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38 مركز الوارث للعالج بالنظائر المشعة..
مبنى جدي���د يضاف الى مستش���فى وارث 

الدولية لألورام السرطانية

الى روِح الشهيِد السعيد )أثير شاكر جوان ثجيل األعرجي(
ألنك شهيٌد.. نراك حيًا في كل العيون

العدالة تاج للتشريعات وروح للقوانين 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

في حض���رة س���ّيد الفص������������������حاء 
وأمير البلغاء

ِه( يِن ُكلِّ يِن على الدِّ تحقيق هدف إظهار )الدِّ
في  ثورة اإلمام الحسين

مقتنيات ونفائس متحف االمام الحسين           ..
ُتحف فنية واثرية تحاكي التراث الحضاري والتاريخي واالنساني

كيف كان يحتفل الكربالئيون بعيد الفطر المبارك؟

منصة لنشر الوعي الديني وطلب االصالح ومحاربة 
الشبهات واالفكار الضالة

»اصبر على ما َتكَره فيما ُيلِزُمَك الحق، واصِبر عّما ُتِحبُّ فيما يدعوَك 
إليه الهوى«

قول اإلمام الحسين )عليه السالم( - المصدر: نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ٨٥ ح ١٨.

في الصبر 



ال ش������يء في الوجود أجلُّ وال أعظم من كالم اهلل تعالى؛ 
فه������و هداية للعالمين، ومنهج كريم يس������مو باإلنس������ان، 
وينظم حياته في جميع أبعادها.. فالحياة مع القرآن تربية 

وتزكية وسالمة قلب وطمأنينة نفس. 
وثمة أموٍر هامة بيَن ت������رِك تالوته وتدّبره والفراغ الذي 
يعيش������ه كل فرد مسلم، ينّوه عنها االسالم، ويوّجه اليها 
من خالل آيات بينات كثيرة في استثمار الوقت وااللتزام 
بتدّب������ر القرآن الكري������م، واالحادي������ث الش������ريفة واقوال 
المعصومين )عليهم الس������الم( ُتعرفنا به������ذا االمر ايضا، 
فالكثير من األس������ر ال تخلو منازلها من وجود نسخة من 
المصحف الكريم وهو ليس قطعا، ألن العديد من االسر 
تكتنز نس������خة او أكثر من الذك������ر الحكيم، ورغم قلة 
َمن يتلونه أو يتدّبرونه ما خال في  ش������هر رمضان الكريم 
وبعض المناس������بات، إال ان أمير المؤمنين )عليه السالم( 
وصف هذا الحال، بقوله: »وأنه س������يأتي عليكم من بعدي 
زمان ليس فيه ش������يء أخفى من الحق.. فق������د ُنبذ الكتاب 
حملتُه، وتناساه حفظته؛ فالكتاب يومئٍذ وأهله طريدان 
منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد ال يؤويهما 
م������ؤٍو، فالكتاب واهل������ه في ذلك الزمان ف������ي الناس وليس 
فيهم، ومعهم وليس معهم، ألن الضاللة ال توافق الهدى 

وان اجتمعا..« – )نهج البالغة / الشريف الرضي(.
والنه������ي واضح في هجِر القرآن الكري������م؛ أما الحث على 
تالوت������ه ودراس������ته فقد دعا لها )صل������ى اهلل عليه وآله( في 
حديثه الش������ريف مبينا ثمرة ذلك بقوله: »إن أردتم عيش 
الس������عداء وموت الش������هداء، والنجاة يوم الحسرة، والظل 
ي������وم الحرور، واله������دى يوم الضاللة، فادرس������وا القرآن، 
فإن������ه كالم الرحمن، وحرز من الش������يطان ورجحان في 

الميزان« - )موسوعة الفقه/ ج 89(. 

اإياكم وهجرانه!..
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف املجلة  07435000170
وات �ساب      07435004404
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عيل  السيد  االعللى  الديني  املرجع  مكتب  ممثلية  اعلنت 
من  أكللثللر  إنللفللاق  عللن  كللربللاء،  يف  السيستاين  احلسيني 
)200.000.000( دينار كمنح مالية خال شهر رمضان 

وأصحاب  واأليتام  املتعففة  للعوائل  العيد  وكسوة  املبارك 
الدخل املحدود.

مكتب  يف  املالية  املساعدات  توزيع  عن  املسؤول  وقللال 
مهدي  الشيخ  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الرشعي  املتويل 
الدينية  املرجعية  ممثل  قبل  من  »بتوجيه  إنلله  املسعودي، 
عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا 

اليوم األول من شهر رمضان حتى  الكربائي، ومنذ  املهدي 
هناية الشهر الفضيل، تم توزيع أكثر من )200( مليون دينار 

عراقي«.
وكسوة  إجيللار  كبدل  خصصت  االمللوال  »هللذه  أن  وأوضللح 
للعيد، والبعض منها تم تقديمه كمنح لتزويج الشباب ورشاء 
يتم  التي  اإلنسانية  واملناشدات  احلاالت  إىل  إضافة  األدوية، 
احلسينية  للعتبة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قبل  من  توجيهها 

املقدسة«.

وأضاف »كام تم توزيع املعونات الشهرية التي يتم تسليمها باليد 
للفقراء واملتعففني يف كل شهر لسد احتياجاهتم األساسية«.

يذكر أن ممثلية مكتب املرجع الديني االعى السيد عيل احلسيني 
السيستاين، والعتبة احلسينية تقدمان اخلدمات املجانية لأليتام 
بدءا من التعليم املجاين والكتب والقرطاسية والنقل والطعام، 
اىل  تصل  اخللرى  وخدمات  الصحية،  اخلدمات  عن  فضا 
املالية لذوي االيتام وكذلك للمتعففني لسد بعض  االعانات 

احتياجاهتم.

أجرى ممثل املرجعية العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
الكربائي، جولة يف  املهدي  الشيخ عبد  املقدسة، سامحة 
أروقة مدرسة أوالد مسلم )عليهام السام( لأليتام التابعة 

للعتبة احلسينية املقدسة.
سعد  الدكتور  السيد  األيتام  مدارس  عى  املرشف  وذكر 

الدين البناء »إن سامحة املتويل الرشعي زار مدرسة أوالد 
والرتبوية  التدريسية  العملية  سري  عى  لاطاع  مسلم 
ولتلبية احتياجات األيتام ومتطلبات الكوادر التدريسية«.

جتاوزت  بكلفة  خصصت  طوابق  مخسة  يف  املدرسة  وتقع 
رواتب  ُكلفة  وال  التأثيث  تشمل  ال  وهي  دينار  ملياري 
والرعاية  للتاميذ  اليومي  والنقل  التدريسية  الكوادر 
تقدمها  التي  اخلدمات  باقي  من  وغريها  والتغذية  الطبية 

العتبة هلذه الرشحية
وبحسب املرشف عى املدارس »فإن العتبة احلسينية لدهيا 
اسرتاتيجيات خاصة بخدمة االيتام منذ مرحلة االبتدائية، 

وصوال اىل اجلامعة، ومن ثم توفري فرص العمل هلم«.
جماين،  بشكل  تقّدم  اخلدمات  مجيع  أن  اىل  االشللارة  جتدر 
وفقًا  والقرطاسية،  والطعام  والنقل  التعليم  خدمات  مثل 

للمرشف عى مدارس األيتام.

مساعدات مالية خالل شهر رمضان تنفقها 
ممثلية مكتب المرجع األعلى في كربالء

ممثل المرجعية العليا يجري جولة في مدارس االيتام 
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خالل تسعة اشهر العتبة الحسينية 
المقدسة تعالج )25 الف( مصاب بالسرطان 

اكد رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي يف العتبة احلسينية املقدسة الدكتور  
ستار الساعدي، خال حفل افتتاح مركز العاج بالنظائر املشعة يف كلمة 
له أن قيمة تكاليف املستشفى خال تسعة اشهر رصفت املؤسسة )12( 
مليار دينار ختص االدوية والرواتب وكلفا تشغيلية وعاجلنا )25( الف 
اصابة  الف  اىل )36(  العراق  االصابة يف  نسب  ان وصلت  بعد  مريض 
باملئة يمكن  سنويا وعامليا اصبح مرض االورام مرضا مزمنا الن )90( 

عاجهم«.
واكد الساعدي، ان »مستشفى السلطان قابوس ملعاجلة االورام يف سلطنة 
من  موجود  ما  اضعاف  مخسة  وفيه  رسير   )1300( الكلية  سعته  عامن 
لعاج  الدولية  وارث  مؤسسة  يف  يامثلها  بام  بالعاج  املختصة  االجهزة 
والعاج  االشعاعي  العاج  اطباء  وفيه  اشهر  ثامنية  منذ  وافتتح  االورام 
وامريكا  كندا  يف  املقيمني  العراقيني  االطباء  من  واالشعة  الكيميائي 
استقطبهم هذا املستشفى للعمل فيه، وبعد ثامنية اشهر من العمل وصلت 
الطاقة االنتاجية للمستشفى وبناء عى تواصلنا معهم اىل )5%( وما زالوا 
باملئة،  ل 20(  اىل )10  اجلاري  العام  االنتاجية يف هناية  يعملون عى رفع 
ولو قارنا انتاجية وعمل هذا املستشفى مع مؤسسة وارث لألورام نجدها 
افتتحت يف السادس من شهر آب املايض واستقبلت فيها املرىض واجريت 
عدد من العمليات اجلراحية يف نفس اليوم وكان فيها الكثري من االمور 
االول من  املستشفى يف  واكتمل  واملعدات،  االجهزة  تكتمل من  مل  التي 
ايلول املايض وتقوم العتبة احلسينية املقدسة بدعم مؤسسة وارث لعاج 

االورام بمبلغ يصل اىل )800( مليون دينار شهريا«.

تختتم  الحسينية  العتبة  نينوى..  في 
التي  القرآنية  األعراف  وعلى  مسابقة 
شهر  غرة  مع  منافساتها  انطلقت 
الثقافة  نشر  بهدف  المبارك  رمضان 
القرآنية والمسائل الفقهية في أوساط 

المجتمع المختلفة.

العلمي  البحث  بتطوير  الكفيلة  السبل  مناقشة  بغية 

أقامت هيأة التعليم الجامعي التابعة للعتبة الحسينية 

المقدسة ملتقى أكاديميا في رحاب جامعة وارث األنبياء 

مختلف  من  وحكومية  أهلية  جامعة   )14( حضور  شهد 

المحافظات العراقية وعدد  من المراكز البحثية.

عن  حلقة  ينشر  حطاب«  »جو  األردني  اليوتيوبر 
االشرف  والنجف  المقدسة  كربالء  في  جولته 
وحصدت الحلقة على أكثر من مليون مشاهدة 

خالل أقل من 24 ساعة.
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االنتخابات  اجراء  بعد  من  احلكومة  تشكيل  مشكلة  إن 
البلد  ساسة  فيها  يبدأ  مّرة  كل  يف  تتكرر  فيها  والصعوبة 
بقية  مع  والتفامهات  احللللوارات  يف  املكوكية  جوالهتم 
بالنسبة  املهمة  املسألة  هذه  حول  االنتخابات  يف  الفائزين 
للعراق والعراقيني كحارض ومستقبل.. حيث إن املواطنني 
ينتظرون مامل يتحقق هلم من خدمات وطموحات مرشوعة 
تكون  األسللف  مع  ولكن  السابقة،  احلكومات  خللال 
اخليبات كبرية ومتجددة.. فهل يتحقق ما يصبون إليه من 

خال تشكيل احلكومة القادمة؟
اجلُمعة  خطاب  من  توصيات  بعض  عند  هنا  ونتوقف   
املبارك عسى ولعل تنفع الذكرى، فقد جاء يف اخلطبة الثانية 
لصاة اجلمعة بإمامة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربائي 

يف 7 /2010/5 وهذا نصه:
أود أن أبينّ لإلخوة ما ييل:

اواًل : 
ندعو الكتل السياسية الرئيسة التي نالت ثقة املواطنني يف 
االنتخابات إىل تنقية األجواء السياسية فيام بينها، وإبعادها 

عن اجواء التشّنج والتوتر والتنافر فيام بينها وذلك:
والتجريح  والتسقيط  االهتامات  منطق  عن  االبتعاد    -1
فيام بينها ألن هذا املنطق سيؤدي إىل التنافر وفقد الثقة فيام 
بينها، وخيلق فجوات تعّقد احلوار وتبعد عن الوصول إىل 
رؤى مشرتكة بصورة رسيعة، فإن اجلميع قد تم انتخاهبم 

من قبل املواطنني والبد من احرتام اجلميع للجميع.
والتفاهم  اجلاد  واحلللوار  االنفتاح  من  بصفحة  البدء   -2
قوية  حكومة  بتشكيل  تعّجل  مشرتكة  رؤى  إىل  للوصول 

قادرة عى انجاز املهام املوكلة هبا.
يتطّلعون  العراقي  الشعب  أبناء  مجيع  إن  فيه  ريب  ال  ومما 
اآلن ويأملون من مجيع الكتل السياسية أن حترز تقدمًا يف 
حواراهتا، وأن تسعى هذه الكتل التي انتخبها لتحقيق ما 
والتنفيذية،  الترشيعية  للسلطتني  األداء  حتسني  من  ينشد 
إال   أن حيصل هذا  يمكن  املطلوبة، وال  اخلدمات  وتقديم 
واشرتاك  املسؤولية،  حتّمل  يف  اجلميع  اشرتاك  خال  من 

مجيع املكونات السياسية الرئيسية يف ادارة شؤون الباد.
واذا أردنا ان نخلق االجواء املناسبة لإلرساع يف حتقيق هذا 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الجمعة المبارك

