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التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

أحبُّ التس������اؤَل م������ن هذا الم������كان وفي ه������ذا الزمان حيث 
قرب انتهاء موس������م األحزان وختام مراسم التعزية بزيارة 
األربعي������ن: هل من الصحيح حصر االحتفاء بنهضة اإلمام 
الحس������ين عليه الس������الم بمكان معّين وبزمان محدد خالل 
ش������هري محرم وصف������ر؟ أم إننا يجب أن نس������تمر مع أيام 
الحياة؟ كون النهضة درس������ا حياتي������ا بتفاصيله وخلفياته 
ونتائج������ه، وبدء موس������م الِعبرة من بعد انقضاء موس������م 
الَعب������رة، ومن ثم تمث������ل األهداف الس������امية من تضحيات 
واقعة الطف الخالدة وكما قيل فكل يوم عاش������وراء وكل 

أرض كربالء.
وكذلك بمسألة الضرورة القصوى باالستحضار الدائم في 
حياتنا وتعاملنا مع اآلخرين لذلك االستنصار الذي أطلقه 
اإلمام الحس������ين عليه السالم في يوم عاشوراء بقوله: ) أال 

من ناصر ينصرنا، اال من مغيث يغيثنا...!(. والتساؤل: 
ه هذا النداء ولم يكن صوته س������الم عليه  ي������ا ترى لم������ن وجِّ
ليصل إلى خارج أرض المعركة؟ فإذا قلنا إن النداء كان 
لجي������ش األعداء؛ فكيف ينصره من كان قد وقع الس������يف 
بينه وبينهم، وتلطخت أياديهم وأس������يافهم بدمه ودم أهل 
بيته وأصحابه؟ فهل يس������تحق ش������رف النص������رة مثل هكذا 

شخص مجرم؟
يبدو لي إن النداء لم يكن يعني به اطالقًا أولئك األجالف، 
وهو يعلم بأن الشيطان قد استحوذ عليهم فأصمَّ أسماعهم 
وأعم������ى أبصارهم، بعدما س������اروا خلف أهوائهم فنس������وا 
أنفس������هم، إذن.. من هذا يمكن استخالص العبرة والدرس 
بأنه سالم اهلل عليه وّجه ذاك النداء لنا تحديدًا عبر الزمن 
وبواس������طتنا لإلنس������انية جمعاء، ولذلك نحن اليوم نسمع 
هذه الحشود المليونية المتكاثرة أبدًا وبالعديد من اللغات 
واألع������راق تنادي في تلبيتها الس������تنصار اإلمام الحس������ين 
علي������ه الس������الم.. بصرخته������ا المدوي������ة ) لبيك يا حس������ين(.                                                                                                                                           
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العتبة الحسينية المقدسة تعلن عن مسابقة 
القصة القصيرة بنسختها الرابعة

افتتاح  عن  تعلن  الحسينية  العتبة 
)6( مراكز للشفاء بعد زيارة الربعين

التابعة لقسم اعالم  النرش  التوثيق االديب يف شعبة  اعلنت وحدة 
العتبة احلسينية املقدسة عن اقامة مسابقة القصة القصرية بنسختها 
الرابعة، بمشاركة حملية وعربية، اكد ذلك االديب طالب عباس 

الظاهر املرشف العام عىل جلنة املسابقة.
يف  العليا  الدينية  املرجعية  دع��وة  عىل  »بناء  الظاهر،  وأض��اف 
مناسبة عىل مسألة  أكثر من  املباركة وتكرارها يف  خطب اجلمعة 
التدوين األديب والقصيص عىل وجه اخلصوص للبطوالت واملآثر 
البيت )عليهم السالم(«، موكدًا  الكبرية ألتباع آل  والتضحيات 
ان »وحدة التوثيق التي استحدثتها شعبة النرش قد حصلت عىل 
الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  موافقة 
شهداء  بطوالت  توثيق  أجل  من  وذلك  الكربالئي  املهدي  عبد 
من  حية  قصص  اىل  باالضافة  االمنية  والقوات  الشعبي  احلشد 
الظاهر  املليونية«، كام اوضح  الزيارات  الكربالئي ضمن  الواقع 
السبط  )مسابقة  عنوان  حتت  ستنطلق  االدبية  »املسابقات  ان 
يف  القصرية  القصة  يف  سجادية  تراتيل  مسابقة  ومنها  الكربى( 
ادارة املسابقة مبالغ مالية  الرابعة«، منوها عن »ختصيص  دورهتا 

وجوائز عينية للفائزين«.

احلسينية  العتبة  يف  والفنية  اهلندسية  املشاريع  قسم  اعلن 
املقدسة عن موعد افتتاح )6( مراكز للشفاء بعد زيارة االمام 

احلسني )عليه السالم( التي وصلت اىل نسب انجاز كبرية.
ل�)جملة  مهدي  رضا  حسني  املهندس  القسم  مسؤول  وقال 
خمتلف  يف  للشفاء  مراكز  ستة  افتتاح  »سيتم  االح���رار(: 
العراق والعمل فيها مستمر بوترية متصاعدة من  حمافظات 

أجل انجازها وتسلم اىل وزارة الصحة«.
وأضاف، ان »املراكز التي سيتم افتتاحها مركز الشفاء )11( 
يف بغداد بسعة )125( رسيرا ومركز الشفاء )14( يف بابل 
بسعة )100( رسير، ومركز الشفاء )15( يف كركوك بسعة 
 )100( بسعة  الرميثة  يف  الشفاء  ومركز  رسي��رًا،   )125(
بسعة  االي��ر  باجلانب  املوصل  يف  الشفاء  ومركز  رسي��ر، 

)150( رسيرا.

دار الوارث لإليواء يكمل 
استعداداته الستقبال زيارة االربعين 

في ظل جائحة كورونا

العتبة  يف  املجتمعي  والتأهيل  لإليواء  ال��وارث  دار  يواصل 
توزيعها عىل  الطبية هبدف  الكاممات  إنتاج  املقدسة  احلسينية 
السالم(  االمام احلسني )عليه  اربعينية  زيارة  الزائرين خالل 
ارواحهم  عىل  للحفاظ  الصحية  سالمتهم  وضامن  حلاميتهم 

من جائحة كورونا.
)االح��رار(:  جملة  ل�  النرصاوي  حسني  الدار  مسؤول  وقال 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  قبل  من  »بتوجيه 
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بانتاج الكاممات الطبية 
القطاع الصحي يف ظل تفيش وانتشار جائحة كورونا  لدعم 
إىل  الزائرين  توافد  بعد  الكاممات  هلذه  املاسة  للحاجة  ونظرا 
وزيارة  احلرام  حمرم  مراسيم  الحياء  املقدسة  كربالء  حمافظة 

االربعني«.
وأضاف، ان كوادر الدار أنتجت خالل الفرتة السابقة )500( 
الف كاممة وتم توزيعها عىل الزائرين، علام  انه توجد ورشة 
خاصة خلياطة الكاممات الطبية بطاقة إنتاجية تبلغ )10000(

كاممة يوما.
وجديدة  حديثة  مكائن  عدة  وصول  »تم  النرصاوي  واكد 
والزائرين  املواطنني  احتياجات  لسد  قريبا  هبا  العمل  سيتم 
وتزويدهم هبا خالل مراسيم الزيارة وللمسامهة يف احلد من 
وخلية  الطبية  الشؤون  قسم  مع  وبالتعاون  الفريوس  تفيش 

األزمة التابعة للعتبة املقدسة«.
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األستاذ  الزراعة  وزي��رِ  من  كلٌّ  املقّدسة  احلسينية  العتبة  بزيارة  ترّشف 
حممد كريم اخلفاجي، ووزيِر العمل والشؤون االجتامعّية الدكتور عادل 
الركايب، ووزير الشباب والرياضة االستاذ عدنان درجال، بصحبة حمافظ 

كربالء املقّدسة املهندس نصيف جاسم اخلطايب.
م حالّيًا لزائري اإلمام  واّطلع الوفد عن كثب عىل أبرز اخلدمات التي تقدَّ

احلسني )عليه السالم(.
وحتدث وزيِر الزراعة ملجلة )االحرار( عن طبيعة الزيارة قائال: »جاءت 
املجال  يف  املقّدسة  احلسينية  العتبة  نجاحات  عىل  اّطالعنا  بعد  الزيارة 
الزراعّي، واإلنتاج النبايّت، وأصبح لدينا تفاهٌم مشرتك لتبادل الزيارات، 
بام يسهم يف تدعيم هذا القّطاع احليوّي واملهّم، مشريا للغاية من الزيارة 
اىل زيادة اوارص التعاون مع العتبة احلسينية املقدسة وتقديم التسهيالت 
واخلدمات هلذه املشاريع التي ختدم املواطن العراقي وتساهم بشكل كبري 

يف دعم املنتوج املحيل«.
واشار اخلفاجي اىل  »حجم اإلمكانات املتوفرة لدى العتبة املقدسة بأهنا 

تساعد يف تبّني مشاريع زراعّية ضخمة تعود عىل البالد بالفائدة«.
املقدسة  العتبة احلسينية  الكبري احلاصل لدى مزارع  التقدم  »ان  واضاف 
املحمية  البالستيكية  بالبيوت  اخلاصة  وامل��زارع  فدك  مزرعة  وخاصة 
التي  الرائدة  املشاريع  هذه  من  وغريه  العلف  إلنتاج  االخرى  واملشاريع 

متّثل حالة متقدمة يف العراق«.

وزير الزراعة: مشاريع العتبة الحسينية 
رائدة وتمّثل حالة متقدمة في العراق

احلسينية  العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  أطلقت 
التالوة  املقدسة )فرع سوريا( دورة يف أحكام 
مشارك؛   )100( من  أكثر  بحضور  والتجويد 
واملستويات،  األعامر  كافة  ومن  وإناثًا  ذكورًا 
نظرًا  ُبعد(  عن  )التعليم  نظام  عرب  وذل��ك 

للظروف الصحية الراهنة.
فرع  مسؤول  احلسن«  أبو  عيل  »السيد  وقال 
ال��دار  ف��رع  أساتذة  »يتابع  سوريا:  يف  ال��دار 
أيام  ثالثة  الطالب  ومتابعة  الدروس  بإعطاء 
أخرى  نشاطات  الدار  لفرع  أن  كام  أسبوعيًا، 
بمحافظة محص السورية يف حفظ بعض سور 
اللوايت  للمعلامت  الكريم  ال��ق��رآن  وأج���زاء 
املعلامت  إع��داد  دورات  يف  سابقًا  شاركن 
السيدة  بمنطقة  الدار  فرع  مقر  يف  القرآنيات 

زينب )عليها السالم( جنوب دمشق«.
قرآين  )معلم  صندوق  مهند  ب��نّي  جهته  من 
التدرييس  املقطع  إرس��ال  »يتم  ال���دورة(:  يف 
قبل  من  إتقانه  وبعد  الواتساب،  برنامج  عىل 
أصواهتم  بتسجيل  يقومون  هم  املشاركني، 
بتصحيح  نقوم  بدورنا  ونحن  إلينا،  وإرساهلا 

وتصويب املقطع وإعادة إرساله إليهم«.

العتبة الحسينية تقيم 
المؤتمر العلمي الدولي 

الرابع الخاص بالزيارة االربعين 
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ 

العراق الحديث

اهيا االخوة واالخوات..
ُمّد  نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سامحة السيد - 

ُظّله - من النجف االرشف..
بسم اهلل الرمحن الرحيم

من  موقفها  الُعليا  الدينية  املرجعية  ُتوّضح  اخ��رى  مرة 
عدة  ضمن  يف  باإلصالح  امُلطالبة  الراهنة  االحتجاجات 

نقاط :

االوىل :
بسلميتها  االلتزام  عىل  والتأكيد  االحتجاجات  مساندة 
وُخلوها من أي شكل من أشكال العنف وإدانة االعتداء 
او  اخلطف  او  اجُلرح  او  بالقتل  السلميني  املتظاهرين  عىل 
القوات  عىل  االعتداء  إدانة  وأيضًا  ذلك  غري  او  الرتهيب 
وجيب  اخلاصة،  واملمتلكات  احلكومية  واملنشآت  االمنية 
مالحقة وحماسبة كل من تورط يف يشء من هذه االعامل 
املحّرمة رشعًا وامُلخالفة للقانون وفق االجراءات القضائية 

وال جيوز التساهل يف ذلك.

الثانية :
ان احلكومة انام تستمد رشعيتها يف غري النظم االستبدادية 
الرشعية  يمنحها  من  هناك  وليس  الشعب  من  ماثلها  وما 

غريه، وتتمثل إرادة الشعب يف نتيجة االقرتاع الري العام 
اذا ُاجري بصورة عادلة ونزهية، ومن هنا فإن من األمهية 
يعيد  قانون ُمنصف لالنتخابات  إقرار  بمكان االرساع يف 
لألحزاب  يتحيز  وال  االنتخابية  بالعملية  املواطنني  ثقة 
القوى  لتغيري  حقيقية  فرصة  ويمنح  السياسية  والتيارات 
التي حكمت البلد خالل السنوات املاضية اذا أراد الشعب 

تغيريها واستبداهلا بوجوه جديدة.
لن  للناخبني  الفرصة  هذه  مثل  يمنح  ال  قانون  اقرار  ان 
قانون  إق��راُر  يتعني  كام  منُه،  ج��دوى  وال   ً مقبوال  يكون 
اجراء  عىل  باإلرشاف  اليها  ُيعهد  التي  للمفوضية  جديد 
وحتظى  ومهنيتها  بحيادها  ُيوثق  بحيث  االنتخابات 

باملصداقية والقبول الشعبي.

الثالثة :
انُه بالرغم من ُميض مّدة غري قصرية عىل بدء  االحتجاجات 
الشعبية امُلطالبة باإلصالح والدماء الزكية التي سالت من 
مئات الشهداء وآالف اجلرحى واملصابني يف هذا الطريق 
من  الواقع  أرض  عىل  اليوم  اىل  يتحقق  مل  انُه  إال  امُلرّشف 
يف  سيام  وال  ب��هِ  االهتامم  يستحق  ما  امُلحتجني  مطالب 
املنهوبة  االموال  واسرتجاع  الفاسدين  ِكبار  مالحقة  جمال 
ُمعينة  لفئات  املمنوحة  امُلجحفة  االمتيازات  وإلغاء  منهم 

اخُلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف 17/ربيع االول/1441هـ املوافق 2019/11/15م :

اعداد:حيدر عدنان
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اخُلطبة من�شورة يف جملة االأحرار العدد )725(
اخلمي�س 23/ربيع االول/1441هـ املوافق 2019/11/21م
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املحاصصة  عن  واالبتعاد  الشعب  سائر  حساب  عىل 
وهذا  ونحوها  اخلاصة  الدرجات  تويل  يف  واملحسوبيات 
السياسية  القوى  جّدية  او  قدرة  مدى  يف  الشكوك  يثري  مما 
احلاكمة يف تنفيذ مطالب املتظاهرين حتى يف حدودها الُدنيا 
بتحقق يشء من االصالح  الثقة  بناء  ليس يف صالح  وهو 

احلقيقي عىل أيدهيم.

الرابعة :
باإلصالح  امُلطالبة  املظاهرات  اىل  خيرجوا  مل  املواطنني  ان 
طوال  عليها  يستمروا  ومل  املسبوقة  غري  الصورة  هب��ذه 
فادح وتضحيات  ثمن  ذلك من  تطّلب  ما  بكل  املّدة  هذه 
من  للخالص  طريقًا  غريها  جي��دوا  مل  ألهنم  إال  جسيمة 
الفساد امُلتفاقم يومًا بعد يوم واخلراب امُلسترشي عىل مجيع 
األصعدة بتوافق القوى احلاكمة من خمتلف املكونات عىل 
جعل الوطن مغانم يتقاسموهنا فيام بينهم وتغايض بعضهم 
ُتطاق  حدودًا ال  األمر  بلغ  اآلخر حتى  البعض  فساد  عن 
ر عىل نسبة كبرية من املواطنني احلصول  وأصبح من امُلتعذَّ
املوارد  من  بالرغم  الكريم  العيش  مستلزمات  أدنى  عىل 

املالية الوافية للبلد..

التهّرب  بإمكاهنم  أّن  يظنون  السلطة  بيدهم  من  كان  واذا 
واملامطلة  بالتسويف  احلقيقي  االصالح  استحقاقات  من 
بعد هذه االحتجاجات كام  ما  يكوَن  لن  إذ  فإهنم وامهون 

كان قبلها يف كل االحوال فلينتبهوا اىل ذلك.

اخلامسة :
ان معركة االصالح التي خيوضها الشعب العراقي الكريم 
من  هم  والعراقيون  وحده  ختصُه  وطنية  معركة  هي  انام 
يتحملون اعباءها الثقيلة وال جيوز السامح بأن يتدخل فيها 
اخلارجية  التدخالت  ان  مع  اجتاه  بأي  خارجي  طرف  أي 
ساحة  اىل  البلد  بتحويل  كبرية  بمخاطر  ُتنذر  امُلتقابلة 
للرصاع وتصفية احلسابات بني قوى دولية واقليمية يكون 

اخلارس األكرب فيها هو الشعب.
اجلميع  بأيدي  اهلل  وأخذ  سوء  كل  اخواين  تعاىل  اهلل  جنبّنا 
رب  هلل  احلمد  ان  دعوانا  وآخر  والبالد  العباد  خري  فيِه  ملا 

العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.



السؤال : يف كتاب )املشرتكات( يعد الفقهاء امور وهي: 
الطرق والشوارع واملساجد واملدارس واملعادن واملياه فهل 
هذه االشياء يف املشرتكات فقط عىل نحو احلرص، ام يدخل 
كالساحات  غريها  احكامها  يف  املشرتكات  هذه  ضمن 

العامة التي تكون حماًل لالسواق واملراعي وامثاهلا؟
واملنتزهات  العامة  واملراعي  العامة  الساحات  اجلواب: 

العامة ونحوها من املشرتكات ايضًا.

السؤال: هل جيوز الحد احداث سد عىل ماء عني او هنر 
اذا كانت من املشرتكات ؟

أو هنر  أو واد  إذا اجتمعت أمالك عىل ماء عني  اجلواب: 
أو نحو ذلك من املشرتكات كان للجميع حق السقي منه، 
وليس ألحد منهم إحداث سد فوقها ليقبض املاء كله أو 

ينقصه عن مقدار احتياج الباقني.
و عندئٍذ فإن كفى املاء للجميع من دون مزامحة فهو، وإال 
السابق،  وعلم  كان  إن  اإلحياء  يف  فاألسبق  األسبق  قدم 
فوهة  إىل  فاألقرب  واألق��رب  فاألعىل  األعىل  قّدم  وإال 
اململوكة  األهن��ار  يف  احل��ال  وك��ذا  النهر،  أصل  أو  العني 
قّدم  وإال  للجميع  املاء  كفى  فإن  الشطوط،  من  املنشقة 
األسبق فاألسبق � أي : من كان شق هنره أسبق من شق هنر 
فيقبض  إن كان هناك سابق والحق وعلم، وإال   � اآلخر 

األعىل بمقدار ما حيتاج إليه ثم ما يليه وهكذا.

السؤال: من هو مالك االبار او العيون التي جرت باحلفر 
؟

اجلواب: مياه اآلبار والعيون والقنوات التي جرت باحلفر 
فيها  الترصف  ألحد  جيوز  فال  للحافر،  ملك  بنفسها  ال 

بدون إذن مالكها.

