارة الصحة.

8- املحور الثامن: توفري التربيد والضغط السالب يف، وتم 

البرشي  اجلهد  املقدسة  احلسينية  العتبة  جهود  كل  تسخري 
مواجهة  لغرض  الرشعي  املتويل  سامحة  من  بتوجيه  واملايل 
هذه اجلائحة، وكل الذي ذكرناه اعاله هو جزء من الواجب 
االخالقي والديني التي تقوم به العتبة احلسينية املقدسة جتاه 

ابناء شعبنا العزيز.
فيام جاء تاسع املحاور لتعزيز التكافل االجتامعي ومساعدة 
اىل  اخلدمات  بوصلة  واجتهت  اجلائحة،  من  املترضرون 
احلسينية  العتبة  ايضا فرشعت  اجلائحة  املترضرين من هذا 
بتوزيع  املتعففة  والعوائل  املحدود  الدخل  ذوي  ملساعدة 
طيلة  بكربالء  الفقرية  االحياء  يف  الغذائية  السالل  آالف 

فرض حظر التجوال والوضع الصحي الذي متر به البالد.
ووسعت العتبة احلسينية من نطاق محلتها اخلاصة بالتكافل 
العراقية  املحافظات  من  عدد  يف  )كورونا(  ضد  والتثقيف 
العامة  النشاطات  لقسم  تابعة  مراكز  خالل  من  وقامت 
التعفري  محالت  يف  باملشاركة  والديوانية،  بغداد  يف  لدهيا 
الِسالل  وتوزيع  )ك��ورون��ا(،  جائحة  بمخاطر  والتوعية 
العليا  الدينية  املرجعية  لدعوة  تلبية  الفقراء  عى  الغذائية 
)عليه  احلسني  اإلمام  ملضيف  وكان  االجتامعي.  بالتكافل 
السالم( دور كبري يف توزيع اكثر من 17 ألف سلة يومية، 
فيام تكونت السلة من )11( مادة جافة متنوعة االجناس، 
وأن التوزيع مل يقترص عى الوجبات اجلافة بل شمل كذلك 
اخلبز والصمون واخلرضوات، وأن العتبة ماضية يف عملها 
ومل تتوقف يف تأمني السلة الغذائية ملواجهة االزمة التي يمرُّ 
هبا البلد«، فيام قام قسم التنمية الزراعية يف العتبة احلسينية 
املقدسة، بتوزيع اخلرضوات عى االحياء الفقرية يف حمافظة 
كربالء املقدسة، بعد فرض حظر التجوال، وقال رئيس قسم 
التنمية الزراعية يف العتبة املقدسة قحطان عوز الشمري، إن 
جمانا  اخلرضوات  بتوزيع  قامت  املقدسة  احلسينية  »العتبة 
التي  اخلرضوات  »كمية  أن  وأوضح  الفقرية«.   للعائالت 
األجناس«،  اطنان  وشملت مجيع   )4( بلغت  توزيعها  تم 
بالسلة  العائالت  مشريا إىل أن »هذه اخلطوة جاءت لدعم 
لواء  الطرق«.  التجوال وغلق  الغذائية بسبب فرض حظر 
ألف(   50( تنتج  خمابز  عرشة  بتشغيل  يقوم  األك��رب  عيل 

رغيف يوميا ويوزعها عى املواطنني جمانا
للعتبة احلسينية  التابع  السالم(  لواء عيل األكرب )عليه  بادر 
املقدسة،  بتشغيل أفرانه اخلاصة والبالغ عددها عرشة خمابز 
لتوزيع مادة اخلبز )جمانا( عى املواطنني، وبواقع )50 ألف( 

رغيف يوميا.
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مركزٌ لمعالجة األورام السرطانية ومدارس كبرى لأليتام..

لم يكن الرتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى )47 درجة مئوية( عائقًا أمام حرص واهتمام المتولي 
الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في االطالع الميداني على 
اثنين من أهم المشاريع اإلنسانية والخدمية في محافظة كربالء المقدسة حيث أجرى جولة ميدانية 

لالطالع على مجريات األمور، فمشروع مركز اإلمام الحسين )عليه السالم( لمعالجة األورام السرطانية، 
ومدارس االيتام النموذجية من المشاريع االستراتيجية التي أنشأتها العتبة المقدسة لتكون بصيص أمل 

وريادة في المجال الطبي، وتسهم في رعاية المرضى الذين هم بأمسّ الحاجة للعالج، وبما يوازي 
عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية. 

تقرير: ح�شنني الزكروطي/ ت�شوير: احمد القري�شي

مشروعان إنسانيان للعتبة الحسينية المقدسة 
 يتابعهما »الشيخ الكربالئي« ميدانيًا
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القطاع  العام عى  الساعدي املرشف  الدكتور ستار  وحتّدث 
عى  خيفى  »ال  قائاًل:  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الصحي 
اجلميع ان العتبة احلسينية املقدسة لدهيا الكثري من املشاريع 
الصحية، واهلدف من هذه املشاريع هو توفري خدمات نوعية 
مع  تواجدنا  وقد  املحافظات،  مجيع  يف  العراقي  للمواطن 
املهمة  االنسانية  املشاريع  أحد  يف  الكربالئي  الشيخ  سامحة 
وهو مركز االمام احلسني )عليه السالم( لألورام الرسطانية 
الذي يضم )90( رسيرًا، اضافة اىل االجهزة الطبية املتطورة 
املعالج  اجهزة  ومنها  امل��رض،  هذا  عالج  يف  واملتخصصة 
العراق،  اىل  تدخل  مرة  ألول  وهي   ،)2( وعددها  اخلطي 
فضاًل عن االجهزة التشخيصية والعالجية اخلاصة باألورام 

الرسطانية«.
واضاف الساعدي: »ان نسبة اإلصابة باألمراض الرسطانية 
تصاعدت بشكل خميف يف الفرتة االخرية، لذلك كان البد 
للعتبة احلسينية املقدسة وكام عّودت الشعب العراقي عى  أن 
تكون حارضة يف كل جمال وحمفل وتسّخر كل ما لدهيا من 

أجل التخفيف عن كاهل املواطن العراقي العزيز«.

)عليه  احلسني  اإلم��ام  مركز  »م��رشوع  أن  حديثه،  وتابع 
الستقبال  افتتاحه  سيتم  الرسطانية  ل���ألورام  ال��س��الم( 
كافة  وص��ول  بعد  القادمة،  الستة  االشهر  خالل  امل��رىض 
للمرشوع  »زيارهتم  بأن  منوهًا  الطبية«،  واملعدات  األجهزة 
الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  مع 
آخر  عى  التعرف  اجل  من  جاءت   الكربالئي  املهدي  عبد 
احلديث  اىل  اضافة  انجازه،   ومراحل  امل��رشوع  تطورات 
مع  املركز  هذا  يف   ستعمل  التي  الطبية  الكوادر  هتيئة  عن 
االستعانة باخلربات الطبية املوجودة يف حمافظة كربالء وبقية 

املحافظات«.
ويف االجابة عى السؤال الذي طرح حول مدى تأثر مراحل 
انجاز مركز االمام احلسني )عليه السالم( لألورام الرسطانية 
املشاريع؟،  من  بالكثري  أرضت  التي  كورونا  أزمة  بوجود 
أمام  عائقًا  كانت  كورونا  ازمة  ان  اجلميع  يعلم  »كام  قال: 
املتويل الرشعي هلذه  املشاريع، ولكن من خالل زيارة  مجيع 
التي  املستلزمات  وتوفري  العوائق  مجيع  تذليل  تم  املشاريع 
حتتاجها الكوادر العاملة إلنجاز املرشوع يف الوقت املحدد«.
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مرشوع  مدير  كاظم  زي��د  املهندس  احلديث،  ويشاركه 
الرسطانية  ل��ألورام  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مركز 
بالقول: »ان هذا املرشوع يعّد من املشاريع الطبية اإلنسانية 
أجل  من  إنشائها؛  اىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  سعت  التي 
عالج  يف  العراق  يف  املوجود  احلكومية  املراكز  مساعدة 
مرىض الرسطان، وقد وفرت العتبة املطهرة مساحة )12( 

دوناًم لتشييد مرشوع صحي خاص لرعاية املرىض«.
اآلن  لغاية  وصلت  امل��رشوع  إنجاز  »نسبة  أن  وأض��اف، 
ومبنى  الرسطانية،  االورام  لعالج  مركزًا  ويضم   ،)%85(
املريض  ذوي  لسكن  وآخ��ر  االط��ب��اء،  لسكن  خ��اص��ا  
)املرافقني(«، مشريا اىل أن »املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
قد أوىل اهتاممًا كبريًا هبذا املرشوع اإلنساين واملهم من خالل 

زياراته املتكررة وتوجيهاته املستمرة طيلة فرتة اإلنجاز«.
الطبية  االجهزة  من  مجلة  املركز  »يضم  بالقول:  وزاد 
احلديثة املستخدمة يف أفضل املراكز العاملية لعالج األورام 
الرسطانية، ومنها جهاز )سيكلوترون( و)البت سكان( و 

)MRI(، واجهزة املعجالت اخلطية )العالج اخلّطي(«.
الكربالئي  الشيخ  اطلع سامحة  الذي  اآلخر،  املرشوع  أما 
مدارس  بمرشوع  فيتمثل  امليدانية،  جولته  خالل  عليه 
األيتام النموذجي، وحيّدثنا عن ذلك مدير املرشوع املهندس 
قائاًل: »حيتوي مرشوع مدارس  الكريم  مرتىض عالء عبد 

األيتام 
جي  ذ لنمو ا

ع���ى س���ت م����دارس 
اخرى  وث��الث  للبنني  منها  ثالث 

للبنات، فضاًل عن االبنية املركزية والتي تضم 
واملنشآت  واجلوامع  االسرتاحة  واماكن  االدارية  املكاتب 
الصحية، وقد تم إنجاز ثالث مدارس منها، ُسلمت لقسم 
وامل��دارس  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  والتعليم  الرتبية 
االخرى قيد االنجاز، وبنسب تصل إىل )90%(، وسُتسّلم 

بشكل كامل مع بدء  العام الدرايس اجلديد«.
مدرسة  لكل  الكلية  املساحة  »تبلغ  الكريم،  عبد  وأضاف 
مدرسة  لكل  البنائية  املساحة  تبلغ  بينام  )1300(م2، 
طالب   )500( ل�  استيعابية  وبمساحة  )4.000(م2، 
بأن  منوهًا  يف كل مدرسة، وب�)36( طالبًا يف كل صف«، 
»الزيارات  املستمرة للشيخ الكربالئي لالطالع عى سري 
األعامل يف بناء املدارس تأيت من حرصه الشديد عى متابعة 
التي تصب يف خدمة رشحية مهمة من  اإلنسانية  املشاريع 

أبناء املجتمع«.
الرتبية  قسم  رئيس  نذير،  عادل  الدكتور  األستاذ  يبني  فيام 
يسعى  القسم  »ان  املقدسة:  احلسينية  العتبة  يف  والتعليم 
جاهدًا بدعم من املتويل الرشعي للعتبة املقدسة إىل إنجاز 
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عمرت البلدان بحب االوطان... ممثل المرجعية العليا يتابع 
بنفسه سير االعمال في مشروع مركز االمام الحسين 

)عليه السالم( لألورام السرطانية ومجمع مدارس االيتام 
النموذجي ويؤكد على تسليمهما في الوقت المقرر
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استيعاب  اىل  هتدف  التي  اخلدمية  املشاريع  من  سلسلة 
وحتديدا   املقدسة،  كربالء  حمافظة  تالميذ  من  قدر  أكرب 
وال��ق��وات  الشعبي  احلشد  ش��ه��داء  أب��ن��اء  م��ن  الطلبة 
االمنية«، مؤكدًا أن »هذه املؤسسات نسعى من خالهلا 
خللق فرصة تعليمية طيبة وموازية للمناهج العاملية وفق 

رؤية جديدة«.
تتمتع  املقدسة  احلسينية  العتبة  »م��دارس  أن  وأردف: 
بسلسلة من املناهج االثرائية التي تضيف للطلبة االعزاء 
املستوى  عن  فضاًل  والرتبوية،  االخالقية  اجلوانب 
العلمي التي نسعى بتوفيق من اهلل )عز وجل( اىل رفعه 
التدريسية  والطرائق  النموذجية  ال��دروس  خالل  من 
املتطورة، كذلك وفرت هذه املدارس الفرصة للخرجيني 
امل��دارس  يف  للتوظيف  التوفيق  حيالفهم  ل��و  ال��ذي��ن 

احلكومية، من خالل فتح آفاق هلم يف هذه املؤسسات؛ 
العلمي  املناخ  توفري   يف  املسامهني  من  يكونوا  لكي 

املناسب للطلبة«.
مدارس  »م��رشوع  ان  اىل  بالتنويه  حديثه  نذير  وختم 
األيتام ال يقّل شأنًا عن مجيع املشاريع يف  العتبة احلسينية 
أكثر  وانسانية  تكون خدمية  ان  اىل  تسعى  فهي  املقدسة 
من كوهنا استثامرية، وان مساندة املتويل الرشعي للعتبة 
تفاصيلها  مجيع  ومتابعة  املشاريع  هلذه  املقدسة  احلسينية 
املناسبة  البؤرة  امل��دارس  هذه  تكون  ان  اجل  من  تأيت 
خصوصا  العراق،  يف  والتعليم  الرتبية  بواقع  للنهوض 
واهنا ال تنافس املدارس احلكومية بل توازهيا من خالل 

خلق بيئة خالقة للطلبة«.
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)51 عامًا( على رحيل العاّلمة املوؤلف
 ال�شيد عبد الرزاق املقّرم 

صاحب كتاب مقتل اإلمام الحسين 

يعــدُّ كتاب )مقتل االإمام احل�شــني عليه ال�شــالم( من 
اأبــرز املوؤلفات التي �شــّطرها باأنامله العالمة الراحل 
ال�شيد عبد الرزاق املقّرم )ر�شوان اهلل تعاىل عليه(، 
وليكــوَن عــزاًء تقــرح لــه االأجفــان ملجــّرد قراءتــه 
والتذكري مب�شــيبة �شــيد ال�شــهداء )عليه ال�شــالم(، 
اإ�شافة اإىل ما حواه من مناق�شة م�شتفي�شة وحادثة 
ا�شت�شــهاده، ويت�شــف اأ�شــلوب املوؤلــف يف كتابــه هــذا 
بالو�شوح والدرا�شة والفح�س واملقارنة، وقد حظيت 
هوام�ــس الكتاب ببحوث فقهيــة ولغوية واأدبية، كما 
اأنها تك�شــف عــن ت�شــارب الروايــات، وتقــدم للقارئ 

�شورة وا�شحة عن واقعة كربالء االأليمة.
ولذلــك فقــد ارتبــط ا�شــم املقــّرم مبوؤلفاتــه القيمة 
التي نذر عمره املبارك يف رفد املكتبة االإ�شــالمية بها 
متخ�ش�شًا بحياة و�شرية اأهل البيت )عليهم ال�شالم(، 

فُعّد من اأ�شهر املوؤلفني وف�شالء النجف االأ�شرف.

والدة وسرية وّضاءة
عباس  السّيد  ابن  حمّمد  السّيد  ابن  ال��رزاق  عبد  السّيد  هو 
املوسوي املقّرم ويعود نسبه إىل اإلمام موسى الكاظم )عليه 
عام  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  مدينة  يف  املولود  السالم(، 
بالعلم  شغفه  منه  هنل  وسيادة  علم  بيت  يف  ه�(   1316(
رأسه،  مسقط  يف  الدينية  العلوم  بدراسة  وب��دأ  واملعرفة، 
واستمّر يف دراسته احلوزوية حتى نال قدح السبق يف الكتابة 
وليقدم  املعرفية،  وضالته  حياته  فيه  وجد  الذي  والتأليف 

خدمة جليلة يف طريق أهل البيت )عليهم السالم(.