عة
جم

ال
ى 

�د
ص��

بقلم : طالب عبا�س الظاهر
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اهلدف وتسهيله فال بد من :
االحرتام املتبادل بني الكتل السياسية، وبناء جسور النقد 
مع  واالنفتاح  املشرتك  التعاون  يف  والرغبة  بينها،  فيام 
النظر  وجهات  يف  اختافات  هناك  كانت  وإذا  اجلميع، 

فيمكن حلها:
األسس  عى  املبني  واجلاد  اهلادئ  احلوار  خال  من   -1

القانونية والدستورية .
عن  واالبتعاد  اجلميع،  قبل  من  املتبادلة  املرونة   -2

التصلب يف املطالب .
وعى كل حال فان تغليب املصالح الوطنية عى املصالح 
الضيقة وزرع الثقة فيام بني االطراف السياسية، واملرونة 
مشرتكة  رؤى  إىل  الوصول  يف  أساسية  عوامل  املتبادلة 
تشكيل  يف  واإلرساع  املعقد  الوضع  حلحلة  يف  تسّهل 

احلكومة املرتقبة.
ويف ذات التوّجه احلريص عى رضورة تغليب املصلحة 
شخصية  أو  فئوية  أو  حزبية  مصالح  أية  عى  الوطنية 
منرب  وإمام  العام؛ حتدث خطيب  للصالح  خدمة  أخرى 

اجلمعة املبارك سامحة السيد امحد الصايف يف اخلطبة الثانية 
بتاريخ 201/4/16 بام ييل وهذا نص األمر األول وهو 

ما يعنينا حاليًا قائًا:
احتدث بشكل خمترص يف موضوعني:

األمر االول: 
هو املوضوع الذي يشغل بال مجيع العراقيني وننتظر بفارغ 
الصرب االنتهاء من مرحلة لانتقال إىل أخرى.. احلوار يف 
ومطلوب  مهم  إنه  ريب  وال  شك  ال  القضايا  هذه  مثل 
وقوية  ومتينة  صحيحة  أسس  عى  اعتمد  اذا  خصوصا 
ونحن كنا نؤكد عى مطلب وهو ال بأس به يف اجللسات 
اخلاصة ان ُتفتح كثري من امللفات اذا كان البعض له رأي 
الساسة  االعزاء  باإلخوة  اخلاصة  الدائرة  يف  وتبقى  فيها 
والغرض من احلوار هو الوصول اىل نتائج خلدمة البلد، 
الشك ان العراق يفتقر يف هذه املرحلة اىل تأسيس كثري 
من بناه ومؤسساته الدستورية بدأنا وقطعنا شوطا والبد 
ان نكمل .. نحن نرغب ان يستعجل يف تشكيل احلكومة 
احلكم طريق من طرق  قطعًا  الناس،  اداة خلدمة  بام هي 

ندعُو الكتلَ السياسيَة الرئيسة التي نالت ثقة المواطنين في 
االنتخابات إلى تنقية األجواء السياسية فيما بينها، وإبعادها عن 

اجواء التشّنج والتوتر والتنافر فيما بينها.

،،
،،



نحن نرغب ان يستعجل في تشكيل 
الحكومة بما هي أداة لخدمة الناس، 
قطعاً الحكم طريق من طرق الخدمة

،،
،،

مهم  يشء  مجيعًا  السياسية  الكتل  بني  احلوار   .. اخلدمة 
لكن ال يمكن ان يبقى مفتوحًا با هناية.. احلوار الذي 
يستوعب الكيانات السياسية ويضفي مشاركات حقيقية 
يف املرحلة القادمة وجيعل كل هذه الكيانات تشعر بالثقة 
ويعطي  جدًا  مهم  امر  هذا  اعتقد  واالطمئنان  املتبادلة 
رسالة واضحة للشعب العراقي عمومًا بأن املحاوالت 

تصل اىل نتيجة حتمية.
اخواين، مسألة الثقة بني املكونات حقيقة مسألة ال تأيت 
املشاكل  بعض  إن  يعلم  والكل  نقول  اآلن  باللسان، 
تواجه  ان  جيب  مسألة  الثقة  وازمللة  ثقة  ازمللة  سببت 
مع  العراق  الحظوا  منها..  ننتهي  كي  وبقوة  برصاحة 
كونه بلدا عظيام وعريقا قطعًا الفرقاء الساسة حيتاجون 
فيام  تزرع  حقيقة  وثقة  اطمئنان  رسائل  اىل  بينهم  فيام 

بينهم.

اخواين الثقة مطلب نفيس انت تثق يف هذا وانا ال اثق يف 
هذا لكن بالنتيجة الثقة حتتاج اىل عوامل مشجعة وحتتاج 
ان االنسان خيطو خطوة كي يثق املقابل بأن فانا عندما 
وكي  خطوة  فتقدم  واقعية  له  الكام  هذا  معي  تكلم 
يتقدم خطوة، لكن بالنتيجة الشعب العراقي اذا تأسست 
احلكومة واذا شكل املجلس املوقر خيار الشعب العراقي 
والقنوات  الرسمية  الوسائل  هذه  خال  من  سيتحقق 
القانونية والدستورية كي نقطع الطريق لبقاء هذه الفراغ 
.. وكلام استطعنا ان نثبت القضايا القانونية كلام اختزلنا 
وقطعنا الطريق امام املغرضني، وان شاء اهلل تتشكل يف 
هذا البلد حكومة وطنية تستطيع ان حتتوي اجلميع من 
اجل ان نشعر باالطمئنان كي  تستمر املسرية كام بدأت. 



يف  إنفاقها  ثمنّ  مساجد  لبناء  عات  التربنّ مجع  جيوز  هل  السؤال: 
غري ذلك؟

بأن  األموال  أصحاب  رضا  إحراز  مع  إاّل  جيوز  ال  اجلواب: 
ترصف يف مسجد آخر.

شيعي؟  مسلم  لشخص  باألعضاء  ع  التربنّ جيوز  هل  السؤال: 
ع هبا؟ وما هي األعضاء التي جيوز التربنّ

اجلواب: جيوز الترّبع بالكلية لل مثًا لل إذا كانت للمترّبع كلية 
أخرى سليمة.

السؤال: هناك جهة مجعت أموااًل وتربعات ملجلس اإلمام أيب 
األموال أجهزة  السالم( واشرتي هبذه  اهلل احلسي )عليه  عبد 
أَخر  مناسبات  يف  األجهزة  هذه  استعامل  جيوز  فهل  صوت، 

ذات طابع عام؟
اجلواب: ال جيوز.

مع  حديثًا  ُبني  جلامع  الزكاة  أموال  إعطاء  جيوز  هل  السؤال: 
؟ وما حكم من  العلم بأننّ املنطقة ال يوجد هبا جامع أو مصلنّ
جهاًل  الرشعي  احلاكم  مراجعة  دون  من  الزكاة  أموال  أعطى 

باملوضوع؟
ولكن  اجلامع،  لبناء  مترّبع  يوجد  مل  إذا  ذلك  جيوز  اجلواب: 
يقترص يف رصفها عى األمور الرضورّية مّما حيتاج إليه يف بنائه 
إذا كانت هناك حوائج أهّم منها كاحلوائج امُللّحة للفقراء، وإاّل 
جاز رصفها لبناء اجلامع عى النحو املتعارف. وَمن أعطى ِمن 

قبل مااًل وكان يف مورده كان مقبواًل.

عات من إخواننا املؤمني لبناء مسجد، ويف  السؤال: مجعت تربنّ
ببناء دار إلمام املسجد أو  البناء أوصاين بعض اإلخوان  أثناء 
بناء حسينينّة أو مغتسل من تلك األموال، فهل جيوز لنا ذلك؟ 

وإذا بدأنا العمل يف بعض تلك األمور فامذا نفعل؟
يف  رصفها  جيوز  ال  املسجد  لبناء  هبا  املترّبع  األموال  اجلواب: 
بناء غري املسجد، ولو فرض رصف يشء منها يف ذلك وجب 

التعويض.
ع هبا املؤمنون ألعامل  ع عندي مبالغ من املال تربنّ السؤال: تتجمنّ
من  بإرجاعها  أقوم  أن  عل  منها  االقرتاض  جيوز  فهل  اخلري، 
املرتتبة  الفوائد  البنك وأخذ  إيداعها يف  مال آخر؟ وهل جيوز 
ع بتلك األموال هبا  عليها؟ وهل خيتلف احلكم فيام لو كان التربنّ

ملسجد أو حسينية أو لغريمها؟
اجلواب: ال جيوز لك االقرتاض منها وال إيداعها يف البنك وال 
اًل يف يشء من ذلك من  إذا كنت خمونّ الفائدة لنفسك إالنّ  أخذ 

ِقَبل املتربنّعي مسبقًا.
استخدام  الفقراء  ش��ؤون  عل  للعاملي  جيوز  هل  السؤال: 
عن  عوضًا  اليسرية  املكتبينّة  واألدوات  والكهرباء  اهلاتف 
خدمتهم يف مجعينّة )ما( خريينّة إذا كانت هذه األموال تدفع من 

الصدقات؟
من  املذكورة  االحتياجات  تأمني  مطلقًا  األحللوط  اجلللواب: 

الترّبعات املطلقة أو ما يترّبع به هلذا الشأن باخلصوص.
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تقرير: حسنين الزكروطي ـ تصوير قاسم العميدي و محمد الخفاجي

مركز الوارث للعالج بالنظائر المشّعة..
مبنى جديد يضاف الى مستشفى 

وارث الدولية لألورام السرطانية

بع��د أن اثبت��ت نجاحه��ا وقدرته��ا على اس��تقبال أع��داد كبيرة م��ن مرضى الس��رطان من 
المحافظ��ات العراقية كافة، وتوفير الك��وادر الطبية الكفوءة واألجهزة الحديثة، فضالً عن 
األجنحة والمراكز المتخصصة، ها هي مستشفى وارث الدولية لألورام تفتتح مبنىً جديداً 
خاص��اً للعالج بالنظائر المش��ّعة، والذي ُيعّد طفرة طبية نوعية يش��هدها العراق. المبنى 
الجديد للمستشفى الواقعة على طريق منطقة الحر، تم اإلعالن عنه خالل حفل االفتتاح 
الكبي��ر الذي ش��هده يوم األربعاء الموافق ل� )27 نيس��ان 2022(، بحضور المتولي الش��رعي 
للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي واألمين العام للعتبة 
المقدس��ة األستاذ حسن رش��يد العبايجي ومحافظ كربالء المقدس��ة المهندس نصيف 
جاس��م الخطابي وش��خصيات دينية وامنية وطبي��ة، والتي زارت س��وية المرضى الراقدين 

في المستشفى واالطمئنان على صحتهم.
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تعزيز روح الرحمة والتعاطف
القّيمة  كلمته  يف  الكربائي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  وقال 
يف  الراقدين  املرىض  بني  جتوالنا  ”خال  االفتتاح:  حفل  خال 
مستشفى وارث الدولية لألورام رأينا حاالت غريبة لعدد كبري 
من املرىض الصغار والكبار، مل نسمع هبا من قبُل، ومن املمكن 
ان نصاب هبا، وهذه نعمة َمنَّ اهلل علينا بل عافانا منها، وينبغي 
ان نذكر اهلل ليًا وهنارًا ونشكره عى نعمة الصحة والعافية وبقّية 
النعم التي حبانا هبا، واليشء الثاين الذي جيب أن نرّكز عليه هو 
اهلُل تعاىل، ليس  البعض رمَحنا  إذا رمحنا بعضنا  )مبدأ الرتاحم(، 
مع املرىض فقط بل حتى مع بعضنا كمجتمع إسامي ينبغي أن 
يكون مرتامحًا فيام بينه، ونبتعد عن حالة قسوة القلب واخلشونة 
يف التعامل مع االخرين وخصوصا مع هذه الرشائح التي حتتاج 

املساعدة، لذلك نويص االخوة يف  يد  الرمحة ومّد  اىل مزيد من 
الرمحة  نعّزز روح  ان  املستشفى وباقي االختصاصات االخرى 
اإلهلية  الرمحة  ستنزل  حينها  اآلخرين،  مع  واحلنان  والتعاطف 

علينا“.

تثمين جهود العاملين
وتابع سامحته، ”من أعامق قلبي أوّد أن أشكر مجيع األخوة الذين 
إدارهتا،  يف  املبذولة  واجلهود  املؤسسة  هذه  تأسيس  يف  سامهوا 
أصعب(،  و)مسؤولية  آخر  يشء  وإدارهتا  يشء  املؤسسة  فبناء 
الطبية  والكوادر  االدارة  وهيأة  لألطباء  اجلزيل  فالشكر  لذلك 
والتمريضية الذين يقومون هبذه العناية الكبرية هلؤالء املرىض، 

وأسال اهلل تعاىل أن يوفقهم ملزيد من التوفيق يف هذه اخلدمة.
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أعمال صحية مكملة وليست بديلة
دائاًم  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  عى  كلمته  يف  الكربائي  وأكد 
من  احلكومية  املشاريع  مع  واملتعاون  املكمل  العنرص  كانت  ما 
قائًا:  احلكومية  اخلدمية  للجهود  خدمي  جهد  إضافة  اجل 
التكامل  أجل  من  تأيت  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  ”جهودنا  إن 
والتعاون مع املؤسسات احلكومية، ولكي نضيف جهدًا خدمّيًا 
جديدًا ملا موجود، خصوصًا يف املجال الطبي وبقية املجاالت“، 
مبينًا، ”نحن نعمل من اجل االستكامل وال نريد ان نكون بديًا 
واملدارس وغريها من  اجلامعات  او  املستشفيات  أكان يف  سواء 
التعاون  من  املهمة، لذلك فنحن بحاجة إىل مزيد من  املشاريع 

أجل ان نصل إىل نتاج افضل يف املستقبل“.