السؤال: ما هي االمور التي يتحقق هبا الشارع العام ؟
اجلواب: يتحقق الشارع العام بأمور :

يف  القوافل  وم��رور  وال��رتدد  االستطراق  كثرة   : األول 
األرض املوات.

الثاين : جعل اإلنسان ملكه شارعًا وتسبيله تسبياًل دائميًا 
للمسبل  وليس  طريقًا  يصري  فإنه  الناس،  عامة  لسلوك 

الرجوع بعد ذلك.
الثالث : قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق يف األرض 

املوات وتعبيده وجعله طريقًا لسلوك عامة الناس.
الرابع : إحياء مجاعة أرضًا مواتًا وتركهم طريقًا نافذًا بني 

الدور واملساكن.
السؤال : هل جتوز املعاوضة عىل )حق السبق( الذي يكون 

ملن سبق اىل مكان يف املسجد او املدرسة؟
ان  من  مانع  ال  ولكن  عليه  املعاوضة  تصح  ال  اجل��واب: 
ياخذ السابق مااًل ازاء التخيل عن مكانه فيسبق دافع املال 

اليه بعد اخالئه.
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السالم:  عليهام  الصادق  حممد  بن  جعفر  اإلمام  قال 
»من أراد التجارة فليتفقه يف دينه؛ ليعلم بذلك ما حيل 
له مما حيرم عليه، ومن مل يتفقه يف دينه ثم اجتر تورط 

يف الشبهات«. 
خمتلف  معاجلة  اإلسالمي  الترشيع  لنا  كفل  ولقد 
جوانب حياتنا االقتصادية بام يضمن العدالة وحسن 
أفراد  خمتلف  بني  الثروة  وانتقال  وتوزيع  استثامر 
وسعادة  ومصلحة  خري  فيه  ملا  املجتمع  وطبقات 

اجلميع.
وطبيعي ان يؤسس املرّشع اإلسالمي � ألجل تطبيق 
عدة   � ذاك  منظوره  خ��الل  من  االقتصادي  مبدئه 
اإلقتصادية  األنشطة  بعض  حتظر  أو  جتيز  ضوابط 
ع قنوات بعض منها أحيانًا  أحيانًا، أو تضّيق أو توسِّ

أخرى. 
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التجارة

)عز  خالقه  يعرف  أن  عقل  ذي  كل  عىل  واجب 
دعاه  فيام  ويطيعه  نعمه،  عىل  ليشكره  وج��ل(، 
من  واخرتعه  صنعه  صانعا  له  أن  فيعلم  إليه، 
من  أس��داه  بام  عليه  وأنعم  وأوج���ده،  ال��ع��دم، 
سميعا  حيا  فجعله  إليه،  واإلح��س��ان  الفضل 
بصريا مميزا وأمره وهناه، وأرشده وهداه، ويعتقد 
من  وأغياره  البرش،  من  أمثاله  جلميع  اخلالق  أنه 
ومجيع  وال��وح��وش،  والطري  واملالئكة،  اجل��ن، 
احليوان، واجلامد، والسامء، واألرض، وما فيهام، 
واألفعال  واألصناف  األجناس  من  بينهام  وما 
الذي  القديم  اهلل  وأنه  عليها سواه،  يقدر  مل  التي 
جيوز  وال  اآلف��ات،  تلحقه  ال  ي��زال،  وال  يزل  مل 
يموت،  ال  الذي  احلي  باحلادثات،  التغري  عليه 
جيهل،  ال  الذي  والعامل  يعجز،  ال  الذي  والقادر 
وال  شيئا  يشبه  ال  وأنه  يزال،  وال  كذلك  يزل  مل 
يشبهه يشء عىل حال، وكل ما تومهته النفس فهو 
بخالفه ال تدركه األبصار، وهو يدرك األبصار، 
وهو اللطيف اخلبري. وأنه عدل ال جيور، وجواد 
بام  وعرضهم  باإلحسان،  خلقه  ب��دأ  يبخل  ال 
الذي  بالثواب  النفع  لعظيم  عقوهلم  من  أكمل 
ذلك  عليهم  ويّر  والطاعات،  له  بالعبادة  جيب 
والبيان،  واإلرش��اد  إليه  واهلداية  عليه  بالقدرة 
وأنه رحيم هبم، حمسن إليهم ال يمنعهم صالحا 
وال يفعل هبم فسادا، غني ال حيتاج، وكل العباد 
ال  األزلية،  يف  فرد  اإلهلية،  يف  واحد  حمتاج،  إليه 
يستحق العبادة غريه، جيزي باألعامل الصاحلات، 
وال يضيع عنده يشء  من احلسنات، ويعفو عن 
كثري من السيئات، ال يظلم مثقال ذرة، وإن تك 

حسنة يضاعفها، ويؤت من لدنه أجرا عظيام.

التكليف الشريعي

مصحفُ فاطمَة

اإعداد: حممد حمزة جرب

أهل  شيعة  عىل  فيها  ُيشّنع  التي  األوىل  املرة  هي  ليس 
البيت عليه السالم ولن تكون األخرية، ومنها ما يدور 
حول كتاب سيدتنا فاطمة الزهراء املعروف بمصحف 
فاطمة فزعموا أنه قرآن غري القرآن الكريم وهذه القصة 
ليست جديدة فقد بدأت مع ظهور بني أمية عىل مرح 
البيت  أهل  أئمة  له  تعرض  ما  مجلة  من  فكان  التاريخ 
النواصب أهنم نسبوا ألمهم  السالم من هؤالء  عليهم 
فاطمة الزهراء سالم اهلل عليها قرآنا غري القرآن الكريم 
حسدا وغيظا منهم ملا خص اهلل تعاىل بيت النبوة سالم 
اهلل عليهم، لذا نرى أن األئمة عليهم السالم دفعا هلذه 
الشبهة وردا عىل الفرية قد بالغوا يف الترصيح ويف أكثر 
من مناسبة من أن مصحف فاطمة ليس قرآنا وليس فيه 

يشء من القرآن كام يدعي خصومهم.

 



بعد سلسلة خدمات انسانية وصحية طيلة جائحة كورونا...

تستعدّ االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة الستقبال زائري االمام الحسين )عليه السالم( في 
اربعينيته المباركة، حيث جهزت مدنها العصرية الثالث بكافة االمكانات والوسائل التي تساعد الزائرين 

على اخذ قسطٍ من الراحة في محطتهم االخيرة قبل التوجه الى ضريح ابي االحرار )عليه السالم( لزيارة 
المعشوق..

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

المدن العصرية التابعة  للعتبة الحسينية المقدسة  تكمل 
استعداداتها لزيارة االربعين 
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وللحديث اكثر حول عن استعدادات املدن العرصية التابعة  
للعتبة احلسينية، اجرت جملة )االحرار( سلسلة من اللقاءات 
احلسن  االمام  مدينة  مدير  العميدي  هشام  مع  اوهلا  كانت 
املجتبى )عليه السالم( العرصية للزائرين الواقعة عىل طريق 
كربالء النجف، وحتدث: »بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
لتجهيز املدينة وامتام كافة االستعدادات الستقبال الزائرين 
بتهيئة  املدينة  كوادر  بارشت  املباركة  الزيارة  خالل  الكرام 
اسرتاحة  عملية  تسّهل  التي  واخلدمية  الوقائية  االمور  كافة 
امل��واد  بكافة  وجتهيزه  املضيف  وهتيئة  الزائرين،  ومبيت 

الغذائية للبدء بعملية التوزيع يف االيام القادمة«.  
واضاف: »مل تقم مدينة االمام احلسن املجتبى )عليه السالم( 
مكانا  كانت  اهنا  بل  مالمسة،  او  اصابة  حالة  اية  باستقبال 
اليها، لذا تم جتهيز  للطوارئ يف حال احتياج دائرة الصحة 
اسرتاحة ومبيت  لتكون حمطة  املدينة  واروقة  القاعات  كافة 
للزائرين، فضال عن بدء  العمل بتنصيب املستشفى املتنقلة 
يف املدينة بالتنسيق مع طبابة هيئة احلشد الشعبي ودائرة صحة 
والكوادر  واملعدات  االجهزة  بكافة  جمهزة  واملثنى  كربالء 

الطبية لتقديم اخلدمة الطبية للزائرين طيلة فرتة الزيارة«.

ونوه العميدي عن »جتهيز املدينة اضافة اىل القاعات املوجودة 
مصحوبة  املدينة،  اروق��ة  يف  لفرشها  سجادة  ب����)1500( 
اجل  من  )م��ربدات(  الكبري  احلجم  ذات  التكييف  بأجهزة 
مشريا  املدينة،  طريق  طول  عىل  خيم  ونصب  اجلو،  تلطيف 
متمثل  خدمي  االول  حمورين  يف  املدينة  استعدادات  ان  اىل 
بتقديم كافة اخلدمات للزائرين، والثاين ثقايف يتمثل يف دعوة 
ثلة من املؤسسات الثقافية والدينية يف العتبة احلسينية املقدسة 
وخارجها، لإلجابة عىل االستفتاءات الرشعية وطرح كتب 
هليئة  معرض  اقامة  عن  فضال  الزائرين،  عىل  ودينية  ثقافية 
االبرار  الشهداء  صور  خالل  من  يعرض  الشعبي  احلشد 

وبعض املقتنيات احلربية«. 
وتقع مدينة االمام احلسن املجتبى )عليه السالم( عىل طريق 
)كربالء � نجف( حماذية للعمود 1066، حيث تبلغ مساحتها 
مصيل،  ل����)600(  يسع  مسجد  من  وتتألف  دون��ام،   22
ل�)1000(  يسع  طابقني  من  الزائرين  الستقبال  ومضيف 
و)٨(  )50(م2،  بمساحة  شقة،   )4٨( اىل  اضافة  شخص، 
قاعات، يف كل قاعة )40( رسيرا، ومركز صحي بمساحة 
للفحص وصالة لالنتظار  اطباء وصالتني  يتألف من غرف 

وخمترب وصيدلية، فضال عن امتالكها ل�مجاميع صحية.
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واىل مدينة االمام احلسني )عليه السالم( العرصية للزائرين 
احدى املحطات الرئيسية يف استقبال واسرتاحة الزائرين 
عىل حمور احللة  كربالء، التي تسعى اىل توفري كافة الوسائل 
اىل  الوصول  قبل  االخرية  حمطته  يف  الزائر  حيتاجها  التي 
الضوء  ولتسليط  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  رحاب 
الزائرين حتدث )عبد االمري  حول استعداداهتا الستقبال 

طه( مدير املدينة قائال: 
تعد  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  اربعني  زي��ارة  »ان 
خدمة  قبول  مليزان  حقيقية  فرصة  املدينة  لكوادر  بالنسبة 
اإلمام احلسني )عليه السالم(، ملا متتلكه من مميزات ذكرها 
احلياتية،  سريهم  يف  السالم(  )عليهم  االطهار  االئمة 
وكل ما يقّدم خالل هذه الفرتة ما هو اال قطرة من فيض 
عطاء ايب االحرار واصحابه امليامني )صلوات اهلل عليهم 

امجعني( وتضحياهتم املرشفة«.
واضاف طه: »املدينة أعّدت العدة بشكل كامل الستقبال 
اىل  منا  حتتاج  خصوصية  من  الزيارة  هلذه  وملا  الزائرين، 
السابقة  الزيارات  بقية  عن  خيتلف  كثيف  وجهد  عمل 
العراق، لذا  بالعامل امجع ومنه  بسبب وجود ازمة ارضت 
واملبيت  االسرتاحة  قاعات  كافة  جتهيز  عىل  العمل  جاء 

الطعام،  ووجبات  قاعة،   )22( وعددها 
واملجمعات الصحية، وتوفري كافة االجراءات 

)ال  االصابة  ع��دوى   من  الزائرين  حتمي  التي  الوقائية 
عىل  تتواجد  صحية  ومفارز  معقامت  من  اهلل(،  سمح 
االخرى  واالروقة  للقاعات  مستمر  وتعفري  اليوم،  مدار 
توعوية  منشورات  توزيع  يصاحبها  املدينة،  يف  املوجودة 
الكاممات  كلبس  الفريوس  بمخاطرة  متعلقة  وارشادية 

والكفوف ورضورة االلتزام بالتباعد االجتامعي«.
وجتدر االشارة اىل ان مدينة االمام احلسني )عليه السالم( 
العرصية للزائرين تقع عىل ُبعد )15( كم عن حرم اإلمام 
احلسني )عليه السالم(، طريق )كربالء - بابل(،  وحتتوي 
وتتألف  )600(م2،  بناية  كل  مساحة  بناية   )13( عىل 
)400(م2  بمساحة  ومسجد  بطابقني،  اداري  جممع  من 
بمساحة  صحي  ومركز  صحيتني،  بمجموعتني  وملحق 
ورعاية  للطوارئ،  بصالتني  مصحوب  )375(م2، 
ومضيف  اسنان،  وطب  مدرسية،  ورعاية  للحوامل، 
بمساحة  م2   )1165( بمساحة  طابقني  م��ن  يتألف 
استيعابية تصل اىل )1000( زائر، وحتتوي عىل )420( 

جممعا صحيا و)100( محام يف عموم املدينة.
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مدن عصرية تفتح ابوابها على مصراعيها 
للخدمة في زيارة االربعين المباركة لزائري 

ابي عبد اهلل الحسين )عليه السالم(
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من جانبه حتدث )عامر النرصاوي( مسؤول شعبة العالقات 
واالعالم يف مدينة سيد االوصياء )عليه السالم( العرصية 
للزائرين قائال: »تم وضع خطة متكاملة الستقبال زائري 
زيارة االربعني،  ايام  السالم( خالل  اإلمام احلسني )عليه 
وقاعات  الصحية  باملجاميع  اجلانب  ه��ذا  يمثل  حيث 
اخلاصة  املحطة  لتكون  املدينة  ارجاء  يف  املنترشة  اسرتاحة 
»عملية  ان  اىل  مشريا  االربعني«،  زيارة  خالل  بالزائرين 
)الرتفيهي،  االخرى  اجلوانب  عن  اخلدمي  اجلانب  فصل 
قواطع  انشاء  عرب  جاءت  السويتات(  او  العوائل  اسكان 

خاصة متنع وصول اي طرف اىل االخر«.   
قاعة   )11( املدينة  ادارة  »وف��رت  النرصاوي:  واض��اف 
يبلغ  طابق  وكل  طابقني،  ذات  بناية  يف  موزعة  اسرتاحة، 
قاعات  جمموعة  بذلك  ليصبح  )300(م2،  املساحة  من 
اىل  تصل  استيعابية  وبطاقة  قاعة،   )22( اىل  االسرتاحة 
هذه  يف  ولكن  الواحدة،  للقاعة  شخصا   )150( من  اكثر 

السنة سيكون استيعاب كل قاعة عىل ما يزيد عن )100( 
شخص، كام جهزت مجيعها بكافة وسائل راحة الزائرين، 
الدروس  لتقديم  القاعات  بعض  املدينة  وفرت  وكذلك 
الثقافية واخلتامت القرآنية وورش التدريب للزائرين خالل 
جماميع   )6( وجود  عن  فضال  باملدينة،  اسرتاحتهم  فرتة 
 )32( عىل  حيتوي  صحي  جممع  كل  ومح��ام��ات،  صحية 

صحية ومحاما«.
ونوه النرصاوي عن »توفري مضيفني )مضيف داخل املدينة، 
واالخر خارج املدينة( لضيافة الزائرين الكرام من بركات 
صاحب املدينة )عليه السالم(، آخذين بعني االعتبار مجيع 
خالل  من  الزائرين  بسالمة  اخلاصة  الوقائية  االج��راءات 
املعقامت  وتوزيع  املدينة  مدخل  عند  تعقيم  بوابات  وضع 
املدينة، يصاحبها تعفري قاعات االسرتاحة  يف مجيع ارجاء 
واالفرشة بشكل دوري، واعطاء النصائح املتمثلة برضورة 

االلتزام بالتباعد االجتامعي«. 
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وعن خشية الزائرين من دخول مدينة سيد االوصياء بكوهنا  
احد املراكز التي وضعت الستقبال املصابني قال: 

»قد خيفى عىل اجلميع ان مدينة سيد االوصياء )عليه السالم( 
اخلدمي  اجلانب  وه��ي  خمتلفة  جوانب  ثالثة  عرب  تعمل 
والذي  )االستثامري(،  العوائل  اسكان  وجانب  والرتفيهي 
اصبح خالل جائحة كورنا مركزا إليواء املصابني، لذا نّود 
االوصياء  سيد  مدينة  ادارة  ان  الكرام  زائرينا  نطمئن  ان 
)عليه السالم( قد اخذت بعني االعتبار وضع خطة متكاملة 
الستقبال الزائرين خالل زيارة اربعني االمام احلسني )عليه 
السالم(، كام وضعت قواطع خاصة تفصل اجلانب اخلدمي 
املتمثل يف استقبال الزائرين عن اجلوانب االخرى، بطريقة 
يستحيل وصول اي طرف اىل االخر، بل وحتى العاملون 
يف اجلانب اخلدمي مفصولون بشكل كامل عن العاملني يف 

اجلوانب االخرى، وال يوجد اية تواصل فيام بينهم«. 
السالم(  )عليه  االوصياء  سيد  مدينة  ان  بالذكر  واجلدير 
املقدسة  كربالء  مدينة  مركز  عن  تبعد  للزائرين  العرصية 

منها  خصص  دون���ام،   )30( مساحتها  وتبلغ  ك��م   )٨(
وحتتوي  اخلرض،  واملساحات  للحدائق  مرت   )24.000(
كل  طابقني  عىل  صحية  جماميع  و)6(  بناية   )11( عىل 
طابق 12 محام، وفيها مضيف مكون من طابقني بمساحة 
)1165م2( وهي معلم سياحي وترفيهي يف مدينة كربالء، 
العتبة احلسينية املقدسة لتكون متنفسا سياحيا  وقد أنشأهتا 

للعوائل الكريمة والزائرين.

مدير مدينة اإلمام الحسين )عليه السالم( 
للزائرين: »زيارة االربعين المباركة تعد بالنسبة 

لنا فرصة حقيقية لميزان قبول الخدمة وكل 
ما يقدم خالل هذه الفترة ما هو اال قطرة 

من فيض عطاء ابي االحرار«
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استحداث منظومة )اوكسجين( 

لتنقية الهواء بنسبة 100% 

سعيا لسالمة الزائرين في الحرم الحسيني...

الحسينية  العتبة  في  الهندسية  الشؤون  لقسم  التابعة  الشُعب  وأهم  اوائل  من  واحدة  التبريد  شعبُة  تعدُّ 
المناسبة  االجواء  افضل  بتوفير  اعمال  كوادرها  وتتلخص  بالبنان  اليها  يشار  اعمال  تقدّمه من  لما  المقدسة 
للزائر الكريم اثناء تأديته لزيارة ابي األحرار االمام الحسين )عليه السالم( خالل فصلي الصيف والشتاء وبأعمال 
متعددة لكوادرها، كما حرصت خالل زيارة العاشر من شهر محرم الحرام لهذه السنة على ان تستحدث منظومة 
جديدة توفر الهواء النقي بنسبة 100% للزائرين الكرام وبكفاءة عالية موزعة على الحرم والصحن الحسيني 

المشرّفين اضافة الى الحائر الحسيني، أكد ذلك المهندس االستشاري )صفاء علي حسين( مسؤول الشعبة.