االعتكاف  كثري  عباس  السيد  ابن  حممد  السيد  أبوه  وكان 
جده  لكن  و  فيها،  االقامة  كثري  و  بالكوفة  األعظم  باجلامع 
التنشئة  و  الرعاية  من  بمزيد  أخذه  العامل  حسني  السيد  ألمه 
الدينية عى غرار ما ينشأ عليه أبناء أهل العلم و الفضل من 
و  بمسائله  العقائد  و  بفروعه  والفقه  بأدواهتا  العربية  دراسة 
كانت وفاة جده يف سنة )1334( قد آملته كثريًا و محلته جهدًا 
قساوة  كابد  و  الشظف  فتحمل  احلياة،  و  العيش  يف  نصبا  و 
حضور  و  العلم  طلب  عن  ترصفه  مل  هذه  لكن  و  األح��وال 
)البحث( لدى أساتذته، وكان يذكر والده السيد حممد املتوىف 

االأحرار/ علي ال�شاهر
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عام )1351 ه�( بكثري من اخلري، أما والدته العلوية كانت 
بارة به و قد بّر هبا وكانت صاحلة و قارئة للقرآن و قد وافاها 

األجل عام )1370 ه�(.
السيد قاسم و قد نزح من  املقّرم( فهو  وأما جد عائلة )آل 
أرايض )احلسكة( حيث كانت له أراض يبارشها و جاء إىل 
النجف األرشف جلوار سيد الوصيني )عليه أفضل الصالة 
منذ  و  اهلجري،  الثاين  القرن  يف  نزوحه  كان  إذا  والسالم(، 
حل يف دارهم احلالية جّد يف طلب العلم حتى صار علام من 
داره  األعالم وكان مرموقًا لدى علامئها وأفاضلها وكانت 
مرتادًا لذوي الفضل وكثريًا ما كان يقيم مناسبات ذكر أهل 

البيت )عليهم السالم(.
صغري،  بعمر  املقّرم  الرزاق  عبد  السيد  قرحية  تفّتحت  وقد 
ووجد نفسه حماطًا بفعل بيئته الدينية برجال العلم األعالم 
حّسه  ويعّضد  طريقهم  يسلك  أن  فقرر  املعرفة،  وجهابذة 
وثقافته وقلمه بام جيعله كاتبًا المعًا وعالمة فارقة بني كبار 
العظام  الدين  مراجع  كبار  أيدي  عى  درس  وقد  املؤلفني، 
بينهم )الشيخ حمّمد حسني النائيني املعروف باملريزا النائيني، 
الشيخ ضياء الدين العراقي، الشيخ حمّمد حسني اإلصفهاين، 
السّيد أبو احلسن اإلصفهاين، الشيخ حمّمد رضا آل كاشف 
السّيد  احليّل،  حسني  الشيخ  احلكيم،  حمسن  السّيد  الغطاء، 
أبو القاسم اخلوئي، الشيخ حممد جواد البالغي( )أعى اهلل 

مقامهم الرشيف(.
املؤلف والشاعر الفذ

فيمكن  الضخم،  املوسوعي  التأليف  يف  لريادته  بالنسبة  أما 
إْذ  بحّقه،  األعالم  العلامء  أقوال  من  ذلك  عى  نتعرف  أن 
الغدير: »أحد أعالم  الشيخ األميني )قدس رسه( يف  يقول 
العرص املنقدين املكثرين من التأليف يف املذهب عى تضّلعه 

يف العلم، وقدمه يف الرشف، واحتوائه للمآثر اجلليلة، ومن 
مهاّمت تآليفه وأوفرها فائدة كتاب اإلمام السبط املجتبى«، 
فيام يقول الشيخ حمّمد هادي األميني )قدس رسه( يف معجم 
وجمتهد  متتّبع،  »ع��امل  النجف:  يف  واألدب  الفكر  رج��ال 
حمّقق، متضّلع يف الفقه املقارن والتأريخ اإلسالمي، مؤّلف 
مكثر، له كتب«، وكذا يقول عنه السّيد الغروي يف ذكره مع 
علامء النجف األرشف: »عامل كامل، وجمتهد متتّبع، مؤّرخ، 
الورع والتقوى والتفاين  حمّقق… كان عى جانب كبري من 
البيت الطاهرين )عليهم السالم(، والتمّسك  يف حّب أهل 
بحبل موّدهتم، خشنًا يف ذات اهلل، ال تأخذه فيه لومة الئم، 
بعيدًا عن التكّلف والتصّنع والرياء، وكانت له خزانة كتب 
قّيمة، كام كانت داره ندوة األفاضل والعلامء وجممع اخلطباء 
نطاق  عن  خارجة  قضايا  يف  التدّخل  يتجّنب  واملؤمنني، 

عقيدته ودينه، ومل تستهوه احلياة وزخارفها«.
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أبرز مؤلفات السيد املقّرم
كام ذكرنا، ترك السيد املقرم )رضوان اهلل تعاىل عليه( تراثًا 
يف  اإلسالمية  املكتبات  باحتضانه  ترّشفت  ضخاًم،  فكريًا 
)عليه  املؤمنني  أمري  )خصائص  بينها  ومن  والعامل،  العراق 
وفاة  األذان،  يف  الثالثة  الشهادة  يف  اإلي��امن  رّس  السالم(، 
)عليه  احلسني  مقتل  السالم(،  )عليها  الزهراء  الصّديقة 
عيل  السالم(،  )عليه  العابدين  زين  اإلمام  حياة  السالم(، 
األكرب ابن اإلمام احلسني )عليه السالم(، الشهيد مسلم بن 
السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  بنت  سكينة  السّيدة  عقيل، 
زيد الشهيد، تنزيه املختار الثقفي، وفاة اإلمام الرضا )عليه 
ابن  العباس  السالم(،  )عليه  اجلواد  اإلمام  وفاة  السالم(، 
ميثم  قداسة  األربعني،  يوم  السالم(،  )عليهام  املؤمنني  أمري 

التاّمر(.
املقّرم(  السيد )حممد حسني  تأليفه ولده  ويقول عن عظمة 
يف تقديمه لكتاب )مقتل احلسني عليه السالم(: »ان القارئ 
سمَة  سيجد  ش��ّك  ال  املقّرم  السيد  كتب  يقرأ  أن  وجم��رد 
الوضوح و طابع األشواق هي األساس يف الرتاكيب، و ال 
كتبه، هي دراسة  به  تتميز  الذي  البحث  أن  البال  يبعد عن 
و فحص و مقارنة، و هذا يستدعي منه قراءة )النصوص( 
عرض  و  ال��رواة،  و  للقائلني  نقد  مع  املختلفة  بوجوهها 
أو  )النص(  يستقيم  أن  إما  كله،  هذا  بعد  و  لشخصياهتم 
و  الثقفي(  املختار  )تنزيه  كتابه  صدر  هذا  عى  و  يتهاوى، 
كتابه اجلليل )السيدة سكينة( وكتابه املخطوط )نقد التاريخ 
يعتمد  كان  عرصه  يف  الكتابة  وأسلوب  ست(،  مسائل  يف 

جانب من مؤتمر إحياء ذكرى السيد المقرم ـ العتبة الحسينية المقدسة
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الرتاكيب  شحن  و  اللفظية  بالزخرفة  االحتفال  و  السجع 
بام يثقل كاهل العبارة من رموز و إشارات و أشياء أخرى 
منها  خال  أشياء  هذه  احل��دي��ث...  العريب  البيان  جيفوها 
لذلك  اجليد،  الفهم  و  )االستنباط(  عى  واعتمد  أسلوبه، 
قامت مؤلفاته عى األصالة يف الفكرة و االسرتسال يف رسد 

احلقائق و عرض املعاين«.
كام ويعّد السيد املقّرم شاعرًا ذّواقًا وصاحب لفتات شعرية 
البيت)عليهم  بأهل  التوّسل  يف  أبيات  وله  باجلامل،  باذخة 
السالم( والتمّسك بأذياهلم، منها هذان البيتان خياطب هبام 

أبا الفضل العباس )عليه السالم(:
أبا الفضِل يا نوَر عنِي احلسني     

                                     ويا كافَل الظعِن يوَم املسري
الدارجة  باللهجة  القصائد  وينظم  األراجيز  يقول  كان  كام 
وجيمعه  إليه  ويستمع  ويعرفه  الشعر  وحُي��بّ  )احلسجة(، 

ويستشهد به يف مؤلفاته القّيمة.

رحيٌل واستذكار
من  عرش  السابع  يف  رسه(  )قدس  الرزاق  عبد  السيد  ُتويّف 
شهر حمرم احلرام سنة )1391 ه�(، وُدفن يف داره يف مدينة 

النجف األرشف.
أهل  بحق  التأليف  الكبرية يف جمال  ووفاًء وعرفانًا جلهوده 
للعتبة  العامة  األمانة  احتفت  فقد  السالم(،  )عليهم  البيت 
احلسينية املقدسة يف )18 أيلول 2019( بالذكرى اخلمسني 
عليه(،  تعاىل  اهلل  )رض��وان  املقرم  السيد  العالمة  لرحيل 
حيث أقامت مؤمترًا علميًا عقده مركز إحياء الرتاث الثقايف 
والديني يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية بالعتبة احلسينية 
بجامعة  اإلسالمية  العلوم  كلية  مع  وبالتعاون  املقّدسة 
آثار  موسوعة  عن  الستار  إزاحة  املؤمتر  شهد  كام  كربالء، 
احلسينية  العتبة  تبنت طباعتها  التي  املخطوطة  املقّرم  السّيد 
املقدسة للتعريف بمنجزات هذا الرجل املخلص ملحبة أهل 

البيت )عليهم السالم(.

نموذج من خط العالمة السيد عبد الرزاق المقرم )رحمه اهلل( 
على مسودة كتابه )الكنى واأللقاب(
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وتناول املؤلف عيل الشاهر يف مقدمة الكتاب، مل حتتفل املكتبة 
الشيعية خصوصًا واالسالمية عمومًا بكتاب خاص بالدعاء 
لنا  تركها  التي  السجادية  الصحيفة  به  جاءت  مثلام  العظام 
املعصومني  األئمة  رابع  السالم(  )عليه  السجاد  عيل  اإلمام 
ومن  اإلسالمي،  الرتاث  ذخائر  من  وتعد  السالم(  )عليهم 
واألدبية  والرتبوية  واألخالقية  البالغية  املباحث  مناجم 
القلوب،  وتوجيه  النفوس  لرتبية  مدرسة  وهي  االسالم  يف 
ونظرًا ألمهيتها فقد سامها كبار رجال الفكر والعلم بانجيل 

أهل البيت وزبور آل حممد ) صلوات اهلل عليهم(.
وذكر الشاهر يف الفصل االول، من خالل الدعاء واملناجاة 

مكان  نفسه  السالم(  )عليه  السجاد  االمام  فيها  يضع  التي 
العبادة  إبراز هذه  إىل  فقد عمد  املترضع اخلائف من خالقه، 
واشاعتها بني الناس واإلكثار منها، وأي عبادة بعد الصالة 
والصوم افضل  من التقرب إىل اهلل )سبحانه وتعاىل( بكلامت 
إيامنية عالية وبروحية مجيلة تتفتح نوافذ الرمحة اإلهلية وهيطل 

وافر اخلريات عى املومنني.
السجاد  االمام  تراث  اىل  الثاين  الفصل  يف  الشاهر،  وأشار 
)عليه السالم( من خالل )الصحيفة السجادية( بقوله: »قد 
فتحت الصحيفة السجادية آفاقًا جديدة للوعي الديني، كان 
والصفاء  الروحي  التبتل  اىل  ودعت  فقدوه،  قد  املسلمون 

 ظاهرة الدعاء 
عند االمام زين العابدين

م���ن يتأم���ل ف���ي نص���وص الصحيف���ة 
الس���جادية يجد روضة منس���قة الورود 
متع���ددة األلوان، زاهي���ة المنظر، دقيقة 
التنس���يق، بديعة الصور، يش���عر المرء 
حين يقرؤها كأنه في نزهة بين حقول 
هذه الروضة ال يدري أيقف عند هذا اللون 
من الزه���ور أم عند تل���ك اإلضمانة من 
الغص���ون، أم يتأمل في تلك التوزيعات 
البياني���ة المعب���رة، فهي نس���يج بياني 
منقطع النظير، فالفواصل بين العبارات 
متناس���قة، والبنى االفرادية والتركيبية 
متناظرة والتنويع���ات البنيوية مذهلة 
مش���وقة، فف���ي كل س���طر ظاه���رة 
أسلوبية وفي كل جملة وعبارة التفاتة 

معنوية وداللية.

A

االأحرار/ ح�شني ن�شر
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اجلشع  ونبذ  االنانية  من  والتجرد  والطهارة  النفيس 
والطمع وغري ذلك من الرذائل والنزاعات الرشيرة التي 
خالق  تعاىل  باهلل  الصحيفة  دعت  كام  اإلسالم،  عنها  هنى 
واجلامل  واحل��ق  اخلري  ومصدر  احلياة   وواه��ب  الكون  
سبحانه وتعاىل أحسن اخلالقني، مبينا كام عرفت الصحيفة 
يف  وصحيفة  ال��س��الم(  )عليهم  البيت  أه��ل  إنجيل  ب� 
وآله(،  عليه  اهلل  ال حممد )صى  وانجيل  والندبة،  الزهد، 
بالغة  بامور  الصحيفة  امتازت  وقد  الرسول،  آل  زبور 
األمهية ومميزات عديدة، منها  لقد متثلت االدعية املباركة 
االنقطاع الكامل هلل تعاىل واالعتصام بحبله والتجرد التام 
يتمتع هبا االمام  املادة، كشفت عن معرفة كاملة  من عامل 
السجاد عليه السالم تفيد عن عمق إيامنه بالواحد القهار، 
واحتوت عى كامل اخلضوع أمام اهلل تعاىل، ولقد فتحت 
كل  وسعت  التي  تعاىل  اهلل  برمحة  والرجاء  األمل  أبواب 
ش، واكثر ما ورد من أدعية يف الصحيفة السجادية يصلح 
والفصائل  السلوك  وآداب  الروحية  لألخالق  برامج 
النفسية التي يسمو هبا االنسان عن عامل املادة، وأهنا متثل 
فلسفة الدعاء الذي هو معراج املؤمن إىل اهلل والبالغ به إىل 

أرقى مراتب الكامل.
واوضح املؤلف، يف الفصل الثالث، أسلوب الدعاء عند 
أدعية الصحيفة  السجاد )عليه السالم( واشار اىل  االمام 
األدبية  النصوص  أمجل  من  تعد  باهنا  املبجلة  السجادية 
)عليه  العابدين  زين  االمام  هو  وناثرها  ال  كيف  الدينية، 
والنجوى،  الدعاء  أدب  ناصية  يمتلك  ال��ذي  السالم( 
خاص  أسلوب  السالم  عليه  االم��ام  عند  للدعاء  حيث 
يكاد يكون  متفردًا لوحده بني االثار ) الدعائية( االخرى، 
فهو مكثف العبارة والصور البيانية ومنزه عن كل خدشة 
يف املعنى وااللفاظ، وأسلوب الدعاء عند االمام السجاد 
عليه السالم وما يكتنزه من علم ومعرفة وحتى األحكام 
اخلبيثة  األيادي  فلم تستطع  الدينية والعقائدية االسالمية 
من مسه وتزويره واملساس به، وكأن اهلل سبحانه وتعاىل قد 
جعل هلذه الصحيفة الغراء حافظًا حيفظها فال يأتيها الباطل 
من بني يدهيا وال من خلفها ،ولذا ال يمكن التشكيك أبدًا 

فصيح  عريب  بلسان  صدرت  واهنا  خصوصًا  بنصوصها 
عليه  السجاد  االمام  هو  فمبدعها  عنده،  األلسنة  تعجز 
السالم  ابن النبوة واالمامة وموطن البالغة والفصاحة ، 
واذ يقول االمام عليه السالم نفسه يف خطبته العصامء أمام 
الطاغية يزيد بن معاوية بعد استشهاد أبيه االمام احلسني 
ْلنا بسبع،  ُأعطينا سّتًا وُفضِّ الناس،  ا  السالم(:  »أهيُّ )عليه 
والشجاعة  والفصاحة  والسامحة  واحللم  العلَم  ُأعطينا: 
ْلنا: بأّن مّنا النبيَّ املختار  واملحّبة يف قلوب املؤمنني. وُفضِّ
وأسد  اهلل  أسد  ومّنا  الطّيار،  ومّنا  يق،  الصدِّ ومّنا  حمّمدًا، 
ومنا  واحلسني(،  )احلسن  األّمة  هذه  سبطا  ومّنا  رسوله، 
مهدي هذه االمة. َمن عرفني فقد عرفني، وَمن مل يعرفني 
السجاد  االمام  جعل  فقد  لذا  ونسبي...«  بحسبي  أنبأُته 

)عليه السالم( هذا النص بعيدًا عن متناول ذلك كله.
الصحيفة  بني  الفرق  اوض��ح  فقد  الرابع  الفصل  يف  اما 
بعد  البالغة،  وهن��ج  الكريم  ال��ق��رآن  وب��ني  السجادية 
السجادي  ال��رتاث  بعظمة  األج���راء  العلامء  رصح  أن 
)الصحيفة السجادية( وباهنا تأيت بعد القرآن الكريم وهنج 
البالغة من حيث حمتوياهتا وموضوعاهتا وما طرحته من 
معارف وعقائد وحقائق، فالبد من الوقوف أكثر عند هذا 
القرآن  يستقي من فيض  الذي  الفريد  السجادي  االنجاز 
الكريم وهنج البالغة من خالل بيانه لبعض املوضوعات 

االسالمية.