أجهزة طبية متطورة
العتبة  يف  الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة  رئيس  قال  جهته،  من 
اإلمام  وبركات  اهلل  ”بحمد  الساعدي:  ستار  الدكتور  احلسينية 
بالنظائر  للعاج  خاصًا  مبنى  افتتحنا  السام(  )عليه  احلسني 
ان مل يكن  املتميزة   األبنية  يعد من  املشع، والذي  املشعة واليود 
االول من نوعه  يف العراق، فهي عبارة عن بنكرات خاصةإلعطاء 

مادة اليود املشع مع توفري كافة االجهزة واالثاث الطبي، كام بدأ 
تشغيل جهاز الل ) )PET CT SCAN الذي يعد أحد أفضل 
متوفرة يف  أجهزة  العراق، وهو ضمن مخسة  الطبية يف  االجهزة 
أنحاء  كل  يف  الرسطانية  األورام  تشخيص  عى  ويعمل  الباد، 
اجلسم من أجل تقديم العاج الازم هلا“، مبينًا أن ”توفري مثل 
من  وتعفيهم  مرضانا  شفاء  يف  سيساعد  الصحية  اخلدمة  هذه 

السفر إىل خارج العراق لتلقي العاج“.
منذ  تشغيله  بدأ  آخر  جهازًا  ”هناك  أن  إىل  الساعدي  ولفت 
 ،)BRACHY THERAPY( الل  جهاز  وهو  اللحظة  هذه 
واملكمل  بالعراق  االول  اجلهاز  ويعد  املشعة،  باملواد  املختص 

النهائي لعاج األورام الرسطانية“.

غرف عزل ُمحكمة
الطب  قسم  رئيس  خلف  ناجح  أيرس  الدكتور  بنّي  جانبه  من 
”مركز وارث  أن  الدولية لألورام:  النووي يف مستشفى وارث 
للعاج بالنظائر املشّعة يعد من املراكز االوىل من نوعها يف عاج 
مرىض الرسطان ملا حيتويه من أجهزة متطورة قد ال تتوفر مجيعها 
يف الكثري من املستشفيات واملراكز، حيث حيتوي عى نظام عزل 
الغدة  بأورام  املصابني  املرىض  لعاج  مرصصة(  )غرف  حمكم 
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الدرقية من النوع املتاميز مما يتطلب العاج بامدة )اليود املشع(.
واثنتني  املرىض  لفحص  غرفة  من  املركز  ”يتكّون  حديثه:  وتابع 
ست  تصاحبهام  الطبية،  ولللكللوادر  الطبية،  للفيزياء  أخريني 
ردهات معزولة بامدة الرصاص ملن االشعاع الصادر من املرىض، 
ويستخدمها الكادر لعزل املرىض ملدة ترتاوح بني يوم إىل يومني 
حسب احلال التي يمّر هبا املريض، وهذه احلاالت تكتفي بالعزل 
عن اآلخرين دون احلاجة للعناية الطبية اخلاصة أو العاجات“.     

اللطف اإللهي
فقد  اخلطايب  جاسم  نصيف  املهندس  املقدسة  كرباء  حمافظ  أما 
أّكد عى أن التوفيقات اإلهلية والعمل بروح الفريق الواحد هي 

التي أوجدت مثل هذه املشاريع العماقة.
العمل  فريق  حالة  نعيش  املقدسة  كرباء  ”مدينة  إننا  وقللال: 
الواحد، فام يقّدم للناس من قبل هذه املؤسسات من عمل وبعد 
انساين كبري نرى بشكل واضح وجيل اللطف االهلي هلذه املدينة 

التي حاهبا اهلل تعاىل باخلري والربكات“.
وأضاف، بأن ”هذه األلطاف اإلهلية نراها بعيوننا ونتلمسها عى 

أرض الواقع، وخصوصًا يف مشاريع العتبات املقدسة“.
وتابع حديثه، ”اليوم حينام نتجول يف هذا املرشوع، تدمع عيوننا 

وبنفس  العمرية،  الفئات  بمختلف  املرضية  احلاالت  هذه  عى 
البلد  هذا  يتملكه  ملا  منرشحة  وقلوب  فرح  دموع  هناك  الوقت 

من امكانات كبرية عى املستوى العلمي والطبي“.

انصاف مدينة كربالء
واكبارًا  اجااًل  ونقف  املشاريع  هبذه  نفتخر  ”نحن  واضللاف: 
للقائمني  عليها يف هيأة الصحة والتعليم واىل كل من يدعم هذه 
املؤسسات، ومن هذه املكان ندعو احلكومة االحتادية )التنفيذي 
املحافظة  هذه  عى  الكبري  الثقل  يشاهدون  وهم  والترشيعي(، 
املجاالت وليس  املحافظة يف شتى  الكبري يف  واجلهد االستثنائي 
ألهايل كرباء فقط بل اىل اكثر من )50( مليون زائر سنويًا، بل 
حتى املشايف احلكومية اصبحت اليوم تعالج وتستقبل املراجعني  
مستشفى  كذلك  املحافظة،  خارج  من    %40 عن  تزيد  بنسبة 
خدماهتا  من   %90 من  اكثر  تقدم  التي  الرسطانية  االورام 
الكبري  العطاء  التي تعكس  ملرىض من خارج املحافظة، فكرباء 
والوطنية كذلك هي حتتاج اىل رعاية واسناد وجهد استثنائي من 
العراقية  املوازنة  تقدر  عندما  النواب  وجملس  االحتادية  احلكومة 

كي تستمر هذه املشاريع وتتوّسع“.               
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السيد عباس الالوندي

 )140( فرعا 
تعود للمدرسة 

االم )مدرسة 
االمام الحسين 
)عليه السالم( 
الدينية(، فيما 

بلغ عدد الطلبة 
في الدورات 

الصيفية لغاية 
عام 1435ه� ما 

يقارب )120( 
الف طالب 

وطالبة

،،

،،

اكثر من 140 فرعا
السيد عباس الاوندي قائا:  الدينية  املدارس  السياق بني مسؤول شعبة  يف هذا 
كانت املدرسة الدينية ترعى مدارس اخرى خارج املحافظة وحتى خارج العراق، 
العراق  مدن  يف  االكاديمية  املللدارس  لطلبة  الصيفية  الللدورات  مرشوع  وتدير 
تعود  فرعا  اىل )140(  املباركة  املؤسسات  اخرى، وقد وصلت  وكذلك يف دول 
للمدرسة االم )مدرسة االمام احلسني )عليه السام( الدينية(، وبلغ عدد الطلبة 
يف الدورات الصيفية لغاية عام 1435هل ما يقارب )120( الف طالب وطالبة، 
وألجل رعايٍة افضل واشمل اقرتح سامحة الشيخ امحد الصايف )دام تأييده( مدير 
تقوم  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  شعبة  تأسيس  1435هل  عام  املذكورة  املدرسة 
خال  من  يقومها  بام  هلا  الدعم  وتقديم  ومتابعتها  املدارس  هذه  عى  باإلرشاف 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  موافقة  استحصال 
احلسينية  للعتبة  العام  االمني  حينها  يف  كان  والذي  عزه(  )دام  الكربائي  املهدي 

املقدسة عى تأسيس هذه الشعبة، ووّجه بتوفري الدعم الكامل هلا.
مهام كبرية..

من املهام االساسية للشعبة..
االم  املدرسة  قبل  من  االصل  يف  مؤسسة  كانت  التي  الدينية  املدارس  متابعة  1ل 
العلمية واالدارية  يف احلرم احلسيني الرشيف، والعمل عى تطويرها يف اجلوانب 

واملالية.

تعد شعبة المدارس الدينية احدى ابرز شعب قسم الشؤون 
هذا  يرعى  حيث  المقدسة،  الحسينية  العتبة  في  الدينية 
العلمية  الساحة  في  الفاعلة  النشاطات  اه��م  القسم 
العراق  سماء  من  الظالم(  )بعث  انجالء  فبعد  والثقافية، 
تفجرت طاقات كامنة كانت تنتظر النور النطالقها خصوصا 
االمام  مدرسة  فتأسست  والثقافي،  العلمي  الجانب  في 
الحسيني  الصحن  في  الدينية  ال��س��الم(  )عليه  الحسين 
البيت  اه��ل  علوم  تدريس  عاتقها  على  واخ��ذت  الشريف 
)عليهم السالم( وفق مناهج الحوزة العلمية الكبرى في 
فتح  في  به  يحتذى  انموذجا  اصبحت  حتى  االشرف  النجف 
حيث  العراق،  مدن  وباقي  كربالء  مدينة  في  اخرى  مدارس 

تأسست هذه الشعبة عام 2014م.
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التي روعيت فيها احلاجة  املناطق  2ل تأسيس مدارس جديدة يف 
لفتحها. واالستعداد 

العطلة الصيفية لطلبة  اثناء  الدورات الصيفية  3ل متابعة مرشوع 
املدارس االكاديمية.

املفتوحة  الللدراسللة  كمرشوع  االلللكللرتوين  النشاط  رعاية  4ل 
)الدراسة عن بعد( وغريها.

عن  فضا  والعلمية  الثقافية  املشاريع  من  العديد  إقامة  5ل 
الثقافية  العديد من االسابيع  املقدسة يف  العتبة  متثيل  املشاركة يف 

واملهرجانات والندوات.
املدارس  طلبة  امكانات  وتطوير  القرآين  باجلانب  االهتامم  6ل 
االساتذة  إلعداد  التخصصية  الللدورات  كإقامة  املجال  هذا  يف 

واعداد مناهج يف التاوة واساليب التدريس.
هذه ابرز املهام التي يعمل عليها من عدة وحدات تقوم بأنشطة 
عى  االرشاف  وهللي  االساسية  املهمة  اىل  باإلضافة  متعددة 
املدارس الدينية التي تزايدت يوما بعد يوم تلبية حلاجة املؤمنني.
الشؤون  قسم  اىل  التابعة  الدينية  املللدارس  شعبة  تأسست  فيام 

الدينية عام 2014م، وبدورها تكونت من عدة وحدات وهي:

وحدة الذاتية واملالية
التي  واملراسات  املكاتبات  حترير  عملها  يكون  الوحدة  هذه 
ذلك  عن  فضا  والللوارد(،  )الصادر  واليها  الشعبة  من  تصدر 

متابعة مجيع الشؤون االدارية التي تتعلق بنشاط الشعبة.
وحدة املراكز الدينية

وتتكون من جمموعة مراكز دينية ثقافية حتت ادارة الشعبة، ومنها 
مركز  املشكاة،  نور  مركز  السبطني،  مركز  نينوى،  غرب  )مركز 
املشاريع  عن  فضا  الخ(،   ..... السام«،  »عليه  احلسني  عطاء 
اىل  تنضم  اخرى  ودينية  ثقافية  مراكز  إلنشاء  املستقبلية  االخرى 

هذه الوحدة.
وحدة النشاطات االلكرتونية

تتألف هذه الوحدة من عدة انشطة وهي:
احلوزوية  املناهج  دراسة  تتضمن  حيث  املفتوحة:  الدراسة  1ل 
ايصال علوم  اىل  مبارشة، وهتدف  االنرتنت وبصورة  عن طريق 
وهي  ممكنة،  نقطة  ألبعد  السام(  )عليهم  البيت  اهل  ومعارف 
عن  التسجيل  ويكون  االعللامر،  ولكافة  اجلنسني  لكا  متاحة 
االمام  مدرسة  موقع  يف  موجودة  الكرتونية  استامرة  ملء  طريق 
مفتوح  واحلوار  مبارشا   الدرس  ويكون  السام(  )عليه  احلسني 
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فتكون  االمتحانات  اما  والطالب،  االستاذ  ابني 
العاملي،   )moodie( املودل  برنامج  وعى  فصلية 
اعداد  وان  وليا،  ظهرا   )7( فيها  احللقات  عدد 
املستويات  وان  وطالبة،  طالبا   )224( الطلبة 

العلمية للطلبة: التمهيدي، املناهج.
للدراسة  الللواتللسللاب  عللرب  الللدراسللة  برنامج  2ل 
احلوزوية النسوية التي تضم )2067( طالبة موزعة 

عى )20( جمموعة دراسية.

3ل االرشاف عى مواقع ومنتديات مدرسة االمام احلسني )عليه 
السام( الدينية، وعى صفحات التواصل االجتامعي امللحقة به، 
حيث تتناول كتابة البحوث ورفع االخبار واالعانات وغريها.

رسالة سامية
العامة  االمانة  رسالة  نفسها  هي  الدينية  املللدارس  رسالة  وان 
من  ومأخوذة  مستنبطة  نفسها  وهي  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
الوعي  نرش  وتتضمن  السام(  )عليه  احلسني  االمللام  رسالة 
والضاالت  الشبهات  مجيع  وحماربة  االصاح  وطلب  الديني 
عامة  بصورة  املجتمع  عى  تطرأ  التي  والضالة  الشاذة  واالفكار 
والذي يتم من خال فتح املدارس الدينية ومهمتها جلب عينة 
بالعلم  وتغذيتهم  بالدراسة  الراغبني  والشابات  الشباب  من 
واملعرفة التي حيتاجها طالب العلم يف سبيل حتقيق تلك الرسالة 

والوصول اىل االهداف.

دورات صيفية وتأسيس 
مدارس جديدة إلقامة 

العديد من المشاريع 
الثقافية والعلمية 

والقرآنية إلعداد جيل 
واٍع متسلح بمنهج اهل 

البيت )عليهم السالم(

،،

،،
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برنامج »شبابيك« بنسخته الرابعة 

يستضيف شخصيات كبيرة ويناقش ملفات هامة

بعد النجاحات التي حققها في مواسمه الثالثة السابقة..