تقرير: �شياء االأ�شدي - عبد اهلل الن�شراوي  ت�شوير: �شالح ال�شباح
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وحرم  لصحن  التربيد  اجهزة  »موجودات  ان  واض��اف 
تصل  احلسيني  واحلائر  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
سعتها اىل )٨000( طن وان هذه السعة ليست رقام سهال 
بالنسبة للتكييف وصعوبة  السيطرة عليها خالل الزيارات 
اجهزة  وتنصيب  جتهيز  اىل  نسعى  ان   دعانا  ما  املليونية، 
دافعات  خالل  من  النقي  اهل��واء  لتأمني  مركزي  تكييف 
اهلواء )total fresh( للحرم املقدس والصحن احلسيني 
الرشيف وهذه املنظومة التي تم تأهيلها وتطويرها يف ظل 
زيارة  يف  اخلدمة  دخوهلا  لرضورة  كورونا  فايروس  ازمة 
االربعني للعام اجلاري ومراعاة ازدياد اعداد الزائرين من 

سنة اىل اخرى«.

الشريف  الحسيني  الحرم  منظومة 

ستكون جاهزة قبل زيارة االربعين بحدود 

)1000( طن

اهلواء  توفر  اجلديدة  اهلواء  منظومة  »ان  موضحًا: 
النقي بنسبة  ) 100 %( وتقّلل نسبة الرطوبة قدر االمكان 
حيث ان الرطوبة اخطر من درجات احلرارة اذا تم السيطرة 
عليها ال حتدث  مشاكل يف التنفس لكبار السن من الرجال 
و النساء، وأن منظومة احلرم الرشيف ستكون جاهزة قبل 
مركزي  تكييف  طن   )1000( بحدود  االربعني  زي��ارة 
املنظومات  ضمن  وم��ن  للعمل،  تدخل  س��وف  جديدة 
قبل  املركزي  التكييف  منظومة  اىل  اضيفت  التي  احلديثة 
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ركضة طويريج هلذه السنة اجهزة تربيد عدد )2( من نوع 
)chelar( بسعة )٨6٨( طنا للصحن الرشيف«. 

مبينًا: ان »اعامل الشعبة مل تقترص عىل ما ذكر فقط وحسب 
مصنع  انشاء  ومنجزاهتا  اعامهلا  بني  ومن  اكثر  تنوعت  بل 
وارث للتربيد الذي تم طرح انتاجه يف العام 2016 واثبت 
منتجه سمعة وكفاءة عالية وممتازة يف السوق املحلية، وهذا 
املنتج كان اهلدف منه ليس هدفًا ربحيًا بقدر ما هو خدمي 
والفرتة االخرية التي نعيشها خري دليل عىل ذلك من خالل 

عمله بمراكز الشفاء التي انشأهتا العتبة احلسينية املقدسة يف 
العراقية يف ظل حتديات كبرية واجهتها  املحافظات  اغلب 
الكوادر الفنية التابعة للشعبة منها الوقت حيث تم تنصيب 

تلك االجهزة يف املراكز بأقل من شهر«.
الصحة  وزارة  ملتطلبات  »وفقًا  الشعبة  مسؤول  وتابع   
العراقية بوجوب ان تكون منظومات التربيد تعمل بالضغط 
السالب بسبب ان مراكز الشفاء تعمل عىل طرد الفريوس 

وتنقية اهلواء وتعفري املكان وهذا ما عمل لنا حتديا اخر ان 
)السبالت(  التربيد  اجهزة  منظومة ضغط سالب يف  نخلق 
وعن طريق مركز الوارث ألجهزة التربيد استطعنا بجهود 
العاملني ان نضع تصاميم حمددة، واالعتامد عىل ساحبات 
للتنقية  مركزية رصينة مع توزيع جماري هواء وفالتر طبية 
واملعروفة ب�)uv( تعمل عىل تنقية اهلواء املطرود والداخل 
ملراكز  نقي  هواء  مع  معقمة  اجواء  عىل  للحصول  للفضاء 
الشفاء وهي العامل املهم والتي وصل اعداد مراكز الشفاء 
اىل )21( مركز شفاء، معدل مركز الشفاء الواحد يصل اىل 
)٨0( طنا واملراكز الكبرية تصل اىل )130 -140( طنا«.

م خدماتها 
ّ
كوادر العتبة الحسينية المقدسة تقد

للمراقد والمزارات المقدسة في العراق وسوريا

هبا  تقوم  التي  االخرى  النشاطات  هي  ما  له  سؤالنا  وعن 
الشعبة داخل العتبة احلسينية املقدسة وخارجها فأجاب: 

»بتكليف من سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة 
اخلدمة  تقديم  ب��رضورة  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
ما دعا كوادر  السالم(  البيت )عليهم  اهل  مراقد  ألغلب 
السيدة  مرقدي  اىل  اخلدمة  بتقديم  تترشف  ان  اىل   الشعبة 
زينب والسيدة رقية )عليهن السالم( يف سوريا اضافة اىل 
بن  والقاسم  السالم(  )عليهام  العسكريني  االمامني  مرقد 
وكذلك  ايضًا  السالم(  )عليهام  الغريب  واحلمزة  احلسن 
مرقد زيد الشهيد )رضوان اهلل تعاىل عليه( ومزار العلوية 
الطاهرة رشيفة بنت احلسن )عليها السالم( ومراقد اخرى 

يف قضاء طويريج بمدينة كربالء املقدسة وحمافظة بابل«.
 يذكر ان شعبة التربيد تتألف من عدة وحدات هي: »وحدة 
التكييف املركزي، ووحدة )السبالت(، ووحدة الراديب، 
الوحدة  والتشغيل،  السيطرة  وحدة  الرذاذ،  مراوح  وحدة 
مهام  ان  وب��نّي  والكشوف«،  التصاميم  وح��دة  االداري��ة، 
واملخططات  الكشوف  اعداد  يف  تتلخص  الوحدات  هذه 
خمتلف  يف  التربيد  اعامل  تنفيذ  عىل  واالرشاف  والتدقيق 

املشاريع واعامل الصيانة«.
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مها العتبة الحسينية المقدسة
ّ
تقد

في مواجهة جائحة كورونا 

مستشفيات وبرامج اغاثة

حرصت العتبة الحسينية 
المقدسة على تقديم 

انجازات صحية كبيرة 
في مواجهة جائحة 

كورونا وقد كان لقسم 
الشؤون الطبية دورا 
في مواجهة هذه 
النشاطات من خالل 
سلسلة من البرامج 
الداعمة والساندة 
للمؤسسات الطبية 

الحكومية عبر التنسيق 
مع دائرة صحة كربالء 

وكذلك المؤسسات 
الطبية التابعة لألمانة 

العامة للعتبة الحسينية 
المقدسة ومدن الزائرين 

بخصوص االحتياج الى 
المواد والمستلزمات 

الطبية خالل جائحة 
كورونا. 

تقرير: عبد اهلل الن�شراوي 
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التابع  الطبية  الشؤون  قسم  رئيس  حتدث  السياق  هذا  ويف 
قائاًل:  احلكيم(  أمني  )لؤي  الدكتور  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
جائحة  ظل  يف  عديدة  نشاطات  الطبية  الشؤون  لقسم  كانت 
كورونا، بعد عقد اجتامعات متعددة مع منتسبي شعبة املخترب 
قبل حدوث اي اصابة يف مدينة كربالء املقدسة ورفع جمموعة 
من التوصيات اىل االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة الختاذ 
االجراءات الوقائية الالزمة حينها، وتوحيد اجلهود والتنسيق 
التي  الوقائية  فيام خيص االجراءات  العالقة  مع اجلهات ذات 
مناطق  لكوهنا  املقدسة  احلسينية  العتبة  تطبيقها يف  املمكن  من 

جتمع الزائرين«.

لدعم  الطبية  واملستلزمات  املواد  توزيع  »تم  احلكيم:  وتابع 
حمافظة  وخ��ارج  داخ��ل  املختلفة  الطبية  املؤسسات  واسناد 
كربالء ومدن الزائرين واملستشفيات لوجود حاجة ماسة اليها 
من بينها مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم( الطبية 
 – وقائية  بدلة   109٨0( وتسليمها  معها  التواصل  تم  حيث 
 – وسط  حجم   30000 كبري-  حجم  طبية  كفوف   ٨6000
26000 كفوف طبية حجم صغري(، اما مدينة سيد االوصياء 
)عليه السالم( للزائرين فقد تم التواصل مع مدير املدينة وتم 
حجم  طبية  كفوف   9000  – وقائية  بدلة   2970( تسليمها 
كفوف   5000  – وسط  حجم  طبية  كفوف   5000  – كبري 

الدكتور لوؤي اأمني احلكيم
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طبية حجم صغري(، ايضا تم التواصل مع مدير مدينة االمام 
املواد  لبعض  احتياجه  وبني  الطبية  السالم(  )عليه  احلسني 
معقمة  طبية  بدلة   9000( جتهيزها  وتم  الطبية  واملستلزمات 
طبية  كبري- 12000 كفوف  طبية حجم  – 15000 كفوف 

حجم وسط – 10000 كفوف طبية حجم صغري(، واليزال 
العتبة  اقسام  من  املعنية  اجلهات  كافة  مع  مستمرا   التواصل 
املواد  لتوفري  احلكومية  الطبية  واملؤسسات  املقدسة  احلسينية 

واملستلزمات الطبية حال االحتياج اليها«.
الوقائية  االج���راءات  اغلب  اخت��اذ  عىل  احلكيم  أكد  خمتربيا 
املمكن تطبيقيها وتعميمها عىل اقسام العتبة احلسينية املقدسة، 
والتنسيق مع مديرية الدفاع املدين الختيار افضل املواد املعقمة 
واملعفرة ملداخل املدينة القديمة ومنطقة بني احلرمني الرشيفني 

واحلائر احلسيني والتي ال تؤثر عىل البيئة«.
ومن بني النشاطات التي اشار هلا احلكيم هي توفري مواد التعقيم 
والتعفري واملواد واملستلزمات الطبية )الكاممات – الكفوف – 
البدالت الوقائية ( وجتهيزها ملنتسبي اقسام العتبة املقدسة كام 
جرى التنسيق مع قسم الصيانة الفتتاح خط انتاج الكاممات 
واالرشاف عىل توزيعها ملنتسبي االقسام املختلفة، فضال عن 
درجة  مقاييس  )ل��رشاء  العامة  املشرتيات  جلنة  مع  التنسيق 
 - املقدس  احلرم  مداخل  عىل  وتوزيعها  االلكرتونية  احلرارة 
رشاء املرشات اخلاصة بالتعقيم والتعفري داخل وخارج احلرم 
املقدس - رشاء حافظات للمواد املعقمة ونصبها يف االبواب 
البوابات  من  عدد  وتنصيب  املقدس(،  للحرم  الدخول  قبل 
اخلاصة بالتعقيم والتعفري عرب التنسيق مع قسم الصيانة وقسم 
التالية:  وباألماكن  الوارث  رحيانة  ومعمل  الرتبوي  التأهيل 
)مدخل بناية احلميات يف مدينة االمام احلسني )عليه السالم( 
الطبية – مركز السيدة زينب الكربى )عليها السالم( اجلراحي 
التخصيص للعيون – مدينة الزائرين طريق النجف – كربالء 
– املضيف التعاوين – املجمع االداري - فندق باب السالم – 

بعض املناطق املؤدية اىل منطقة بني احلرمني(«.
واستطرد يف  احلديث عن كم نشاطات الشؤون الطبية بقوله: 
بتشكيل  القيام  القسم  نظمها  التي  النشاطات  بني  من  »كان 
التعقيم والتعفري داخل وخارج احلرم ومنطقة  فرق حلمالت 
وبعد  اثناء  االقسام  بقية  مع  بالتنسيق  الرشيفني   احلرمني  بني 
الدوام الرسمي والتي تتكون من عدة فرق منها: )فرقة شعبة 
داخل احلرم – فرقة جممع سيد الشهداء اخلدمي – فرقة كشافة 
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– فرقة  املبني  الفتح  – فرقة   ) السالم  االمام احلسني )عليه 
شعبة املخترب – فرقة شعبة املخترب – فرقة رحيانة الوارث(، 
 – )الكيميائية  الفحوصات  إلج��راء  اجلهود  وتكثيف 
يف  ووقائية  احرتازية  كإجراءات  وغريها(  والبكرتيولوجية 

املواقع املختلفة والتابعة للعتبة احلسينية املقدسة«.
شعبة  الطبية  الشؤون  قسم  يف  الناشطة  الشعب  بني  ومن 
املواد  لتوزيع  جلنة  بتشكيل  بادرت  التي  الطبية  اخلدمات 
واملستلزمات الطبية ومواد التعقيم والتعفري عىل مجيع اقسام 
العتبة احلسينية املقدسة واجلهات اخلارجية االخرى، كذلك 
تشكيل جلنة لرشاء املواد واملستلزمات الطبية ومواد التعقيم 
والتعفري من املكاتب العلمية والرشكات املجهزة هلا داخل 

وخارج حمافظة كربالء املقدسة«.
عباس  )احل��اج  الطبية  اخلدمات  شعبة  مسؤول  لنا  واك��د 
يف  فروعها  بكافة  تقوم  املقدسة  احلسينية  »العتبة  ان  الشوك 
دعم واسناد وعالج املرىض يف كل احلاالت الطارئة يف فرتة 
ضمنها  ومن  الكبري  بالدور  قامت  حيث  كورونا،  جائحة 
شعبة اخلدمات الطبية التي قامت بتوفري ادوية ومساعدات 
كثرية عن طريق الشعبة او عن طريق مستشفى السفري التابعة 

للعتبة احلسينية املقدسة«.
منطقة  يف  ميداين  مستشفى  انشاء  »تم  الشوك:  واض��اف 
من  وبتوجيه  الطبية  اخلدمات  شعبة  طريق  عن  احلسينية 
وكذلك  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة 

واضافًة  ايضا،  ميداين  مستشفى  انشاء  التمر  عني  قضاء  يف 
لذلك تقديم املساعدات املالية للمرىض الذين ال يتمكنون 
الطبية  والكفوف  الكاممات  رشاء  وايضًا  االدوية  رشاء  من 

واملعقامت وتوزيعها عىل املنشآت كافة«. 
اما شعبة االجهزة الطبية وهي رافد صحي يف قسم الشؤون 
الطبية ايضا فكانت تسهم يف جتهيز املواد واملستلزمات الطبية 
من املكاتب العلمية والرشكات اخلاصة بتطبيق االجراءات 
الوقائية بالتنسيق مع شعبة املخترب والفرق املختصة باألقسام 
مع  بالتنسيق  والتعفري  التعقيم  اجهزة  وتنصيب  االخرى، 
املوافقات االصولية، فضال  العتبة االخرى وحسب  اقسام 
املجهزة  وال��رشك��ات  العلمية  املكاتب  مع  التنسيق  عن 
لألجهزة الطبية للتربع بأجهزة طبية واستالمها وختصيصها 
احلسينية  العتبة  عليها  ت��رشف  التي  الطبية  للمؤسسات 
وباء  مرىض  الستقبال  املخصصة  الشفاء  مراكز  او  املقدسة 
املقدسة  كربالء  يف  انشاؤه  تم  الذي  املركز  ومنها  كورونا 

واملحافظات االخرى«. 
التنسيق  عن  حتدث  احلكيم  لؤي  الدكتور  مع  ع��ودة  ويف 
الطوارئ  خطة  إلسناد  كربالء  صحة  ادارة  مع  احلاصل 
املليونية  الزيارات  بخصوص  الصحة  دائ��رة  مع  املشرتكة 
)ستار  الدكتور  الصحية  اهليئة  رئيس  مع  التنسيق  وكذلك 
طيلة  طبية  احتياجات  من  يلزم  ما  لتجهيز  الساعدي( 

الزيارة«.

احلاج عبا�س ال�شوك
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مشروع “شبابنا” 
يستهدف تاركي الدراسة لتطوير مهاراتهم

في حديث مع مسؤول مركز رعاية الشباب في العتبة الحسينية 

محمد علي الربيعي:

يعدّ مركز رعاية الشباب مشروعًا حسينيًا شبابيًا 
فاضَ من معين العتبة الحسينية المقدسة وعطائها 
اإلنساني، وليأتي متناغمًا ومتخادمًا مع توجهات 
وتطلعات الشباب في كافة التخصصات من خالل 
عدة نشاطات وبرامج تسعى للتطوير وتتناسب مع 
كل فئات الشباب التي تعدّ شريحة مهمة وتحتوي 
على فئات متعدّدة )متعلمة، غير متعلمة، 
أكاديمية وتشمل فئة طلبة المدارس 
اإلعدادية والمتوسطة وفئة 
الجامعات(، حيث قام القائمون 
على المركز بتفصيل المشاريع 
الشبابية بحسب توجهّات 
هذه الفئات وتطلعاتها 
ومستواها العلمي 
والثقافي. 
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من  جمموعة  املركز  استحدث  املاضية  األع��وام  وخ��الل 
املشاريع التي حتتوي عىل عّدة برامج تنفذ وفق سقوف زمنية 
حمددة وختاطب فئة معينة مما ذكر... ويف هذا السياق وملعرفة 
التقينا  اخلالقة،  الشبابية  األنشطة  هذه  عن  واجلديد  املزيد 
مدير مركز رعاية الشباب االستاذ )حممد عيل الربيعي( ومن 

خالل احلوار معه خرجنا باحلصيلة التالية:
األحرار: ما هي أبرز النشاطات التي يعمل عليها املركز؟

ومن  ومتنوعة  عديدة  وبرامج  نشاطات  للمركز  الربيعي: 
املقاهي  شباب  استهدف  الذي  شبابنا(  )م��رشوع  أبرزها 
وتاركي الدراسة، وتضّمن عّدة برامج أمهها برنامج )ُصّناع 
احلياة( الذي حيتوي عىل إقامة جمموعة من الدورات املهنية 
الربنامج  هذا  ان  شّك  وال  العمل،  عن  العاطلني  للشباب 
واحدة  ومرتاّصة،  مرتابطة  حلقات  عن  عبارة  ذاته  بحّد 
وبعدها  الشباب  هلؤالء  املهنية  ال��دورات  إقامة  هي  منها 
االتفاق مع اصحاب املحال يف كربالء وبقية املحافظات من 
اصحاب املهن لغرض زّج هؤالء الشباب املتعلمني يف هذه 

الدورات وتأهيلهم لسوق العمل.
األحرار/ هل هناك برامج تطويرية أخرى للشباب؟

الربيعي: نعم، لدينا برنامج اخر هيدف لتطوير الشباب ورفع 

مستواهم املهني وهو برنامج )الوفاء لدماء الشهداء( الذي 
يتضمن اقامة جمموعة من البطوالت الرياضية بخاميس كرة 
القدم فضال عن برنامج )االنتامء املحمدي( وهو عبارة عن 
والثقافة  التوعوية  واملحارضات  العمل  ورش  من  جمموعة 

اإلسالمية بشكل عام.
ونشاطات  برامج  هكذا  إقامة  من  اهلدف  هو  ما  األحرار/ 

شبابية خمتلفة؟
العمل  عن  العاطلني  وخصوصًا  الشباب  رشحية  الربيعي: 
الذين  يعانون من فراغ كبري، فإننا ومن خالل ذلك فنحاول 
قدر املستطاع ان نسّد هذا الفراغ من خالل تلبية متطلبات 
الشباب وفق املرحلة العمرية التي يعيشها الشاب، والذي 
يتطلب إشباع اجلوانب الرياضية لديه وكذلك انخراطه يف 
وحالة  املعييش  للتوازن  طرائق  اجياد  وحماولة  العمل  سوق 
االسرتخاء املادي كي  يتولد لديه استقرار يف هذه اجلوانب.