االأحرار/ ح�شني ن�شر

فتحت الصحيفة السجادية آفاقًا جديدة 
للوعي الديني كان المسلمون قد فقدوه، 

ودعت الى التبتل الروحي والصفاء النفسي 
والطهارة  والتجرد من االنانية ونبذ الجشع 

والطمع وغيرها من الرذائل
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فائقة،  أمهية  عى  العاشورائية  واملراسم  احلسينية  الشعائر 
السّيام إذا نفذت يف أعامق التاريخ، متجاوزًة عرشات القرون 
التي خلت، لتشمل حضارات وأقواما وفئات خمتلفة  مارست 
هذه الشعائر واّن هذه الشعائر واملامرسات مل تكن وليدة هذه 
معّينة،  فئة  أو  قوم  نتاج  أهّنا  أو  فحسب،  واألزمنة  اإلعصار 
وإّنام هي نوع من التعبري اإلنساين، واحلاالت الوجدانية التي 
مُتليها الفطرة البرشية إزاء ما نال أهل البيت )عليهم السالم( 
ويف   . وتعد  ظلم  من  عليهم  وقع  وما   ، ومآس  مصائب  من 
مرص  يف  احلسينية  الشعائر  عن  تارخيية  ملحة  نقّدم  املقالة  هذه 

أيام احلكم الفاطمي هلا.
الفاطمي،  العهد  قبل  للتشّيع  مبّكرًا  انتشارًا  مرص  شهدت 
املرصي  الليثي  إبراهيم  بن  احلسن  حممد  أبو  امل��ؤّرخ  وذكر 
املعروف بابن زوالق )ت 387ه�( يف )فضائل مرص وأخبارها 
يكتبون  كانوا  مرص  أه��ل  أّن   ،)49 ص48�  وخواصها: 
وال  السالم(،  )عليه  الصادق  حممد  بن  جعفر  إىل  بمسائلهم 
يعدلون عن فتياه، كام ذكر أيضًا عددًا من البيوتات املعروفة 

بالتشّيع، وأعالم الشيعة بمرص يف القرن الثالث اهلجري.
ة نص تارخيي يفيد أن سابقة إحياء يوم عاشوراء ترجع �  وثمَّ
عى األقل � إىل ُقبيل العرص الفاطمي، وبالتحديد إىل أيام حكم 
خادمه  ثم   ،)334�333 )احلكم:  طغج  بن  حممد  اإلخشيد 
كافور )احلكم: 355�357(، إّن مل تكن ترجع إىل قبل ذلك، 
وكان سودان كافور يتعصبون عى الشيعة، ويتعّلق السودان 
قال:  فإن  خالك؟  َمن  للرجل:  ويقولون  بالناس،  الطرق  يف 
معاوية، أكَرموه، وإن سكت لقي املكروه، وُأخذت ثيابه وما 
معه، حّتى كان كافور يوكل بأبواب الصحراء، ويمنع الناس 
من اخلروج«، )املقريزي، أمحد بن عيل، اتعاظ احلنفاء بأخبار 

املقريزي  وأورد  ص146.  ج1،  اخللفاء:  الفاطميني  األئّمة 
نصًا مماثاًل يف: اخلطط املقريزية: ج2، ص212(.

وأفاد مؤّرخو مرص بأخبار توضح كيفية إحياء ذكرى عاشوراء 
بمدينة القاهرة يف العرص الفاطمي، حيث عرّبوا عنها ب�)حزن 
أهم  عى  داللتها  التسمية  هلذه  أّن  الواضح  ومن  عاشوراء(؛ 
خصوصية ليوم عاشوراء، وهي )احلزن( عى مصائب اإلمام 
بعض  تأليفات  أّن  ومع  السالم(  )عليهم  بيته  وأهل  احلسني 
هؤالء املؤّرخني مل تصل إلينا، بل وصلتنا أخبارهم وأقواهلم 
� تبقى هذه النصوص  بواسطة اآلخرين � وبخاصة املقريزي 
واألخبار ذات أمهية بالغة؛ ملا تتضّمنه من معلومات وتفاصيل 

هامة حول مراسم عاشوراء خالل العهد الفاطمي.
من  عاشوراء  يوم  يف  أنه  زوالق،  ابن  عن  املقريزي  نقل  فقد 
املعّز  اخلليفة  دخول  من  األّول  العام  أي:   � )363ه���(  سنة 
لدين اهلل )احلكم: 341�365( القاهرة � قام الشيعة بالنياحة 
السّيدتني  مشهدي  عند  السالم(  )عليه  احلسني  عى  والبكاء 
كلثوم بنت القاسم بن حممد بن اإلمام جعفر الصادق )عليه 
السالم( ونفيسة بنت احلسن بن زيد ابن اإلمام احلسن )عليه 
الدور، وعّطلوا  الدكاكني وأبواب  ... وقد أغلقوا  السالم(؛ 

األسواق، وإنام قويت أنفس الشيعة بكون املعّز بمرص«.
أما النص التارخيي اآلخر فهو للمؤّرخ اإلسامعييل )ِعزُّ امللك 
امُلَسبِّحي( )ت 420ه�(، ويرّجح أنه منقول من كتابه املفقود 
يوم  مآتم  إقامة  عن  تفاصيل  يذكر  حيث  م��رص(،  )أخبار 
الفاطمي  اخلليفة  أيام  يف  أي:  ه�(،   396( سنة  يف  عاشوراء 
النص  ويفيد هذا  )احلكم: 386-411ه�(،  اهلل  بأمر  احلاكم 
أّن األسواق يف هذا اليوم كانت تتعّطل، وخيرج املنشدون إىل 

جامع القاهرة، وجيتمع الناس بالنوح والنشيد.

ال�شعائر احل�شينّية في مصر الفاطميّة
هيئة التحرير
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وذكر املقريزي يف أخبار شهر حمرم سنة )404ه�(، أّن اخلليفة 
الدواوين، ومجيع  بغلق سائر  »أمر  اهلل،  بأمر  احلاكم  الفاطمي 
أيام  ثالثة  وغريها،  والفواكه  الغالل  فيها  ُتباع  التي  األماكن 
من آخر حزن عاشوراء؛ فلام كان يوم عاشوراء ُأغِلقت سائر 
اخَلّبازين، ونزل  حوانيت مرص والقاهرة بأرسها إال حوانيت 
الذين عادهُتم النزول يف يوم عاشوراء إىل القاهرة من املنشدين 
اثنان  اجتمع  فام  متكّلمني،  أفرادًا غري جمتمعني وال  وغريهم، 
يف موضع«، )اتعاظ احلنفاء بأخبار األئّمة الفاطميني اخللفاء: 

ج2، ص100(.
وذكر املؤّرخ ابن تغري بردي )ت 874ه�( يف )النجوم الزاهرة 
اخلليفة  سرية  يف  ص152(  ج5،  والقاهرة:  مرص  ملوك  يف 
»كان  أنه  487-495ه����(  )احلكم:  الفاطمي  باهلل  املستعيل 
وغلق  املسوح،  بلبس  الناس  ويأمر  واملأتم،  الّنوح  يف  يبالغ 
احلوانيت، والّلطم والبكاء زيادة عاّم كان يفعله آباؤه«، وذكر 
املقريزي يف )اخلطط املقريزية: ج2، ص348( »أّن الفاطميني 
كانوا يتخذون يوم عاشوراء، يوم حزن، تتعطل فيه األسواق، 

وُيعمل فيه السامط العظيم املسّمى )سامط احلزن(«.
الفاطمي يف  البالط  ذكرى عاشوراء يف  بإحياء  يتعّلق  فيام  أما 
األمري  ذكر  فقد  اهلجري،  السادس  القرن  من  األّول  النصف 
املأمون  بابن  املعروف  البطائحي  الدين موسى بن حممد  مجال 
إقامة  حول  تفاصيل  مرص(  )أخبار  كتابه  يف  588ه���(  )ت 
عى  سنوات  ثالث  خالل  عاشوراء  يوم  يف  احل��زن(  )سامط 
التوايل، هي )515 ه�( إىل )517ه�(، وقد نقل املقريزي هذه 

التفاصيل يف خططه.
وفيام يتعّلق بيوم عاشوراء من سنة )515ه�(، ذكر أنه: »ُعبِّئ 
السامط بمجلس العطايا من دار امللك بمرص، التي كان يسكنها 
األفضل بن أمري اجليوش، وهو السامط املختص بعاشوراء...

بابن  املعروف  القيرساين،  احلسن  بن  السالم  عبد  املؤّرخ  أما 
الطوير )ت 617ه�(، فقد ذكر تفاصيل هامة عن إقامة ذكرى 
نقلها  التفاصيل  وهذه  الفاطمي،  العرص  هنايات  يف  عاشوراء 
املقريزي يف خططه عن ابن الطوير، كام نقلها أيضًا ابن تغري 

بردي.
الفاطميني كانوا ينحرون يف يوم عاشوراء  أن  املقريزي  وذكر 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  رأس  موضع  أي:   � القرب  عند 
اإلبل والبقر والغنم، وُيكثرون النوح والبكاء، كام ذكر أنه كان 
يوم عاشوراء مشهد رأس زيد بن عيل )عليه  الناس يف  يزور 

السالم( املعروف خطًأ بمشهد زين العابدين )عليه السالم(.

»مرَّ  قوله:  السالم(  )عليه  الصادق  جعفر  اإلمام  عن  روي 
اهلها  م��ات  قد  قرية  عى  السالم(  )عليه  مريم  بن  عيسى 
وطريها ودواهبا فقال: أما اهنم مل يموتوا إال بسخطة ولو ماتوا 
أدع  وكلمته  اهلل  روح  يا  احلواريون:  فقال  لتدافنوا،  متفرقني 
فدعا  فنتجنبها،  اعامهلم  كانت  ما  فيخربونا  لنا  حيييهم  ان  اهلل 
فقال )عليه  نادهم،  أن  السامء  فنودي من  ربه  السالم(  )عليه 
السالم(: يا أهل هذه القرية، فأجابه منهم جميب: لبيك يا روح 
اعاملكم  كانت  ما  وحيكم  السالم(:  )عليه  فقال  وكلمته،  اهلل 
قال: عبادة الطاغوت وحب الدنيا مع خوف قليل وأمل بعيد، 
كان حبكم  السالم(: كيف  )عليه  فقال  وغفلة يف هلو ولعب 

للدنيا؟...
قال: كحب الصبي ألمه أذا اقبلت علينا فرحنا ورسرنا واذا 

ادبرت عنا بكينا وحزنا.
فقال )عليه السالم(: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال: 

الطاعة ألهل املعايص.
قال )عليه السالم(: كيف كانت عاقبة امركم؟

قال: بتنا ليلة يف عافية واصبحنا يف اهلاوية. 
قال )عليه السالم(: ما اهلاوية؟ 

قال: سجني، فقال )عليه السالم(: وما سجني؟. 
قال: جبال من مجر، توقد علينا اىل يوم القيامة.

قال )عليه السالم(: فام قلتم وما قيل لكم؟
قال: قلنا: ردنا اىل الدنيا فنزهد فيها، قيل لنا: كذبتم.

قال )عليه السالم(: وحيك كيف مل يكلمني غريك من بينهم؟
قال: يا روح اهلل أهنم ملجمون بلجام من نار بأيدي مالئكة 
غالظ شداد وأين كنت فيهم ومل أكن منهم فلام نزل العذاب 
عمني معهم فأنا معلق بشعرة عى شفري جهنم ال ادري اكبكب 
فيها أم انجو منها، فألتفت عيسى )عليه السالم( اىل احلواريني 
وقال: »يا اولياء اهلل أكل اخلبز اليابس بامللح اجلريش والنوم 

عى املزابل خري كثري مع عافية الدنيا واآلخرة«.

ّ)سجين( 
جزاء طاعة اهل المعاصي
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اأم�شيك اأم اأم�شي معي؟
وجترين مبدامعي
اإين مللتك �شاحبًا
ومللت اأنك تابعي

وعليك تطبع اأرجلي
لكن بغري ا�شابع

مل ا�شتدْر اال رايتك كلما مل اأرجِع
من يحمل الثاين ومن
هو واحد من يدعي؟

وكالكما نف�شي ونف�شي واحد يف االأربِع
فانا وعّكازي وال اأحٌد، وراية مفزعي

تناأى واأحملني اإليك واأبتليك مب�شرعي
وجتول بي دنيا الهوى
واأ�شيح.. ما مل ت�شمِع

واإذا تعبتك اأ�شرتيحك.. اأ�شرِع
واإذا رغبتك ا�شتزيدك.. مطمعي

واإذا �شللتك ا�شتعريك لل�شعي
مت�شي معي، تبكي معي..

حتى اأظنك ال تعي
ال بد اأن اأ�شل احل�شني باأرجلي.. اأو اأ�شلعي

البد زينب عنده..
ت�شكو له بتفِجع

البد والعبا�س اخرج كفه لل�شّرِع
البد عبد اهلل اأهدى نحره للر�شع

يا درب ُلفـَّك للو�شول اإىل هناك باأ�شرع
فـ)االربعني( عهدتها..

عر�شًا لكل مودع

عرُس  
مودع
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ح��ي��درع��اش��ور

لقْد جفَّ ماُء الكالِم 
ِفنات - فقد أستشهدَّ - ذو الثَّ

�شيدي، كّلما انطفاأْت �شمعة منا بيننا �شمٌت،وجفَّ فينا ماُء الكالم. 
نقراأ التاريخ على �شواهدهم، ونرى يف ال�شماَء علياًل يتلّوى من اأمٍل 
باألف  معرقًا  القد�شي  وجه  وكان  اأبيه  هواء  يتنف�س  ج�شدًا  كان 
وجع. نه�س الدُم من اأمامِه، وبداأ االإمام يبني بها نفو�س ال�شائعني 
يف بحر الوهم. كلُّ �شرٍب �شار به ت�شيئها ال�شماوات الغنية بال�شوء.. 
ال �شيء ي�شهُد ما �شهْد كان ال�شوء كل ال�شوء حوله يولُج ليل احلزِن 
بقافلة الغب�ِس املحروق، يجيء املعزون، في�شكت احلادي: اخف�شوا 
متدُّ  ال�شاجدين.  و�شيد  الهدى  جنم   ، الثفنات-  -ذو  اأنه  ال�شوَت 
ويزكون  اأظالعهم.  بقية  ال�شدوِر  �شَقّ  بعد  ويعّدون  مراَدهم-  يد 
�شمتهم بالبكاء. اأيُّ دٍم باركتُه خطى الباغني واأي م�شيبة ا�شتيقظ 

عليها املوالون..   
�شيدي، اأثبت اأن �شباك جدثك الذي تلم�شته االأيادي يف عا�شوراء 
كانت  وكربالوؤك  واالوهــام،  والظالم  الوباء  على  الطريق  قطعت 
وال تزال اأر�س ال�شالم واالمان يف كل اال�شياء التي ال متوت، ونحن 

تطّهرْت  ما  املتعبنْي  جيل  يف  ال�شادح  �شوتك  لوال  املّيتنْي.  زمن  يف 
النفو�س. اأنت ثورة دائمة تطّهُر مواليك بدمائك. فكيف يا �شيدي، 
العامل،  بحجم  ف�شاٌء  وقربُه  حار�ٌس  دمُه  بالبقيع؛  املدفون  برتاب 
وخطبه ومواعظه بداأت من حلظة �شعوده االعواد وهي تت�شامى 
العجائب  ت�شاهي  االأكـــوان  تطوف  ت�شرخ  الــزاهــرات،  كاالأجنم 
الواجبة  ال�شلوات  ي�شيء  زيتًا  ينبع  الــذي  البئر  مثل  ال�شبَع.. 
فت�شاءل اأمامها اجلبابرة وق�شاة القلوب. يا لهذا ال�شجاد العظيم 
اىل  حتولت  قّدمُه  وطئتها  التي  فاالأماكن  الطف،  لثورة  املكّمل 

عتباٍت مقد�شٍة، كي يهيئ اجلنة ملواليه.
�شيدي، هذه االيام يفخُر املوُت باأنه يطوُف حول – زين عابدينك- 
ودماوؤه  كالطِف  اخلالدة،  والعقيدة  املنهج  يف  االزمان  يعا�شر  وهو 
الكلمات وفاًء له؟، والروُح جته�ُس، واجلزع  الزاكيات...هل تكفي 
يذوب كلُّ نف�ٍس بال�شدور. وهو كنجم الهّدى يلمع يف الديُجوْر ونحن 

البائ�شني نتمنى قب�شًا من �شيائُه..   
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 .. صوُت الحرِّ
صوُت الحرية الخالد

الحلقة الخامسة*

طالب عباس الظاهر
: صــوُت الحـرَّ

هذا  بيد  �شتظل  احلــاجــات،  دواهــي  واأ�ــشــد  االأزمـــة،  مفاتيَح  اأنَّ  بيَد 
تكون  ولكي  الف�شل،  االأخــرية  بالكلمة  اإرادتـــه،  ملك  نعم  االإن�شان.. 
ال�شاهدة ال�شهيدة عليه يوم الف�شل، �شاعة تذهل املر�شعة عن وليدها، 
ويترباأ املرء من اأخيه و�شاحبته وبنيه، وحلظة ياأزف اأوان فزع اأكرب، 
تخَرّ اجلبال دكا من هول خطوته، وجتثم الريح عند قدميه مرجتفة، 

وتـتطري البحار منه فرقًا!.
منلـوج داخلي للحــر:

االإن�شان قرار �شجاع، اإن مل يح�شمه اليوم ل�شاحله؛ فغدًا يتحّول عليه، 
ومن مل يكن يف زيادة؛ فهو اإذن يف نق�شان، والقرارات تتج�شد بو�شوح 
بالفنت،  االأيام  وادلهّمت  اأكرث، كلما عظم اخلطب،  ويربق وهج معدنها 
و�شاد �شواد الياأ�س، وجتّهم وجه االأمل!، فتتهاوى اأفئدة القوم يف �شراك 