تقرير: نمير شاكر- تصوير: محمد الخفاجي
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قناة  مع  وبالتعاون  المقدسة  الحسينية  للعتبة  التابع  البشرية  الموارد  تطوير  قسم  أقام 
كربالء الفضائية، الموسم الرابع لبرنامج )شبابيك رمضان( الذي يتناول واقع المجتمع العراقي 
والضرورات الملحة التي يعاني منها، واقيم على حدائق مدينة االمام الحسين )عليه السالم( 
المبارك،  رمضان  شهر  من  االسبوع  في  يومين  بواقع  بابل(  )ك��رب��الء-  طريق  على  للزائرين 
واستضاف في الحلقة الرابعة منه معالي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بحسب ما صرح 

به »لمجلة األحرار« االستاذ محمد الكناني رئيس  قسم تطوير الموارد البشرية.

هبذا  سمي  رمضان(  )شبابيك  »برنامج  الكناين:  وقال 
وهللي:)احلللوار،  منها  يتألف  التي  نوافذه  لتعدد  االسللم 
)احد  كل  ويقام  القرعة(  اجلمهور،  أسئلة  املسابقات، 
حلقات،  ثامِن  بواقع  املبارك  رمضان  شهر  طيلة  واربعاء( 
تتناول  التي  احلواريات  لنافذة  منه  االول  الشباك  خيتص 
واقع املجتمع العراقي والرضورات امللحة التي يعاين منها 
ونحن عادة ما نستضيف يف هذه الفقرة الشخصية التي تقع 
عى عاتقها املسؤولية، ويف احللقة الرابعة منه وضمن حمور 

الشباب والرياضة متت استضافة وزير الشباب والرياضة 
متت  املخدرات  ظاهرة  حمور  ويف  درجللال  عدنان  السيد 
استضافة اللواء سعد معن، اما يف حمور اإلعام استضفنا 
اإلعامي الدكتور مظفر قاسم، وفيام خيص االمور الدينية 

حرصنا عى استضافة السيد عز الدين احلكيم«. 
وتابع الكناين: »اما الشباك الثاين كان خمصصا للمسابقات 
وبعدها  النقابات  بني  بمسابقات  بدأنا  االمر  بادئ  ويف 
كليات  اروقة  بني  اقيمت  وبعدها  املدين  املجتمع  منظامت 
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جامعة كرباء واملسابقات كانت عبارة عن اسئلة فكرية 
تطرح للمتسابقني وعادة هذه االسئلة خترج عن النمط 
وخترج  التفكري  اىل  حتتاج  االسئلة  بحيث  الكاسيكي 
يكون  ان  السنة  هذه  يف  فارتأينا  املوجودة  العادات  عن 
حمافظة  يف  واالهلية  احلكومية  اجلامعات  بني  التنافس 
جامعات,  ثامن  بمشاركات  ذلك  وتم  املقدسة  كرباء 
طرحها  تم  اسئلة  تضمن  الثالث  الشباك  ان  موضحًا 
وتم  منهم  الفائزين  واخرتنا  عليها  واالجابة  للجمهور 
تقديم اهلدايا هلم ويف هذه السنة كانت اهلدايا مقدمة من 

مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة احلسينية املقدسة«.
خمصصا  كللان  االخللري  الشباك  »امللا  الكناين:  واضللاف 
ونصف  ساعة  ملللدة  احلضور  بقاء  مع  وفيه  للقرعة؛ 
الورق  من  قصاصات  بتقديم  قمنا  لبقائهم  واكرامًا 
تم  ثم  ومن  القرعة  يف  وتدخل  اسامءهم  فيها  ليكتبوا 
وكانت  هلم  اهلدايا  تقديم  وتم  منهم  فائزين  ستة  اختيار 
مقدمة من دار الوارث للطباعة والنرش، وتم هذا العمل 
بتعاون وجهود رائعة من قبل إدارة مدينة االمام احلسني 

بابل(   - )كرباء  طريق  عى  للزائرين  السام(  )عليه 
والنرش  للطباعة  الللوارث  ودار  للنخيل  فدك  ومزرعة 

وقسم الزينة والتشجري وقناة كرباء الفضائية«.
الربنامج  إقامة  من  األسمى  اهلدف  »يأيت  الكناين:  ونوه 
العراقية  االرسة  ختدم  هادفة  برامج  بتقديم  للمسامهة 
اجلو  ضمن  اخلصوص  وجه  عى  والكربائية  عمومًا 
يكون  ان  وحرصنا  للعوائل  مفتوحة  منطقة  يف  العائيل 

برناجما عائليا بحتا«.
الكابتن  حتدث  »حوار«  فقرة  وضمن  متصل  سياق  يف 
العراقي  والرياضة  الشباب  وزير  معايل  درجال  عدنان 
وزيللرًا  اصبحت  ان  منذ  اجلميع  عى  خيفى  »ال  قائًا: 
برنامج  اي  يف  اظهر  مل  العراق  يف  والرياضة  للشباب 
العتبة  تنظمه  الللذي  الربنامج  هذا  وألمهية  تلفزيوين 
ليكون  الدعوة  البي  ان  املقدسة حرصت عى   احلسينية 
وذلك  الشباب،  رشحية  خيدم  برنامج  يف  يل  ظهور  أول 
بالشباب  اهتاممي  الوزارة كان ومازال  ألين منذ دخويل 
العمل  يعيق  ما  لكل  األمللل  الهنم  الرياضة  من  اكثر 

االستاذ محمد الكناني
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ويمتلكون  املجتمع  من  االكرب  النسبة  يشكلون  وكوهنم 
بالصورة  دعمها  يتم  مل  لكنها  كبرية  وامكانات  طاقات 

الصحيحة«.
الريايض  بالواقع  االرتقاء  اجل  »ومن  بالقول:  واضاف 
املرحلة  يف  اجلميع  من  ودعم  مهمة  قرارات  اىل  نحتاج 
وواقعها  العراقية  الرياضة  بمستوى  لارتقاء  القادمة 
مهام  تسنمنا  خللال  جللادة  وبخطوات  واحلزين  املللؤمل 

اعامر  حتديد  منها   امور  عدة  عى  ونعمل  عملنا  الوزارة 
تزيد عن )25  ان ال  القادم  العراقي  للمنتخب  الاعبني 
كأس  لبطولة  االمثل  بالشكل  اعدادهم  اجل  من  سنة( 
من  االول  يعدُّ  مرشوع  انشاء  عى  ونعمل  القادمة  العامل 
وتأهيل  فنيني  مدراء  إلعداد  العراق  مستوى  عى  نوعه 
باإلضافة  مهاراهتم  وتطوير  الاعبني  وتدريب  مدربني 

اىل الكوادر الطبية واالدارية ومشاريع اخرى مهمة«.

»شبابيك« برنامج 
رمضاني يأتي الهدف 

األسمى من إقامته 
للمساهمة بخدمة 

االسرة العراقية عموماً 
والكربالئية على وجه 
الخصوص ضمن الجو 

العائلي.. 

،،

،،
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ُتحف فنية واثرية تحاكي التراث الحضاري 
والتاريخي واالنساني

خدمة  على  تعمل  ربحية،  غير  وترفيهية  وثقافية  وتعليمية  تربوية  مؤسسة  بأنه  المتح�ف  ُيعرف 
المجتمع من خالل جمع وحفظ وعرض وصيانة التراث الحضاري والتاريخي اإلنساني والطبيعي، حيث 
تعّرف منظمة المتاحف العالمية ICOM The International Council of Museums(( المتاحف بأنواعها 
المختلفة بأنها المكان األمين الذي يحفظ فيه تراث البشرية الحضاري والفني والصناعي والطبيعي 
والتاريخي على مر العصور التاريخية المختلفة، فهو مرآة الشعوب التي تعكس ثقافتها وماضيها 

وحاضرها، وُيفسر وينقل الواقع القديم واالحداث التاريخية في قاعة صغيرة..

مقتنيات ونفائس متحف االمـــــــــــــام الحسين 
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مقتنيات ونفائس متحف االمـــــــــــــام الحسين 

احلي  اإلنموذج  السام(  )عليه  احلسني  االمام  متحف  ويعد 
للخصائص التي تم ذكرها ويمثل احد أهم املتاحف االسامية 
العاملية ملا يمتلكُه من مقتنيات ونفائس ثمينة ونادرة، فضًا عن 
تاريخ  مع  يتامشى  بام  املقتنيات  لتلك  وترتيبِه  عرضِه  طريقة 

نشأهتا وَمعدهنا.
وشعب  ألقسام  التوثيقي  برناجمها  وضمن  االحللرار«  »جملة 
تسلط  عليان  املللرة   هللذه  حرصت  املقدسة  احلسينية  العتبة 
عليه   ( احلسني  االمللام  ملللوروث  ضوء  نقطة  أهبر  عى  الضوء 
من  حيتويه  ما  ملعرفة  احلسني  االمام  متحف  وهو  اال  السام( 
صادق  غسان  االستاذ  والتقت  اسامية  ومقتنيات  نفائس 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  املتحف  قسم  مسؤول  الشهرستاين 
َقدم  )2003م(  عام  البائد  النظام  سقوط  »بعد  قال:  حيث 
اثناء  وخارجه(  العراق  )داخللل  الكرام  الزائرين  من  الكثري 
العديد من  السام(   ايب عبداهلل احلسني )عليه  للموىل  زيارهتم 
يف  آنذاك  مجعت  وقد  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  الثمينة  اهلدايا 
)خزانة خاصة(، ويف عام)2009م( دأبت ادارة العتبة املقدسة 

الرشعي  املتويل  الكربائي  املهدي  عبد   الشيخ  بسامحة  متمثلة 
املقتنيات  هذه  بعرض  يعنى  متحف  تأسيس  اىل  املقدسة  للعتبة 
والنفائس اىل الزائرين، وقد ُسميَّ بل )متحف االمام احلسني(، 
وقد كان موجودا  يف اخلزانة ما هو جديد من املقتنيات وما هو 
وااللواح  احلديد  والسور  والشبابيك  كاألبواب  املنشأ،  قديم 
القبة السامية اليب عبد اهلل احلسني  التي كانت تكسو  النحاسية 
)عليه السام( وغريها من املقتنيات املهمة التي ترجع اىل احلرم  
احلسيني واماكن اخرى، و ان تسمية املتحف هبذا االسم لكونه 
مجيع  ان  ثم  ومن  اوال،  الرشيف  احلسيني  الصحن  داخل  يقع 
اعامل  اجراء  وبعد  الطاهر،  املرقد  صاحب  اىل  مهداة  املقتنيات 
املتحف  افتتاح  تم  لعامني  استمرت  والتي  والتصميم  الصيانة 

رسميًا يف شهر شعبان املبارك عام)2011م(«.
تبويب المقتنيات..

التي  واملشاريع  االعللامر  ثللورة  »بعد   : الشهرستاين  واضللاف 
شهدهتا العتبة املقدسة تم تكليف الدكتور )عاء ضياء الدين( 
واالخوة الفنيني املختصني بتبويب وتنظيم املقتنيات وتقسيمها 
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والفرز  العد  بطريقة  فقاموا  والقديم،   اجلديد  حيث  من 
احلاسوب  جهاز  يف  دقيقة  علمية  بيانات  قاعدة  عى  وتبويبها 
العنرص  نللوع  وحتديد  االحللدث،  اىل  االقللدم  من  وسجلت 
الفضة  ثم  )الذهب  االولويات  وحسب  املعدن،  حيث  من 
كانت  التي  واهلدايا  االبواب  كذلك  والربنج(،  النحاس  ثم 
موجودة واملتمثلة يف جمموعة السجاد التي كانت موجودة يف 
داخل الصحن الرشيف )وهي اغنى عتبة من ناحية السجاد 
سجادة   )12,000( يقارب  ما  متتلك  فهي   ً يدويا(  املصنوع 

مصنوعة يدويًا من احلرير والصوف والوبر«.
ان  عى  املتحف  ادارة  من  »حرصًا  الشهرستاين:  واردف   
اجرى  املتحفية  واألنظمة  الطرز  وفق  مصمام  املتحف  يكون 
من  عدد  اىل  زيللارات  سلسلة  الدين(  ضياء  )الدكتورعاء 
املانيا،  بريطانيا،  تركيا،  :)ايللران،  دول  يف  العاملية  املتاحف 
عى  لاطاع  االوربية،  الللدول  وبعض  امريكا(  بلجيكيا، 
صاحب  باسم  يليق  بتصميم  واخلللروج  احلديثة  التصاميم 
املتحف، اضافة اىل التنسيق املبارش مع كادر املتحف الوطني 
عمل  تم  وقد  املتحف،  هلذا  االم  الدائرة  يعد  الذي  العراقي 
هذه  لتسمية  اخلللربة  ذوي  وخمتصني  مؤرخني  ضللّم  مؤمتر 
لطريقة  انسجام  وتكوين  املتحفية،  املعايري  حسب  املقتنيات 

العرض املتحفي«.
االجابة على التساؤالت..