املركز  اىل  وضمهم  الشباب  استقطاب  تم  كيف  األحرار/ 
هبذه السهولة؟

االمام  وهي  جدًا  مهمة  قضية  ننسى  ال  ان  جيب  الربيعي: 
العامة  )االمانة  العام  العنوان  السالم( وهذا  احلسني )عليه 
لعامة  جذب  وسيلة  تعد  التي  املقدسة(  احلسينية  للعتبة 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

25
ل�سنة 2020 م



الناس سواء الطبقة املثقفة وغري املثقفة وكافة رشائح املجتمع االخرى، 
فقد ساعدنا كثريًا يف تقديم اخلدمات من قبل اشخاص انخرطوا يف هذه 
اخلدمة وتربعوا وتطوعوا يف سبيل اهلل تعاىل وإرضاًء لإلمام احلسني )عليه 
السالم( فلدينا قاعدة بيانات ملجموعة من املدربني يف خمتلف املجاالت 
يف  وحتى  الديني(،  العقائدي،  التنموي،  االعالمي،  )املهني،  ومنها 
اخلدمات،  لتقديم  مستعدون  متطوعون  لدينا  االلكرتونية  املجاالت 
باعتبار أن هؤالء االشخاص يرغبون بتقديم هذه اخلدمات جمانًا، ومن 
خمتلف  يف  وادخاهلم  الشباب  الستقطاب  سهولة  اصبحت  ذلك  خالل 

الدورات املهنية ومّد يد العون واملساعدة هلم.
األحرار/ يف ظل تفيش جائحة كورونا كيف تواصلون العمل ومساعدة 

الشباب؟
مع  مبارش  تواصل  اىل  وبحاجة  ميدانية  براجمنا  من   %90 نسبة  الربيعي: 

الشباب، ويف بداية تفيش اجلائحة قررنا االستمرار بالعمل 
من  ألوام���ره،  اخلضوع  وع��دم  الفريوس  عىل  والتغلب 
عن  املحافظات  يف  املمثليات  مسؤويل  مع  التشاور  خالل 
كيفية تقديم اخلدمات ل� الشباب مع احلفاظ عىل توصيات 
الثقافة  املرجعية وخلية االزمة من تباعد اجتامعي وإشاعة 
الذين  الشباب  واستثامر  عام،  بشكل  والتوعوية  الصحية 
تدريبهم  بعد  الشباب  رعاية  ملركز  قاعدة  يمثلون  كانوا 

ان  االق��دار  ش��اءت  وكأنُه  املحافظات،  هذه  يف  وزّجهم 
الشباب  رعاية  ملركز  التابعني  الُرسل  هؤالء  دور  ُيفّعل 
السالل  بتوزيع  فقاموا  االيام،  هذه  خالل  املحافظات  يف 
الغذائية واخلروج بحمالت التعفري عىل نطاق واسع كذلك 

قاموا ايضًا بخياطة الكاممات وتوزيعها.
الغذائية فقط خالل  بتوزيع السالل  اكتفيتم  األحرار/ هل 

اجلائحة؟
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تقديم  اىل  عملنا  نحّول  ان  ارتأينا  ذلك  فبعد  ال،  بالطبع  الربيعي: 
حيث  اجلامعات  يف  خصوصًا  للطلبة  )العلمية(  الغذائية  الساّلل 
قمنا بحملة عنواهنا )بالعلم واملعرفة نواجه التحديات(، وكام تعلم 
الدرايس  العام  يف  الطلبة  تفاجأ  الفريوس  لتفيش  ونتيجة  اجلميع 
2019-2020 بالتعليم االلكرتوين الصادر من قبل وزارة التعليم 
او جامعتني  إال يف جامعة  يفّعل  مل  لكنُه  اعوام  منذ  والبحث  العايل 
يف عموم العراق كتجربة وبعد التنسيق مع رئاستي جامعتي كربالء 
بتشّجيع  كبريا  دورنا  كان  احلملة  هذه  خالل  ومن  االنبياء  ووارث 

الطلبة عىل التعليم االلكرتوين، عىل اعتبار انُه امٌر البد منه.
األحرار/ كيف دعمتم مرشوع التعليم اإللكرتوين؟

خاص  بربوشور  الطلبة  بتزويد  قمنا  الربيعي: 
ُيعّرف امهية التعليم االلكرتوين وماهيته، وماهية 
آلية  عن  فضال  له  املستقبلية  االجيابية  االث��ار 
برشحها  قمنا  االلكرتوين  التعليم  اىل  االنضامم 
الشباب  اىل  خطوات  شكل  عىل  وتوضيحها 
اجلامعات  بعض  يف  املعروفة  املنّصات  باتباع 
والن  روم،  ال��ك��الس  وك��ذل��ك  امل���ودل  وه��ي 
اجهزة  اىل  ماسة  بحاجة  االل��ك��رتوين  التعليم 
احلاسبة  او  التابلت  او  املوبايل  سواء  الكرتونية 
حيث  االجهزة  تلك  يمتلك  ال  الطلبة  وبعض 
قمنا بخطوة وان كانت بسيطة بعد موافقة املتويل 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة بتجهيز جامعة 
بمجموعة  املتعففني  الطلبة  وحتديدا  كربالء 
يقارب  بام  واحلاسبات  اللوحية  االجهزة  من 
عملنا  كام  والبتوب،  حاسبة  بني  جهازا   20 ال� 
وتوزيعها  املحارضات  من  جمموعة  طباعة  عىل 
عليهم بشكل ساّلل علمية حتتوي عىل جمموعة 
حمارضات وكذلك الربوشور التعريفي بالتعليم 
متعب  االلكرتوين  التصفح  الن  االل��ك��رتوين، 

للطالب.
األحرار/ أصبحنا قريبني جدًا من إحياء الزيارة 

األربعينية.. هل لديكم برامج خاصة باملناسبة؟
كبرية،  االربعينية  للزيارة  استعداداتنا  الربيعي: 
تتوافد  التطوعية  الفرق  ومن خالل ذلك بدأت 
اىل مركز رعاية الشباب لتقديم الدعم واالسناد 
إعدادنا خّطة حتتوي عىل جمموعة  له فضال عن 
وورش  حمارضات  اقامة  ومنها  الفعاليات  من 
التي  بمحطاتنا  الوافدين  الشباب  اىل  عمل 
ملدينة  الرئيسة  املحاور  عىل  اقامتها  عىل  اعتدنا 
كربالء )بغداد، بابل، نجف( بالتعاون مع مدن 
واحدة  وان  االنبياء،  وارث  وجامعة  الزائرين 
االستشارية  العيادة  هو  ايضًا  الربامج  هذه  من 
مع  والتنسيق  باالستعانة  الشباب  مشاكل  حلل 
جمموعة من اخلرباء يف جمال التنمية البرشية وعلم 
اقامة  عن  فضال  العراقية  اجلامعات  يف  النفس 
حتت  التوعوية  الفكرية  املسابقات  من  جمموعة 

مسمى انصار االمام احلسني )عليه السالم(.
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في استبيان حديث..
العطاء الحسيني يستمر ويزداد 

رغم الجائحة الخطيرة

عىل  الضوء  سلطت  التايل،  استبياهنا  وعرب  )األح��رار(  جملة 
املقدسة  احلسينية  العتبة  قبل  من  املتحققة  املنجزات  حجم 
وكذلك ما اختذته اجلهات الصحية للحد من انتشار الفريوس 
ومعاجلة املصابني وكل ما ترتب عىل البلد بعد اهلجمة الوبائية:
وزارة  أطلقتها  التي  املناشدات  حول  بسؤال  االستبيان  بدأ 
الصحة للمواطنني بخصوص االجراءات والتدابري الصحية 
للوقاية من فريوس كورونا ومدى االستجابة فكانت: )٨1 % 

نعم( و )3 % كال( و)16%  استجاب بنسبة ما(.
أما بالنسبة لتقييم تلك االستجابة ووفق املشاهدات الشخصية 
االجتامعي،  التواصل  مواقع  عرب  او  املجتمعية  للحاالت 
ترتاوح  كورونا  فريوس  أخطار  لدرء  األفعال  ردود  فكانت 
ليس   % و)34  سلبي(   %  19( و  إجي��ايب(  بصفة   %47( بني 

باجلدية املطلوبة ازاء هذه اجلائحة املستجدة(.
هذا  ظل  يف  ونحن  االستبيان  ضمن  تساؤل  ورد  فقد  وعليه 
بام  اليومية  وممارساتك  عاداتك  من  فعاًل  غريت  فهل  احلال 
يالئم وخطر هذا الوباء )77 % ردوا باإلجياب( و )5 % نفوا  

ذلك( يف حني ذهب )1٨% إىل حد ما(.

األمان  صامم  جانب  هو  آخر  جانب  إىل  االستبيان  وانتقل 
تساؤل  هناك  كان  إذ  الرشيفة،  الدينية  املرجعية  وهي  لبلدنا 
او  اجلامعة  صالة  إقامة  كعدم  تبنتها  التي  اإلج��راءات  حول 
االصابات؟  تقليل  يف  بفعالية  سامهت  وهل  اجلمعة  صالة 
فكانت نسبة اإلجابات: )٨0 % نعم( و)7 %  كال( و )%13 

بنسبة ما(.
املواطنني  أوض��اع  انتشال  يف  دائ��اًم  احلسينية  العتبة  وك��دأب 
وتغيري واقعهم قامت جنبًا اىل جنب مع وزارة الصحة بتقديم 
اخلدمات الطبية والعالجية، فكان السؤال عن رأي املواطن 
شملتهم  التي  االخرى  املحافظات  يف  واملواطنني  الكربالئي 
اإلجابات:  فكانت  والعالج  بالعناية  املقدسة  العتبة  أنشطة 
هنا  قالوا   %37( نسبة  ان  حني  يف  ممتازة(  بأهنا  أكدوا   %57(

جيدة( و)6 % قالوا أهنا ليست باملستوى املطلوب(.
احلسينية  العتبة  أقامتها  التي  املشاريع  متابعة  خيص  ما  ويف 
املرض  عىل  للسيطرة  الشفاء  دور  فتح  خالل  من  املقدسة 
ومعاجلة املصابني، فقد أّيد )97% من املشاركني باستمرارها(، 

فيام طالب )3% بعدم استمرارها( ومل يرّصحوا بالسبب.

االأحرار/ عي�شى اخلفاجي ـ اأجمد العوادي

بدأ ببلدة صغيرة في الصين عُرفت فيما بعد بـ »بؤرة الوباء« لينتشر بعدها الى دول مجاورة ثم لدول بعيدة 
ثم قارات نائية، بدأ صغيرًا ليكبر ويدمر أنظمة صحية رصينة متقدمة ومعتمدة، ووقف العالم مدهوشًا حياله 
واستنفر إمكاناته ووضع مقدراته لدرء هذا الوباء الذي ما ان حل ببلد إال وهيكل طاقاته ودمر اقتصاده وحجّم 
حركته، وبدت تلك الدول رغم تطورها عاجزة مشلولة، وكان العراق من المشمولين بخطر هذا الفيروس منذ 
أوائل شباط  2020م.. إال أنّه قد برزت فيه )العراق( تلك األعمال الكبيرة واألنشطة المختلفة التي تصب في إناء 

العطاء الحسيني، وكانت للعتبة الحسينية المقدسة إنجازاتها ومشاريعها االستثنائية لدرء هذا الوباء الخطير.
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وقد اختلف البعض فيام تقدمه العتبات املقدسة، إذ ان تلك 
املشاريع جيب ان تكون من اختصاص وصالحية الدولة، فقد 
رأى )41 % من املشاركني( ان هنالك تعارضا باملشاريع التي 
املقدسة مع اجلهات احلكومية كوهنا  العتبات  بإنشائها  تقوم 
احلالية واملرتبطة  الصحية  املشاريع  املسؤولة االوىل عن  هي 

هبذه اجلائحة يف حني أن )59 % قالوا ا ن ال تعارض بينها(،
وإضافة ملا ذكر، فان للعتبة احلسينية املقدسة بصامت واضحة 
يف ظل هذه اجلائحة من خالل حتويل مدن زائرهيا اىل حماجر 
صحية ومحالت التعفري او تشييد دور الشفاء املختلفة، فكان 
رأي املشاركني حول ما تم إنجازه كالتايل: )77 % عربوا بأهنا 
دون  تكن  مل  بأهنا  اجلميع  أكد  فيام  جيدة(   % و)23  ممتازة(  

الطموح، بل كانت ناجحة ورضورية.
فضاًل عن ذلك، فقد عّد )53%( من املشاركني باالستبيان، 
منه  يستمدون  الذي  األول  املصدر  الفضائية  كربالء  قناة 
أخبارهم خالل انتشار اجلائحة وما قدمته العتبات املقدسة، 
فيام اعتمد )37%( عىل مواقع التواصل االجتامعي لالطالع 
عىل املعلومات هبذا اخلصوص، يف حني أن )10%( استمدوا 

معلوماهتم من وسائل إعالمية كاجلرائد واملجالت.
واختتم االستبيان بتساؤل حول دور االعالم خالل انتشار 
إبراز  يف  ومصداقية  بمهنية  عليه   ما  ادى  وهل  اجلائحة، 
مشاريع دور الشفاء للعتبتني املقدستني، فقد أّيد ذلك )51 

% بنعم(، و)27% كال(، و )22%  بنسبة ما(.
بتعليامت  االلتزام  التأكيد عىل رضورة  يبقى  ويف ظل ذلك، 
منظمة الصحة العاملية وتوجيهات املرجعية الدينية العليا يف 
التمسك باإلجراءات الوقائية كارتداء الِكاممات والقفازات 
املستمر  والتعقيم  االجتامعي  التباعد  عىل  واحلفاظ  والتقييد 
لأليادي وعدم ملس الفم واالنف والعني ملا له من دور من 
من  اجلميع  وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  حفظ  الفريوس،  انتقال 

البالء والوباء.

%77 غيروا ممارساتهم 

اليومية في ظل جائحة 

كورونا

%80 أكدوا أن توجيهات 

المرجعية الدينية ساهمت 

بتقليل االصابات

%57 قالوا ان خدمات العتبة 

الحسينية بقمة الجودة 

بالعناية والعالج

%97 دعوا إلى استمرار 

المشاريع الصحية 

والعالجية في كربالء                    

والمحافظات
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�شوٌت هادٌر نذَر عمَره لق�شية ال�شماء وختمه بال�شهادة
الرادود الحسيني الراحل حسين التريري الكربالئي..

من الريادِة اإىل ال�شهادة، هكذا عا�َس الرادود احل�شيني 
الراحل املال ح�شني الزغري الرتيري الكربالئي، حياته 
ال�شريــف واخلدمــة احل�شينيــة  املنــرب احل�شينــي  مــع 
املقّد�شــة  كربــالء  مدينــة  عرفتــُه  حيــُث  اخلال�شــة، 
�شوتــًا اأثرييًا اأثــاَر دمعَة احل�شينيني واأ�شعــَل نار اآهاتهم 
ولوعاتهــم وهم ي�شتذكرون امل�شائــب الكربى التي مّرت 
علــى اآل بيــت النبّوة، وهــو ذاته الذي جعَل مــن البكاء 
والتاأ�شــي على ال�شبط ال�شهيد در�شًا للحفاظ على القيم 
واملُثــل العليــا التي جت�ّشدت على رمــال كربالء ، وبذلَك 
حافــظ هــذا ال�شــوت احل�شينــي اخلالد كمــا عهدناه يف 
اأعالمنــا االأعالم علــى مكانة املنرب واملجل�ــس احل�شيني 
العظيمــة  احل�شينيــة  الق�شيــة  بعظمــة  التذكــري  يف 
واإحيــاء ذكر اأهل البيت )عليهم ال�شــالم( واأدوارهم يف 
حفــظ كيان االأمــة االإ�شالميــة التي اأراد لهــا املنافقون 
واملرجفــون اأْن تتزحزح اأركانها، فكان ال�شوُت احل�شيني 

اأعلى من كل االأ�شوات الن�شاز.

فلم تكْن املصيبة التي حّلت باإلمام سيد الشهداء وأهل بيته 
الوحيدة  هي  والسالم(  الصالة  أفضل  )عليهم  وأصحابه 
الراحل  أنشدها  التي  و)اللطميات(  القصائد  تصّدرت  التي 
الرتيري )رمحه اهلل( بصوته العذب، فهنالك دائاًم ُحزُم الوعي 
يكونوا  أن  احلقيقيني  احلسينيني  عىل  ما  تبنّي  التي  واإلفهام 
غافْل(  تظْل  ال  وافهْم  انتبْه  )غافْل  لطمية  غرار  عىل  عليه.. 
التي كتبها له الشاعر احلسيني الكبري احلاج جبار البناء )رمحه 
اهلل(، أو لطمية )للعدْل و التوحيد رايتنه صورْة -- وهتلهل 
األموي  الكبري مهدي  للشاعر احلسيني  بتأييد حيدر ونورْه( 

الكربالئي )رمحه اهلل( وغريمها الكثري.

املعارصين  ذاك��رة  كام  الشيعية  الصوتية  املكتبة  وحتتفي 
املال  املرحوم  وأنشدها  قرأها  ملهمة  بقصائد  واملجايلني، 
)اللطميات(  القصائد  من  أصبحت  والتي  الرتيري،  حسني 
السالم( ذلك  البيت )عليهم  اخلالدة، تستحثُّ يف حمبي أهل 
ذكرهم  إحياء  يف  ينقطع  ال  ال��ذي  واحل��ب  الدائم  الشغف 
وأمرهم، انطالقًا من حديث اإلمام الصادق )عليه السالم(: 
املنرب احلسيني واملجالس  اهلُل من أحيى ذكَرنا«، فكان  »رحَم 
أمرهم  إحياء  وسائل  من  عظيمة  ووسيلة  منّصًة  العزائية 

)صلوات اهلل وسالمه عليهم(.

االأحرار/ علي ال�شاهر
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ذكرى من بريد العطش 
املال عبد احلسني بن أمحد بن علوان  املرحوم  شخصيتنا هو 
بن حسني اخلفاجي الرتيري، املولود يف حملية املخيم بمدينة 

كربالء املقدسة، عام 1957، وكان ثاين أخوته اخلمسة.
أما نشأته فكانت يف حملٍة أخرى هي باب بغداد حيث سكنْت 
أرسته فيها لفرتة قصرية حتى أكمل مرحلة الدراسة االبتدائية 
انتقلْت أرسته  ثّم  بمدرسة اهلاشمية، وذلك عام )1967(، 
الشعبية( عام )1974(  السالملة )ذات الصفة  إىل حمّلة باب 
واستقّرت فيها، وكانت تعّد من األرس الكربالئية املشهورة 
أجداده  سكن  وقد  الكبري،  واحلسيني  الديني  اإلرث  ذات 
اهلجري،  العارش  القرن  منذ  املقدسة  كربالء  مدينة  القدماء 
الرتيري  املرحوم  هبا  عمل  التي  الزراعة،  يمتهنوَن  وكانوا 

أيضًا.
الواضح  أثرها  السالم(  )عليه  األح��رار  أيب  ملدينة  وك��ان 
الذي  اهلل(،  )رمحه  الرتيري  املرحوم  شخصية  عىل  والكبري 
اإلسالمية  بالتقاليد  والتمّسك  والوفاء  بالصدق  اتصَف 
األصيلة، وقد رصف حياته وعمره يف خدمة املنرب احلسيني 
إذاعته  السالم( من خالل  البيت )عليهم  وإشاعة فكر أهل 
وإنشاده للعديد من الشعراء الذين مزجوا بني طابع العقيدة 
واملصيبة يف نظم القصائد احلسينّية، فقد ترعرع املال الرتيري 
أبدًا عن إحياء  التي ال تنقطع  الدينية احلسينية  البيئة  يف هذه 

الطقوس العزائية وإقامة الشعائر احلسينية املباركة. 
أنظاره  توّجهت  فقد  االبتدائية،  املرحلة  أكمل  أن  وبعد 
فأكمل  اجلامعية،  الدراسة  إىل  وصل  حتى  دراسته  إلكامل 
شهادة  عىل  وحاز  املستنرصية  جامعة  يف  األكاديمية  دراسته 
ليعمل  النفس،  علم  قسم   � اآلداب  كلية  من  البكالوريوس 

بعدها موّظفًا يف مكتبة اجلامعة.