فنت ال�شيطان و�شباكه، كت�شاقط الفرا�س يف توّهجات اأتون النار.
الراوي:

واإن احل�شم يف املوقف، خ�شي�شة تاأباها االأج�شام اله�شة، ترتع�س اأمامها 
كري�شة يف مهب الريح، فيتمل�س احلبيب عن حبيبه، ويزيغ الرفيق عن 
رفيقه، ويخَيّب ظن االأخ باأخيه، ويخذل فيه ال�شديق �شديقه، وي�شمت 
بها العدو بعدوه، لكن حلظة احل�شم تلك تبقى كاخلامت بيد النفو�س 
�شاءت..  ــّى  اأن تديره  ال�شلبة،  واالإرادات  احلــرة،  واالأرواح  الكبرية 

بلحظة عرفان، واأ�شمى االإ�شراقات يف كيان هذا االإن�شان.
صـــوت الحـّر:

هل.. هل للتائب من عفو يا بن ر�شول اهلل؟ وهل من رحمة يا اأبا عبد 
امل�شرعة  اأبوابها  تكونوا  اأن  اإاّل  واأبى  العزة،  رب  ا�شطفاكم  وقد  اهلل؟ 
بل  النار،  من  العتق  مفتاح  وبحبكم  اجلنة..  اإىل  وطريقه  للعاملني، 
جعلكم فلك الدنيا �شوب االآخرة.. ناج من ركبها، هالك من تخّلف عنها، 
القرار،  فلكم  اختاروا..  هيا  العبارة  ب�شريح  لعباده  تعاىل  اهلل  وقال 

واالختيار بني اجلنة والنار؟ 
بل انتم االأنوار العلوية املنبعثة  من توهجات قب�س اأ�شماء اهلل احل�شنى، 
ومداد كلماته القد�شية، فخذ يا �شيدي ما �شئت يف عني اهلل، وابق ما  

�شئت، اإليك رقبتي.. فال تاأخذ بلحيتي، يا موالي.. يا اأبا االأحرار.
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* ورد سهوا بحلقة العدد السابق من المجلة )الثالثة( والصحيح الرابعة لذا اقتضى التنويه

الراوي:
اأال فام�س حّرًا.. قال له احل�شني )�شالم اهلل عليه(، ال ينبغي يل واإن 
كنت ويل االأمر فيكم، واحلجة يف االأر�س عليكم، اأن اأكّبل ما اأطلقه 
اهلل تعاىل برحمته، وقد اأدى هذا اللطف االلهي اإىل ا�شتحقاق لك 
باالأحقية.. لتعود منك اليك، فما اأخطاأت اأمك حني �شّمتك احلر، 
ال�شعيد  اأنت احلّر يف الدنيا، و�شتظل  و�شتبعث حّرًا يف االآخرة كما 

االأ�شعد ما بينهما، وها اأنت تثبت باأنك �شوت احلرية اخلالد.
منلــوج داخلي للحر:

اأهوائه ومطامعه و�شهواته،  ليواجه عبودية  االإن�شان..  حّرًا خلق 
حّرًا  وال�شلطان،  واجلاه  املال  بلذة  نف�شه..  يف  الكامن  الدنيا  وحب 
ياأتي، وحّرًا ميوت، وحّرًا  لبارئه حّرًا، وقبلها حّراًّ  نزل كي ي�شعد 
يبعث.. فيقف عاريًا اإال من اأعماله بني يدي عدل اهلل.. القائم قبل 
الكينونة، والباقي بعد فنائها، والعبودية تعادل رغائبه واأطماعه 
و�شهواته.. بل ن�شيانه هلل، وظلمه لنف�شه وللنا�س، بعبادته لذاته 

وال�شيطان.
صــــوت الحـّر: 

اإال  ياأن�س  البع�س ال  بال  فما  االإن�شان.. كي مي�شي حّرًا،  حّرًا جاء 
امتدادات  كل  االآن  اأفــق  يف  ويكّبل  اإرادتـــه،  بها  يغّل  كي  بالذل.. 
التاريخ، وال ي�شعى اإال لهوانه.. بطغيان هيجان ال�شهوات، واالن�شياق 
اخللود..  م�شرية  زحــف  يف  العابرة  حلظته  ابــن  كاأنه  لذتها،  مع 
انه  بيد  ويتمرد،  احلرية..  فتقلقه  االأبد،  حتى  االأزل  من  املمتدة 
ي�شتكني فتهداأ غوائله، ال�شتمرار جور الطغيان، فكم .. كم جباًل من 

العبودية؛ يكافئ ذرة حرية فقط يف امليزان؟! 
يف  وتكمن  لالإن�شان  اهلل  وهــب  ما  اأجمل  الوا�شع  مبداها  احلرية 
على  قوة  اأكرب  ت�شتطيع  فال  االأحــد..  الواحد  هلل  العليا  عبوديته 
كي  هــواه  لوثة  ت�شيبه  اأو  عبادته،  عن  به  حتيد  اأن  من  ــس  االأر�

العبودية  يختار  فمن  واإال  �شواه،  بوجود  ودراية  فهم  دون  ي�شرك 
ال�شفلى يف اأن يحب قبيحًا، اأو يكره جمياًل!

الراوي:
احلرية عدل اهلل على االأر�س.. حجته البالغة، وم�شيئته ال�شارية، 
وجه  على  عر�شه  وظل  خطاه،  ورزانــة  اأنفا�شه،  وعبق  ونامو�شه، 
االأر�س، ال.. بل اإن احلرية براق يعرج يف حلظة نحو عنان ال�شماء، 
ال�شرمدية..  االإنثياالت  غب�س  يف  القد�شي  النور  بوهج  في�شتحّم 
بظالل العر�س باأية حلظة ومن اأي مكان منذ الذر وحلد االآن والآخر 
االأزمان، واخلال�س منها ما كان عبودية حم�شة هلل، من دون �شراكة 
لالأنداد.. بتحكيم العقل وحتّكمه، وهو ما يبحث عنه االن�شان  احلّر 
اأبدًا، والعبودية ما كان يف الظاهر، حتررًا بال�شرك مع عبادة اهلل.. 
يف  والتهاوي  وال�شهوات،  الهوى  بتزيني  وال�شيطان..  الذات  بعبادة 

قيد التطبع، وتراكم رين االأوهام.
صـــوت الحـر:

اجل.. فاإن العقل حرية جّله، وال�شهوة عبودية كلها، بالعقل يثاب 
ظالمية  على  عقله  نور  �شّلط  اأحد  من  فما  يعاقب،  وعليه  االإن�شان 
اإاّل انهزمت عبودية �شهواته، وعا�س احلقائق حّرًا، وجتلت  جهله؛ 
وهي  االمتحان..  �شاعة  تاأزف  حينما  اخلتام..  يف  قراره  �شجاعة 

حلظة ح�شم قد ال تتكرر اأبدًا.
الراوي:

قرار املرء ي�شاوي حريته، وحريته ت�شاوي �شدقه، و�شدقه ي�شاوي 
�شوابه،  ي�شاوي  واإخال�شه  حتديدًا،  اهلل  وبني  بينه  ما  اإخال�شه 
و�شوابه ي�شاوي �شربه يف ك�شر احلواجز يف نف�شه االمارة بال�شوء، 
تعاىل،  اهلل  يف  اأيامه  النطالقة  املكّبل  ترابه..  قيد  عن  والتمرد 
ملكوته  يف  الرحمة  مظان  نحو  والت�شامي  �شبيله،  يف  والت�شحية 

االأعلى.. حيث ال�شعادة االأبدية، والنعيم املقيم.
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سميّ قرباَن–البو كتايب-

الى روِح الشهيد السعيد )باسم حمادي جابر البطاط(

عصفتْ به الروحُ العلوية بأخيلتهِ،وهو يقرَأ الباقيات الصالحات.صّلى صالة الشكر،وخرج متوجهًا الى قاهر 
االبطال،وصنديد بدر،وحنين وقالع باب خيبر،الغالب على كل غالب علي بن أبي طالب.دخل حضرته ونسائم 

الفجر االولى تتألأل على وجههِ.أحس بلسعات ريح تغرز نبالها الثلجية على محياه.أسرع بخطواتهِ نحو 
الصحن الشريف،فقد اعتاد الدخول من باب القبلة.بمجرد أن دخل الصحن جثا على ركبتيه باكيًا.قائاًل في 

همس نفسه:موالي سأشرع بتنفيذ واجبي الشرعي.فقد اكتشفت أن الذي يشغل ذهني لم تكن دراستي 
الحوزوية فحسب،بل الجهاد في سبيل اهلل،والوطن والمقدسات...

حيدر عاشور
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مل أكد أصل هناية القلق الذي يعرّص أحشائي حتى وجد الشهادة 
تنطق باسمي.موالي،وأكثر عجبًا أن أتذّكر كل جزء من حيايت، 
وسط ليلة تعبدية أبحث هبا عن ذايت.رأيُت مدرستي االوىل يف 
املدينة.ورحت  قضاء  كتايب-يف  اخلالصة–البو  البرصية  قرية 
أعيد كل تفاصيلها واملسؤولية التي انيطت يب، وأنا شاب يافع 
العلم  أسلك طريق  أن  العلوي«وجيب عيّل  السيد  أطلق عليه« 
اىل  قريته  يغادر  شاب  أول  قريتي.فكنت  أجل  من  واملعرفة 
اهلل«صى  رسول  بعاممة  معّمام  اليها  ويرجع  االرشف  النجف 
العلوي.اآلن  ح��وراء  وسلم«.ويشارايّل:أبو  وال��ه  عليه  اهلل 
وأخويت  أمي  االربع،ترك  ترك«حوراء«وأخواهتا  الوقت  حان 
سأذهب اىل سيد«محادي«مرضجًا بدمي هو من عّلمني أن أنطلق 
االمام  جدي  أن  وشباهبا،عّلمني  القرية  أجل  من  احلياة  نحو 
طفولتي  قضيت  خطوايت.فقد  السالم(سيبارك  احلسني)عليه 
ما  القرية.أسمع  يف  الوحيد  احلسيني  سيد«محادي«اخلطيب  مع 
يرسده من فواجع تكرس اخلواطر والقلوب عى احلسني الشهيد.
ورغم االمراض التي رافقت حيايت،ووصويل حد املوت كان أيب 
يصحبني ملجالسِه احلسينية،وأمي تنقلني من طبيب اىل آخر كم 
عانت هذه احلبيبة،وأنا أشهق املوت كل يوم عى صدرها.لكن 
الطبيب االهلي سّبب يل االسباب أن أكون معاىف بإذن اهلل تعاىل.
ليودعني  »محادي«  سيد  االول  ومعلمي  الروحي  االب  رحل 
سعة  يّف  وج��دوا  الذين  احلوزويني  االساتذة  خرية  بيد  أمانة 

العقل ورسعة البدهيية وطهارة املنشأ فالتحقت باحلوزة العلمية 
هجرية.  1429 املوافق   2009 عام  مطلع  االرشف  بالنجف 
عيد  مدرسة-القوام-الدينية.ويف  يف  احلوزوية  حيايت  وبدأت 
تّوجت  هجرية   1434 املوافق  2012م  عام  من  االغر  الغدير 
بتاج رسول اهلل–العاممةالسوداء- وارتديت-الزي احلوزوي-

السيد«محادي«وأنفاسه  والدي  به  حيلم  كان  طاملا  الذي  الديني 
الطاهرة كانت ترافقني كي  ال أنسى أن نسبي يرجع اىل اإلمام 
نجاحات مميزة  الدراسة،وحققت  الشهيد،وتقدمت يف  احلسني 
بني طلبة العلوم االسالمية يف النجف االرشف.وعند رجوعي 
اىل قريتي فقد وجدهتا واقفة عى قدم وساق الستقبايل،فأنا أول 
مّعمم علوي يف القرية رغم كثرة العلويني فيها. وحني جاء النداء 
الكفائي للجهاد ضد الرايات السود من مهج االعراب ومرتزقة 
من  وحتولت  احلوزوية،  احلياة  البالد.توقفت  وخونة  االجنبي 
املتطوعني للجهاد مرشدًا ومقاتاًل  نظري اىل عميل فكنت أول 
الكونني  إمام  يوّدع  أنه  هبا  أشعر  التي  اللحظة  هلذه  أتوقف  ومل 

وقّسورة االسالم الذي ال مثيل له وال شبيه بحياتنا الفانية،بل 
أوّدع النجف االرشف بأرسها.سيدي يا عيل،ما أن بلغت هناية 
استذكاري االول من جديد عصفت يب روح الشهادة وأنا أرى 
نفيس مرفوعًا عى االكف بحرضتك.وبدون شعور أو تصميم 
سابق أسمع نفيس تقول:أعتقد أنني سأصحو يف أيامي القالئل 
املنى. غاية  ستكون  شهيدًا،وتلك  أصبحت  وقد  نفيس  ألجد 
كان يتمنى يف رسه لو كانت هناك إشارة غيبية،والفجر قد جتاوز 
باردة. نسمة  بوجل  الصباح،وتنسل  شمس  وأرشقت  الظالم 
العلوية. باإليامن عطر احلرضة  استنشق بعمق وبسعادة مفعمة 
وفجأة حتولت روحه من السعادة اىل الذهول،كأنه كان امتحانا 
عظياًم لقوته يف أخذ القرار النهائي يف زيارة استاذه وإمام عرصه. 
قليل،حيرقها  قبل  آمنة  كانت  التي  دواخله  جديد  من  والتهبت 
الوطن–املقدسات– إجابتها:  يف  البطيئة  االسئلة  بوقود 
واملذهب-كلها  العقيدة  العليا–  الدينية  االرض–املرجعية 
تسمى  التي  القذرة   واجلرذان  الزواحف  من  خميف  كم  مقابل 
حيلمون  ومن  البالد  خونة  بمعية  اندسوا  ب�)الدواعش(الذين  
يقىض  حتى  باملوت  يرغب  مل  املقيتة.كأنه  الصدامية  بالرجعة 
ومذهبه  العراق  عى  واحلاقدة  الطامعة  العامل  جراثيم  كل  عى 
االسئلة  لكل  الفاين  اجلسد  فقال:فداء  احلمية  وعقيدته.أخذته 
التي مل أحصل عى أجوبتها إال بالقتال يف سواتر الصد،وساحات 
هذه  علمتها  وقد  حتن  مل  ساعتي  حويل،لكن  الوغى،واملوت 

الليلة فّودعت من أحب وها أنا أمام دار العلوم الكونية وصامم 
وروحه  بلية.جسمه  كل  من  الوطن  نجاة  وباب  الفقراء  امان 
السيد  القائمني عى راحة  يتحدث مع  تشاهبت عطورمها،وهو 
السيستاين )دام ظله(:جئت لزيارة السيد فربام تكون هذه آخر 
رؤية لوجه سيدنا املعظم!!.سيدي:مّسني ليلة أمس حتى فجر 
فوق  باملصّدق،أرى  أكن  الطفولة،والسنوات،مل  وهج  الصباح 
كفي ذكرياهتا ورشف الشهادة،سّولت نفيس بام تذكرت فام كان 
خطو الرجاء غري صحو عند أمري املؤمنني، يوحد يّف البقاء. فام 
حتى  الصقالوية-  ناحية  -الفلوجة  مدينة  يف  قاطعه  وصل  أن 
نالته املنية فجر صباح 7/ 7/ 2015م كان يوم 19 /رمضان/ 
1436 ه� حيث التحم اللقاء بالسؤال واجلواب. صار اجلواب 
اشتاق  احلقيقية،ولطاملا  االبدية  احلياة  فجر  يلتقي  كأنام  حقيقة، 
وأخيه  احلسني  حول  وطاف  احلي  جدثه  االكف  اليها.رفعت 
عيّل  قريته-البوكتايب-وأمريه  وزار  العباس  الفضل  ايب 

الويل،ليسكن وادي السالم أمان.