وتابع بالقول: »ضمن االمور التي حرصنا عليها هي االجابة 
عى تساؤالت الزائرين التي ختص بعض املقتنيات املوجودة 
ايب  واخيه  احلسني  االمللام  اىل  ترجع  وهللل  املتحف  داخللل 
استشهادهم؟،  يوم  منذ  السام(  )عليهام  العباس  الفضل 
لذلك حرصنا عى وضع عمل فني يثبت ويبني للزائر الكريم 
لقربه  بناء  اول  منذ  السام(  )عليه  احلسني  االمام  حرم  ان 
الطاهر عام )63هل( من قبل بني أسد وبعدهم املختار الثقفي 
اىل يومنا هذا تعرض اىل )23( هجمة رشسة، وقد تم رسقة 
جموهرات  من  الرضيح  اىل  املقدمة  واخلزائن  املقتنيات  مجيع 
الوهابية  اهلجمة  ولعل  وتيجان،  وسيوف  ونفائس  وسجاد 
وهتديم  رسقة  من  صاحبها  وما  عام)1801م(  كرباء  ملدينة 
اهلجامت  تلك  من  واحدة  ااّل  االبرياء   وقتل  واملنابر  القبب 
املتحف  يف  املوجودة  والنفائس  املقتنيات  فأن  لذا  الباغية، 
املقتنيات  بعض  اىل  اضافة  وخمتلفة  قديمة  ازمللان  اىل  تعود 
احلشد  لشهداء  خصص  الذي  كاجلانب  حديثًا  اضيفت  التي 
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الشعبي )مقتنيات الشهيد ابو حتسني الصاحلي( و)عيل اجلمييل( 
السام(  )عليه  احلسني  االمام  متحف  ولألسف  اهلل(،  )رمحهام 
فاكثر  الرافدين،  التي تعود اىل حضارة وادي  النفائس  اىل  يفتقر 
االيرانية  االسامية  اجلمهورية  من  هي  املوجودة  املقتنيات 
وتعود اىل العهد الصفوي واجلائري،  كذلك هناك جمموعات 
)ثار  سجادة  مثل  النوادر  من  كوهنا  النفائس  من  تعد  جديدة 
واله(  عليه  اهلل  )صى  حممد  النبي  اىل  املنسوبة  والشعرة  اهلل( 
والدة  املبارك  شعبان  شهر  من   )3( يوم  يف  عرضها  يتم  والتي 
االمام احلسني، مشريا اىل أن: »املتحف يمتلك ايضًا جمموعة من 
من  اكثر  اىل  يعود عمرها  والتي  القديمة  الساسانية  املسكوكات 
العبايس،  احلكم  من  املسكوكات  بعض  كذلك  عام،   )2000(

اضاف اىل وجود السيوف والدروع والشمعدانات«.
صيانة وادامة..

املقتنيات؛  وادامة  لصيانة  املعتمدة  اآللية  ماهي  له  سؤالنا  وعن 
املتحف  قسم  يف  خمتصة  شعبة  »لدينا  قائًا:  الشهرستاين  اجاب 

املقتنيات  بصيانة  خيتص  وعملها  الصيانة(  بل)شعبة  تعرف 
التي  الطبيعية  العوامل  من  عليها  واحلفاظ  ومحايتها  وتنظيفها 
خاصة  وعضوية  كيمياوية  مللواد  خللال  من  تلفها  اىل  تللؤدي 
حرصت  املتحف  ادارة  ان  ذكره  تم  عام  فضًا  االمللور،  بتلك 
عى انشاء موقع الكرتوين عرب مواقع التواصل االجتامعي ينرش 
باللغة  تفصييل  برشح  مصحوبًة  والنفائس  الصور  خاله  من 
الزائرون  خال  من  يستطيع  والفارسية  واالنكليزية  العربية 
تارخيها واصوهلا، كام  النفائس والتعرف عى  االطاع عى تلك 
:)اشموليان،  منها  عاملية  متاحف  مع  ودويل  اقليمي  تواصل  له 
بريطانيا(، كذلك  ألربت يف  فكتوريا،  املانيا،  خويست وولرت يف 
مع اجلمهورية االسامية االيرانية لكون متحف االمام احلسني 
)عليه السام( يصنف عى املتاحف االسامية يف طريقة عرضه 
العمراين،  والطراز  املتحف  داخل  املوجودة  املقتنيات  ونوع 
اسامية  متاحف  عرشة   من  واحدًا  يعد  املتحف  ان  اىل  منوها 

عاملية لطريقة عرضه للمقتنيات وترتيبه حسب التاريخ«. 

حرصت  إدارة المتحف 
على ان يكون متحف 
اإلمام الحسين )عليه 

السالم( مصمما 
وفق الطرز واألنظمة 

المتحفية العالمية 
في دول :)ايران، تركيا، 

بريطانيا، المانيا، بلجيكيا، 
امريكا(، والتواصل مع 

مؤرخين ومختصين 
ذوي الخبرة لتكوين 

انسجام لطريقة العرض 
المتحفي  

،،

،،
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بادَرت مجموعة من الطلبة الجامعيين بالتعاون مع مستشفى وارث 
الدولي��ة لألورام الس��رطانية وقس��م رعاي��ة وتنمية الطفولة ف��ي العتبة 
الحس��ينية المقدس��ة بإقام��ة فعالي��ات لألطف��ال المصابين بالس��رطان 
وتقديم هدايا لهم كجزء من الدعم النفسي والمعنوي، ومساندتهم 

في ظروفهم الصحي الصعب.

مبادرة لطلبة جامعيين تزرع االبتسامة 
على شفاه أطفال مرضى السرطان

العتبة الحسينية المقدسة 
فتحت أبوابها لهم..
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الدكتور  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  عى  املرشف  وقال 
لكل  واملساندة  الدعم  تقدم  ما  دائام  املقدسة  احلسينية  »العتبة  إن  البناء:  الدين  سعد 
من يسعى اىل مساعدة الناس وختفيف العبء عنهم، وحينام طلب فريق صناع االمل 
تنظيم احتفالية لألطفال املرىض يف مقر عاجهم يف مستشفى وارث الدويل والتمسنا 
هذه  مشاركتهم  عى  حرصنا  االطفال،  هلؤالء  املساعدة  تقديم  يف  الكبرية  رغبتهم 
ان  القدير  الباري  نسأل  اخرى،  وفعاليات  ترفيهية  مرسحية  اقامة  خال  من  املبادرة 

يسهل عملية عاج هؤالء االطفال ويلهم اهلهم الصرب والقوة انه سميع جميب«.  
مع  »تزامنا  مبينًا:  احلسناوي،  حممد  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  رئيس  شاركه  فيام 
مباردة فريق صّناع األمل اىل اطفال بمرض الرسطان قام قسم رعاية وتنمية الطفولة 
عنوان  محل  املتحركة  الدمى  خال  من  وتوجيهي  ترفيهي  مرسحي  عرض  بتقديم 
بكثرة،  اليوتيوب  استخدام  بمخاطر  واالهل  االطفال  لتوعوية  اليوتيوب(،  )وحش 
هلؤالء  نقدمه  بسيط  جزء  وهو  املستقبل،  يف  للطفل  خيلفها  ان  يمكن  التي  واالرضار 

االطفال وتقديم الدعم النفيس واملعنوي يف حرهبم مع مرض الرسطان«.
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 )Hope Makers( فريق  مدير  ق��ال  ذات��ه  اجلانب  ويف 
جمموعة  يضّم  األمل  صّناع  »فريق  إّن  جاسم:  فتاح  الدكتور 
بغداد وكرباء، وقد سعينا  الطب يف جامعتي  كلية  من طلبة 
لألطفال  املساعدة  تقديم  اىل  الفريق  هذا  تأسيس  بداية  منذ 
ولعوائلهم،  هلم  املعنوي  الدعم  وتقديم  املرىض  وخصوصًا 
وقد شاركنا يف الكثري من املبادرات االنسانية التي اقيمت يف 
نعتقد  التي  والفعاليات  اهلدايا  بعض  وقدمنا  كرباء  حمافظة 

اهنا مهمة يف مرحلة التهيؤ النفيس للمريض«.
وأردف: »ان دعم املبادرات التي يقدمها الفريق اىل االطفال 
بعض  وهناك  فقط،  الفريق  افللراد  من  وحللرصًا  ذاتية،  هي 
واهلدايا  الطعام  يف  كبري  بجزء  سامهت  واملكاتب  املطاعم 
العتبة احلسينية  املبادرة، ناهيك عن دعم  ُقّدمت يف هذه  التي 
كفريق  ونحن  االنسانية،  املبادرة  هلذه  ورعايتها  املقدسة 
نفتخر بام نقدم هلؤالء االطفال ومستمرون بعون اهلل يف اقامة 

املبادرات«.
الطفل  وال��د  احللة  حمافظة  من  ن��ارص(  )حيدر  حت��دث  فيام 
)كرار(: »يبلغ عمر ابني )كرار( ثامن سنوات، وهو يعاين من 
مرض الرسطان يف العظم، وقد جئنا به إىل مستشفى الوارث 
تلك  ومنذ  أشهر،  أربعة  من  أكثر  قبل  الرسطانية  لللألورام 
إىل  ابني  حالة  تطور  والتمسنا  شاهدنا  اليوم  ولغاية  اللحظة 
وتوفري  املريض  قرب  الطبية  الكوادر  تواجد  بسبب  األحسن 
بصورة  املريض  ملتابعة  الطبية  واملعدات  االجهزة  افضل 

مستمرة«.
وتابع حديثه أن »العتبة احلسينية املقدسة دائاًم ما كانت السباقة 
دعم  يف  أكانت  سواء  واخلريية  االنسانية  املبادرات  إقامة  يف 
بالتعاون مع  اليوم  أو لألطفال، وما قدمته  املحتاجة  العوائل 
لألطفال  وهدايا  مرسحية  عروض  لتقديم  خريية  مؤسسات 

وزرع االبتسامة عى حمياهم هلو حمل فخر ُيشكرون عليه«. 
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العتبة الحسينية 
المقدسة دائما 
ما تقدم الدعم 

والمساندة 
لكل من يسعى 

الى مساعدة 
االخرين لتخفيف 

العبء عنهم.. 
ومساعدتهم 

في مختلف 
المجاالت

،،
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الكربالئيون  كان يحتفل  كيف 

بعيد الفطر المبارك؟
وعيد  وسرور,  فرح  مواسم  كلها  األعياد 
التي  المباركة  األيام  من  المبارك  الفطر 
يستعد الستقباله المسلمون, ففي صباحه 
يصلون صالة العيد في صحن الحسين )عليه 
ويحتفل  الكبيرة,  المساجد  وفي  السالم( 
األهالي ثالثة أيام، والشك أن هذا اليوم هو 
الحسين  باإلمام  المخصوصة  الزيارات  من 
التهاني  تقدم  العيد  وفي  السالم(  )عليه 
المناسبة  لهذه  الالزمة  االحتياطات  وتتخذ 

كارتداء المالبس الفاخرة وإحضار الحلويات .

بقلم: مرتضى االوسي
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وكانت االيام االخرية من شهر رمضان املبارك متتاز هبديل 
رومانتيكي عذب, وكان املؤذن يستهل صوته بمناجاة حلوة 
الوداع   .. )الوداع  قائًا:  السحور  أو  الغروب  عذبة, وقت 
.. يا شهر رمضان .. الوداع يا شهر  الطاعة والغفران ..(، 
لألفول  الشهر  من  االخري  اليوم  يف  الشمس  جتنح  وعندما 
الناس عى سطوح  الفضيل يصعد  الشهر  تودع هذا  وهي 
أن  لرؤية هال شهر شوال, وما  املرتفعة  املنازل واالماكن 
الرصاص,  اطللاق  السامء  يف  دوي  حتى  بزوغه  هلم  الح 
معلنني الفرحة والبهجة بالعيد السعيد داعني اهلل أن يعيده 

عليهم كل عام باخلري والربكات. 
فناجني  وحترض  حسنا,  استقباال  ضيوفهم  الناس  ويستقبل 
واحللوى  الفاكهة  من  الطيبات  وبعض  والشاي  القهوة 
العواطف  وتتبادل  ذلللك,  اىل  ومللا  الغازية  واملللرشوبللات 
املوتى  بزيارة  ويقومون  واألقللارب،  األحبة  بني  والتوادد 

من أحبائهم يف الوادي القديم.
هذا  عن  اهلل(  )رمحه  الكاميل  جمبل  فائق  املرحوم  قاله  ومما 
بقية  عن  ختتلف  الفطر  عيد  تسبق  التي  »األيللام  العيد: 
ما  لرشاء  الناس  يستعد  حيث  املبارك,  رمضان  شهر  أيام 
والشكريات(  )احللويات  السيام  العيد  أيللام  حيتاجونه 
هبذه  الزيارات  تتبادل  التي  واألقارب  للضيوف  لتقديمها 
املناسبة وكذلك رشاء املابس اجلديدة واألحذية, خصوصًا 

لألطفال إلضفاء روح البهجة والرسور اىل نفوسهم«.