الفتى املولُع بالقصائد
جمايلوه،  ويتذكره  اهلل(  )رمحه  عنه  وُنرش  ُكتب  ما  بحسب 
بالقراءة، وتوّجه  الصغر  الرتيري منذ  املال حسني  توّلع  فقد 
املنرب  إرتقاء  ثم  ومن  وترديدها  احلسينية  القصائد  حفظ  إىل 
احلسيني يف املجالس احلسينية املنعقدة يف كربالء وخارجها 
بشخصية  متأثرًا   ،1970 عام  بغداد  باب  حملة  من  بداية 
الزغري )رمحه اهلل( حيث  املال محزة  املرحوم  وصوِت أستاذه 
ب�  تسميته  جاءت  ومنه  احلسيني،  باإلنشاد  خليفته  أصبح 
حّتى  صوهتام،  تشابه  وكذلك  الرتيري(،  الصغري  )حسني 
يظنه  للرتيري  القديمة  الصوتية  التسجيالت  يسمع  من  أن 
الفتًا  حضورًا  الرتيري  شّكل  فقد  ذلَك  ومع  الزغري،  محزة 
قصائد  ق��رأ  إْذ  امل��ايض،  القرن  وثامنينيات  سبعينيات  يف 
بينها )يانور عيني  حسينية ال تزال عالقة يف ذاكرة حمّبيه من 
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من ارشيف العزاء الحسيني في كربالء المقدسة سنة 1978
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يبني  آه  هيّمونه،  ما  يلومونه  خْل  انفگد،  عندي  من  اليوم 
رمية،  عفتك  عالرتبان  أمي  يابن  چفوفه،  بالدمه  التحّنت 
ام البنني تنادي يبني وياروح اهلادي، من سگط منك علمنا 
ام كلثوم، من خان  ومن طحت عاملرشعة، زينب صاحت 
الدهر بحسنْي( وغريها من القصائد التي كام ذكرنا مل تقف 
ذات  العقائدية  القصائد  قرأ  بْل  املصيبة  حجم  عىل  فقط 
املحموالت الثقافية والدينية املهّمة وأبرزها )سورة التوحيد 
حترير العقول(، مؤمنًا بالشعار اخلالد )اإلمام احلسني � عليه 

السالم � َعربٌة وِعربْة(.
كانت  اهلل(  )رمحه  الزغري  محزة  املال  رحيل  بعد  أنه  ويروى 
املال  أّن  إال  خلالفته،  احلسينيني  الرواديد  من  كوكبة  هنالك 
محزة السالمي )رمحه اهلل( بادر وأمام مجهور املعزين يف منطقة 
بني احلرمني الرشيفني بوضع )عقال( املال محزة الزغري عىل 
بالطبع  ولكن  احلسينية  املسرية  ليكمل  الرتيري،  املال  رأس 

ليس بمعزل عن الرواديد الكبار اآلخرين الذين عارصوه.
ونجفيني  كربالئيني  لشعراء  اهلل(  )رمحه  الرتيري  قرأ  وقد 
كاظم  احلاج  احلسينيني  الشعراء  )أمري  بينهم  من  بارزين 
منظور الكربالئي، الشاعر الكبري احلاج عبود غفلة النجفي، 
أبو  الكبري عبد احلسني  الشاعر  البناء،  الشاعر احلاج كاظم 
الشاعر  الكربالئي،  البيايت  سليم  الشاعر  النجفي،  شبع 

الكربالئي،  الكلكاوي  عزيز  الشاعر  السالمي،  كاظم 
اهلر  سعيد  الشاعر  الكربالئي،  اخلاجي  عيل  عبد  الشاعر 
الكربالئي، الشاعر مهدي األموي الكربالئي، الشاعر حممد 
زمان الكربالئي( وربام كان الشاعر كاظم املنظور واخلاجي 

مها أكثر من قرَأ هلام الرتيري )رمحهم اهلل مجيعًا(.
الشهيد املقتول ظلاًم

بعدما شّكل الرتيري حضوره الالفت عىل الساحة احلسينية، 
وأخذ صوته يرن يف أسامع احلسينيني يف أغلب املحافظات 
ألسامع  يصل  كان  اهل��ادر  الصوت  هذا  أّن  إال  العراقية، 
فأقدموا  هلم،  يرق  مل  ما  وهو  الغاشم،  البعثي  النظام  أزالم 
عىل تضييقه ومن ثم اعتقاله عام )1981( وظل معتقاًل يف 
سجوهنم املظلمة ال يعرف أحد أيَّ يشء عنه ولفرتة طويلة 
يف  حبيسًا  ظّل  أنه  الرتيري  املال  عن  املعروف  أن  إال  جدًا، 
كربالء،  يف  العامة  االستخبارات  بناية  حتت  يقع  سجن 
والتي تعّرضت للقصف أثناء جترؤ النظام املباد عىل دخول 
للمدينة وتطويقها واالعتداء عىل حرماهتا خالل االنتفاضة 
الشعبانية املباركة عام )1991(، فكان املال الرتيري من بني 
التي  القصف  عمليات  أثناء  احلياة  فارقوا  الذين  السجناء 
كانت منظرًا سائدًا أثناء االنتفاضة وأصبحت نقطة سوداء 

يف تاريخ البعث الغاشم.

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

35
ل�سنة 2020 م

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

35
ل�سنة 2020 م



ؤ

التي مجعها  السند يف حمارضاته  الشيخ حممد  وقال سامحة 
استمراية  »ان  الكتاب:  مقدمة  يف  املوسوي(  )ري��اض 
املحافظة عىل تلك االهداف والغايات السامية إنام تتحقق 
قبل  من  الواعية  املختلفة  احلسينية  الشعائر  ظل  حتت 
وشعائر  وأوليائه،  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  شيعة 
ومراٍث  ومواكب  جمالس  السالم(،  )عليه  احلسني  االمام 
املسلم  تعّلم  مدارس  فهي  وغريها...،  حزن  ومسريات 
فيها نرصة الدين واالحساس باملسؤولية الرشعية للحفاظ 
عىل رسالة السامء، ويتلقى فيها صور اجلهاد ويتعرف عىل 
السامية  واملبادئ  الفاضلة  القيم  لنرصة  التضحية  أشكال 

للدين احلنيف، ويعيش بكل تصميم وإرادة لرتك الدنيا، 
والتغلب عىل مالذها وشهوهتا املؤقتة.

وذكر الشيخ السند، يف الفصل االول، ان مدارس االمام 
احلسني )عليه السالم( يعي فيها املسلم كيف يقدم كل ما 
االسالم  بدن  تضميد  طريق  ويف  عقيدته  سبيل  يف  يملك 
املبدأ  حرمة  عن  للدفاع  يملك  ما  أغىل  ويبذل  اجلريح، 
احلنيف وهي جهود لبيان وتثبيت العقائد الدينية بالدليل 
العلمي واألسلوب الثقايف، وإعطاء القوة الكافية للدفاع 
عن تلك املبادئ احلقة، ولرد الشبهات واالنتقادات التي 
خصوصًا،  واحلسينية  عمومًا  الدينية  الشعائر  حول  تثار 

الشعائر الحسينية
 بين االصالة والتجديد 

تقوى  الشعائر من  تعظيم  تعالى  جعل اهلل 
محو  حرماته  قدس  لمن  وكتب  القلوب، 
الذنوب، وتمثل الشعائر الحسينية احد اهم 
روافد استمرار االرتباط البشري بقضية اهل 
بيت رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم(، 
فالشعائر تسلط الضوء على حقيقة الصراع 
بشكل  وتظهر  والباطل  الحق  بين  االبدي 
لذلك  الطغاة،  يعيشه  الذي  الزيف  واضح 
اشد  الحسينية  الشعائر  من  الظالمون  يخاف 
الخوف ويحاربونها بكل طاقاتهم، وتشكل 
وتعطيها  االمة  هوية  الحسينية  الشعائر 
االسالم  لمدرسة  الحقيقي  االنتماء  ذلك 
هي  الحسينية  الشعائر  فان  لذلك  الناصعة 
ائمة  عليه  سار  الذي  النضال  لذلك  امتداد 

اهل البيت )عليهم السالم(.

االأحرار/ ح�شني ن�شر
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ؤ

عىل  املأتم  وإقامة  العزاء  تكرار  وراء  الدينية  واالهداف 
املصطفى  بضعة  وعىل  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد 
)صىل  اهلل عليه وآله وسلم(كل عام مع تطاول املدة بنحو 
السبط  عىل  والرثاء  الندبة  أن  واحلال  راتبة  وندبة  دائم 
تكوينية  إهلية  سنة  انه  ثبت  قد  السالم(  )عليه  الشهيد  
تعاىل  قول  اليه  فيشري  نبوية،  لكوهنا سنة  إضافة  وقرآنية 
ْرُض َوَما  اَمُء َواأْلَ يف سورة الدخان )َفاَم َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ
َكاُنوا ُمنَظِريَن )29(، فاذا كانت سنة القرآن الكريم ذلك 
وأتباع  األخدود،  أصحاب  مثل  املظلومني  ظالمات  يف 
واله  عليه  اهلل  )صىل  املصطفى  ببضعة  ظنك  فام  األنبياء 
اجلنة  أهل  شباب  وسيد  االنبياء  خاتم  ورحيانة  وسلم( 
السيام مع افرتاض أمر القرآن بمودهتم واحلزن ملصاهبم.

وتناول املؤلف الشيخ السند، الشعائر الدينية وعالقتها 
هذا  يف  القارئ  وجيد  االخ��رى،  الرشعية  االحكام  مع 
املقام األدلة اإلمجالية من القرآن الكريم و الُسنة النبوية 
اىل  باالضافة  الدينية  الشعائر  قاعدة  الرشيفة عىل عموم 
االمور  ومن  وكالمية،  وأصولية  فقهية  فرعية  بحوث 
الواضحة يف هذا املقام ان جيري تسليط الضوء عىل أمهية 
الديني  االعالم  نظام  اهنا  وبيان  الدينية  الشعائر  قاعدة 
ومقدساته،  الدين  ملعاين  واالع��زاز  االعالء  ركن  وهو 
احلسينية  بالشعائر  فيتعلق  للكتاب  الثاين  املقام  وام��ا 
احلسني  اهلل  عبد  أيب  الشهداء  سيد  هنضة  عن  واحلديث 
ما  لكل  والشمولية  التفصيل  من  بقدر  السالم(  )عليه 
يتعلق بمظاهر الشعائر احلسينية مع التوقف عند الزوايا 
)عليه  لثورته  اخلالدة  واملعطيات  احلسني  لنهضة  املهمة 
السالم(، وهذا الكتاب بصورة عامة له خصوصية متيزه 
عن الكتب االخرى التي تعرضت هلذا املوضوع وبحثت 
حول الشعائر الدينية واحلسينية وهي انه يتضمن بحوثا 

فقهية وأصولية دقيقة.
وأشار املؤلف اىل البكاء يف الشعائر احلسينية عن االمام 
الرضا عليه السالم انه قال: »َيا ْبَن َشبِيٍب: إِْن ُكْنَت َباِكيًا 
ُه ُذبَِح  الم (، َفإِنَّ ليَِشْ ٍء َفاْبِك لِْلُحَسنْيِ ْبِن َعيِلٍّ ) عليه السَّ

َعرَشَ  َثاَمنَِيَة  َبْيتِِه  َأْهِل  ِمْن  َمَعُه  ُقتَِل  َو  اْلَكْبُش،  ُيْذَبُح  َكاَم 
اَمَواُت  ْرِض َشبِيُهوَن، َو َلَقْد َبَكِت السَّ ْم يِف اأْلَ َرُجاًل َما هَلُ
واالستدالل  للبحث  وكعينة  لَِقْتِلِه(  َرُضوَن  اأْلَ َو  ْبُع  السَّ
الذي  الفصل  تصفحنا  املتفرقة  الكتاب  موضوعات  يف 
تطرق ملوضوع البكاء يف الشعائر احلسينية وحول مايثار 
الكثري  السند  الشيخ  فيعرض سامحة  حوله من شبهات 
من االدلة والرباهني التي وردت يف القرآن الكريم هبذا 
السالم(  )عليه  احلسني  ملصاب  البكاء  عىل  تثني  الشأن 
ومتتدحه باالضافة اىل العديد من الروايات واالحاديث 
الرسول االكرم ) صىل اهلل عليه  التي جاءت عىل لسان 
اهلل  صلوات  الكرام  بيته  أهل  لسان  وعىل   ) وسلم  واله 
الروايات  هذه  يف  السند  وحول  امجعني،  عليهم  تعاىل 
فيشري الكاتب اىل العديد من الكتب املهمة التي تضمنت 
تلك الروايات ومنها عىل سبيل املثال كتاب بحار االنوار 
احلسني  علی  البكاء  ثواب  عن  كامال  بابا  تضمن  حيث 
)عليه السالم( وحيتوي عىل مخسني رواية يف فضل ذلك 

واستحبابه.

االأحرار/ ح�شني ن�شر
الكتاب يؤكد في فصوله والبحوث التي 

تناولها ان استمراية المحافظة على 

االهداف والغايات السامية للنهضة 

الحسينية؛ إنما تتحقق تحت ظل الشعائر 

الحسينية المقامة من قبل شيعة اإلمام 

الحسين )عليه السالم(... ومن االمور 

الواضحة في هذا المقام ان يجري 

تسلیط الضوء على أهمية قاعدة الشعائر 

الدينية وبيان انها نظام االعالم الديني
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ـــــغـــــريـــــِب  ــــــــــــــــــاِم ال ـــــى االإم ـــــــالٌم عـــــل ـــــــش قـــــــــْل �
ابـــــــــــن مــــــو�ــــــشــــــى الــــــر�ــــــشــــــا وخـــــــــــري َمـــــــــــالٍذ 
حـــــــــــدادًا  الـــــــــدمـــــــــوَع  ـــــي  ـــــبِّ ـــــشُ � عــــيــــنــــي  اآِه 
ــــــــــوَب امـــــتـــــحـــــانـــــًا  ــــــــــط فـــــلـــــقـــــد كــــــــابــــــــَد اخُل
ــــــا الـــــعـــــظـــــيـــــم مــــــــــــزارًا  ــــــر�ــــــش يــــــــا عــــــلــــــيُّ ال
وِح ُحــــــّبــــــًا  ـــــــــــــــــرُّ ــــــُن ال ــــــاِم ــــــك بـــــــــَك هـــــــامـــــــْت م
ــــــا وراعـــــــــــــــي الـــــــربايـــــــا  ــــــش ــــــر� يــــــــا عـــــــلـــــــيُّ ال
ــــــًا  ــــــام اإم ُتــــــ�ــــــشــــــاَم  اأْن  ــــسِ  ــــ� ــــف ــــن ال يف  حــــــــزَّ 
ــــــًا  ــــــاف ــــــّمــــــًا ُزع ـــــــوَن �ــــــشُ ـــــــن ــــــــــــــَت امل حـــــيـــــُث ُذْق
فـــــارتـــــقـــــيـــــَت الـــــ�ـــــشـــــمـــــاَء واالأر�ـــــــــــــــــسَ ُطــــــــــّرًا 
ــــــــوُد عــــــــنــــــــدَك �ــــشــــرحــــًا  ــــــــــــجُّ احُلــــــــ�ــــــــشُ وحت
ـــــــــــــْدٍر  ـــــــيُّ الــــــر�ــــــشــــــا وثـــــــــــاِمـــــــــــَن َب ــــــــا عـــــــل ي
ــــبــــطــــًا �ــــشــــبــــورًا  ـــــــــوَك �ــــش ـــــــــارُب ــــــــن ح ــــــــــن َم اأي
جــــــــــــزاٌء  فــــــــهــــــــذا  كــــــــــــاّل   ، ــــــٍد  ــــــي ــــــع ب اأو 
ـــــــا   ـــــــرزاي ـــــــــم اأنــــــــــــــِف ال ـــــــوم رغ ـــــــي ــــــــــــــــــَك ال اإِنّ
ــــــــــــــَت مــــنــــاٌر  ـــــا اَلأن ـــــر�ـــــش يــــــا بــــــــَن مــــو�ــــشــــى ال
ــــــــــــْدٌي  َه ـــــٍق  ـــــخـــــْل ـــــل ل الــــــنــــــبــــــيِّ  ــــــِت  ــــــي ب اآُل 

ــــــِف املـَـــــهــــــيــــــِب  ــــــري ــــــش ــــــ� و�ـــــــــشـــــــــالٌم عــــــلــــــى ال
ـــــــــــــاَل مـــــــنـــــــُه الــــــــــــــــردى بــــــظــــــلــــــٍم رهــــــيــــــِب ن
ــــــِب ــــــي ــــــب احل ـــــــــِت  ـــــــــي ب الآل  وعـــــــــــــــــــــــــزاًء 
ــــــــــــــُدروِب ــــــــــــوُر ال وهــــــــو �ــــشــــبــــُط الـــــــُهـــــــدى ون
ـــــرحـــــيـــــِب ال واملـــــــــقـــــــــاِم  ـــــــسَ  ـــــــو� ط ُربــــــــــــى  يف 
خــــ�ــــشــــيــــِب  نـــــــــقـــــــــاٍء  اىل  وا�ــــــشــــــتــــــيــــــاقــــــًا 
لــــــــَك ِمــــــّنــــــي �ــــــشــــــدُق الـــــــَوفـــــــا يــــــا حــبــيــبــي
بـــــــــــــاغـــــــــــــرتاٍب وبـــــــــاغـــــــــتـــــــــيـــــــــاٍل لـــــهـــــيـــــِب
كــــئــــيــــِب ــــــــوٍم  ــــــــي ب احَلــــــ�ــــــشــــــا  فــــــيــــــه  ذاَب 
ــــــــــوُع رغـــــــــــَم اخلـــــــُطـــــــوِب تــــبــــتــــغــــيــــَك اجُلــــــــــُم
ــــــــدى الــــ�ــــشــــهــــيــــِد الـــــغـــــريـــــِب ــــــــُه الإمــــــــــــــــاٍم ال
ـــــقـــــى وهـــــــــــادي الــــ�ــــشــــعــــوِب ـــــــــــــــُدوُر الـــــتُّ هــــــم ُب
ــــــِب هــــــــــــْل لـــــــهـــــــْم مـــــــــدفـــــــــٌن بـــــــــربـــــــــٍع قــــــري
ــــــوِب ــــــحــــــب ــــــى امل ـــــــطـــــــغـــــــاٍة جــــــــــــــــــــاُروا عــــــل ل
الـــــقـــــُلـــــوِب قــــــبــــــَل  ـــــسِ  ـــــو� ـــــف ـــــن ال يف  خـــــــالـــــــٌد 
ـــــِب ـــــي ـــــن ــــــدي فـــــــيـــــــِه كـــــــــــلُّ عـــــــبـــــــٍد ُم ــــــت يــــــه
ـــــــروِب ـــــــغ ـــــــال ب يـــــخـــــتـــــفـــــي  ال  ــــــــاٌء  ــــــــي ــــــــش و�
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 على سطور الزمان ... أسطورة عظمة زينب