دخل الصحن جثا على ركبتيه قائاًل: موالي اكتشفت أن الذي يشغل ذهني لم 
تكن الحوزة،بل الجهاد في سبيل والوطن والمقدسات
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النهضة  إّبان  التضحية، سواء أكانت  الحسينية، وهي مفردة  النهضة  الباحث على مفردة مهّمة في  رّكز 
اإلنسان  أهّمية صناعة  فيها  بّين  بمقّدمة  العالقة  لهذه  المعاد، ممهدًا  بعقيدة  ارتباطها  بعدها، ومدى  أم 
من خالل النّص الديني المنعكس على سلوكه، وكذلك النهضة الحسينية المعين الصافي لرفد اإلنسان 
وهي  الباحث،  تواجه  مشكلة  عرض  ثّم  إلهي.  إنسان  لصناعة  والكفيلة  الراقية  والمبادئ  القيم  بهذه 
ت من صّحة المنقول إلينا من النصِّ الديني من خالل األسانيد، وأعطى حلوالً ترفع اإلشكالية  مشكلة التثبُّ
الحسين  لإلمام  خطبٍة  من  كلمات  بتحليل  بدأ  ثّم  إلينا.  ُنقل  لما  االطمئنان  إلى  نصل  لكي  المتقّدمة؛ 
ومعطياتها،  باللغة  فبدأ  المعاد،  وعقيدة  التضحية  مفهوم  بين  االرتباط  خاللها  من  ليبّين  السالم(،  )عليه 
بال  الباذلون  التضحية:  مجال  في  ثالث  طوائف  على  الناس  تقسيم  إلى  وأشار  لها،  الرسالية  المعاني  ثّم 
شروط، والباذلون بشروط، والبخالء.  ثّم انتقل إلى الركن الثاني في هذه الثنائية وهو عقيدة المعاد، وبدأ 
ببحث لغويٍّ لمفردتي )التوطين( و)اللقاء( الواردتين في كلمة اإلمام الحسين )عليه السالم(، وأنهى بحثه 
بخالصة للتحليل الّلغوي ولألبعاد الرسالية للتضحية والمعاد، ثّم بّين في الخاتمة أهّمية ثنائية مفهومي 

)التضحية والمعاد( في النهضة الحسينية، واليكم بعضا مما اورده الكاتب في مقاله..

يف نه�شة االإمام احل�شني 
ثنائية التضحية والمعاد... 

الكاتب: طّبي اأحمد �شريف - باحث اإ�شالمي/ اجلزائر
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النهضة  أمهية كلامت اإلمام احلسني )عليه السالم( يف تعريف 
احلسينية

)عليه  ألقاها  كلامت  الكثرية  احلسينية  النهضة  مفردات  بني  من 
السالم( يف مناسبات وأزمنة وأمكنة خمتلفة من رحلته اىل كربالء، 
التي كانت ّتشكل املجتمع االسالمي  الطبقات  مستهدفا هبا مجيع 
آنذاك...، وكذلك حماوراته ولقاءاته املختلفة مع بعض الشخصيات 
التي التقاها خالل رحلته، ونعتقد ان جتميع هذه الكلامت وتنظيمها 
ثم دراستها بشكل علمي ممنهج يف مجيع االبعاد من شأنه ان يشكل 
للوعي  مهام  وراف��دا  احلسينية  النهضة  حول  ضخمة  جمموعة  لنا 
احلسيني ال ينضب ابدا، ولقد جاءت هذه الكلامت مثل السلسلة 
الذهبية، من حيث التسلسل وارتباط بعضها ببعض، فهي تشكل 
والتصدي  احلقيقي  االسالم  نرش  هو  النهاية  يف  واحدة  منظومة 

لالستكبار.

كلامت االمام احلسني )عليه السالم( ومشكلة السند
يف كثري من االحيان قد نواجه مشكلة بعض الكلامت غري املسندة، 
املسلاّمت  من  تعد  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  هنضة  ان  رغم 
يالحظ  قد  انه  اال  فيها،  ُيامري  ان  الحد  يمكن  ال  التي  التارخيية 
بعض النقص يف نقل بعض اجلزئيات التي ختص النهضة احلسينية 

من جهة االسناد.
ايدينا  بني  التي  »اخلطبة  عنها:  قال  لإلمام  خطبة  الكاتب  وتناول 
امهيتها  رغ��م  يذكرها  اسناد  عى  هلا  نعثر  مل  التي  الكلامت  من 
وعظمتها، ولرّبام يُشكل عليها اهنا مل ترد يف امهات كتب املسلمني 
الشيعة، ولربام حتى التارخيية، بل يزعم اهنا جاءت فقط عن كتاب 
بتقٍص  ولكن  تلته،  التي  والكتب  طاووس  ابن  للسيد  )اللهوف( 

بسيط وجدنا ان ثلة من املصادر ذكرهتا ومنها )نثر الدر( ملؤلفه ايب 
سعيد منصور ابن احلسني اآليب )ت421 ه�(، وكذلك )نزهة الناظر 
)اعالم  من  احللواين  احلسن  بن  حممد  بن  للحسني  اخلاطر(  وتنبيه 
احليل  نام  البن  االحزان(  )مثري  وكتاب  اهلجري(،  اخلامس  القرن 
)645ه�(، أما بالنسبة لسندها، فال اثر بالفعل لسند هذه اخلطبة، 
ملحمد  امَلجالس(  وزينة  امُلجالس  )تسلية  كتاب  يف  وجدناه  ما  اال 
بن ايب طالب املوسوي من )اعالم القرن العارش اهلجري(، وهبذا 
الشكل: »روي عن زيد بن عيل عن ابيه – بحذف االسانيد – قال: 
خطب احلسني )عليه السالم( بأصحابه فحمد اهلل واثنى عليه، ثم 
قال: اهيا الناس خط املوت عى بني آدم...« وساق اخلطبة، وعى 

هذا االساس فاخلطبة غري مقطوعة الصدور«. 
جتيل عقيدة املعاد يف النهضة احلسينية )موًطنا عى لقاء اهلل نفسه(

َعَماًل  َفْلَيْعَمْل  ِه  َربِّ لَِقاء  َيْرُجو  َكاَن  َفَمن  َواِحٌد  إَِلٌه  ُكْم  إهَِلُ اَم  َأنَّ  ...}
ِه َأَحًدا )الكهف/110(}، وقوله تعى:  ْك بِِعَباَدِة َربِّ ا َواَل ُيرْشِ َصاحِلً
ْم َأْجًرا َكِرياًم )األحزاب/44(}،  ُتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َساَلٌم َوَأَعدَّ هَلُ {حَتِيَّ

َراِجُعوَن  إَِلْيِه  ��مْ  ُ َوَأهنَّ ِ��مْ  َرهبِّ اَلُقو  مُّ ��م  ُ َأهنَّ وَن  َيُظنُّ ِذيَن  {الَّ وقوله: 
حتديد  يف  وحديثا  قديام  املفرسون  اختلف  لقد  )البقرة/46(}، 
معنى لقاء اهلل، فذهب البعض منهم اىل اعتبار التقدير يف الكالم، 
البعض االخر  اي بمعنى ان لقاء اهلل لقاء ثواب وجزاء فيام فرسه 
إمكانية  عى  الدليل  أما  النشور،  يوم  واحلساب  والقيامة  بالبعث 
لقاء اهلل عن طريق الشهود باالعتامد عى نصوص القرآن الكريم، 
والدالئل العقلية املحكمة، واألخبار الصحيحة الواردة عن النبي 
األكرم )صى اهلل عليه وآله( وأهل البيت )عليهم السالم( استطاع 
القلبية والشهود  الرؤية  لقاء اهلل عن طريق  إثبات  املفرّسين  بعض 
عى  كشاهد  الطباطبائي  العالمة  كالم  فقط  هنا  وننقل  الباطنية 
ذلك باعتباره مفرسا وفيلسوفا حميطا بآراء املفرسين من املتقدمني 

واملتأخرين.
االبعاد الرسالية لثنائية التضحية واملعاد

قول االمام )عليه السالم(: »فمن كان باذال فينا مهجته، موّطنا عى 
الباب عى مرصاعيه لكل  فتح  قد  معنا«،  فلريحل  نفسه،  اهلل  لقاء 
ولكل  جمتمعاهتم  يف  االصالح  طالب  ولكل  والثائرين  العاشقني 
طالبي الشهادة من اجل اعالء كلمة احلق، فالنداء موجه اىل جمتمعه 
العصور  عرب  بقضيته  املؤمنني  كل  واىل  61ه�  سنة  معه  احلارض 

املتالحقة يف املستقبل.

)عليه  اإلمام  نهضة  إىل  االنضامم  ان رشط 
السالم( وقافلته واستحقاق الوسام الحسيني، 
هو بذل املهجة يف سبيل الله، والتضحية من 
وتوطني  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  أجل 
الصحيح  بالتدين  الله  لقاء  عىل  النفس 

والرتبية االميانية. 
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ويبدأ الكربايس برسم خريطة العمل هبذا الكتاب �� كعادته 
يف كل أجزاء املوسوعة �� ويشري ببوصلته البحثية إىل فحوى 
كل فصل منه وقد أوضح ذلك يف عرش نقاط، ففي املقدمة 
يتحدث بإجياز عن كل فصل ويشري إىل أمر مهم قد خيفى 
عى الكثري وهو: »أن املجمع العلمي الذي يعربَّ عنه اليوم 
باحلوزة«  القديمة  املصطلحات  يف  عنه  يعرّب  كان  باجلامعة 
لدى  اإلمامي  املصطلح  يف  عرفت  التي  احل��وزة  )أن  كام 

جمموعة،  التعليمية  املؤسسات  هي  واملتعلمني  الدارسني 
يف  كانت  واإلسالمية  العربية  العلوم  فيها  تدرس  والتي 
العهود السابقة تضم أساتذة وطالبا يف شتى العلوم العربية 
والفلكية  واجلغرافية  والتارخيية  والطبيعية  واإلسالمية 
والرياضية والطب والصيدلة والفيزياء والكيمياء إىل غريها 
تضم  حضارية  »جامعات  عن:  عبارة  فكانت  العلوم(  من 
س فيها مجيع مناحي املعرفة  عددا من الكليات واملعاهد تدرَّ

كربالء منبر العلم والعلماء ...  
أضواء على الحركة العلمية في المدينة المقدسة 
حاجة اإلنسان إلى العلم ال تقّل عن حاجته إلى الرغيف, فبالرغيف يواصل الحياة وبالعلم يعطي معنىً 
للحياة, فالعلم هو عنوان األمة المتحضّرة الساعية إلى الرُقي والتقدم في كل مجاالت الحياة, والعلم 
هو الذي يصنع اإلنسان, ويهّذب سلوكه, ويوجّهه نحو كل ما هو مفيد ألبناء جنسه. وقد دأبت األمم 
المتحضّرة على االهتمام بعلمائها ومثقفيها, فهم رمز لحضارتها, وعنوان لتحضّرها وإبداعها في 
ــ  تقاليدها وتراثها  المحافظة على  ــ مع  الثقافات  الحياة, كما دأبت على تالقح  سيرها نحو مواكبة 
في سبيل اكتساب الخبرات والتقارب مع الشعوب لخدمة اإلنسانية. ووفق هذا المفهوم كرس العالمة 
أجزاء موسوعته  من  المائة  بعد  التاسع  الجزء  الكرباسي  األستاذ محمد صادق  الفقيه  والعالم  الشيخ 
)دائرة المعارف الحسينية( للحديث عن الحركة العلمية في كربالء وها هو الجزء األول منه والثالث من 

ضمن سلسلة باب )أضواء على مدينة الحسين(.  

ح�شني النعمة
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إال أن دورها انحرس مع األسف بعد أن حط قدم االحتالل 
عى هذه األرض املقدسة«. 

وعن )تاريخ احلوزات العلمية( يف اإلسالم فإن أول حوزة 
يف احلارضة اإلسالمية هي حوزة املدينة املنورة التي أسسها 
يلقي  حيث  مسجده  يف  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صى  اهلل  رسول 
حمارضاته عى أصحابه ثم اتسعت احلوزات العلمية لتشمل 
ومرص  واليمن  البحرين   �� العربية  اجلزيرة  إىل  إضافة   ��
وقد  وإي��ران  واألندلس  أفريقيا  وشامل  والعراق  والشام 
وفروعها  احلوزات  هذه  عن  احلديث  يف  الكربايس  توسع 
يف كتابه )احلسني والترشيع اإلسالمي( وبني خصائص كل 

واحدة منها واكتفى هنا بعرض موجز هلا.

أما )تاريخ حوزة كربالء( فيتحدث الكربايس بالتفصيل عن 
احلركة العلمية عرب مراحلها ابتداًء من القرن األول وتطور 
هذه احلركة عند متصريها ووفود العلامء واملحدثني واألدباء 
هذه  يف  السالم(  )عليهم  املعصومني  األئمة  ودور  إليها 
)عليهام  الكاظم  واإلمام  الصادق  اإلمام  وخاصة  احلركة 
جمالس  وعقد  بأصحاهبام  واجتامعهام  زيارهتا  يف  السالم( 
العلم فيها، وما إن حل القرن الثالث حتى أصبحت كربالء 
حارضة علمية و)استوطنها الكثري من أرباب العلم واجلاه 
اإلمام  ابن  العابد  حممد  ابن  املجاب  إبراهيم  السيد  ومنهم 

موسى بن جعفر وابنه حممد احلائري(
وينقل الكربايس صورة لكربالء يف ذلك الوقت عن كتاب 
)إن  يقول:  حيث  الكليدار  حسن  ملحمد  احلسني  مدينة 
الذين  بالزائرين  الثالث مزدمحة  القرن  كربالء كانت خالل 

يفدوهنا من كل حدب وصوب لزيارة مرقد اإلمام احلسني 
عليه السالم وكانت أسواق كربالء عامرة تسودها الطمأنينة 
فتؤمها القوافل ومنهم من يؤثر السكنى ومنهم من يعود إىل 
بالده وهنا كثرت فيها القبائل العلوية وغري العلوية وأخذت 
تتمرص شيئا فشيئا وكذلك زارها كبار رجال احلديث والسري 
من رجال اإلمامية وأخذوا يف تدريس مسائل الدين والفقه 
لسكاهنا املجاورين والزائرين فاتسعت احلركة العلمية فيها 

وصار الطلبة يقصدوهنا من خمتلف األمصار(.
واالزده���ار  واالت��س��اع  بالتطور  احلركة  ه��ذه  أخ��ذت  ثم 
برز  الرابع  القرن  العلم ففي  وأفرزت أسامء المعة يف سامء 
اسم عباس بن عيسى الغارضي، وابنه حممد، ومحيد بن زياد 
النينوي، الذين تصدروا جمالس التدريس وخترج عى أيدهيم 
الشيخ  قدوم  الرابع  القرن  وشهد  العلم،  رجال  من  كثري 
الطويس إىل كربالء من بغداد فبقي فيها فرتة قبل أن يغادرها 
إىل النجف ومن أعالم ذلك القرن يف كربالء الفقيه هاشم بن 
إلياس احلائري وحفيده إلياس بن حممد بن هاشم احلائري، 
أما القرن اخلامس  والسادس فقد عاشت فيه كربالء ذروة 
الكبرية،  العلمية  العلمية وبرزت كثري من األسامء  حركتها 
أما يف القرن السابع فقد شهدت كربالء والدة أحد رموزها 
الذي  املوسوي  معد  بن  فخار  السيد  وهو  التاريخ  عرب 
احلركة  وتواصلت  واألدب،  الفقه  أعالم  يديه  عى  خترج 
أعالم  من  وأف��رزت  والتاسع  الثامن  القرنني  يف  العلمية 
الفقه واألدب كثريا من األسامء، وشهد القرن العارش قدوم 
شهد  كام  إليها،  املصباح  كتاب  صاحب  الكفعمي  الشيخ 
السيد  أبرزهم  العلامء  من  كثري  بروز  عرش  احلادي  القرن 
شمس الدين الشريازي، كام شهد القرن الثاين عرش والدة 
نجم ميضء يف سامء العلم هو العامل الكبري الشهيد نرص اهلل 
من  كثري  نزوح  شهد  فقد  عرش  الثالث  القرن  أما  احلائري، 
األرس العلمية إليها من خمتلف البقاع حتى أصبحت كربالء 

بمثابة جامعة علمية كبرية.
األول  الديني  املركز  كربالء  كانت  عرش  الرابع  القرن  ويف 
ثورة  قائد  ال��ش��ريازي  تقي  حممد  الشيخ  اهلل  آي��ة  بوجود 
بتسلط  الكربالئية  احلوزة  نشاطات  انحرست  ثم  العرشين 

النظام البعثي اجلائر عى مقاليد احلكم يف العراق.

القرن  يف  األول  الديني  املركز  كربالء  كانت 

الرابع عرش بوجود آية الله الشيخ محمد تقي 

انحرست  ثم  العرشين  ثورة  قائد  الشريازي 

النظام  بتسلط  الكربالئية  الحوزة  نشاطات 

البعثي الجائر عىل مقاليد الحكم يف العراق
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أعمال  العثمانية من  الدولة  به  ما قامت  الحسيني وعن  العزاء  نتحدث عن مراسيم  البحث  في هذا 
قمعية ضد محبي آل البيت )عليهم السالم( خالل فترة حكمهم لبالدنا اإلسالمية والتي امتدت ألكثر 
من )400( عام، وما أن تأسست هذه الدولة في القرن الثامن الهجري حتى بدأ سالطينها ووالتها 
وتركيا)1(  ولبنان  وسوريا  العراق  أبناء  وخاصة  الطاهرة  العترة  وموالي  محبي  ضد  تعسفية  سيرة 

وغيرها من المناطق التي سيطرت عليها.

وذكر العالمة السيد محسن األمين في موسوعته الرائعة ))أعيان الشيعة -ج1- ص112(( ان السلطان 
سبعين  وقيل  الف  أربعين  وحدها  بـ)تركيا(  اآلن  عليها  يطلق  التي  األناضول  في  قتل  األول  سليم 
الحفاظ على  الشيعة وشبابها من  رجال  الخسيسة  األعمال  تردع هذه  ولم  ذلك ألنهم شيعة،  ألفًا 
أفكارهم وتقاليدهم واقامتهم للشعائر الحسينية التي أربكت الحكام الطغاة ألن كلمة )يا حسين( 

تهز عروشهم.