تتعدى  ال  جديدة  كوهنا  من  بالرغم  املابس  وكانت 
الدشداشة لألوالد والنفنوف للبنات واألحذية, وقليل من 
ترقيعها  عى  واالعتامد  سعرها  لغاء  احلذاء  يستبدل  كان 

وقلة مواردهم يف تلك األزمنة.
أما املؤرخ السيد سلامن هادي آل طعمة فقال: »كان البعض 
القريبة, ويف  ينرصف اىل السفر اىل األماكن املقدسة واملدن 
الشهيد  الناس مرقد  العيد يقصد  الثانية والثالثة من  األيام 
احلر بن يزيد الرياحي, ويف منطقة عرب )مُحيد( بضم احلاء 
وتشديد الياء، ويركض األطفال للمشاركة يف جولة وسط 
يقود  الذي  الشخص  )العربنجي(-  مع  القديمة  املدينة 

العربة التي جترها األحصنة، وحيمل الناس يف عربته.
ومن سامت الكربائيني الواضحة حبَّهم للفكاهة والدعابة 
تعبري  فهي  تراثهم,  يف  هامًا  مكانًا  الفكاهة  تشغل  ولذلك 
عن  للتنفيس  وسيلة  وتعد  الداخلية,  الناس  أحاسيس  عن 
املحدقة  املؤملة  األوضاع  من  وسخريتهم  وتأملهم  غضبهم 

هبم.
يف  ضخم  شعبي  احتفال  يعقد  العيد  ليلة  »يف  وأضللاف: 
العباس )عليه السام(  الساحة االمامية لباب قبلة  سيدنا 
الرتمجان  االمري  عبد  املعروف  الشعبي  الشاعر  فيه  يلقي 
شجي  بصوت  الدينية  األهازيج   - )البستات(  وينشد 

يشجي اآلذان.
الناس  يؤدي  السعيد,  العيد  من  األول  اليوم  صباح  ويف 
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املقدسني  الصحنني  يف  الشمس  بزوغ  مع  العيد  صاة 
االمام  زيارة  يؤدون  ثم  ومن  واملساجد  اجلوامع  يف  أو 
بينهم  فيام  ويتزاورن  السام(  )عليهام  والعباس  احلسني 
املجالس  تلك  يغادرون  وأقربائهم وأصدقائهم وهم ال 
العيد  أيام  يف  أن  ننسى  وال  بعضا,  بعضهم  يعايد  حتى 
اليوم  ويف  املختصمني  االصدقاء  بني  املصاحلات  جتري 
والده  بيت  وأطفاله  وزوجته  الرجل  يزور  أيضًا  األول 
ووالدته لقضاء النهار بينهم، وكان الطبال )املسحرجي( 
والياور )املنظف( يتسلامن )العيدية( من أصحاب الدور 
والعاقات  املحبة  عرى  توطيد  ذلك  من  والقصد   ،
الودية، وال بد من اإلشارة اىل عادة ال زالت جارية عند 
العشائر العربية بكرباء وهي طبخ الطعام ونحر الذبائح 
تكرياًم ليوم العيد، وحني يزورهم األفراد يتناولون طعام 
يمر  بيت  كل  من  واحدة  لقمة  كانت  وإن  حتى  الغداء 
عليه، أما الصبية واألطفال فاهنم يتجهون اىل الساحات 
ودواليب  العامة  والساحات  املتنزهات  حيث  العامة 
من  وغريها  العربات  احلمري  لركوب  )املراجيح(  اهلواء 

وسائل اللهو والتسلية, فيقضون أوقاتًا سعيدة.
القرويني  معظم  ينطلق  أيضًا,  العيد  من  الثاين  اليوم  ويف 
مبكرين  زرافلللات  وبساتينها  املدينة  ضللواحللي  مللن 
وأرجلهم  أكفهم  تضمخ  واحلناء  الشعبية  بمابسهم 
ظهور  عى  أو  األقدام  عى  مشيًا  املدينة  اىل  يأتون  وهم 
قرى  من  كانوا  اذا  أما  املجاورة,  للقرى  بالنسبة  اخليل 
ساحة  وكانت  والسيارات  بالعربات  فيأتوهنا  بعيدة 

املخيم قدياًم مقرهم.   
أيام  عن  املسقطي  احلسني  عبد  حسن  احلاج  لنا  ويذكر   
بشغف  ننتظره  فكنا  خاص  طعم  للعيد  »كللان  العيد: 
املقلمة  البازة(  )الدشداشة  لنا  خييطون  كانوا  واألهل 
الساحة  ويف  املوسم،  حسب  قاط  أو  االردن  بنصف 
هي  التي  املراجيح  تنصب  كانت  احلسيني  املخيم  أمام 
الوسط  من  مشقوق  النخيل  جذع  من  جزء  عن  عبارة 
يسع ألربعة أو مخسة أطفال جيلسون جنبا اىل جنب عى 
أو  النخلة  جذعي  اىل  ومشدودة  بحبال  معلقة  خشبة 
دوالب اهلواء اخلشبي، وكّنا أيضًا نركب عربات احلمل 
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التي جترها اخليل إىل مسافة قرب السعدية واألجرة بل)عانه(
أي أربعة فلوس، وكانت تأخذ األطفال إىل هناية القزوينية 

أو السعدية وكنا نردد عبارات مجيلة ونمأل االجواء فرحا«
)الللفللرارات(  لبيع  االرض  يفرتشون  الباعة  »كللان  وتابع 
احلامض  وكللان  خشبية  بسطيات  عى  احللويات  وبعض 
ونوع  بل)عانه(  البنات  والشعر  بل)فلس(  واجلكليت  حلو 
من احللويات كان يسمى الكركري، وكان هذا يف ستينيات 

القرن العرشين  وللحديث شجون«. 
يف  »كانت  قائًا:  دكة  أبو  زهري  احلاج  إلينا  يضيف  كذلك 
اخليول وكذلك خلف  بغداد مراجيح وعربات جترها  باب 
الرساي يف العباسية الرشقية وايضًا كانت مراجيح وعربات 

اخليل قرب مقهى قاسم هبيه«.
»يف  الرشيفي:  صاحب  السيد  الرتاثي  الباحث  ويقول 
األيام الثاثة األخرية من شهر رمضان كان يبدأ االستعداد 
التجارية  واملحال  األسللواق  تبارش  حيث  العيد  الستقبال 
العرب  وسللوق  الكبري  التجار  سللوق  مثل  والقيرصيات 

العاوي وشارع  العباس( وسوق  القناطني )سوق  وسوق 
خمازهنم  بملء  الزينبية  وسوق  اخلفافني  وسوق  األكرب  عيل 

استعدادًا لتبضع أهايل املدينة«.    
)الكليجة(  وصناعة  بتهيئة  يقمن  النسوة  »كانت  وأضاف 
بكافة أنواع احلشوات من اجلوز املربوش والسمسم والتمر 

والسكر واهليل وقلوهبن تغمرها السعادة والفرح«.
وأما يف صباح يوم العيد يبدأ اآلباء بإدخال البهجة والرسور 
يف قلوب أوالدهم بإعطائهم مبلغًا من املال تسمى )العيدية( 
األقللارب  بقية  إىل  العوائل  ختللرج  بعدها  فللرحللون،  وهللم 
إىل  تذهب  والشباب  والتربيكات،  التهاين  لتقديم  واجلريان 
األطفال  خيرج  ثم  بينهم،  فيام  التهاين  لتبادل  الطرف  مقهى 
العاب  فيها  تتوفر  التي  العامة  الساحات  صوب  متوجهني 
العنبة  بائعو  بينهم  يتجول  فيام  بأوقاهتم  لاستمتاع  العيد 
واحللويات  والكرزات،  والدوندرمة  والشلغم  واللبلبي 

وابرزها )العلوجة( التي يعشقها األطفال.
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الغفاري(  ذر  )أبي  ب�  ُلّقَب  الشريفة،  العلمية  والحوزة  الشيعي  التاريخ  نوادر  من  نادرة 
لزهده وورعه وعظيم تقواه وطهارة نفسه وصدق نّيته وخدمة المحتاجين، إلى جانبه 
اهتمامه البالغ بترويج الشريعة حيث كّرس حياته منشغاًل بالتدريس والتأليف والتحقيق، 
إّنه العالم الشيعي الراحل الشيخ موسى دعيبل الخفاجي )رضوان الله تعالى عليه(، 
والذي نقف عند سيرته العطرة لتعرف األجيال عظمة هؤالء الرجال األفذاذ الذين كانوا 

خير المناصرين للنبي األكرم وآله )عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم(.

العالمة المجاهد الشيخ موسى دعيبل الخفاجي 
»أعطاَك خيَر الخيِر في نصرِة الهدى                   ومْن ينصِر المعروَف لّلِه ُينصُر«

أعداد: علي الشاهر
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وليد النجف وعالمها الورع
بن  موسى  الشيخ  العظمى  اهلل  آية  هو  الراحل  الفقيد 
الشيخ عمران بن أمحد بن عبد احلسني بن حممد بن حمسن 
دعيبل(  )آل  أرسة  من  فهو  اخلفاجي،  دعيبل  احلاج  بن 
النجفية، وأول من سكن النجف األرشف حوايل القرن 
واألديب  العامل  األعى  اجلد  هو  اهلجري  عرش  احلللادي 
الامع الشيخ دعيبل الذي اشتهرت األرسة به وُسّميت 

باسمه.
ولِد الشيخ موسى اخلفاجي )قدس رسه( يف شهر شعبان 
أمري  مدينة  يف  ونشأ  م(،   1880  - هل   1297( سنة  من 
مقامه  اهلل  )أعى  والده  يد  عى  السام(  )عليه  املؤمنني 

الرشيف( الذي كان يعد من فقهاء عرصه فعني به عناية 
كبرية وأخذ بيده إىل الدروس احلوزوية, فدرس املقدمات 
عى بعض فضاء ذلك العرص أمثال السيد حمسن األمني 
مرجع  عند  العالية  األبحاث  حرض  ثللّم  رسه(  )قللدس 
الطائفة اإلمام السيد حمسن احلكيم )قدس رسه( وكذلك 
كاشف  أمحد  والشيخ  اليزدي  كاظم  حمّمد  السّيد  عى 

الغطاء )قّدس رسمها( حتى أجازاه باالجتهاد.
كام حرض عنده مجلة من أهل الفقه والفضل وهو يدرس 
والرشائع(  )اللمعتني  السيام  هبا  اختص  التي  السطوح 
تقي  حممد  والشيخ  الرشقي  الكريم  عبد  الشيخ  أمثال 

الفقيه والشيخ عبد املوىل الطرحيي وآخرين.

حضر عنده جملة من أهل 

الفقه والفضل وهو يدرس 

السطوح التي اختص بها 

السيما )اللمعتين والشرائع( 

أمثال الشيخ عبد الكريم 

الشرقي والشيخ محمد تقي 

الفقيه والشيخ عبد المولى 

الطريحي وآخرين.
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أبو ذر العصر
بالسمو  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  شخصيته  ُعرفت  وقد 
والتخّلق  الكامالت،  نيل  عى  نفسه  ودرجللت  والرقي، 
بعض  يذكر  كام  السام(،  )عليهم  البيت  أهل  بأخاق 
كرامات  اخلفاجي،  الشيخ  حياة  عللارصوا  ممن  الثقات 
اختص هبا وهي عديدة ال تقل شأنًا وأمهية وعظمة عن 
ويف  األفاضل  علامؤنا  هبا  حظي  التي  العديدة  الكرامات 
مقدمتها كان يقيض حاجة املحتاجني رغم عدم امتاكه ما 

يلبي هلم حاجاهتم.
تعاىل  اهلل  )رضوان  هبا  حظي  التي  العلمية  املكانة  ورغم 
عليه( فإنه مل يتصّد ملسؤولية املرجعية الدينية وكان يرى يف 
دوره التبليغي واإلصاحي فضًا عن التأليف والتحقيق 

مهاًم للغاية.
وقد بقي )قدس رسه( لفرتة طويلة، إمام مجاعة يف املسجد 
املهجور القديم يف النجف األرشف إبان االحتال العثامين 
األصفهاين  احلسن  أبو  السيد  اإلمام  أن  ويروى  للعراق، 
يف  خلفه  صى  إنه  وقيل:  ورّشحه،  أّيللده  رسه(  )قللّدس 
املسجد تأييدًا له، وملا رأت الَكسبة أن زعيم الشيعة يأتّم 

به، صار للصاة خلفه مشهد يذكر.

ويذكره الشيخ حممد حسني حرز الدين )قّدس رسه( يف 
ل اجلزء  العلامء واألدباء  كتابه )معارف الرجال يف تراجم 
ومن  فقيهًا  دعيبل  موسى  الشيخ  »أصبح  قائًا:  الثالث( 
أهل الفضيلة والتقوى والصاح والكامل واألدب، وكان 
يميلون  )الرباق(  حملته  أهل  وخصوصًا  األعظم  السواد 

إليه وحيرتمونه«.
ويقول عنه الباحث حممد عيل امللحة: »لقد جتلل بالكربياء 
والعظمة وبأهبى صورة من التحدي كام لو كان )أبو ذر( 

حقيقة حيًا وهو يقود اجلامهري قبل أكثر من ألف سنة«.
الشعر  جييد  كان  إذ  الشعر،  من  كثري  الراحل  وللعامة 
برباعة فضًا عن كونه عاملًا يف الفقه كام امتاز شعره بكونه 
عيد  األكرب  اهلل  عيد  بذكرى  مقطوعة  وله  احلاشية  رقيق 

الغدير األغر يقول فيها:

الشيخ الخفاجي من بين عشرات 
العلماء الموقعين على وثيقة تنظيم 

الدراسة الدينية في النجف األشرف 
الصادرة عن رأي المصلح الكبير الشيخ 

محمد الحسين آل كاشف الغطاء 
)قّدس سره(
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رحيل الزاهد الورع
تويف الشيخ موسى )رضوان اهلل تعاىل عليه( أواخر شهر ذي القعدة يف العام )1387 ه � - 1967 م( وُشينّع 
تشييعًا مهيبًا حرضه العلامء واألدباء ومجوع املحبي الذين لطموا الصدور عل فقده وساروا بجثامنه إىل 

مأواه األخري، حيث دفن بالصحن الرشيف ملرقد أمري املؤمني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(.
النجف األرشف  الدينية يف  الدراسة  تنظيم  املوقعي عل وثيقة  العلامء  الشيخ اخلفاجي من بي عرشات 

س رسه( الصادرة عن رأي املصلح الكبري الشيخ حممد احلسي آل كاشف الغطاء )قدنّ

����ق����ًا ت����ألَّ ال�����������رور  ب�������رق  احل�����م�����ى  يف  أرى 
وأج���������ف���������ان ع��������ي امل������ؤم������ن������ي ق������ري������رة
ب������ي������وم ب��������ه أه����������ل ال���������������والء ت������ب������ارشوا
وج�����������اء ب�������ه ال�������ي�������وم أك�����م�����ل�����ت دي���ن���ك���م
رس����ال����ت����ي )ع����������يل(  يف  ج�������ه�������ارًا  �������ْغ  وب�������لنّ
ف�����ن�����ادى م�����ن�����ادي امل���ص���ط���ف���ى ب���اج���ت���امع���ه���م
م���ن���ك���م م�����������واله  ك�����ن�����ت  م�������ن  أال  وق�����������ال 
وم��������ن ق������د غ��������دا م������ي������الده وه��������و م���ع���ج���ٌز
�����ه ال������رمح������ن ب����ال����ط����ه����ر ف����اط����ٍم وم��������ن خ�����صَّ
أخ�������ا امل���ص���ط���ف���ى م�����ا خ���ن���ت���ه ي�������وم م���ش���ه���ٍد