ُ
َل القلم

َّ
سج

بحر  ومن  الزمان...ماآثرك،  �شطور  على  القلم  ي�شجُل  �شيبقى 
عمق  عن  ،ويبحث  االإبــاء  وملحمة  العظمة  اأ�شطورة  كراماتك 
�شربك بني موجات الدموع ،وخفايا ال�شلوع،وغور االأحزان ووجع 
يرن  مل  بعا�شورائك  كربالء  واأظلمت  الظالم  خّيم  القلب..حني 

فيها اإال �شربك �شيدتي،وراأ�س موالي احل�شني )عليه ال�شالم(.
 اأقف بباب حمرابك، ا�شكر اهلل على نعمة معرفتك حيث اأودعت 
احللم  تزالني  وال  و�شكواي..فكنت  وحرماين  اأوجــاعــي،  فيك 
جمل�س  اأي  ويف  ذكــراك،  حّل  كلما  ف�شوله  اأعي�س  الذي  اجلميل 
ت�شاركينني  واأنت  وجودك،  االأحرار..اأحت�ش�س  اأبي  على  اأقيمه 
جمل�س عزائي ،يف �شرخة وهتاف ممزوجتني باأمل والوجع وحزن 
اأحفاد  املجل�س  اإقامة  النف�س..وتوارث  بانقطاع  اإال  ينقطع  ال 
كرامتك،و�شرعة  وقوة  عظمتك،  نباأ  عليهم  اكّرر  واأنا  اأحفادي، 

ا�شتجابتك باإذن اهلل.. حينما ي�شتغيث بك  املحتاجون.
فيها يجول ال يفرق بني  واملوت  نار احلرب م�شتعرة  وقتها كانت 
احد..ونذرت،وطلبت،وتو�شلت بك اأن ال مي�س ولدي اأذى وان عاد 
�شاملا..عهٌد علّي اأن اأقيم جمل�س عزاء الأخيك، بيوم رجوعه...
ابني  وي�شاركني  اأوقاته  بغري  العزاء  اأقيم  واأنا  العامل  وتفاجاأ 
اأن  بعد  العربات..  قتيل  بثواب  لدينا  تّي�شر  ما  بتوزيع  الوحيد 
عاد بقدرة قادر كرمي وبركتك يا)زينب( املظلومة بعد يوم من 
من  باملوجوعات  مهيبا،وعظيما،وممتلئا  جمل�شا  تو�شالتي..وكان 

الزينبيات،وغريهن من املفجوعات ..اقرتبت مني احداهن وهي 
بعفوية  .�شاألتني  واأوجاعي  اأحــزاين  دائما  ت�شاركني  م�شيحية 
متلوؤها احلرية واالرتباك،واخلوف: ملاذا �شيدتي تقيمني عزاءك 

يف غري اأوانه؟ 
- اأجبتها ب�شوت اأحببت اأن ت�شمعه جميع املعزيات: لقد ا�شتجاب 
لهيب  من  ابني  يرجع  اأن  زينب(  )العقيلة  وبربكة  القدير  ربي 
امل�شيحية  اخليال.بكت  من  �شربا  عودته  وكانت  �شاملا  احلــرب 
)زينب  بحق  و�شيدي  :الّهي  لتقول  ال�شماء  اإىل  يدها  ورفعت 
اإيّل  بنت علي( .. بحق فجيعتها باحل�شني )عليه ال�شالم( ارجع 
اأقيم  اأن  علّي  احلرب،ونذرا  من  �شاملا  دنياي  يف  وحيدي  ولدي.. 
جمل�س عزاء على ابن نبيك وابن و�شيك عليهما ال�شالة وال�شالم.

�شيدتي بف�شلك االآن نقيم العزاء ونبكي ح�شينا )عليه ال�شالم( 
..واالآن  مــرادهــا  نالت  اأن  ..بــعــد  جــارتــي  ا�شلمت   ،وبف�شلك 
الكربى  واأحفادنا، يت�شابقون خلدمتك بذكرى م�شيبتك  اأوالدنا 
اأبنائهم  واأج�شاد  اأج�شادهم  ويقّدمون  ال�شهداء  �شيد  با�شت�شهاد 
جبل  يا  ال�شالم(..�شيدتي  للح�شني)عليه  ووالء  حب  قرابني 
الظاملني،  عرو�س  هز  الــذي  احلق  ،و�شوت  النجاة  وبــاب  ال�شرب 

روحي لك الفداء.
ال�شالم عليك يا كعبة االأحزان .. ال�شالم عليك يا اأم امل�شائب يا 

عقيلة بني ها�شم

ح�����ي�����درع�����اش�����ور
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ـــــــــــــاقـــــــــــــَي دامــــــعــــــة �ـــــــشـــــــرٌب جــــــمــــــيــــــٌل واالأم
ـــحـــفـــا  مـــ�ـــش اال  ــــــــــــــــــاء  االرج عــــــــال  �ـــــشـــــمـــــت 
ـــــــل  ـــــــواك ــــــــــــــــــــوزع االطــــــــــــــــــــــــراف بــــــــــني ث وم
�ــــــشــــــجــــــادهــــــا املــــــعــــــ�ــــــشــــــوم يـــــثـــــقـــــل قــــيــــده 
ــــــــا دخــــــــــــــل الـــــــــــبـــــــــــالط كــــــفــــــاحت  ــــــــاأمن ــــــــك ف
ـــه  ـــن ـــي ـــش حـــ� بــــــعــــــد  اهلل  ـــــــوت  �ـــــــش لــــــيــــــكــــــون 
ــــــريه  ــــــش ـــــــني ا� ـــــــامل ـــــــظ ــــــون عــــــــر�ــــــــس ال ــــــك ــــــي ف
بــــا�ــــشــــق  بــــــقــــــامــــــة  ورٌد  اعــــــــمــــــــارهــــــــم 
ــــى كـــــــــــــاأن املـــــــــــــاء �ـــــــشـــــــار عـــــدوهـــــم  ــــش ــــ� ــــط ع
ـــة  ـــم ـــــر كـــــــانـــــــت ع ــــــكــــــة بـــــالـــــنـــــ�ـــــش ــــــري ــــــش و�
ـــــف امـــــامـــــهـــــا  ـــــك ـــــى ب ـــــش ـــــو� كـــــــانـــــــت عـــــ�ـــــشـــــا م
ــــــــه ولـــــــ�ـــــــشـــــــانـــــــه و�ــــــشــــــالحــــــه    ــــــــزم هــــــــــي ع

اجلـــــامـــــعـــــة ثــــــقــــــل  زاد  و�ــــــشــــــبــــــي  �ـــــشـــــلـــــب 
ـــــقـــــارعـــــة ــــيــــد ال ـــــــال نــــ�ــــش فـــــــــوق الــــــــرمــــــــاح ت
ـــــــــــدت قـــــــــواهـــــــــا الــــــواقــــــعــــــة ـــــة ه ـــــل ـــــي ـــــق وع
ـــــرب االنــــــــبــــــــيــــــــاء يـــــ�ـــــشـــــارعـــــه ـــــ�ـــــش ــــــكــــــن ب ل
عـــــــــــزم لــــــــه بـــــالـــــنـــــ�ـــــشـــــر هـــــــــــدَّ مـــــواجـــــعـــــه
تــ�ــشــمــعــه مل  الــــــــــذي  الـــــدنـــــيـــــا  ـــع  ـــم ـــش ـــ� ي ــــــي  ك
ـــــــى يـــــــــالقـــــــــي مـــــ�ـــــشـــــرعـــــه ـــــــزه حـــــــت ـــــــه فـــــــي
ــــة ــــع ــــاج ــــف وبــــــــكــــــــاوؤهــــــــم حلــــــــــٌن بـــــطـــــعـــــم ال
ـــــحـــــوا نــــ�ــــشــــرا غــــــــــرور املـــ�ـــشـــرعـــة ـــــذب كــــــي ي
ــــه ــــع ــــوج م كــــــــانــــــــت  االبــــــــــيــــــــــات  اول  يف 
ــــــــد هـــــــــــزت الــــــدنــــــيــــــة بـــــــهـــــــزة ا�ــــشــــبــــعــــه ق
�ـــــشـــــرت اخلـــــــيـــــــام وكـــــ�ـــــشـــــف زيـــــــــف االقــــنــــعــــة

احمد الزاملي وعقيلة هدت قواها الواقعة    
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ْ

رفاِت غيِمِك الناِصع
ُ

على ش

علي ال�شاهر

حريى على باِب اأحاجيِك وقَف املُ�شرفوَن باأّياِمهْم.. وقْد �َشّطْت بهْم الدروُب.. واأبعدتهْم قلوُب.. واإْذ طرقوا قلَبِك بّلَلُهْم بالدعاِء.. فها ُهْم 
يزرعوَنها على  ُقبلُتهْم  واأغانيهْم  املطمئّنْة..  �شارُة �شدوِرهْم  الدموُع  العليا..  م�شامينِك  اإىل  الدخوَل  ينتظروَن  اأعتاِب عينيِك..  �ُشّجٌد على 

تربِتِك االأغلى.. فقلِت ادخلوا..
ال َعزاَء للبعيديَن اذْن لو اأ�شرفوا بعد حنٍي بالُبعاِد الكثرِي.. تقولنَي بابَي مفتوٌح لهْم.. وقلبي مت�شٌع للجميْع.. هنيئًا لهْم.. وطوبى الأوتاِرهْم 

وهي تعزُف اأحلاَنِك..
ُطوبى.. لل�شباحاِت املبتّلِة بالغَب�ِس.. ت�شتنِه�ُس ثوراِتها عنَدِك.. لل�شماواِت وهي ُتر�شُل اأبناَءها لي�شطّفوا اأماَم �شفاِئِك.. تالميُذ حروِفِك 

اأّيتها ال�شاحرْة.. 
ُطوبى.. لتيِنْهْم وزيتوِنهْم.. ترّتلُه اآيٌة اإْثَر اآيْة.. طوبى.. الأّنِك فينا.. تعي�شنَي ما حيينا..

ُطوبى.. للعناقيِد تّواقًة ل�شفاِه معانيِك.. طوبى.. لطفِل املَجازاِت ميرُح بني يديِك..
واإْذ بالَغ احلْرُف َجْهَدْه.. ُيعّلُلُه ا�شُمِك امل�شتنرُي.. ويغرُق يف َحَدقاِت العيوْن..

والأنَّ كلَّ اخلطى مكرهُة بالُبعِد عنِك.. طويِت لها َعتبات ال�شننِي وقلِت ادخلي..
ننا يا حبيبْة.. نا.. اأدخلينا.. لعلَّ اأكاليَل اجلماِل تزيُّ ونحَن مَع البعيديَن يا اأمَّ

لعلَّ الزماَن اإذا ما لقانا.. الأن�شدَّ باحُلبِّ والعافيْة.. واأكَرَمنا باملكوِث لديِك..
ْع.. هو يعني الكثرَي َلنا.. فمْن غرُيِك ي�شطفينا اأحباَء َلُه.. وحدِك من ُتعلننَي املكوَث على اأ�شماِعنا..  املكوُث طوياًل على �ُشرفاِت غيِمِك النا�شِ

فبقينا.. اإىل االأبْد.

وقــــــــفــــــــوا.. وحــــــــــنَي تـــــ�ـــــشـــــاَءلـــــوا َعــــــِرفــــــوا
مــــــبــــــتــــــداأٌ  مــــــــنــــــــِك  احلـــــــــ�ـــــــــشـــــــــارَة  اأنَّ 
ـــــــــوا األـــــــيـــــــ�ـــــــشـــــــْت هـــــــــــــــذِه امـــــــــــــــــراأٌة  قـــــــــال
ــــــا و�ـــــشـــــحـــــنـــــُتـــــهـــــا  ــــــه ــــــُت ــــــك ــــــــــــــــــــــاُء حــــــْن وامل
ـــــــــــــــــدًا  ـــــــــــــــــا اأمـــــــــعـــــــــنـــــــــوا اأب قــــــــــالــــــــــوا وملّ

ـــــــُف تـــــــاأتـــــــِل ـــــــِك  ـــــــي ف الــــــــــَكــــــــــرامــــــــــَة  اأنَّ 
ــــــــَرُف ــــــــ�ــــــــشَ ــــــجــــــاُن وال ــــــي ــــــت ــــــا ال ــــــه ــــــاُم وخــــــت
ـــــَعـــــُف هــــــيــــــفــــــاُء يــــــر�ــــــشــــــُم جــــــيــــــَدهــــــا الـــــ�ـــــشَ
ــــوا ــــف ــــَل ــــت ـــــــــا اخ ـــــــا وم ـــــــه ـــــــَدُن والـــــ�ـــــشـــــبـــــُح دي
ــــــفــــــوا و�ــــــشَ اأو  ـــــــــوِك  ـــــــــال ق اإذا  حـــــــــــريى 
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إنّه ال يزاُل  حيًا  في رفوف مكتبته

الى روح الشهيد السّيد )عبد الرحمن نعمة الموسوي(

اآلَن، يأتي اآلَن. سيخرجُ من رفوف مكتبته، الرفوف التي كانت كلَّ حياته فالرفوف التي تكلمت معه ليالي 
طواال عن المفجوع بكربالء وعن دم االنبياء واالولياء واالئمة، ظلت محتفظة بروحه وعبق رائحته..ها 

أنا، اآلن أبصره راسخًا في أقاصي غرفته الرطبة الخافتة.. يفيض بعبادته، ساكنًا امام قبلة اهلل، ثم انحنى 
يلمس االرض وكفاه   يلتقطان كتاب اهلل. أهجس بسمته في ارتجافة نبرة الدعاء، فيغمرني عطرهُ وشذاُء 

عباءته..

حيدر عاشور
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واخلوف.  احلزن  غالبني  ثم  بجزع،  رصخت  أيب!  يا  أنت  أين 
عىل  وصورته  السكون،  عليها  هييمن  موحشة  الغرفة  كانت 
ذكره،  يلسعني  يومي  حزن  االبدي.  صمتها  يف  تغرق  احلائط 
وقلبي حيرتق شوقًا لرؤيته. اجتّول بال جدوى يف غرفته وقد انطفا 
نورها، وكانت الكتب مثل روحه تندفع يف كل االجتاهات. ملاذا 
ارتعش كل مرة حني اجلس يف غرفته؟، ويرحل عني االيامن 
مثل  يسقط  والليل  بالعتمة،  جسدي  تصبغ  وحدها  ورائحته 
نجمة فوق رأيس الذي عاله الشيب.. فينزف جرح الفراق دمه 

ببطء، وأكّمم بأمل فم الدموع املوجعة.    
سنوايت  وبينك  بيني  ولدي  احلسني«  جهاد  »يا  قال:  واضح، 
أكن  الشهادة..مل  وهج  فمّسني  اجلهاد  نداء  البستني  ولكنها 
باملصّدق فقد حققت حلمي، وأنا اآلن ارى فوق كفي احاديثها 
والرشف.. أنا امُلستجرُي الذي سيُجرُي، أعرين إلسمي تفعيلتني.. 

اميش عىل هنج – لبيك يا حسني- واذكرين يف عداِد الذكرى.
بدأت أدور حول نفيس. صوت ألفه، أحبه.. سمعته، تسّمرت 
بالغرفة، اجهشني صمتها باجلنوْن وهي تعكس رس صوت أيب، 
ال  وُجرح  االرض،  وعطش  السكون،  صالة  بثقلها  وتستبيح 
يربأ، وعيون حيفر فيها الدمع هنرًا من وجع ُمّر. جاءتني فكرة ان 
أرضب رأيس بيشء يرنُّ لعيل اسمع صوت أيب بذلك الوضوح 

وتتنامى فكريت وتقدح قرحيتي وترتاح نفيس احلائرة.. فقد كان 
أيب منذ ان فتحت عيني عىل احلياة ال يفكر اال بحلمه وال حيدثنا 
بيشء سوى حلمه.. حلم الشهادة وهو سائر باجتاه طريق حممد 
وآل حممد، وبمرور االيام اكتشفت ان حلمه يف الشهادة أعمق 
االمعان، وحلنًا  مثل سنبلة من  الوجود. وصارت أحالمه  من 
قلام  اذا صمت  أحيانًا فهو  االنفاس. حمرّي صمته  يلح وحتسُب 
جتد له مثياًل. سكون أيب عاصفة توحي وتقلق وال تطمئن. كان 
وراء كل صمت خيرج بعمٍل بناٍء، وحمض اشياء متوقفة أو احياء 
اشياء متعطلة. وجزء من هذا الصمت كان يف مدينة املحمودية 
الصدامي.  احلكم  ابان  واملخابرات  باألمن  مليئة  عامرات  عىل 
وعند سؤايل ملاذا نسكن وسط عبوات ناسفة يقول: االمان كله 
عند اناس يبحثون عنك يف كل مكان.. عندما تكون قريبًا منهم 

ال ينشغلون بك!..
وحسينية  مسجد  إمام  وكان  الزهراء-  اوالد  -موكب  فأسس 

احداث  بعد  الشيعة  شمس  ارشق��ت  وعندما  املنتظر  احلجة 
النجف  وسكن  املتميزين  احل��وزة  ط��الب  من  ك��ان   2003
التعبري  ذلك  يرتسم  ال  لكي  عمره  ط��وال  ناضل  االرشف، 
الذابل عىل وجهه يوما من االيام، وال يريد نحن اوالده االربعة 
ان نراها اال كام يريد ان نراها شاخما ابيًا مؤمنًا.. وكان يريد ان 
يرانا كام يرى نفسه. ولكنه وصل يف هناية السنني وارتسم ككل 
النهايات املحتومة للبدايات الشقية. اراد هلا ان تكون اكثر مما 
سيختمها  انه  نفسه  وصدق  تكون  ان  جيب  كام  وختّيلها  جيب 
النداء الكفائي فكان من  بالشهادة ال مناص منها. وحني جاء 
تشكيالت  ضمن  والتعبئة  االرشاد  جلنة  يف  املجاهدين  اوائل 
فرقة االمام عيّل القتالية للحشد الشعبي فوج الكرار، وخاض 
معها قتااًل رشسًا ضد الزمر اإلرهابية الداعشية فتحررت عىل 
بيجي،  عجيل,  البو  تكريت,  العوينات,  مكيشيفة,  )سامراء,  يديه 
بالشهادة،  حللمه  حتقيقًا  اجلهاد  بركب  التحاقه  كان  بلد(. 
رّددها  طاملا  التي  للكلمة  وتطبيقًا  والدينّية،  الوطنّية  وملبادئه 
حلام،  كان  اليب  بالنسبة  فاجلهاد  حسني(.  يا  )لبيك  لسانه  عىل 
وحتقق احللم.. من حماسن الصدف كنت معه يف مجيع املعارك 
بدأ  السالم  العابدين عليه  زين  االمام  استشهاد  ليلة  أنه يف  اال 
أيب يكثر من الصالة والدعاء حت قال يّل »يا جهاد احلسني« : 

2015 للمشاركة يف حترير منطقة   / 11 سأذهب صباح ٨ / 
احلراريات احدى قرى بيجي.. وكان ارصاه واضحًا وليس فيه 
نقاش.. ومع الفجر التحق بسواتر الصد وكانت املعركة حامية 
الشعور  من  بمزيد  املجاهدين  إزر  من  يشد  فبدأ  الوطيس. 
بالوطنية وحب املذهب، وهو يقاتل يرجتي حتقيق حلم واصل 
القتال حرفا بحرف وطلقة بطلقة اصبعه يف الزناد احرض روح 
الكالم حني جاءته طلقة قناص برتته مع ياقوته، صاح لبيك يا 
اللعني  القتال اال ان  حسني، فانتفضت روحه من االمل وعاود 
قنصه يف الثانية مبارشة اىل جهة كليته الوحيدة ففاضت روحه 

فورًا اىل مليكها املقتدر.. 
اآلن سيأيت.. سوف يأيت اآلن فاختذوا يا اخويت ابناء السيد عبد 
الالمكان  يف  بيننا  سيجلس  اماكنكم..  املوسوي  نعمة  الرمحن 
بني  انه  ببعيد  ليس  النه  وحوزته  ونضاله  جهاده  قصة  سنعيد 

رفوف مكتبته حيا يرزق.  