�شعيد ر�شيد جميد زميزم

عاشوراء 
        في

العهد العثماني
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وابعد  الشيعة حيث سجن وقتل  العثامنية يف مالحقة  السلطات  استمرت 
عرشات االالف منهم اال اهنم كانوا غري آهبني هبذه االعامل الرشيرة حيث 
والبساتني()2(  )الرساديب  يف  احلسيني  العزاء  مراسيم  يقيمون  كانوا 
وخاصة  احلالة  هذه  واستمرت  السلطة  اعني  عن  البعيدة  النائية  واملناطق 
يف العراق اىل ان توىل الوايل )عيل رضا( حكم العراق وكان هذا من اتباع 
الطريقة البكداشية وهي احدى طرق الصوفية املوالية آلل البيت )عليهم 
السالم ( املتواجدين يف املانيا والبوسنة واهلرسك ويوغسالفيا( إضافة اىل 
تركيا حيث يتواجد االن يف تركيا اكثر من )25()3( ماليني شخص يطلق 
عليهم العلويون وقد زار كاتب هذه السطور احد مساجدهم واطلع عى 

بعض الشعائر احلسينية التي كانوا يقيموهنا يف مدينة إسطنبول الرتكية.
بعد تسلم هذا الوايل مسؤولية حكم العراق ذهب إليه وفد من أتباع أهل 
وكيف  سبقوه  الذين  الوالة  قبل  من  يعانوه  كان  ما  له  ورشحوا  العراق 
يقيمون هذه  الشعائر احلسينية وأهنم كانوا  إقامة  العراقيني من  أهنم منعوا 
املراسيم يف الرساديب والبساتني فقال هلم ما نصه: ))أنه من اآلن وصاعدًا 
بنوع  العراق  أبناء  متتع  وهكذا  السطوح(()4(  فوق  املراسيم  هذه  ستقام 
)1800(م  العام  املطلع  يف  عالنية  املراسيم  هذه  بدأت  وقد  احلرية  من 
واستمرت فيام بعد بسبب ضعف الدولة العثامنية وخاصة بعد أن متكنت 
بريطانيا من التغلغل يف منطقة الرشق األوسط واخلليج العريب حيث حاول 
الوالة العثامنيون الذين تولوا حكم العراق واملناطق األخرى التابعة للنفوذ 
بعض  واإلسالمية  العربية  للشعوب  القمعية  سياستهم  تغيري  من  العثامين 

اليشء خوفًا من انتشار التذمر بني صفوف هذه الشعوب.
بتحفظ شديد  القيام هبا  الشعائر احلسينية عى  احياء  القائمون عى  استمر 
أسلوبًا جديدًا  العراقيون  استعمل  وقد  اجلائرة  السلطة  أعني  لالبتعاد عن 
أال وهو تقديم األموال إىل أزالم السلطة مقابل عدم االصطدام هبا وهكذا 
استمرت الشعائر احلسينية املباركة وإىل يومنا هذا بالرغم من أهنا تعرضت 
للقمع يف الزمن العفلقي اجلائر وهو ما سنتحدث عنه فيام بعد حيث أعددنا 
بحثًا مفصاًل عن هذا املوضوع والذي سننرشه الحقًا فيام بعد يف األعداد 

الالحقة ملجلتنا الغراء )األحرار(.
هبذه  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  حمبي  نعزي  أن  إال  يسعنا  ال  وهنا 
الفاجعة األليمة وندعوهم اىل التمسك بإقامة املراسيم احلسينية مع التزامنا 
)عليه  احلسني  اإلم��ام  قبة  حتت  ودعاؤنا  الرشيدة  املرجعية  بتوجيهات 
السالم( وأخيه أيب الفضل العباس )عليه السالم( أن يذهب هذا البالء عن 

بالدنا وسائر بالد املسلمني بعون اهلل تعاىل.

اليزدي يف  تقي مصباح  الشيخ حممد  يقول 
ال  ملاذا  عاشوراء(  مراسم  إحياء  يف  )نظرة 
يناهز  ما  عليها  مّر  قد  حادثة  إحياء  من  بّد 
1360 عامًا؟، وملاذا ال بّد من إقامة مراسم 

اإلحياء هلذه الذكرى؟...
عسريًا  ليس  ال��س��ؤال  ه��ذا  ع��ى  اجل���واب 
شاب  ألّي  نبنّي  أن  املمكن  من  ألّنه  جدًا؛ 
يمكن  جمتمع  كل  يف  املاضية  احل��وادث  أّن 
ذلك  مصري  يف  ضخمة  آث��ار  هلا  تكون  أن 
احلوادث  تلك  املجتمع ومستقبله، وإحياء 
هو يف الواقع لوٌن من إعادة النظر والصياغة 
للناس  يتيرس  حّتى  احلادثة  لتلك  اجلديدة 
فقد  ذلك  عى  وع��الوة  منها،  ينتفعوا  أن 
تقوم  أن  عى  البرشية  املجتمعات  اعتادت 
املايض وأن جتّلها وتضفي  بإحياء حوادث 
واّن  والتقدير،  االح��رتام  من  ألوانًا  عليها 
العامل حييون ذكريات مثل  العقالء يف  مجيع 
األمر  ويتم هذا  البارزة،  الشخصيات  هذه 
حسب واحدة من أقدس الرغبات الفطرية 
مجيع  أع��امق  يف  سبحانه  اهلل  أودعها  التي 
الناس، ويعرّب عنها ب� )حس االعرتاف بحق 
لآلخر(،  باجلميل  االع��رتاف  أو  اآلخ��ر، 
فهناك رغبة فطرية موجودة يف أعامق مجيع 
َمن  بحقِّ  لالعرتاف  تدفعهم  وهي  الناس 
أسدى إليهم خدمة، وعليهم أن يتذّكروها 
وحيرتموا ذكراها، وبذلك ستكون األفعال 

العظيمة لتلك الشخصيات قد جتددت.
كانت  عاشوراء  وقعة  أّن  نعتقد  كّنا  وملا 
وكان  اإلس��الم،  تاريخ  يف  عظيمة  حادثة 
هلذا  املسلمني  حياة  يف  مصريي  دور  هلا 
عظيمة  قيمة  ذات  الواقعة  تلك  أصبحت 
وإعادة  وتذّكرها  إحياؤها  ويغدوا  عندنا، 
ألّن  به؛  التفريط  يمكن  ال  أم��رًا  صياغتها 
بركات ذلك سوف تشمل جمتمعنا املعارص.

عاشوراء ؟ال ب��دّ من تخليد 

لماذا
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طالما كانت »الشناشيل« في 
الكثير من القصائد والقصص 

والروايات واللوحات التشكيلية 
والنحتية والصور الفوتوغرافية 

لألدباء والفنانين  العراقيين، هذا 
الطراز المعماري الذي طبع بيوتات 

المدينة القديمة في كربالء 
المقدسة  يعاني اليوم من عدم 

االهتمام والتآكل والقِدم.

بين األزقة الضيقة في أسوق 
كربالء القديمة و)االطراف( - 

مناطقها السكنية القديمة 
تقتادك رائحة خشب الساج الرطبة 
المنبعثة من واجهات تلك المنازل 

المبنية من الخشب والزجاج، 
»الشناشيل« كما تعرف في 

اللهجة العراقية.

العراقية بسحر ورائحة  الذاكرة  ترتبط يف  التي  املنازل  يف هذه 
تبنى  اجلميل-  الكربالئي  امل��ايض  وعبق  العراقي،  الشاي 
املزخرفة  اخلشبية  الرشفات  أو  شنشول(  )مفردها  الشناشيل 
هندسيا بالرسم عى الزجاج- لتعمل عى إبراز واجهة الطابق 
الثاين بأكمله أو غرفة من غرفها عى شكل رشفة معلقة بارزة 
إىل األمام، كام متتاز بنوافذها اخلشبية املرصعة بالزجاج امللون، 

والتي صممت كالرشفة للتقارب مع البيوت األخرى.

روعة املعامر
عانت هذه املناطق من اإلمهال، ومل تشهد أي عملية إعامر منذ 

أربعينيات القرن املايض.
وكيف  التفاصيل،  السن  كبار  من  الشيوخ  احد  ويستحرض 
لتبهر  النهار،  شمس  حتت  براقة  آن��ذاك  »الشناشيل«  كانت 
املارة بألواهنا وزخرفتها، وكيف كان الضوء ينعكس إىل داخل 

البيوت ملونًا.

إعداد: د. كمال الباشا   

ال�شنا�شيل الكربالئية
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قطع فنية
ساكني  أحد  هو  عاما(    77( الباشا  اسامعيل  الشيخ 
الذي  املعامري  األسلوب  أن  فريى  الشناشيل-  بيوت 
امتازت به الشناشيل عن غريها من بيوت املحلة أضفى 
عليها نكهة خاصة يف تاريخ الرتاث الكربالئي املعامري 
ويضيف أن هذه البيوت تعد قطعًا فنية نادرة ملا هلا من 
الشيخ  املعامرية، وحيرص  مجالية يف طرازها وهندستها 
الشناشيل- عى  بيوت  العديد من  -الذي عارص هدم 
اإلبقاء عى بيته هبذا األسلوب لكونه  حتفة فنية ، رغم 
هدم العديد من هذه البيوت واستبداهلا بمنازل عرصية.                 
اهتامما كبريا  الدولة  تويل  أن  الشيخ إىل رضورة  ويشري 
تاريخ  من  مهاًم  جزءا  تعد  التي  األثرية،  املناطق  هلذه 
واإلبداع  العراقي  األدب  بسحرها  وأهلمت  العراق، 

الفكري واملعريف للثقافة الكربالئية .
بقايا إرث معامري

يف  املعامريني  املهندسني  احد  رضا  حسن  املهند  ويقول 
والعامرة  الفن  من  مزجيا  متثل  الشناشيل  أن  العراق، 
فهي  مجيال  معامريا  إرث���ًا  خلدت  وق��د  واحل��ض��ارة، 
الشمس  أشعة  دخ��ول  متنع  تصاميمها  اختالف  عى 
النوافذ  بواسطة  ذلك  ويتم  املنزل،  إىل  مبارشة  بصورة 

توفريها  عن  فضاًل  املثلثة،  اخلشبية  املشبكات  ذات 
كانت  وبذلك  الشارع«،  أو  للزقاق  الظل  )الشناشيل( 
املناخ  يف  البيوت  حرارة  من  للتخفيف  مناسبة  طريقة 
الذي  »اخلشب  أن  وأض��اف  صيفًا،  امللتهب  العراقي 
تشّيد منه الشناشيل أسهم يف التخفيف من وزن األبنية 
يف  اخلشب  مع  التعامل  »سهولة  أن  إىل  مشريا  آنذاك«، 
جمال العامرة والنقوش أدى إىل تنوع أشكال الشناشيل 

وحمتواها«.
يف  الشناشيل  »وض��ع  إن  بقوله  حديثه  رض��ا  وخيتتم 
الطابق العلوي من املنزل أدى إىل تقارب سكان بيوت 
يف  تنحرص  ال  الشناشيل  أمهية  أن  ون��رى  الشناشيل، 
اجتامعية  أمهية  إىل  تتعداها  بل  فقط،  الفنية  خصائصها 
اخلشبية  املشبكات  ذات  الشبابيك  ج��اءت  إذ  أيضا، 
مع  متباينة ومتوافقة  مثلثات مسننة  البارزة عى صورة 
القيم االجتامعية املحافظة وشكل الشبابيك املطلة عى 
إىل  ينظروا  ان  ال��دار  ألهل  تسمح  والشوارع  األزق��ة 
اخلارج، أي الزقاق، بينام ال يستطيع املارة ان يروا ما يف 
الداخل  إال أنه حيذر أيضًا من أن »زحف العامرة احلديثة 
مؤخرا بدأ يشكل هتديدا متناميًا للشناشيل، وقد يفيض 

يف هناية األمر إىل اندثارها«.
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الهجوم الوهابي 
على كربالء إبادة جماعية 

حممد طاهر ال�شفار

إن النزعة الوحشية التي جُبلت عليها هذه الفرقة الدموية كانت وراء ارتكابها أفظع الجرائم ليس 
بحق المسلمين وحدهم فقط, بل بحق اإلنسانية جمعاء, فقد قدِّر عدد القتلى الناتج عن الهجوم 

الوهابي على كربالء المقدسة بخمسة آالف شخص من األبرياء قتلوا بطرق وحشية, وعن صدى هذا 
الحادث األليم وانعكاسه على الحكومتين العثمانية واإليرانية يقول ريتشارد كوك: »إن هذا الحادث 

األليم قد أحدث رعبًا وقلقًا في بغداد كلها وسرعان ما انعكس ذلك في استانبول وإيران«، ثم يقول: 
)إن اإليرانيين في الحقيقة قد اشتد هياجهم بحيث إن فتح علي شاه لم يمنعه من التدخل السافر 
وسوق الجيوش إلى العراق لهذا السبب إال إرسال مبالغ طائلة من بغداد إليه في الوقت المناسب 

إرضاء لجشعه المسنون«، )بغداد مدينة السالم ص 236(. 
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منهم  وكان  الشعراء  من  العديد  شعرًا  احلادثة  هذه  ووثق 
شاهد عيان فيها أنجاه اهلل من القتل ليسجل بشعره صورًا 
من تلك اجلريمة البشعة التي لن يمحى عارها من تاريخ آل 
سعود امليلء باإلجرام وهذا الشاعر هو السيد عيل آل السيد 
سلامن النجفي الذي كان حيًا سنة 1233ه�، كام ذكر ذلك 
السيد األمني فقال بعد أن ترجم حياته: »يقول السيد عيل 
اإلمام  ومستنهضًا  مستجريًا  طويلة  قصيدة  من  سلامن  آل 
احلجة املنتظر)عجل اهلل فرجه الرشيف( إثر غارة الوهابيني 
الوحشية عى كربالء وانتهاكهم لقدسية حرم سيد الشهداء 

أيب عبد اهلل احلسني )عليه  السالم( وسفك دماء االبرياء:
فها كربـــــــال هذا ذبيـح كام تــــــرى   

    وهــــــــــذي وقـاك اهلل مسلوبة خدرا
اذا مل يغث يف سوحكـم مســــــتجريها  

   فأيــــن سواها الـمستجار ومن أحرى
يطل لدهيا من دمـــــــــــــــــاء والتكم   

    ألـــــــوف وما عـدى وأنت هبا أدرى
وكم من مصونـات عفــــــات تروعت   

   وكم مـن دم جيـرى وكم حرة حرسى
تصفية علامء الشيعة

كربالء  يف  الشيعة  علامء  تصفية  إىل  الوهابيون  سعى 
العلامء  ب��ني  م��ن  فكان  عليهم,  حلقدهم  واستهدافهم 
املستشهدين يف ذلك اليوم العامل اجلليل السيد عبد الصمد 
األميني  العالمة  ذكره  الذي  احلائري  اهلمداين  احلسيني 
فقيهًا  العلم  راية  محلة  من  )كان  بقوله:  الغدير(  )صاحب 
ً بفروع العلم,  حمققًا وحمدثًا حكياًم حميطًا باللغة العربية, وملامَّ
سليم النفس, حسن السلوك, زاهدًا ورعًا ُقتل ظلاًم يف كربالء 
ص  الفضيلة  درب  )شهداء  الوهابيني(،  هجمة  أثر  عى 

.)288
الشيعة(، فقال عنه:  السيد حمسن األمني يف )أعيان  وذكره 
أحفاد  من  احلائري  اهلمداين  احلسيني  الصمد  عبد  »السيد 
الوهابيني  يد  عى  استشهد  مهدان  دفني  عيل  السيد  االمري 
يوم )18 ذي احلجة سنة 1216ه�( وكان تلميذ البهبهاين 

)العالمة حممد باقر الوحيد البهبهاين( له مؤلفات يف الفقه 
وله  ومستطرقات  مستطردات  مع  مبسوط  االستداليل 
 � � فاريس عريب  كتاب بحر املعارف يف العرفان والتصوف 
كربالء  أخذهم  عند  الوهابيون  قتله  وتربيز  بمباي  طبع يف 
سنة )1216( فيمن قتلوا وهو أحد العلامء العرفاء املشاهري 
إقامته  بعد  واتصل  الرياض  صاحب  عن  كربالء  يف  أخذ 
األصفهاين  العارف  شاه  عيل  بنور  سنة  أربعني  العراق  يف 
إىل  فانرصف  مريديه  مجلة  من  وأصبح  عنه  الطريقة  وأخذ 
رياضة النفس وجماهدهتا وأذن له بلقاء احلاج حممد حسني 
فقتله  فيها  املجاورة  مؤثرًا  كربالء  إىل  عاد  ثم  األصفهاين 