أرشق�����ا األف���������ق  يف  اإلس����������الم  ه�������دى  وب���������در 
ودم������������ع ج������ف������ون ال�����ن�����اص�����ب�����ي ت����دف����ق����ا
���ق���ا ل����ن����ص����ب إم�����������ام ن�����������وره ال�������ك�������ون ط���بَّ
وأمت�������م�������ت ن�����ع�����امئ�����ي ف�������وي�������ٌل مل�������ن ش���ق���ى
وي�����ع�����ص�����م�����ك ال��������رمح��������ن مم��������ن ت�����زن�����دق�����ا
حم����رق����ا ال������ظ������ه������رية  ح����������رنّ  إذًا  وك������������ان 
ف������ه������ذا ع�������يل ال�����ف�����خ�����ر م������������واله م���ط���ل���ق���ا
ب������أك������رم ب����ي����ت ك��������ان م������ن ق�����ب�����ُل م��غ��ل��ق��ا
ول������������واله م������ا ق������د ك��������ان ل���ل���ط���ه���ر أل���ي���ق���ا
غ�����������داة ل�������ه أع�����ط�����ي�����ت ع�������ه�������دًا وم����وث����ق����ا
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)السبك  كتيبه  يف  اجليايش(  عبيس  ظافر  د.  )م.  املؤلف  ويقول 
الصادر عن مؤسسة  انموذجًا(  العلوي اإلحالة  العهد  النيص يف 
العام  يف   املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  البالغة  هنج  علوم 
مادي  بوصف  والنرش  للطباعة  الوارث  دار  وطباعة  )2017م( 
تعتمد  للخطاب؛  داللية  خاصية  هو  السبك  إن  )81صفحة(؛ 
عى فهم كل مُجلة مكونة للنص يف عاقتها بام يفهم من اجلمل 
لنص  املّشكلة  االجللزاء  بني  الشديد  التامسك  )ذلك  بأنه  وقيل 
بني  تصل  التي  الشكلية  اللغوية  بالوسائل  فيه  وهُيتم  ما  خطاب 
يدرس  فهو  برمته(،  اخلطاب  او  خطاب  جلزء  املكونة  العنارص 
احكام عاقات االجزاء اي يقف عى جمموع االمكانيات املتاحة 

يف اللغة جلعل اجزاء النص متامسكة ببعضها البعض..
االطللراد  صفة  النص  يف  السبك  حيققه  ما  اهللم  أن  ويضيف 
واالستمرارية يف ظاهره فأننا نجد يف كل مرحلة من مراحل النص 

ُتعدُّ االحالة من الوسائل المهمة في السبك النصي وظاهرة من الظواهر النحوية التي تخرج 
ذات  وأداة  النصوص  في  والتواصلية  الداللية  بالجوانب  العناية  الى  المفردة  الجملة  اطار  عن 
رأى  وقد  فكرية  منظومة  كل  اس��اس  في  تقع  فهي  وسبكه،  النص  اج��زاء  ربط  في  فاعل  اثر 
من  وهي  السبك؛  وسائل  اهم  من  ألنها  النص  لسانيات  اطار  في  دراستها  ضرورة  اللسانيون 
المعايير المهمة التي تسهم بنحو فّعال في الكفاءة النصية، كما انها من اكثر وسائل السبك 
عنصر  او  ضمير  من  جملة  او  فقرٌة  تخلو  تكاد  ال  اذ  المبارك،  العلوي  العهد  نصوص  في  انتشاراً 
اشاري او موصول يربطها بمواطن اخرى في النص لذلك فهي من اهم عوامل سبك النصوص 

التي تقف وراء خلق نّصيتها..

قراءة:  عيسى الخفاجي  

السبك النصي في العهد العلوي 
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نقاط اتصال بالسابقة ..هبذا يعني انه ذو طبيعة خطية افقية 
واالجراءات  للنص  اجُلميل  والرتابط  بالتتابع  ُيعنى  شكلية 
املستعملة يف توافر الرتابط بني عنارصه الظاهرة فضًا عن 
القارئ عى  يساعد  مما  النص  يف  الوقائع  استمرارية  حتقيقه 
االنسجام  اىل  ويقود  عربه  املتحركة  الرتابط  خيوط  متابعة 
النيص فيظهر النص ككل واحد ُيسهم يف متاسكه عدد من 
الروابط  اىل  تؤدي  التي  السطحية  الروابط  امهها  الروابط 

العميقة للبنى النصية السطحية. 
األول  املبحث  محل  مباحث؛  ثاثة  عى  الكتيب  واحتوى 
عنوان: )معنى النص( وفيه تناول الباحث تعدد التعريفات 
املعرفية والغايات  للنص باختاف املرجعيات واملنطلقات 
واإلجراءات ألصحاهبا فمنها من كان بنيويًا ومنها سيميائيًا 
وبعض مما كان اجتامعيًا وعن ما صدر من لسانيات النص 
)معنى  بعنوان:  الثاين  املبحث  جاء  فيام  اخلطاب،  وحتليل 
وكيف  السبك  مفهوم  معنى  اىل  التناول  تم  وفيه  السبك(؛ 
مجلة  كل  فهم  عى  تعتمد  للخطاب؛  داللية  خاصية  انه 
املبحث  اما  اجلمل،  من  يفهم  بام  عاقتها  يف  للنص  مكونة 
فقد  االحالة(  )معنى   : عنوان  محل  الذي  واألخري  الثالث 
تناول اقسامها وعنارصها املتمثلة بل)اإلحالة بالضامئر(، و) 
املوصولة(،  باألسامء  )االحالة  و  اإلشارة(  بأسامء  اإلحالة 
بأهم  قائمة  مع  البحث  لنتائج  بخاصة  بحثه  ليختتم 
املصادر واملراجع التي اعتمدها يف كتابته وتضمنت الكتب 
وفهرس  املنشورة  والبحوث  اجلامعية  والرسائل  املطبوعة 

باملحتويات.
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ً
صدر حديثا

كربالء وهجوم الوهابية 
بالمراجع العربية واألجنبية

والبحوث  للدراسات  كرباء  مركز  عن  حديثًا  صدر 
التابع للعتبة احلسينية املقدسة، اصدار جديد محل عنوان 
واألجنبية(  العربية  باملراجع  الوهابية  وهجوم  )كرباء 
خاله   من  سلط  زميزم؛  رشيد  سعيد  األستاذ  للمؤلف 
الضوء عى ما كتبته املراجع العربية واألجنبية عن جريمة 
وما  املقدسة  كرباء  مدينة  عى  هجومهم  يف  الوهابيني 

حلق هبا من دمار شامل وقتل الناس األبرياء.
واستعرض املؤلف يف أكثر من )90( مصدرًا توثيق ذلك 
ومراجع  مصادر  اغفلته  الذي  الوقت  يف  اجلبان  اهلجوم 
كثرية بشكٍل غريب عى الرغم مما جاء فيه من انتهاكات 
حلقوق االنسان وقتل الناس العزل من اتباع اهل البيت 
)عليهم السام(؛وبنّي الكتاب يف جوانب أخرى منه ما 
ورد يف املصادر واملراجع املختلفة من اعداد املستشهدين 
من أبناء مدينة كرباء املقدسة اثر اهلجوم الغادر، فضَا 

عن التدمري اهلائل الذي حلق باملدينة هنبًا وحرقًا وقتًا. 
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ب��ن��ف��ي َغ���ري���ب���ًا ُم���ْب���َع���������������َدًا ع���ن ِدي��������������������������اِرِه 
ال��َف��ض��ا  أوَس��������َع  م����ا  َع���ْي���َن���ْي���ِه  يف  ض������اَق  ق����د  و 
َدج��������������������ا  م����ا  هللِ  امل���������������وِت  ن���ح���َو  ف�����ق�����ادوُه 
�������اًل ُم���َك���بَّ َص��������رْبًا  �����������ي���ِف  ال���سنّ َح������رَّ  ذاَق  ق����د  و 
ب���ِه  َرَم��������������وا  ُم������ْذ  أْش��������������الُؤُه  َق�����ْت  ُم�����زِّ و ق����د 
��ق��ى  ال��تُّ ي����ِن و  ال����دنّ َف���ْل���َي���ْب���ِك أول���������������وا  مِلُ���س���ِل���َم 
َث��واِك��������������������ٌل  ���ي  م���ننّ اهللِ  رس��������������������وَل  ي����ا  أال 
أَس����ْل����ُت هب�����������ا ق��ل��ب��ي َرج�����������اًء لِ��ُق��ْربِ��ُك��������������ْم 
َن��ْص��������������َرُه اهللِ  ِم������َن  أدع��������������و  ُه�������دًى  ام������ام 
��������������ًة َن��ِديَّ َت���ْت���������������رى  اهللِ  ص��������������الُة  ع��ل��ي��ك��ْم 

ؤب������اُن ِم������ْن ُك������لِّ ج���انِ���ِب أح�����اَط�����ْت ب�����ِه ال������ذُّ
املَ���ص�����������ائِ���ِب ُم�������رِدي�������اُت  ع���ل���ي���ِه  ج���������اَرْت  و 
����وائِ����ِب ِم������َن اخَل�����ْط�����ِب م����ا أب���ك���ى ع���ي�������وَن ال����نَّ
�����وانِ�����ِب اجلَّ دام�������ي  س�����������واِق  األنّ يف  وُه  َج����������رنّ و 
���واِه�������ِب ���ُغ�����������وِن ال���لنّ ِم�����َن ال����َق����ْ�ِ إط����ف����اَء ال���ضُّ
����واِدِب ال����ننّ َن������ْدُب  ��������ْوِح  ْل��َي��������������ِزْد ب��ال��ننّ َدم�����ًا و 
����واِك����ِب ال����سَّ م�����وِع  ال�����دنّ َن���ْظ�����������ِم  يف  ي����َك  ُت����ع����زنّ
ط���الِ���ِب آِل  ِم����ن  ال����َع����ْ�ِ  إم��������������اِم  ُق�������ْرِب  و 
ف���َح���ت���ى م���ت���ى أب���ك���ي ع����ل َف����ْق����ِد غ��������������������ائِ��ِب
األط�����������ائِ��ب ال��ِك��������������راِم  اآلِل  ل��ل��ِع��ْت�����������َرِة  و 

إلى سفير القضية الحسينية 
مسلم بن عقيل
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أنك معي وإن لم أرك
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آَن يل يا سيدي، أْن أعرتَف إن عطيش يدلني إليك, فأرسجت 
اجلفن  كظل  قلبي،  كنبض  مني  قريبا  أحسك  كالتمني،  نفيس 
عتبة  عى  االنتظار  سجادة  منه  وانسج  لنورك  واصغي  لعيني، 
ويطوف  مرادي  يتحقق  أن  وأحلم  بحرضتك،  وأصغي  األمل، 
ُل روحي، ُيفّك مغاليق  عيّل ضياؤك متوهجا، يمسح آثامي ُيبلَّ
وَفتنتها..  روحي  بني  وَنجواَي،  رّسي  بني  النائمة  أرساري 
وختمت  عطاياك،  فاجأتني  النور،  ماذ  يف  هائم  وأنا  والتَفُت 
الرسور  هذا  أمجل  ما  النعم،  اشكر  الدين  اصل  إىل  الرحيل 

امُليضء!..
آن يل يا سيدي، أْن أعرتف، كلام أغفلت وابتعد نداء العقيدة 
هذه  ابن  انك  يب..  يصيح  الللروح،  يزلزل  جديد  من  يوقظني 
األرض، إهنا كرباء كوكٌب من شذى وِمداْد، منها يشع األمل، 

وفيها نور فخر الكائنات.
آن يل يا سيدي، أْن أعرتف، ما زاَلت يب أوجاع ومهوم وأشياء 
أحاوُل أن أراها، مل يبق يل ما اراُه غري ُلغة تناوُئ مايض أخذين 

عى حني غفلة إىل اهلوامش واملتون، فمْذ فارقتك مل أجْد زمنا 
كل  يقولون  كربائك،  من  أمجل  كرباء  أعرف  مل  إليه،  أعود 
ارض هي كرباء، وال هناك كرباء أغى من كربائك.. وما 

من هدى شَع يف العامل إال وكانت كرباء هي منبعه...
آن يل يا سيدي، أْن أكون عى يقني أنك معي وإن مل أرك، ألنك 
أعطيت زائريك وحمبيك وعاشقيك اليقنْي، فأبرصوك يف برزخ 
الوجع واجلزع وبني البكاء، فكانت هديتهم اإليامن، واطمئنان 

القلب وهدوء البال. 
بالثبات  بالوالية، وعى قدمي  قلبي  فقد وشمت عى  سيدي، 
وأخرجت  عشقك،  بشجن  أغرقت  أن  بعد  طريقك،  عى 

بتوفيقاتك من كوكب املايض.
 سيدي، أنا مدين لك ما حييت بعد أن أنقذتني من أوهامي، 

وعرفتني نفسك كي اظل  عن عقيدتك. 
الشهداء  من  املخلدين  وسيد  العارفني  تاج  يا  عليك  السام 

والصديقني.