كان التحاقه بركب الجهاد تحقيقًا لحلمه بالشهادة، وتطبيقًا للكلمة التي 
طالما ردّدها على لسانه )لبيك يا حسين(
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خادمات رقية
صغيرات بعمر الزهور يشاركن 

في السير الى كربالء

ثالث صبيات توشحن بالسواد وارتدين الكمامات ممن يشاركن هذا العام في المسير الى 
كربالء ليواسين السيدة زينب والسيدة رقية )عليهما السالم( والسبايا في فاجعة الطف 

االليمة، التي أثرت فيهن حكايات عوائلهن وما يسمعنه من محاضرات او قصائد دينية عن 
جروح الطف العميقة في قلب كل محب للحسين )عليه السالم(، لكن قصة ومأساة السيدة 

رقية اصبح لها أثر واضح في نفوسهن لذا خرجن للمشاركة في العزاء وكأنهن خادمات 
يواسين سيدة مبجلة لكنها قريبة لنفوسهن النها من اعمارهن.

االحرار ــ قا�شم احللفي / ت�شوير: خ�شري ف�شالة
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الصبيات ورقية

يف  املواكب  احد  ج��دار  اىل  ورقية  وزينب  فاطمة  وقفت 
قار  ذي  حمافظة  يف  الزراعي  بطابعها  املعروفة  الطار  منطقة 
الراحة،  لياخذن قسطا من  يتصبب من جباههن،  والعرق 
صبيات بعمر الورود رافقن عائالهتن يف السري اىل كربالء 

املقدسة ملواساة العقيلة زينب )عليها السالم( والسبايا.
وانا  سنوات  ث��الث  منذ  عاما(   14( امح��د  فاطمة  تقول 
ارافق عمتي وبناهتا يف السري اىل كربالء املقدسة يف الزيارة 
املحارضات  ومن  عائلتي  من  تعلمت  ألنني  االربعينية 
ان  احلسينية  والقصائد  النسائية  العزاء  وجمالس  الدينية 
مصيبة كربالء ال تضاهيها مصيبة حيث قتل اإلمام احلسني 
)عليه السالم( واهل بيته وصحبه وسبي ما تبقى من عياله 
وهي  شفاهها  وارجتفت  وتلعثمت  اصحابه،  وعائالت 
رقية  السيدة  ابكي عند ذكرها هي  اكثر شخصية  ان  تقول 
)عليها السالم( وقد اصاهبا املرض وقسوة الظاملني وعذاب 

االرس والسبي ثم ماتت شهيدة بحرة وهي حتتضن اباها، 
بالبكاء واستدارت مبتعدة  وهنا توقفت فاطمة واجهشت 

بحياء.
زهراء ورقية واطفال الطف

اجابت  ثم  البكاء  فاطمة  عم  بنات  ورقية  زهراء  شاركت 
زهراء التي تبلغ من العمر 11 عاما عن سؤاهلا بأهنا تسري 
مع اهلها اىل كربالء من ذي قار، متحدثة بطريقة حادة تكرب 
عمرها بسنوات، باهنا تقتدي بالسيدة رقية )عليها السالم( 
يف صربها وجلدها عىل الضيم والبالء، واهنا حفظت قصة 
عائلتها  من  قلب  ظهر  عن  السبايا  وعودة  والسبي  كربالء 
وعرفت ان يف الطف اطفال كثريون مثل عبد اهلل الرضيع 
والقاسم ورقية )عليهم السالم( وغريهم من الصبية، وان 
االربعني  مسرية  يف  اطفاهلم  اصطحاب  العائالت  كل  عىل 
تعلم  مدرسة  الطف  الن  السالم(  )عليه  باحلسني  تأسيا 

االنسان الثورة عىل الظلم والظاملني.
جملة االحرار اال�سبوعية
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احدامها فاطمة باهر يف السادس االبتدائي تشارك باملسري اىل 
كربالء املقدسة للمرة االوىل واالخرى اختها زينب جاءتا من 
منطقة الدير بالبرصة مع امهام تفتخر فاطمة بالقول اشعر بفخر 
وانا اسري مع الزائرين بعد ان كنت اشاهدهم يف التلفاز وامتنى 
ان اشاركهم... فأهيل كاونا خيربوين انني صغرية وال طاقة يل 
عىل املسري اما االن فان العزم الذي اصبح لدي ال حدود له، 
رقية  والسيدة  زينب  السيدة  اشارك  ان  معنى  اآلن  وعرفت 
والسبايا باملواساة والعزاء، فيام تضيف اختها زينب ان عائلتي 
اىل  السري  ان  وعلمونا  املقدسة  كربالء  اىل  يسريون  واق��اريب 
رغم  فانا  السالم  عليهن  وزينب  الزهراء  قلب  يسعد  كربالء 
املسري  يف  اشارك  وانا  كبرية  بسعادة  اشعر  اين  اال  سني  صغر 

وسأبقى عىل هذا العهد ألين احب احلسني )عليه السالم(.

طفلتان في الطريق

كزهرتني تزهوان وقفتا عىل طريق الزائرين تقدمن سوائل 
للزائرين، تقول )زينب فزع( من منطقة  التعفري والوقاية 
الطار بمحافظة ذي قار اهنا تتأثر كثريا بقصة السيدة رقية 
)عليها السالم( وهي تشارك يف موكب اهلها عىل طريق 
الزائرين منذ سنتني تقدم الطعام وورق املحارم والفاكهة، 
التعفري  بمواد  اوقفني والدي وجهزين  العام  لكن يف هذا 
لرش كفوف الزائرين وتوزيع الكاممات عليهم ملساعدهتم 
املقدسة،  كربالء  اىل  السري  اثناء  الوقاية  عىل  للحصول 
وتضيف نجحت هذا العام اىل الصف السادس االبتدائي 
احلسني  بأن  خيربين  وال��دي  الن  دراستي  يف  متفوقة  وانا 
وتشاطرها  وناجحني،  متفوقني  يريدنا  السالم(  )عليه 
بالدراسة،  متفوقة  ايضا  اهنا  متحدثة  زهراء  اخيها  بنت 
وتعشق املشاركة يف مسرية االربعني وهي تشعر باألمهية 
حيث تعفر كفوف الزائرين وتقدم هلم ورق املحارم حيث 
تتلقى كلامت الشكر والثناء منهم، وتضيف بطرقة طفولية 
عفوية، اصبحت أسأل امي وايب يوميا عن احلسني وزينب 
ان  اريد  ألين  والسبي  والطف  وكربالء  والعباس  ورقية 

اعرف كل يشء عنها.
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لم يمنع نفسه من الذهاب إلى كربالء
 كي  ال يقتل فيها؟!

كان التكليف الرشعي لإلمام احلسني )عليه السالم( هو 
آالف  عنده  اجتمعت  أن  بعد  املظلومني  لنرصة  اخلروج 
التواقيع  من  األلوف  وعرشات  الكوفة  أهل  من  الكتب 
عليها تستنجد به للخالص من احلكم األموي وطاغيته 

يزيد.
»توافدت  اهلل(:  )رمح��ه  القريش  الشيخ  املحقق  يقول 
الرسائل يتبع بعضها بعضًا عىل اإلمام حّتى اجتمع عنده 
يف نوب متفّرقة اثنا عرش ألف كتاب ، ووردت عليه قائمة 
نرصهتم  عن  فيها  يعربون  اسم  االف   وأربعة  مئة  فيها 
 « مقّرهم  إىل  يصل  حاملا  لطاعته  الكامل  واستعدادهم 

)زينب رائدة اجلهاد ، ص 10٨(.
األمور،  بظواهر  باألخذ  مأمور  السالم(  )عليه  واإلمام 
وليس له أن يتعامل مع األحداث بام عنده من علم غيبي 
بخذالن الناس وتقاعسهم عن نرصته فيام بعد، فاحلّجة قد 
اكتملت - ظاهرًا- بحضور النارص األمر الذي حيتم عليه 
االستجابة هلم، ويف هذا اجلانب يقول اإلمام أمري املؤمنني 
)عليه السالم(: )أما والذي فلق احلبة وبرأ النسمة، لوال 
أخذ  النارص، وما  بوجود  احلّجة  وقيام  حضور احلارض، 
سغب  وال  ظامل  كظة  عىل  يقاروا  ال  أن  العلامء  عىل  اهلل 
مظلوم أللقيت حبلها عىل غارهبا ولسقيت آخرها بكأس 

أوهلا( ) هنج البالغة 1: 36(.
واملعنى واضح: بأّنه إذا اكتملت عنارص األمر باملعروف 
األئمة  وخاّصة   - للمؤمن  فليس  املنكر  عن  والنهي 
األمر  ترك  وإاّل  واجبه،  أداء  عن  يتخلف  أن   - والعلامء 
أللقيت  السالم(:  )عليه  قوله  مفاد  هو  كام  عنه  وخت��ىلّ 

حبلها عىل غارهبا، أي تركتها وختليت منها.
احلسني  اإلمام  هبا  احتّج  التي  نفسها  هي  احلّجة  وهذه 
)عليه السالم( عىل من خرجوا حلربه بأّن سبب حضوره 
بني أظهرهم إّنام هي لوصول آالف الكتب إليه من الناس 

لنرصهتم  تدعوه   - اآلن  حلربه  خرجوا  مّمن  خاّصة   -
وختليصهم من حكم يزيد.

يروي الطربي يف تارخيه من خطاب اإلمام احلسني )عليه 
يا  فنادى  ملقاتلته: )قال  الذي خرج  يزيد  السالم( جليش 
شبث بن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن األشعث 
الثامر  أينعت  قد  أن  إيل  تكتبوا  أمل  احلارث:  بن  يزيد  ويا 
جندك  عىل  تقدم  وإّن��ام  اجلامم  وطمت  اجلناب  وأخرض 
لك جمندة  فأقبل، قالوا له مل نفعل فقال: سبحان اهلل بىل 
واهلل لقد فعلتم، ثّم قال أهّيا الناس، إذ كرهتموين فدعوين 
أنرصف عنكم إىل مأمني من األرض، فقال له قيس بن 
األشعث: أو ال تنزل عىل حكم بنى عمك فإهّنم لن يروك 
إاّل ما حتب ولن يصل إليك منهم مكروه .فقال له احلسني 
:أنت أخو أخيك أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم 
مسلم بن عقيل، ال واهلل ال أعطيهم بيدي إعطاء الذليل 
وال أقر اقرار العبيد، عباد اهلل إين عذت بريب وربكم أن 
بيوم  ترمجون، أعوذ بريب وربكم من كل متكرب ال يؤمن 

احلساب( )تاريخ الطربي 4: 323(
وزخرفها  وذهبها  بزبرجها  الدنيا  أغرهتم  أن  بعد  فالقوم 
الذي وعدهم به عبيد اهلل بن زياد )عليه لعائن اهلل( قرروا 
التخيل عن نرصة اإلمام )عليه السالم( وتركه وحيدًا يف 
رمضاء كربالء وقد خريوه بني خيارين ال ثالث هلام: إّما 
الطاعة ليزيد أو القتل، فاختار )عليه السالم( القتل، وقال 
بعبارة واضحة ورصحية: )أال وإّن الدعي ابن الدعي قد 
ركز بني اثنتني بني السّلة والذّلة، وهيهات منا الذّلة، يأبى 
وبطون  طابت  وحجور  واملؤمنون  ورسوله  ذلك  لنا  اهلل 
طهرت وأنوف محية ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللئام 
عساكر  البن  دمشق  مدينة  )تاريخ  الكرام(  مصارع  عىل 
طاووس:  البن  الطفوف  قتىل  يف  اللهوف   ،219  :14

.)59

لماذا اإلمام الحسين )عليه السالم( 

مركز الدليل  العقائدي
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باب الطاق..
رها 

ّ
 محلة كبيرة عكس ما يتصو

الكثير من المؤرخين
االأحرار/ قا�شم عبد الهادي       ت�شوير/ ح�شنني ال�شر�شاحي

يعدُّ طرف باب الطاق من 
األطراف القديمة التي تضم أكثر 

المشاهد الشاخصة والمهمة 
وأبرز الشخصيات الدينية والعلمية 
والثقافية فضاًل عن مركزه الالفت 
الذي جعل منه قلبًا نابضًا بالحيوية 

والجمال، إذ أّن محلة باب الطاق 
هيّ من محالت  كربالء السبع 
القديمة وسميت بهذا االسم 

لوجود جدران مقوسة على هيئة 
طوق فوق شوارعها وفروعها 

الضيقة وهو ما اشتهرت به 
وميّزها عن باقي المحال االخرى... 

ولمعرفة المزيد عن محلة باب 
الطاق تحدث مختار المحلة السيد 

جواد كاظم هاشم ال قفطون 
الفائزي الملقب بـ )السيد جواد 

الخطيب( قائاَل:
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جواد كاظم ها�شم ال قفطون

حدود كبيرة

يتداوله  ملا  خالفًا  جدًا  كبرية  الطاق  باب  حملة  حدود  ان 
الرشق  جهة  من  حتدها  فهي  واملؤرخني،  الكتاب  بعض 
النجف  باب  حملتا  الغرب  جهة  ومن  الروضتني  منطقة 
ومن  السالملة  باب  حملة  الشامل  جهة  ومن  بغداد  وباب 

اجلنوب حملة املخيم.
الجهات األربع

وتبدأ حملة باب الطاق إداريًا من الرشق بمنطقة البوبيات 
يمينًا من بستان عبد عيل الرايض وبستان احلاج عيل طاور 
وبستان  الكشوان  مهدي  وبستان  اجلباوية  وفرع  اغايس 
القصاب  وبساتني  كويس  وبستان  السعدي  طالب  احلاج 
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الشهرستاين  ال  وحسينية  معامر  حمسن  احلاج  وبستان 
سابقًا  كانت  البساتني  هذه  ومجيع  ثابت،  آل  وبستان 
وجرفت  عليها  امل��اء  انقطع  ان  اىل  وخم���رّضة  ع��ام��رة 
واصبحت االن دورًا سكنية اي الشارع احلديث املسمى 
بشارع الشهيد حسن زيني وفرع غني النرصاوي وشارع 
املحيط اىل بداية شارع السور اي فندق سفري كربالء، اما 
من جهة اجلنوب فتحدها حملة املخيم اي تبدأ من شارع 
من  اي  النجف  باب  حملة  الغرب  جهة  ومن  الشهداء، 
فندق  احلسني(  )سوق  الزمان  صاحب  شارع  منتصف 
باب احلوائج )محام  السبزي وفندق  ابو  الشارقة ورضا 
حملة  قبالة  السادة  لعكد  املقابل  الفرع  اىل  سابقًا(  املالح 
باب بغداد، ومن جهة الشامل حملة باب السالملة من بعد 

عكد اجلية.
أطواق متعددة

الطاق  باب  حملة  يف  املوجودة  األط��واق  وابرز  أهم  ان 
نسبة  االسم  هبذا  سمي  والذي  الزعفراين(  )طاق  هو 
لعائلة السادة آل الزعفراين وذلك الن دار السيد مهدي 

العثامنيني  فرتة  وأب��ان  الطاق،  هلذا  جم��اورة  الزعفراين 
الشهرية  املناخور  معركة  وهي  كبرية  حادثة  حدثت 
باشا  نجيب  العثامين  بغداد  وايل  خالهلا  من  شن  والتي 
من  املقاومة  انطلقت  حيث  كبرية  هجمة  كربالء  عىل 
هذا الطاق ويف وقتها اشتهر باسم طاق الزعفراين، ومن 
سكنتها األصليني هم السادة آل فائز، وكذلك )طاق ابو 
مدار( والذي يقع يف مقدمة عكد مضيف بني سعد من 
جهة شارع السور سابقًا وحاليًا يسمى شارع حميط باب 
الطاق، فضاًل عن )طاق أبو لبن( الذي يقع مقابل عكد 

النصة )الشارع املمتد اىل شارع السدرة(.
عكود بأسماء غريبة

البارزة  العكود  من  عكدًا   12 بوجود  املحلة  وتتميز 
تاريخ  ومتثل  مجيلة  ولكنها  غريبة  بأسامء  تشتهر  والتي 
املدينة القديمة وابرزها )عَكد النصة، عَكد الطمة، عَكد 
اجلية، عَكد النائب، عَكد اجللوخان، عَكد كبّيس، عَكد 
شجاع،  عَكد  احلبوبة،  عَكد  اخلضارة،  عَكد  القمي، 

عَكد ابو الصوف، عَكد الزناكية(.
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معالم دينية

وتشتهر  تتميز  التي  املناطق  من  الطاق  باب  منطقة  ان 
واهليئات  الدينية  وامل��راك��ز  املقامات  بوجود  كذلك 
هذه  من  قليل  غري  ع��دد  عىل  حتتوي  فهي  احلسينية 
الرضيع  اهلل  عبد  مقام  ومنها  الدينية  واملعامل  املقامات 
ومقام عيل االكرب واملدرسة اهلندية ومدرسة السبط التي 
تأسست بداية يف سوق باب الطاق، وايضًا حسينية تاج 
دار هبو ومدرسة االمام الصادق )عليه السالم( يف عَكد 
كبيس  ومحام  الكريم  القرآن  حفاظ  ومدرسة  القمي 

)للنساء والرجال( ومحام املالح.
سادة ووجهاء

املحلة،  سكنت  التي  والبيوتات  العشائر  اهم  عن  أما 
القدم فهي كل من عشائر  منذ  فيها  التي استوطنت  أو 

وبيوتات السادة )آل الشهرستاين، آل قفطون الفائزيني، 
آل  املوسويني،  احلكيم،  آل   ، اللطيف  آل  ثابت،  آل 
آل  اهلل،  نرص  آل  الرشدي،  آل  طعمة،  آل  اجللوخان، 
املعايل،  أبو  آل  البحراين،  آل  زيني،  آل  العلوم،  بحر 
ماجد،  آل  الوهاب،  آل  القزويني،  آل  العوادي،  آل 
وغريهم(،  الكاظمي،  آل  احلسينيني،  األعرجي،  آل 
أما عن محوالهتا فهم كل من )خفاجة، بني سعد، بني 
اسد، آل الوكيل الكبييس، آل زنگي، آل القصاب، آل 
الچيال، آلبو هيچل، آل البناء، آلبو صخر، آل السامك، 
آل  جلعوط،  آل  سدرة،  آل  اهلل،  جار  آلبو  مطلك،  آل 
هدو، آل الصفار، آل احلائري، آل أبو طحني الزوبعي، 
آل  الكشوان،  آل  الگلگاوي،  آل  اغ��ايس،  طابور  آل 
املسلامين، آل عبد عيل الرايض، آل فضالة، آل احلائري 
بيت  هيجل،  الدباغ،  الطرحيي،  ال��وزون،  االس��دي، 

احلفار، وآخرون(.
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اهلل  عند  حمبوبة  تكون  وربه  العبد  بني  اخلفية  املناجاة  ان 
العبد عن  ابتعاد  املناجاة هو  )عزَّ وجل(، والّر يف هذه 
املكسور  احلزين  بقلبه  ربه  ومناجيا  بنفسه  خمتليا  الرياء 
جتعله  اخللوة  وهذه  النظر،  وإلفات  الرياء  عن  مبتعدًا 
اإلهلي  القرب  اىل  والشوق  احلزن  من  مشاعره  يعرّب عن 
قبل  من  مرائيًا  أصبح  انه  هاجس  حتت  االنرصاف  دون 
االخرين فينرصف عن عبادته، او يزهد يف تعبريه  نقرأ يف 
يا موالي  املؤمنني )عليه السالم(: »موالي  مناجاة أمري 
أنت الباقي وأنا الفاين، وهل يرحُم الفايَن إال الباقي؟... 
موالي يا موالي،  أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم 

الزائل إال الدائم؟«.
أن  الطبيعي  فمن  اإلنسان،  عند  فطرية  حاجة  الدعاء 
حيث  املعقدة،  االجتامعية  حياته  خ��الل  هلا  يتعرض 
يتعرض أحيانًا أخرى إىل حاالت حرجة يشعر بأنه هالك 
ال حمالة، فنراه يلجأ ويتوسل بقوة َغيبيَّة يعتقد أهنا قادرة 

عىل إنقاذه.
وقد يلجأ إليها حتى الذين ال يؤمنون هبا، فقال اهلل )عزَّ 
ْلَناُه نِْعَمًة  وجل(: {َفإَِذا َمسَّ اإْلِنَساَن رُضٌّ َدَعاَنا ُثمَّ إَِذا َخوَّ
اَم ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلٍم َبْل ِهَي ِفْتَنٌة َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل  ا َقاَل إِنَّ نَّ مِّ

َيْعَلُموَن )الزمر/49(}.