الوهابيون«.
احلادثة  هذه  بالتفصيل  الكليدار  حسن  حممد  السيد  وذكر 
التي تدل عى اهلمجية والبشاعة التي جبل عليها الوهابيون 
ومحلة  الدين  أعالم  »من  احلائري:  اهلمداين  ترمجة  فقال يف 
زاهد....  العلوم  يف  ماهر  لغوي  متكلم  حمقق  فقيه  العلم 
استشهد بعد ما أخرجوه من داره باحلبل...«، )راجع رحلة 
أبو طالب خان(.   وإضافة إىل اهلمداين فقد استشهد يف هذه 
اإليراين  طبيب  حممد  )املريزا  األعالم:  العلامء  من  احلادثة 
الالهوري  نقي  وعيل  اللكهنوري  طبيب  حممد  وامل��ريزا 
وشقيقه املريزا قمر عيل(، وذكر العالمة الشيخ حممد طاهر 
يدِّ  عى  استشهدوا  الذين  كربالء  أعيان  من  إن  الساموي 
الروضة  )س��ادن  موسى  حممد  السيد  ومنهم  الوهابيني، 
وأبناء  حسني  والسيد  حسن  السيد  وأخوته  احلسينية( 
ص  الطف  بأرض  اللطف  )جمايل  يف  ذلك  وورد  عمومته 

.)556
واشار العامل اجلليل املوىل عيل التربيزي يف )هبجة اآلمال يف 
كانوا  الوهابيني  »أن  بقوله:  احلادثة  اىل  املقال(  زبدة  رشح 
بشكل  الشيعة  وعلامء  عام،  بشكل  املدينة  إبادة  يستهدفون 

خاص لتصفيتهم. 
النفائس املرسوقة

 )106 ص  نجد  أح��وال  يف  )املجد  كتاب  صاحب  حرص 
العبارة  وهذه  بثمن«  تقدر  »ال  بقوله:  املرسوقة  النفائس 
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أطلقها كل من ذكر ما رسقه الوهابيون الغزاة من األموال 
داخل  من  الثمينة  والتحف  وامل��ج��وه��رات  والنفائس 
ما  املعارف اإلسالمية  دائرة  فقد جاء يف  املقدس  الرضيح 
نصه: )وهنبوا البيوت واألسواق ونفائس الرضيح املقدس 
وقد أخذوا عى األخص صفائح الذهب بعد أن اقتلعوها 
من مكاهنا ثم هدموا الرضيح املطهر( ويصف »لونكريك« 
»رجع  بقوله:  النفائس  هذه  من  وأتباعه  سعود  هنبه  ما 
التي  إبلهم  ثقااًل عى  موطنهم  إىل  الكوارس  نجد  وحوش 
ن«، كام جاء يف وصف عثامن بن برش  محلت بنفائس ال تثمَّ
احلنبيل البشاعة التي استخدمت يف هذه املجزرة التي قام هبا 
الوهابيون بقوله: »فحشد عليها �� أي كربالء �� الوهابيون 
أهلها يف  وتسوروا جدراهنا ودخلوها عنوة وقتلوا غالب 
البيوت واألسواق وهدموا القبة املوضوعة التي كانت عى 
القرب وأخذوا ما يف القبة وما حوهلا وأخذوا النصيبة التي 
والياقوت  بالزمرد  مرصوفة  وكانت  القرب  عى  وضعوها 
أنواع  من  البلد  يف  وج��دوا  ما  مجيع  وأخ��ذوا  واجلواهر 
والفضة  والذهب  والفرش  واللباس  والسالح  األم��وال 

واملصاحف الثمينة وغري ذلك مما يعجز عنه احلرص«.

دفرت النفائس
قّيض لنا أن نطالع مصدرًا مهاًم يعطي صورة أدق وأوضح 
من  الوهابيون  رسقها  التي  وتعدادها  النفائس  حجم  عن 
املرقد املطهر لإلمام احلسني )عليه السالم( وهم يتظاهرون 
أن  األوىل  وكان  السارق  يد  بقطع  الرشيعة  بتطبيق  اليوم 

ُتقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف..
ولنعد إىل مصدرنا الذي يعد وثيقة مهمة تدين هذه الزمرة 
يف  )كربالء  كتاب  هو  املصدر  وه��ذا  املجرمة  الفاسدة 
تأليف   )1876�1840 وثائقية  دراسة  العثامين  األرشيف 
منترص  سعيد  )حازم  ترمجة  قايا(  )ديلك  الرتكية  الكاتبة 
قورشون(  )زكريا  وتقديم  إرشاف  زه��ران(  ومصطفى 
حيث تستعرض قايا حتت عنوان: )اهلدايا الثمينة املوجودة 

يف األرضحة( اهلدايا الواردة للعتبات املقدسة فتقول: 
واحرتام  حب  بسبب  العالية  للعتبات  الواردة  اهلدايا  »إن 
وكان  املليئة  كاخلزائن  األرضح��ة  جعل  قد  هلا  الشيعة 
ويتضح  قيمتها«،  الرتفاع  صعبًا  أمرًا  اهلدايا  تلك  حفظ 
من قوهلا كثرة تلك اهلدايا ونفاستها ثم تصف أنواع تلك 
أرضحة  إىل  أرسلت  التي  اهلدايا  هي  »وها  فتقول:  اهلدايا 
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اإلمام عيل واإلمام احلسني 
القرآن  العباس:  وسيدنا  
والياقوت  واملاس  الكريم 
والزمرد والفريوز والذهب 
والفضة واللؤلؤ واألحجار 
الكريمة إىل آخره والنحاس 
وال���س���ج���اد وال��س��ت��ائ��ر 
والكليم  وامل��ف��روش��ات 
واحل����دي����د واألس���ل���ح���ة 
والشمعدانات املزينة وشال 
إىل  وأعالم  ورايات  وخيام 

آخره«.
القواعد  بعدها  ورشح��ت 

وإحصائها  القيمة  اهلدايا  تلك  حلفظ  انتهجت  التي 
وتسجيلها يف دفاتر وتذكر إن أول إحصاء وفحص كان 
عام )1850( أما أكرب إحصاء فقد جرى عام )1858( 
احلسني  اإلم��ام  رضحيي  يف  ما  مجيع  إحصاء  تم  وفيه 
واإلمام عيل )عليهام السالم( ثم تذكر إن هناك إحصاًء 
جديد  نظام  وضع  تم  وفيه   )1864( عام  جرى  آخر 
عملية  فصلت  ثم  الكاتبة،  تقول  كام  اإلحصاء  لعملية 
اإلحصاء والشهود ونسخ صورة اإلحصاء والتصديق 
قائمقام  وحضور  بغداد  والية  جملس  قبل  من  عليها 
املال وحاميل مفتاح الرضحيني وغريها  كربالء وكاتب 
اإلحصائيات  تلك  إن  ال��واض��ح  وم��ن  األم���ور،  من 
الثالث قد جرت كلها بعد غزو الوهابيني كربالء عام 
التي رسقها  والنفائس  اهلدايا  إن  يعني  )1802( وهذا 
الوهابيون مل تكن مسجلة ومل ختضع لعملية اإلحصاء، 
يف  وقعت  التي  الرسقة  عمليات  إىل  الكاتبة  واشارت 
رضحيي اإلمام احلسني والعباس )عليهام السالم( قائلة: 
»قد أوضحنا من قبل أن خزائن تلك األرضحة كانت 
قد تعرضت للرسقة أكثر من مرة وكان النصيب األكرب 

اإلمام  لرضحيي  الرسقات  تلك  من 
احلسني وسيدنا العباس«.

امل��رسوق��ة  النفائس  ت��ع��داد  وب��ل��غ 
والنفائس  اهلدايا  من  قطعة   )679(
ب��ال��ت��ف��ص��ي��ل واحل���ج���م وال�����وزن 
اهلدايا  هذه  تنوعت  وقد  والشكل، 
وأغطية  الرشيفة،  املصاحف  بني  ما 
وعالمات  ذهبية  ورمانات  احلرير، 
كبرية  وجمموعة  الذهب  من  كبرية 
مكونة  الكريمة  األحجار  من  جدًا 
واللؤلؤ  وال��زم��رد  ال��ي��اق��وت  م��ن 
بمختلف  وال��زب��رج��د  وال���ف���ريوز 
ومباخر  وش��م��ع��دان��ات  األح��ج��ام 
باللؤلؤ  مزينة  ذهبية  ووردات  زوايا  أربع  ذوات  ذهبية 
وكرايس  ذهبية  مينة  وذوات  ذهبية  وساعات  والزمرد 
مزينة  ذهبية  سالسل  ذوات  ومعلقات  الذهب  من 
باألحجار  مزينة  كبرية  ذهبية  وأزرار  كريمة  بأحجار 
متنوعة  وُنجف  والفضة  الذهب  من  وكفوف  الكريمة 
األحجام بعضها مزين باملاس وقناديل كثرية أغلبها من 
وبعضها  واألبيض  األخرض  والبلور  والفضة  الذهب 
من  ودروع  وسيوف  والياقوت  والزمرد  باملاس  مزين 

الذهب وغريها.

اختيار موعد الغارة يف )18 من 
للهجوم  الغدير  يوم  الحجة(  ذي 
األساليب  من  كان  كربالء  عىل 
الدنيئة والجبانة، فيام كان معظم 
العراقية  واملدن  كربالء  أهايل 
لزيارة  النجف األرشف  األخرى يف 

قرب أمري املؤمنني )عليه السالم(.
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ــــى  املـــــرجـــــع االأعــــل
ــب! ــي ــب ح اإىل  غــــريــــب  مـــــن 

احلسيني  عيل  السيد  سامحة  ق��وة  مصدر  يتأتى  أي��ن  من 
احد  هبا  توجه  اسئلة  اليوم؟  للسيد  حمب  وكم  السيستاين؟ 
املحقق  العالمة  اىل  املستنرصية  بجامعة  الصيدلة  كلية  طلبة 
دور  عن  له  حم��ارضة  خالل  البدري  سامي  السيد  سامحة 
التابعة  الزائرين  مدينة  قاعات  عى  اهلوية  حفظ  يف  املرجعية 

للعتبة احلسينية املقدسة..
الرواية »من أراد عزًا بال عشرية  البدري: يف  السيد  فأجاب 
وغنًى بال مال وهيبة بال سلطان فليخرج من ذل معصية اهلل 
السيستاين )دام  السيد  إىل عز طاعته«، مبينا ان »مصدر قوة 
ظله الوارف( من خمافة اهلل تعاىل« موضحا أن »سامحته هاجر 
من بلده - خراسان - اىل النجف األرشف، ودخلها طالب 
مرجعًا،  صار  عاما   40 وبعد  أحد،  يعرفه  ال  غريب  علم 
مؤكدا بأن »الذي صنَع السيد خمافة اهلل تعاىل وعلوم آل حممد 
فأصبح  منها  واستفاد  هلا،  وىف  التي  وآله(  عليه  اهلل  )صى 

بذلك من غريب إىل حبيب«.
وعن التساؤل االخر أوضح املحقق أن »املتتبع لقصة خليل 
اهلل ابراهيم )عليه السالم( جيُد نفس النظرية إلبراهيم )عليه 
السالم( حينام خرج من بابل غريبًا، حتى كتب اإلمرباطور 
نمرود اىل والته: )ال تدعوا إبراهيم يسكن العمران(! ولكن 
اهلل تعاىل خاطبه: )سيكون اسمك يا ابرام هو ابراهم(  فصار 
بيت  وهذا  حبيب  إىل  غريب  من  السالم(  )عليه  إبراهيم 
كل  أمنية  أصبح  بل  تعاىل  هلل  بيتًا  موجود  اليوم  اىل  ابراهيم 

مسلم ان يزوره«.
) أب،  كلمتني  متألف من  ابرام:  ان  اللغة  معاجم  وورد يف 
الوالد  احلقيقي  األب  عى  تطلق  واضح  معناها  األب  رام( 
 : رام  أما  الفضل  ابو   ، اجلود  ابو   : كقوهلم  املعنوي  واألب 
 : ابراهم  وردت  فيام  وطن،  بال  الغريب  اي  مهاجر  فمعناه 

بمعنى املحبوب.

ح�شني النعمة 
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يبنُي الشيخ عيل الفتالوي صاحب كتاب )قواعد حياتية 
كيفية  السالم((  )عليهم  البيت  اهل  روايات  ضوء  عىل 
)عليهم  املعصومني  بأقوال  مستشهدا  القلب  سالمة 

السالم(، وموضحا ذلك.. فيقول: 
يف احلفاِظ عى سالمة القلب حيّدثنا رسول اهلل )صى اهلل 
عليه وآله وسلم( عن القلب السليم؟ فيقول: »دين بال 
شك وهوى، وعمل بال سمعة ورياء« )ميزان احلكمة: 
ويشري  القلب(،  سالمة  القلب،  باب  ص3446،  ج8، 

هذا احلديث اىل عدة أمور منها:
أ- اىل رضورة التسّلح بالعلم االهلي لكي تكون عى بّينة 

ويقني من امرك.
خاضع  غري  االنسان  دي��ن  يكون  ان  رضورة  اىل  ب- 

للهوى واملزاج الشخيص.
اجلاه  عن  والبعيد  اخلالص  بالعمل  اليقني  يقرن  ان  ج- 

وحب الظهور.

التي  القلب من االمراض  ودون هذه الرشوط ال يسلم 
تنعكس سلبًا عى سلوك االنسان، فلذا جاءت االحاديث 
قول  منها  ونذكر  القلب  سالمة  طرائق  لتبنّي  الرشيفة 
االمام الصادق )عليه السالم( اذ يقول: يف تفسري القلب 
السليم: »هو القلب الذي سلم من حب الدنيا«، )ميزان 
القلب(،  سالمة  القلب،  باب  ص344،  ج8،  احلكمة: 
لك  يسلم  »ال  السالم(:  )عليه  املؤمنني  امري  قول  ومنها 
)املصدر  لنفسك«،  حتب  ما  للمؤمنني  حتب  حتى  قلبك 
مرتبطة  وغريها  االمور  هذه  كل  ان  شك  وال  السابق(، 

بتفكري االنسان..
املثل: )لو ان انسانا امتأل قلبه بالشك وسّلم قلبه للهوى 
لوقع يف نتائج سلبية، مثال  شّك يف عدل اهلل تعاىل او شّك 
يف الربزخ فهذا شكله جيعله يتعامل مع حميطه دون أبالّية 
وبخاّصة يف السلوكيات واالقوال، وقد يبدأ باللهاث مع 

اجل اجلاه والظهور(.

�شالمة القلب 
بالعلِم االلهي والتقوى 
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»ان االرس  متقاعدة:  معلمة  األعراجي(  الواحد  عبد  العلوية )رؤى سامل  تقول 
الكربالئية بكل مناطقها جتزع بعد العارش من املحرم وتقيم املأتم والعزاء ليال 
وهنارًا عى اهل البيت )عليهم السالم(، وانا كأم وربت ارسة متكونة من عرشة 
صاحب  ونعّزي  النسوة  نستقبل  صباحًا  بيتي  يف  العزاء  سنويًا  أقيم  اشخاص 
عن  اختلفت  حضارية  بطريقة  الشهداء  سيد  بمصاب  انفسنا  ونعّزي  الزمان 
السنوات السابقة التي كانت مقترصة عى اللطم والنحيب.هذا العام كان العزاء 
)عليه  احلسني  االمام  قضية  يف  الفكري  التعمق  هو  الكربالئية  للمرأة  بالنسبة 
السالم(  فتنورت املجالس بإلقاء اخلطب وحمارضات الوعظ واإلرشاد لتوعية 

بعد مصيبة العاشر من محرم الحرام الخالدة ...
اال�شُر العراقيُة  توا�شُل جمال�س عزائها مع مراعاة 

ال�شروط ال�شحية

رغمَ وباِء كورونا لم تغير االسرة 
العراقية بشكل عام واألسرة 

الكربالئية على وجه الخصوص 
عادات طقوسها العزائية، وفي 
هذه االيام يتدفق ماليين الزوار 

من جميع أنحاء العالم إلى العراق 
من أجل الصالة والعبادة والدعاء. 