ألنه  لشخصيته،  متينًا  أساسًا  فيشكل  املؤمن،  دعاُء  أما 
بيده  وال��ذي  يشء،  كل  عىل  ال��ق��ادر  تعاىل  ب��اهلل  يؤمن 
الرحيم،  الرمحن  هو  فاهلل  واألرض،  الساموات  ملكوت 
بعباده،  اللطيف  وهو  يشء،  كل  رمحته  وسعت  ال��ذي 
وهو القادر عىل ما يريد، الكريم الذي مل جيعل بينه وبني 
عبده ما حيجبه عنه سبحانه وتعاىل، هو الذي جعل أبوابه 
ُكُم اْدُعويِن  مفتَّحة لدعاء الداعني، فقال لعباده: {َوَقاَل َربُّ

َأْسَتِجْب َلُكْم... )غافر/60(}.
املروي عن  املؤمنني )عليه السالم(  وكان من دعاء أمري 
كميل بن زياد: »وقد أتيتك يا اهلي بعد تقصريي وإرسايف 
مستغفرًا  مستقياًل،  منكرًا  نادمًا،  معتذرًا  نفيس،  عىل 
منيبًا، مقرًا مذعنًا معرتفًا، ال أجد مفرًا مما كان مني، وال 
مفزعًا أتوجه إليه يف أمري، غري قبولك عذري وإدخالك 
وارحم  عذري،  فاقبل  اللهمَّ  رمحتك،  من  سعة  يف  إياي 
اإلمام  ويقول  وثاقي«،  شدِّ  من  ني  وُفكَّ رضي،  شدة 
ثم  الثناء،  ثم  مدحة،  هي  »إنام  السالم(:  )عليه  الصادق 
من  عبد  خرج  ما  واهلل  إنه  املسألة،  ثم  بالذنب،  اإلقرار 
ذنب إال باإلقرار«... اذا فعىل الداعي أن يعرتف بذنوبه 
وما  خطايا،  من  اقرتفه  عامَّ  تائبًا  مذعنا،  مقرًا،  ويكون 

ارتكبه من ذنوب.

ال�شيخ علي الفتالويفضل مناجاة العبد لربه
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المؤمن ال يسهو في صالتِه 

ق بقصد سالمة 
ّ
التصد

اإلمام المنتظر

فالركعة  صالته!..  يف  يسهو  ال  اخلاشع  اإلنسان  إن 
والركعة  العاملني..  رب  مع  مشتاق  حديث  األوىل: 
الركعة  ويف  العاملني..  رب  مع  مناجاة  حمطة  الثانية: 
مل  قليل قنت يف صالته ودموعه  قبَل  أنه  يتذكر  الثالثة: 
الوداع،  رائحة  فيها  الرابعة:  الركعة  بينام  بعد..  جتّف 
أن  إذ  الفراق،  أمل  فيعيش  والغم؛  اهلم  من  تستلزمه  بام 
وجل..  عز  اهلل  لقاء  من  سينتهي  حلظات  بعد  اإلنسان 
وهلذا البعض يطيل يف الركعة األخرية يف السجوِد؛ لئال 
يغاير  عامل  القنوت  فعامل  املصلني..  حديقة  من  خيرج 
بني  املؤمن  خيلط  فكيف  والتسليم،  التشهد  عامل  متامًا 
الركعة الثانية، وبني الركعة الرابعة؟!.. بل حتى الركعة 
الثالثة؟!.. ال جمال للسهو يف هذه احلالة!.. مثل إنسان 
يمر عىل حديقة غناء: يف كل حديقة ورود وزهور، وكل 
يوم يمر هبذِه احلديقة.. فطبيعة الورود يف هذِه اخلطوة، 
ختتلف عن اخلطوة الثانية، من حيث الرائحة واملنظر.. 

إذن، املؤمن ال يسهو يف صالتِه أبدًا!..

التصدق بقصد سالمة االمام احلجة )عّجل اهلل 
العلامء واملؤمنني  الرشيف( هو هنج  تعاىل فرجه 
رج�����حانه  يف  والري���ب  ال��ن��اس،  عامة  م��ن 
امل�وّدة يف  أقسام  ِمن  أّنه  إىل  نظرًا  واست�����حبابه؛ 

القربى التي أمر اهلل هبا عباده يف كتابه.
أحببت  إذا  أنك  ترى  أال  يسأل:  سائل  وربَّ 
تتصدق  عليه  وحتذر  عليك  يعّز  أحًدا  أو  ولدك 

عنه بقصد سالمته؟!.
فموالك أح����ّق ِمن كّل أحد بذلك، مضافًا إىل 
واضح  وهذا  باإلمام،  الص�����لة  أقسام  ِمن  أّنه 
اهلل(  الصدوق )رمحه  فقد روى  األفهام..  ألويل 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  عن  بإسناده  جمالسه،  يف 

وآله( اّنه قال: 
نفسه،  ِمن  إليه  »ال يؤمن عبٌد حتى أكون أحّب 
إليه  أحّب  وع��رتيت  أهله،  ِمن  إليه  أحّب  وأهيل 

ِمن عرتته، وذايت أحّب إليه ِمن ذاته«.
فال تنس اخراج الصدقة عنه بداية كل شهر.

ل اهلل فرجه ال�شريف عجَّ
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كورونا
وما يصاحبه من تداخالت اربكت العمل الطبي 

وعالقته بالجينات الوراثية
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كما اسلفنا سابقا ان اغلب اسباب الوفيات بفيروس كورونا، كانت وال تزال نتيجة المشاكل في الجهاز 
التنفسي والعجز التنفسي، فهو ليس ناتجًا عن اصابة بالفيروس نفسه ولكن من عواقبه احداث مشاكل 
في الجهاز المناعي )المسؤول عن حماية الجسم( وبالتالي فإنها تحدث عاصفة عكسية باتجاه الجسم، 

لذا فان الجهاز المناعي يصبح حينئذ المربك للجسم، يضاف له التهاب البكتيريا نتيجة ضعف الجهاز 
المناعي وعدم تمييزه لجسم االنسان المفترض الدفاع عنه و)الميكروب( الخارجي المفترض بأن يتغلب 

عليه... وللحديث اكثر عن الفيروس المنتشر والذي سبّب ارباكا واضحا لدى العالم اجمع وعالقته بباقي 
االمراض االخرى، بين مدير مدينة االمام الحسين )عليه السالم( الطبية الدكتور صباح الحسيني خالل الجزء 

الثاني قائاًل:

ضرورة التعامل النفسي

)عليه  احلسني  االم��ام  مدينة  وحتديدا  كربالء  حمافظة  يف 
السالم( الطبية، سجلنا حاالت شفاء عديدة عىل مستوى 
من  ا  جزء  وان  جدا،  جيد  وبنسبة  املستجد  كورونا  وباء 
استجابته  وم��دى  املصاب  الشخص  طبيعة  هو  الشفاء 
من  فالكثري  الصحي،  احلجر  مع  وتكيفه  للعالجات 
والتنفس  الطبيعي  العالج  عىل  قابلية  لدهيم  املصابني 
اثناء  مستمر  بشكل  الرياضة  وممارسة  ايضا  الطبيعي 
هو  املريض  بمعاجلة  سلبا  املؤثر  العامل  وان  االصابة، 
ويستسلمون  خيافون  الذين  االش��خ��اص  ف��ان  اخل��وف 
االخرى  لألمور  او  للحركة  استجابتهم  وعدم  للمرض 
حجر  وبمدة  لإلصابة  تعرضا  االكثر  االشخاص  فهم 
بالعالج  اخصاء  اطباء  ختصيص  تم  وقد  اطول،  صحي 
الطبيعي حياولون عمل مساج للرئة، وعىل الرغم من ذلك 
فان قسام من املرىض حتى هذا املوضوع يرفضونه خوفا من 
ذلك، الن املادة املتكونة داخل الرئة نتيجة الفريوس تكون 
بالسهل  وليس  بالصمغية  املختصون  ويصفها  جدا  لزجة 
خروجها من الرئة، اضافة اىل ان االوكسجني الذي يأخذه 
فإهنا  لذلك  التنفسية  املجاري  يف  اجلفاف  يسبب  االنسان 
ترتسب بشكل اكرب وتساعد عىل سد احلويصالت الرئوية 
املسؤولة عن تبادل االوكسجني بني الدم والرئتني، لذلك 
العامل  ومنها  العالج  يف  تدخل  عوامل  عدة  هناك  فانه 

النفيس والوراثي.
تفاوت االصابة بالفيروس

وان منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة العراقية قسمت 
)البسيطة،  وه��ي  ح��االت  ع��دة  اىل  بالفريوس  االصابة 
العناية  تدخل  والتي  جدا  الشديدة  الشديدة،  املتوسطة، 
عند  جدا  الشديدة  احلاالت  وان  منها(،  الكثري  يف  املركزة 
)انتي  احلديث  العالج  اعطاؤها  يتم  املستشفى  دخوهلا 
التي  الستريودات  عالج  وكذلك  لدينا،  املتوافر  فريوس( 
التي  السائلة  املادة  ذلك  يف  ونراعي  املناعة  عاصفة  تقلل 
عن  باملغذيات  وتعويضه  التنفس  عىل  املصاب  تساعد 
لوجود  نظرا  تناوهلا  من  استطاعته  لعدم  والرشب  االكل 
االوكسجني الذي يف حال يف حال رفعه يتعرض الشخص 
الذي  النفيس  االسناد  اىل  اضافة  االختناق،  اىل  املصاب 
اعطاء  من  تبدأ  للمصاب  التنفس  إلسناد  بالتدرج  يبدأ 
االوكسجني املرّكز للجسم ويف حال عدم تفاعل الشخص 
مع ذلك نستخدم جهازًا آخر قبل مرحلة التنفس الصناعي 

الذي يدفع االوكسجني بنسبة 100% جلسم االنسان.
اخر مراحل العالج

وان اخر مرحلة من مراحل العالج تكون بوضع )أنبوب( 
عودة  الصعوبة  من  املرحلة  هذه  ويف  الصناعي  التنفس 
املريض اىل احلياة )ألهنا اخطر مراحل االصابة بالفريوس( 
عىل مستوى العامل امجع وليس يف العراق فقط، وان الكثري 
كربالء  حمافظة  يف  احلاصلة  جدا  الشديدة  احل��االت  من 
والتي تصل اىل 25 مصابًا تكون نسب الشفاء قليلة، اما يف 
احلاالت االخرى البسيطة واملتوسطة والشديدة فان نسب 
الشفاء جيدة جدا والكثري من املصابني حصلوا عىل الشفاء 

التام.       
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الشيخ حسني  ابن الشيخ عيل ابن الشيخ حسن آل ُمْغنِيَّة األسدي العاميل، 
املولود عام )12٨0 ه�/1٨63 م( يف النجف األرشف، وتويف يف مدينة 

صيدا بلبنان عام )1359 ه/1940م(.
النائيني  الشيخ  املرجع  وخصوصًا  النجف،  يف  الدينية  املرجعية  كانت 
وكان  مغنية،  حسني  الشيخ  إىل  لبنان  يف  الشيعة  يرجع  رسه(  )ق��دس 

يقول:« قوله قويل ورأيه رأيي فارجعوا له بكل مسائلكم وأموركم«.

»اْلَبْيُت  َقاَل:  أنُه  الم(  السَّ ُرِوَي عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق ) عليه 
ُه امْلاََلئَِكُة،  رُضُ ُ َعزَّ َو َجلَّ ِفيِه َتْكُثُر َبَرَكُتُه، َو حَتْ الَِّذي ُيْقَرُأ ِفيِه اْلُقْرآُن َو ُيْذَكُر اهللَّ
ْهِل  يُّ أِلَ رِّ اَمِء َكاَم ُييِض ُء اْلَكْوَكُب الدُّ ْهِل السَّ َياِطنُي، َو ُييِض ُء أِلَ ُجُرُه الشَّ َو هَتْ
َبَرَكُتُه، َو  ُ ِفيِه َتِقلُّ  ُيْذَكُر اهللَّ ِفيِه اْلُقْرآُن َو اَل  ُيْقَرُأ  اْلَبْيُت الَِّذي اَل  ْرِض، َو  اأْلَ

َياِطنُي«. ُه الشَّ رُضُ ُجُرُه امْلاََلئَِكُة، َو حَتْ هَتْ
َم اْلُقْرآَن  وورد عنه )عليه السالم(: »َيْنَبِغي لِْلُمْؤِمِن َأْن اَل َيُموَت َحتَّى َيَتَعلَّ

ِمِه«. َأْو َيُكوَن يِف َتَعلُّ
الم( أنُه َقاَل: »َما ِمْن َعْبٍد َيْقَرُأ آِخَر اْلَكْهِف، فمن قرأها  وُرِوَي عنه )عليه السَّ

تِي ُيِريُد«. اَعِة الَّ َظ يِف السَّ قبل منامه استيقظ يف الساعة التي يريدها، إاِلَّ َتَيقَّ

كاتب اأمريكي 
يف�شح االأمويني

بيرتسون،  دان  األمريكي  الكاتب  وصَف 
حّولوا  الذين  باملتخّلفني  األمويني  احلّكام 
رشكة  إىل  املستلبة  املسلمني  خالفة  مفهوم 
عائلية وراثية تلهث وراء أطامعها الشخصية، 
للرموز  الوثنية أساءت  العائلة  مبينًا أن هذه 
)عليه  احلسني  لإلمام  بقتلها  اإلسالمية 

السالم(.
)باذيوس(  مركز  نرشها  جديدة  دراسة  ويف 
األمريكي املهتم بشؤون األديان عىل موقعه 
 ،)2020 أيلول   21 )بتاريخ  اإللكرتوين 
عىل  عملوا  »األمويني  أن  بيرتسون  أوضح 
التوّسع وغزو البلدان العربية واألوربية، ومل 
املتعارف  باملفهوم  إسالمية  فتوحاهتم  تكن 
عليه تارخييًا، بل فتوحات أطامعية شخصية، 
خصوصًا وإن القرآن حيّرم التحول القري 
مضيفًا  اإلسالمية«،  غري  األدي��ان  ملعتنقي 
التحّول  ع��ىل  يشّجعوا  مل  »األم��وي��ني  أن 
للمسيحيني  بالنسبة  التدرجيي نحو اإلسالم 
القديم  عدائهم  من  بذلك  وينطلقون  مثاًل، 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد  ولنبيه  لإلسالم 
حيث اعتنقوا اإلسالم ظاهريًا وليَس اعتناقًا 

عميقًا«.
»احلكام  أن  إىل  دراسته  يف  الكاتب  وخيلص 
األمويني عاشوا عكس التعاليم اإلسالمية، 
واشتهروا  للفجور  رم���وزًا  أصبحوا  فقد 

بالسكر، وبقوا عىل وثنيتهم القديمة«. 
وتابع بالقول أن »هذه األمرباطورية األموية 
قد  متوارثة  عائلية  رشكة  إىل  حتولت  التي 
وقاموا  العظيمة  اإلسالمية  للرموز  أساءت 
يف  خصوصًا  ض��ّده��م،  قمعية  بحمالت 
وذبِح  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  قتل 
عائلته بال رمحة، وبعدها حتّول املسلمون إىل 

معارضني هلذا احلكم املتخّلف«.

كبرُي العلماء 
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امرأة  عليها(  تعاىل  اهلل  )رضوان  طوعة  السيدة  كانت 
عادية ولكن الوالء ألهل البيت )عليه السالم( حّوهلا 
اإلرادة،  فيه  انعدمت  خانع  جمتمع  يف  فّعال  عنرص  إىل 
وصار الغدر واالنقالب عىل األعقاب من أهم سامته، 
وقد قامت بام مل يقم به الرجال يف ذلك الوقت العصيب، 
فاستحقت بذلك أن خيّلدها التاريخ وتنال وسام نرصة 
اإلمام احلسني )عليه السالم( حتى صارت جزءًا من 
ملحمة الطف اخلالدة فال جتد كتابًا يتحدث عن الثورة 

احلسينية اخلالدة إال ويذكرها.

يف سبيل  للتضحية  شوقًا  األحرار  يف  تبعث  احلسينية  »امللحمة   *
اهلل، وجتعل استقبال املوت أفضل األماين، حتى جتعلهم يتسابقون 

إىل منحر الشهادة« )العالمة الطنطاوي(.
* »ال أجد تعبريا يسعفني اآلن عن زينب، ولكن يكفي أن أقول 
إهنا جبل من جبال الصرب. جبل من جبال الصرب يا زينب. إنني عام 
قليل سأكون عند رسول اهلل وعلمت زينب بأن احلسني سيسبقها 

إىل الدار اآلخرة« )الشيخ عبد احلميد كشك(.
* »ثورة احلسني، واحدة من الثورات الفريدة يف التاريخ مل يظهر 
نظري هلا حتى اآلن يف جمال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية. 
فلم تدم الدولة األموية بعدها حتى بقدر عمر اإلنسان الطبيعي، 
ستني  من  أكثر  سقوطها  حّتى  احلسني  ثورة  تاريخ  من  يمِض  ومل 

سنة ونّيف« )الكاتب واألديب عباس حممود العقاد(.
* »احلسني شهيد طريق الدين واحلرّية، وال جيب أن يفتخر الشيعة 
وحدهم باسم احلسني، بل أن يفتخر مجيع أحرار العامل هبذا االسم 

الرشيف« )الكاتب عبد الرمحن الرشقاوي(.

املواكب احل�شينية 
امل�شاركة باالأربعينية ـ
 يف خم�شينيات القرن 

املا�شي

بطلة الكوفة

عا�شوراُء تلهم امل�شريني
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