فاألسرة الكربالئية تعدّ قضية 
اإلمام الحسين )عليه السالم( 

قضية تكوينية كما يؤكد علماء 
اإلمامية عليها ويحثون على إحياء 
الشعائر الحسينية. لذا ترى البيوتات 
الكربالئية إن اقامة مجالس العزاء 

تعبيرا عن الوقوف مع السيدة 
زينب )عليها السالم( ومواساتها 

باستشهاد أخيها وأهل بيتها، 
فالمرأة الكربالئية  تهيئ نفسها 
استعدادا القامة مراسيم العزاء 

واستذكارا لشهداء الطف الخالدة 
واحياء للنساء اللواتي  قدّمن 

أبناءهن وأزواجهن وأخوتهن من 
اجل الحق وإيمانا بنهضة اإلمام 
الحسين بن علي )عليه السالم(. 
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نقيم  املساء  يف  الزينبية..اّما  بالرسالة  والتمسك  النساء 
عزاء للرجال فاألب واألبناء يستقبلون املعزين ويكون 
املأتم ايضا يف توضيح النهج والفكر احلسيني املختص 

يف ديمومة االنسان املسلم عى طريق احلق.
 وال أنسى ان هذا العام ختللت جمالسنا االلتزام بتوصيات 
املرجعية الدينية ضمن املقتضيات الصحّية مع التمسك 
الصحّية جيدا  بالرشوط  الذكرى، كان االلتزام  بإحياء 
يرتافق  العام  هذا  باإلحياء  االلتزام  إّن  العلوية  وتؤكد 
الصحية  الرشوط  عى  للحفاظ  رشعية  تكليفات  مع 
التسّبب  ألن  واملعقامت،  والقفازات،  الكاممات،  من 
بنقل العدوى إىل شخص قد ينتهي بوفاته، وذلك أشبه 
بالقتل، منوهة عن االرس التي تقيم عزاءها مهام كانت 
كربالء  مدينة  عى  مرت  فقد  وقاهرة،  قاسية  الظروف 
املقدسة خالل السنني املاضية ظروف أقسى من الوباء، 
منها املجازر واالضطهاد، بالرغم من ذلك بقي إحياء 
حيّبه  ملن  يقول  ال  واملحب  حمّبون،  نحن  قائاًم.  الذكرى 
ابتعد، أو لن أقدر عى لقائك اآلن ألن ظريف ال يسمح 

فكيف إن كان من نحّبه هو احلسني )عليه السالم(؟.

جمالسها  تقيم  التي  السامك(  )محيدة  امللة  قالت  فيام 
تتوقف  مل  بكربالء:  الروضتني  بيوتات  يف  احلسينية 
العام  احلرام هلذا  االول من حمرم  منذ  احلسينية  جماليس 
فأصبحت  املجالس  قاعدة  كربت  بل  هجرية   1442

مجيع البيوت تدعو اىل اقامة جملس حسيني زينبي. ومن 
ناحيتي أجد ان  اخلدمة يف املجالس احلسينية فيها ثواب 
)عليه  احلسني  اربعينية  تسبق  التي  االيام  ان  كام  عظيم 
السالم( تواصل للندب والتعزية؛ بل هي وقفة للتأيس 
نقتدي  نحن  وخصوصا  بأبطالِه  واالقتداء  بدروسه، 
بالسيدة زينب )عليها السالم( وان نتأسى معها يف مجيع 
شؤوننا لذا أقول وبكل ثقة ان فريوس كورونا مل يؤّثر 

عى الشعائر الدينية للمسلمني؟..
أما احلاجة )أمل احلصمويت( أم عالء: ربت بيت تقول:إن 
جمالس احلسني يف كربالء مناهج لرتبية االجيال النسوية 
عى حب حممد وآل حممد كفكر ومنهج السيدة املخدرة 
زينب )عليها السالم(، نجد أنفسنا نحن الكربالئيات 
السبايا  مع  بقضيتها  خاصة  معنويًا  بالسيدة  شبيهات 
تتميز  لكوهنا  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  وقضية 
بميزتني مها الًعربة والعرٍبة، وعى قدر السعي يف هاتني 
احلسينية  لذا جمالسنا  الثواب واجلائزة،  يكون  املسألتني 
قائمة حسب ضوابط املرجعية الدينية من أن يلتزم فيها 
يراعى  بأن  صارمًا،  التزامًا  الصحية  بالضوابط  املعزي 
واستخدام  احلارضين  بني  االجتامعي  التباعد  فيها 
الكاممات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار وباء 

كورونا.
الزين(، يف ظل هذه  ابو  السيدة )وردة حسني  وعّبت 
الظروف الوبائية أرى من الطبيعي والرضورة القصوى 
حتمل  كانت  ألهنا  كربالء  واقعة  عى  الرتكيز  يتم  إن 
مفاهيم  وهي  واإلنساين  اإلرش��ادي  البعد  من  الكثري 
ذاكرة  يف  خالدة  وستبقى  عديدة  أجياال  ممتدة  وقيم 
الوقائع  واحلارض،وتناول  املايض  بني  والربط  الّتاريخ 
القيم  تكون      لكي  وبّناء،  ه��ادف  بشكل  التارخيّية 
واألهداف التي ضحى من أجلها  اإلمام احلسني) عليه 
السالم( وفّعلتها السيدة زينب )عليها السالم( خالهلا 

السبي حارضة يف هذه األجواء احلسينية. 

لم يؤّثرْ فيروس كورونا على اقامة 
الشعائر الدينية الحسينية، لكونها تتميز 

بميزتين هما العًبرة والعٍبرة،  والكربالئيون 
اقاموها مع مراعاة التباعد االجتماعي 

واستخدام وسائل الوقاية الصحية
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الشلل الرعاشي )داء باركينسون(..

بطء الحركة وارتعاش اليد 
عالمات أكيدة للمرض 
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يعد الـ )باركنسون( أو الرعاش من امراض اضطرابات النظام الحركي في جسم االنسان، يبدأ بسبب 

تلف الخاليا الدماغية المنتجة للناقل العصبي الدوبامين وهو من اكثر االضطرابات العصبية انتشارًا 

ويتميز بظهور ثالث عالمات وهي )التيبس, صالبة العظام, بطء الحركة او عدمها الحقا ورجفة في 

االطراف(، ويصيب المرض 1% من األشخاص الذين يزيد عددهم عن )60 عامًا(, ويحدث نتيجة نقص 

الخاليا العصبية الناقلة للدوبامين في جزء من الدماغ كما وان هذا المرض يصيب الرجال أكثر من 

النساء ويصيب كبار السن )الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا(.. ولمعرفة المزيد عنه التقينا الدكتور 

حسين صالح النقيب اختصاص طب الجملة العصبية في مدينة االمام الحسين )عليه السالم( والذي 

بيّن لنا ما يأتي:

أسباب داء باركينسون

بعض  هناك  لكن  معروف  غري  للمرض  احلقيقي  السبب 
العوامل التي تم ربطها بزيادة حدوث املرض منها )العامل 
اجليني والوراثي, بعض السموم البيئية مثل املبيدات احلرشية, 
بعض االدوية التي ختل التوازن بني النواقل العصبية الدماغية 

فتقلل الدوبامني فتظهر االعراض(.
أعراض وعالمات داء باركينسون

هناك الكثري من االعراض ومنها )بطء يف احلركة, صعوبة يف 
تغري وضعية اجلسم, الكالم بصوت هادئ وعى نفس الوترية, 
الرجفة  الصالبة,  املشيمة,  اختالف  الوجه,  تعابري  يف  اجلمود 
اثناء السكوت, صعوبة يف البلع, التفكري ببطء, ضعف يف حاسة 

الشم, االرق, الضعف اجلنيس, االمساك(.
تشخيص داء باركينسون

يتم تشخيص مرض باركينسون عن طريق )السرية املرضية 
التشخيص  ويعتمد  الرسيري  والفحص  املرض  وعالمات 
استجابة  خ��الل  من  الفحوصات  من  اكثر  اع��راض  عى 
املغناطييس  الرنني  وصور  الطبقية  الصور  للعالج,  املريض 
وغريه«,  باركينسون  مرض  بني  كثريا  متيز  »ال  دور  هلا  ليس 
اجسام  فحص   ,spect مثل  حديثة  بتقنيات  الدماغ  تصور 
لوي والذي يزداد يف مرض باركينسون »خزعة من السائل 

الدماغي«(.

عالج داء باركينسون

باركينسون  مرض  لعالج  املتبعة  العالجية  االج��راءات  من 
تعمل  التي  األدوية  بعض  وصف  اىل  الطبيب  )يلجأ  وهي 
مثل الدوبامني او تزيد من افرازه او االدوية التي تقلل عمل 
النواقل العصبية التي تعمل مضادة للدوبامني وممكن اللجوء 
للجراحة يف حاالت معينة, حتفيز خاليا الدماغ ويستعمل يف 
اخلاليا  زراعة  فعالية  اىل  تشري  »الدراسات  احلاالت  بعض 
املرض  يشفي  ال  العالج  ان  علاًم  اجليني«,  والعالج  العصبية 

ولكن يقلل من تسارع األعراض(.
مضاعفات داء باركينسون

مرىض  يصاب  قد  انه  باركينسون  مرض  مضاعفات  من 
النوم, اضطرابات معرفية  باركينسون وهي )الكأبة, تقطع يف 
مثل اضطرابات الذاكرة, فقدان تدرجيي حلاسة الشم, االمساك 
االعامل  ممارسة  عى  قدرته  وعدم  الوظيفة  فقدان  الشديد, 

اليومية بشكل طبيعي(.
تكهن داء باركينسون

احلركة,  يف  كبرية  صعوبة  من  يعانون  املعاجلني  غري  املرىض 
واملرىض املعاجلون ختف معاناهتم من املرض اىل درجة ممكن 
االصابة  عى  امل��رض  تكهن  ويعتمد  االع��راض,  ختتفي  ان 

وتسارع االعراض.
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أبومنصور، حسن بن زين الدين، امللقب بجامل الدين واملشهور بصاحب 
املعامل، )959 - 1011ه ( ابن الشهيد الثاين، من فقهاء الشيعة يف القرن 
املجتهدين  ومالذ  الدين  معامل  كتبه  أشهر  ومن  اهلجري،  عرش  احلادي 

)معامل األصول(. 
قال عنه احلر العاميل يف كتابه أمل اآلمل: »كان عاملًا فاضاًل عاماًل كاماًل 
شاعرًا  أديبًا  للفنون،  جامعًا  حمّدثًا  نبيهًا  وجيهًا  فقيهًا  ثقًة  حمّققًا  متبّحرًا 
وحيد  املحاسن،  كثري  الشأن،  عظيم  القدر،  جليل  ورعًا،  عابدًا  زاهدًا 

دهره، أعرف أهل زمانه بالفقه واحلديث والرجال«.

ركيزتان أساسيتان لبناء األمم، ويمكن مالحظتهام من خالل النّص القرآين 
َمْن  َمَراِت  الثَّ ِمَن  َأْهَلُه  َواْرُزْق  آِمًنا  َبَلًدا  َهَذا  اْجَعْل  َربِّ  إِْبَراِهيُم  َقاَل  )َوإِْذ 
إبراهيم )عليه السالم( ملا  اآْلِخِر..(، وبيان ذلك أن  َواْلَيْوِم   ِ بِاهللَّ ِمْنُهْم  آَمَن 
البلد أي مكة املكرمة ستصبح حمط أنظار الوجود برمته  كان يعلم أن هذا 
إىل  وآله( إضافة  اهلل عليه  األنبياء )صى  وقبلة خلاتم  واملستقبل  يف احلارض 
طبيعتها التضاريسية التي من الصعوبة أن حيصل اإلنسان فيها عى مقومات 
احلضارة وكام عرّب القرآن الكريم: )بَِواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع( )إبراهيم:37(، وبام 
أن األمن مطلوب لذاته ومطلوب إلنجاح االقتصاد كان لزامًا عى إبراهيم 
)عليه السالم( أن يدعو هبام معًا، )اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمًنا( و )َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن 

َمَراِت(. الثَّ

عفاف العني
الكريم  القرآن  مدحها  اّلتي  الّصفات  من 
واّلتي جيب أن يتحّى هبا كّل رجل وامرأة 
اهلل  أّن  العّفة  أنواع  ومن  والّطهارة،  العّفة 
يغّضوا  أن  والّنساء  الّرجال  أمر  قد  تعاىل 

أبصارهم عاّم حّرمه.
الّسالم(:  )عليه  الصادق  اهلل  عبد  أيب  فعن 
عى  اإلي��امن  ف��رض  وتعاىل  تبارك  اهلل  إّن 
جوارح ابن آدم وقّسمه عليها، وفّرقه فيها: 
وفرض عى البرص أن ال ينظر إىل ما حّرم 
اهلل عليه، وأن يعرض عاّم هنى اهلل عنه مّما ال 
حيّل له، وهو عمله وهو من اإليامن، فقال 
ِمْن  وْا  َيُغضُّ ْلُمْؤِمننَِي  لِّ ﴿ُقل  وتعاىل:  تبارك 
َفُظوْا ُفُروَجُهْم ﴾، فنهاهم أن  َأْبَصاِرِهْم َوحَيْ
ينظروا إىل عوراهتم، وأن ينظر املرء إىل فرج 
أخيه، وحيفظ فرجه أن ُينَظر إليه، وقال: ﴿
َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن  َيْغُضْضَن  ْلُمْؤِمَناِت  لِّ َوُقل 
﴾ من أن تنظر إحداهّن  َفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوحَيْ
إىل فرج أختها، وحتفظ فرجها من أن ُينَظر 
حفظ  من  القرآن  يف  شء  كّل  وقال:  إليها 
الفرج فهو من الّزنا إاّل هذه اآلية فإهّنا من 

الّنظر.
وعن أيب جعفر )عليه الّسالم( قال: استقبل 
وكان  باملدينة  ام��رأة  األنصار  من  ش��اّب 
إليها  فنظر  آذاهن��ّن،  خلف  يتقّنعّن  الّنساء 
وهي مقبلة، فلاّم جازت نظر إليها ودخل يف 
زقاق، فجعل ينظر خلفها واعرتض وجهه 
وجهه،  فشّق  زجاجة  أو  احلائط  يف  عظم 
فلاّم مضت املرأة نظر فإذا الّدماء تسيل عى 
ثوبه وصدره، فقال: واهلل آلتنّي رسول اهلل 
)صّى اهلل عليه وآله( وألخربّنه، قال: فأتاه، 
فلاّم رآه رسول اهلل )صّى اهلل عليه وآله( قال 
له: ما هذا؟ فأخربه، فهبط جربائيل )عليه 
ْلُمْؤِمننَِي  لِّ ﴿ُقل  املباركة:  باآلية  الّسالم( 
ُفُروَجُهْم  َفُظوْا  َوحَيْ َأْبَصاِرِهْم  ِمْن  وْا  َيُغضُّ
َ َخبرٌِي باَِم َيْصَنُعوَن﴾. ْم إِنَّ اهللَّ َذلَِك َأْزَكى هَلُ

حُب  �شا
املعامل
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أنه  ُيروى عن اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( 
أوقف فرسه مرة  عند باب مسجد وقبل أن يدخل 
ُليصيل استأمن أحد الواقفني عند الباب عى فرسه 
وعى الرسج الذي عليه... فطمع الرجل امُلستأمن 
إىل  وه��رب  ال��ف��رس  ال��ف��رس ورسق رسج  ع��ى 

السوق وباعه هناك.
جيد  مل  املسجد  من  السالم(  )عليه  عيل  خرج  وملّا 
ليشرتي  السوق  إىل  فذهب  ال��رسج  وال  الرجل 
وقد  الفرس،  رك��وب  يستطيع  كي   آخر  رسج��ًا 
أدهشه أن وجد رسج فرسه نفسه معروضا للبيع 

يف السوق فسأل صاحب الدكان بكم يبيعه..؟؟
- فقال البائع: بعرشة دراهم.

من أحرضه  الرسج  باعك  وبكم  له عيل:  فقال   -
لك..؟؟

- قال البائع: بخمسة دراهم.
فاشرتى عيل )عليه السالم( الرسج وقال: سبحان 
اهلل، لقد كنت أنوي أن أدفع للرجل السارق مخسة 
أمانته..  لقاء  املسجد  من  خروجي  عند  دراه��م 
ولو  وباعه..  الرسج  ورسق  رزقه  أستعجل  لكنه 
مل يستعجل رزقه باحلرام ألخذه باحلالل، سبحان 

اهلل، ُخلق اإلنسان عجوال...!!

دعْت الكاتبة اإلندونيسية )أصبيا قصديني( إىل استلهام العرب والدروس 
من واقعة كربالء العظيمة، والعمل عى حتقيق السالم وحتسني الذات 

كجهاد مشرتك جلميع املسلمني يف العامل.
باللغة  الناطق  )إسالمي(  موقع  عى  نرشته  مقال  يف  قصديني  وقالت 
كربالء،  واقعة  من  نتعلمها  دروس  أربعة  »هنالك  أّن  اإلندونيسية: 
ويمكن للعامل اإلستفادة منها لتحقيق السالم وإرساء الوحدة وحتسني 

الذات والقيادة«.
حفيد  احلسني  اإلمام  واستشهاد  كربالء  »واقعة  بأن  الكاتبة  وأّكدت 
النبي األكرم )صى اهلل عليه وآله(، تعد منطلقًا للخري وجيب استخدام 

قوهتا لتحقيق أكرب قدر ممكن من اخلري لآلخرين«.
وأشارت الكاتبة إىل أن »حادثة كربالء ليست جمّرد ذكرى تارخيية، بل 
فيها من الدروس ما يدخل يف مجيع مفاصل حياتنا«، مبينة أن »كربالء 
وكذلك  أرستنا،  أفراد  ومحاية  بيوتنا  داخل  كأزواج  املسؤولية  تعّلمنا 

كقادة ميدانيني لقيادة أي فريق وحتقيق األهداف املشرتكة«.

�شورة جتمع زعيم 
الطائفة ال�شيد حم�شن 

احلكيم )قد�س �شره( مع 
جمع من الف�شالء 

كاتبة اأندوني�شية: 

ا�شتعجل رزقه باحلرام!

كربالء منطلق لل�شالم واخلري يف العامل
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