حيدر عاشور

آَن لي أْن أكون على يقين



في حضرة سّيد الفصــــــــــــــــــحاء وأمير البلغاء

إن  بهم  فكيَف  أكباداً،  وأعطشهم  َحشاً،  الناِس  ألهُب  البالغة  أهَل  إن  قيَل 
أبي  بن  علي  األعظم  لموالنا  الزاهرات  واألنجم  العظيمات  ال��ُدرر  على  وقفوا 
طالب )عليه السالم( وهو سّيد الفصحاء وأمير البلغاء، الذي عقمت الدنيا أن 

تنجَب مثله.
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في حضرة سّيد الفصــــــــــــــــــحاء وأمير البلغاء

خلقة  صفة  يف  قاله  ما  السام(  )عليه  كامه  عظيم  فمن 
عظمة  ُيظهر  الذي  الغريب،  العجيب  الطائر  هذا  الطاووس 
يِف  َأَقاَمُه  َالَِّذي  اوُوُس  َالطَّ َخْلقًا  َأْعَجبَِها  اخلالق األحد: »َوِمْن 
بَِجَناٍح  َتْنِضيٍد  َأْحَسِن  يِف  َأْلَواَنُه  َد  َوَنضَّ َتْعِديٍل  َأْحَكِم  َأْحَسِن 
ُه  َنرَشَ ْنَثى  َاأْلُ إىَِل  َدَرَج  إَِذا  َمْسَحَبُه  َأَطاَل  َذَنٍب  َو  َقَصَبُه  َج  َأرْشَ
ُه  ُنوتِيُّ َعَنَجُه  َداِريٍّ  ِقْلُع  ُه  َكَأنَّ َرْأِسِه  َعَى  ُمِطاًّ  بِِه  َوَساَم  ِه  َطيِّ ِمْن 
َعِجيِب  ِمْن  َعَلْيَها  ُأْنبَِت  َوَما  ٍة  ِفضَّ ِمْن  َمللَداِرَي  َقَصَبُه  اُل  خَتَ
ْهَتُه  َشبَّ َفإِْن  َبْرَجِد  َالزَّ َوِفَلَذ  َاْلِعْقَياِن  َخالَِص  َوُشُموِسِه  َداَراتِِه 
َربِيٍع  ُكلِّ  َزْهَرِة  ِمْن  ُجنَِي  َجًنى  َجنِيٌّ  ُقْلَت  ْرُض  َاأْلَ َأْنَبَتِت  باَِم 
َعْصِب  َكُمونِِق  َأْو  َلِل  َاحْلُ َكَمْويِشِّ  َفُهَو  بِامْلََابِِس  َضاَهْيَتُه  َوإِْن 
َقْد  اٍن  َأْلللوَ َذاِت  َكُفُصوٍص  َفُهَو  يِلِّ  بِاحْلُ َشاَكْلَتُه  َوإِْن  َاْلَيَمِن 
ُح  َوَيَتَصفَّ َامْلُْخَتاِل  َامْلَِرِح  َميْشَ  َيْميِش  ِل  َامْلَُكلَّ َجنْيِ  بِاللُّ َقْت  ُنطِّ
َوَأَصابِيِغ  َبالِِه  اَمِل رِسْ جِلَ َفُيَقْهِقُه َضاِحكًا  َوَجَناَحُه َجَناَحْيِه  َذَنَبُه 
َيَكاُد  بَِصْوٍت  ُمْعِواًل  َزَقا  َقَوائِِمِه  إىَِل  ِه  بَِبرَصِ َرَمى  َفإَِذا  ِوَشاِحِه 
ٌش  مُحْ َقَوائَِمُه  نَّ  أِلَ ِعِه  َتَوجُّ بَِصاِدِق  َوَيْشَهُد  اِْستَِغاَثتِِه  َعِن  ُيبنُِي 
َشَعَراِت  ِمْن  َشْعَرًة  َحْت  َتَصفَّ َوإَِذا  ِة،  َاخْلَِاِسيَّ َيَكِة  َالدِّ َكَقَوائِِم 
ًة َوَأْحَيانًا ُصْفَرًة  ًة َزَبْرَجِديَّ ًة َوَتاَرًة ُخرْضَ َرًة َوْرِديَّ َقَصبِِه َأَرْتَك مُحْ

ًة«. َعْسَجِديَّ
الطبيعة  ظواهر  توظيف  السام(  )عليه  استعاراته  يف  تم  فقد 
احلية املتحركة يف خلق الصورة، وإبداعها اعتبارًا من اإلنسان 
املفرتسة  احليوانات  وحتى  واجلامل  اجلياد  مثل  من  واحليوان 
ناحظ  فنحن  املثال  سبيل  وعى  األخرى،  احلية  والكائنات 
)عليه  املؤمنني  أمري  أن  فيه  نجد  والذي  للطاووس  وصفه  يف 
أنعم  تبارك وتعاىل  فاهلل  باع طويل، وذاكرة قوية،  له  السام( 
عليه بنفس وذهن كبرية استطاع من خاهلا أن يدخل إىل كل 

األشياء، وطبعًا الوصف لألشياء الطبيعية أو غري الطبيعية ال 
يمكن أن تتيرس لإلنسان إال كان حميطًا هبا وعارفًا هبا، وهذا ما 
كان فعًا من أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السام( كام 

أّكد ذلك املؤيد العلوي يف كتابه )الطراز(.
وله )عليه السام( يف هذا الكام، استعارات زاهية باأللوان 
التي حتفل هبا الطبيعة، تكشف أنه خبري ضليع يف مزج األلوان 
خمتلفة  وأساليب  بأشكال  االستعارية  صوره  يف  واستخدامها 

من مثل اللون األخرض واألصفر واألمحر.
وبناًء عى ما جاء يف كام أمري املؤمنني )عليه السام( هذا هو 
الشاعر )حييى بن عيل املنجم املعتزيل( يصوغ قصيدة يف نفس 

املوضوع، فيام يظهر أثر علوي واضح بني أبياته، فيقول:

الطاووُس َخلِقِه  ِم��ن  َم��ن  ُسبحاَن 

َع������روُس َن���ف���ِس���ِه  يف  ������ُه  َك������َأنَّ

ُس�����دوُس َأو  ُت����ن����رَشُ  دي���ب���اَج���ٌة 

َت������رُشُف ِم���ن داراِت������ا ُش��م��وُس

������ُه َب����َن����ف����َس����ٌج َي���م���ي���ُس َك������َأنَّ

َط�����رٌي َع����ل َأش����ك����الِ����ِه َرئ���ي���ُس

ال��َت��ع��ري��ُس بِ�����ِه  َي���ل���و  ������ُه  َأنَّ إِذ 

َق��ل��وُس ���َب���ت  ُركِّ َق���د  يف ري���ِش���ِه 

يف ال����َرأِس ِم��ن��ُه َش��َج��ٌر َم��غ��روُس

َي���ن���وُس َروَض�������ٍة  يف  َزه������ٌر  َأو 
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الى روِح الشهيِد السعيد

ألنك شهيٌد.. نراك حيًا في كل العيون
حيدر عا�شور

شاٌب تسرُقه األحالُم، ويحلم بكل شيء فيه. فيرى مدينته قطعة من السماء وفضاء يجمعه 
وتحفر  ويضيع،  نفسه  وينسى  يطلب.  وال  شيء  كل  يمنح  كربالئِه،  الى  ملكاً  ويعيده  وينثره 
وتقوده  الوهم  في  فيبحر  غيره،  يتكهنها  ال  بعالمات  وجهه  نافذة  على  ذكراها  االحالم 
المالئكة،  بضحكة  فمه  من  بهواء  الهموم  يدفع  كيف  ويتعلم  نفسه،  زحام  في  الحياة 
وهي  وضميره  روحه  في  االجمل  هي  المقدسة  حبيبته  فيرى  عينيه  أمام  الحب  ويفتح 
االثقل منه ومن كل العالم ومن الزمن. فاصبح رهن أيامها، وسمح لها بأخذه كيفما تشاء. 
فتغلغلت في روحه قوة داخلية مهيبة ومضى في طرق االيمان يتناثر على أمل الفوز من 
أجلها. آن له ان يحّقق حلماً ال يعرفه، فال بد لليل  من أن يأتي يوم بال حلم. وبقي ينتظر حدثاً 
لم يره دون كلل، حدث يحث قلبه بدون استئذان. وحين أطلقت فتوى الدفاع الكفائي، قال: 
هي اللحظة التي ابحُث عنها.. أنا لك أبداً حتى لو كنت لي حلماً فاالستشهاد في سبيل 

كربالء.. حلم حقيقة أعرفه وأقدسه.. لبيك يا حسين. 

)أثير شاكر جوان ثجيل األعرجي(
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وبليغة  ناطقة   - سيستانية   – بثورة  ظهر  قد  احلقيقي  حلمه  كان 
جديدا  اساًم  امتلك  وكأنه  جللدال.  وال  تأخري  وال  فيها  رفض  ال 
ترك  حتى  له  حللدث  الللذي  ما  رساب.  با  حياة،  حللروف  با 
يشكل  اسمه  بجسد  آخر  تراب  اىل  وحتّول  احلياة  كل  ظهره  وراء 
عيونا  الشمس  يمنح  كأنه  فيه  يتواجد  مكان  كل  يف  حضورا 
واالرض نارًا. فينظر اىل نفسه بقوة هياهبا ما يقال عنهم )داعش(، 
يف  املاضية  أيامه  بخسائر  ناطقًا  عاد  فقد  الرعب.  فيهم  ويبث 
مع  اعش  مل  العمر  من  العرشين  يف  اآلن  أنا  ها  احللم:  وآخر  أول 
أخرى  وسامء  أخرى  بارض  أحلم  وكنت  طفل،  يل  وليس  زوجة 
ثللم أقفلت عللى احللللللم.. وصللحللوت مللن أحللامللي وعللرفللت ان 
احللم. يتحقق  ان  ازف  وقد  اهلل..  بجوار  شهيدا  اكون  ان  احلقيقة 
وبدأت أيام اجلهاد غّضة تنمو مع قوات احلشد الشعبي البدرية، يف 
الذي  القناص واملهندس واملقاتل الرشس  اصعب معاركها، وهو 
ال ينقطع له غبار، يندفع بشبابه حيا يف كل عيون املجاهدين وينثر 
بطوالته انتصارات ال حدود هلا بل تعجز كل االوصاف لوصفها، 
الن بني عينيه العراق واملقدسات، فاصبح كل مهه الوطن ورشف 
ال  وكيف  فكره،  بكل  أخذت  العليا  الدينية  واملرجعية  االرض. 
وهي رمز الوالء والعقيدة واملذهب.. فبكل عنفوان شبابه اصبح 
وحيوهلا  املميتة  فخاخهم  كل   ّ يعميهم  الدواعش  عيون  يف  شوكة 
اىل اشباح موت ترتصدهم يف كل مكان. كان الليل له ستارا كافيا 
مل  )داعش(  حيل  فكل  اكيد،  انتصار  اىل  املضاد  اهلجوم  حيول  كي 
متّر عليه حتى لّقب ب)مهندس( تفكيك ونصب املفخخات. وما 
هبجوم  حشدية  معلومات  وردت  حني  )الدور(  منطقة  يف  حصل 
عدته  أخذ  انللذار  سابق  دون  هرع  الصد،  سواتر  عى  انتحاريني 
نقطة  اعمق  دخول  من  متكن  حتى  حيبو  الليل  غطاء  حتت  ونزل 
انفجارية  منصات  اىل  التفخيخية  مزروعاهتم  حيّول  وبدأ  لداعش 
حوّله  احلشد  اجتللاه  يف  املللس  سلك  يكون  ان  من  فبدال  ضدهم 
فجر)  فكان  بزمن..  موقوتة  متفجرة  قوة  عليه  وزاد  داعش  باجتاه 
بجرأة  القادمني  االنتحاريني  كل  احرقت  ارضية  قيامة  الللدور( 
االنفجارات  صدى  فكان  مقراهتم..  عقر  يف  احرقهم  الشياطني.. 
عاليا تناقلته االخبار العاملية عن أكرب رضبة للحشد الشعبي يسحق 
املشهد  وتكرر  الللدور،  منطقة  الدين  صللاح  يف  التكفرييني  هبا 
هناك  الن  حسابته،  يعيد  االرهللاب  بدأ  وهنا  )تكريت(،  يف  ذاته 
املميتة.        بآالهتم  خططهم  كل  حيرق  الشعبي  احلشد  من  لليل  ذئبا 
املعارك ويف  القتال، واسمه يف قلب كل  وعا صيته يف كل حماور 
املواقع االصعب واالكثر خطورة وحساسية والذي يقود االنتصار 
فيه اىل قلب موازين املعركة، فكانت مكانته ودوره مها نتيجة حتمية 
ابطال احلشد. فمهامه  انقاد لطرق مسري  الدواعش وبوابة  إلذالل 
كل يوم بتزايد وخطط داعش لقتله كانت أكيدة بعد ان مزقهم وهو 

يضحك بملء فمه وقد تم رصده مرات عديدة ولكنهم ينفذ منهم. 
لناحية  التابعة  مطيبيجة-   – قرية  لتدمري  خيططون  االنللذال  كان 
الشعبي  احلشد  واطلق  سامراء..  مدينة  رشق  الواقعة  الضلوعية 
قبل  من  فتحريرها  وتطهري)املطيبيجة(  حترير  األخرى  القوى  مع 
القوات  امام  واسعا  الباب  يفتح  الشعبي   احلشد  قوات  جماهدي 
االمنية والعسكرية للرشوع بتحرير منطقة -حاوي العظيم- والتي 
تعد من املناطق اخلطرة.. هنا جاء دور املجاهد البطل السيد )أثري 
شاكر جوان ثجيل األعرجي( وحني كّلف بواجب تطهري املنطقة من 
الكامئن واملفخخات، لعب دورا يشهد له التاريخ ففي اليوم لليل 
االول نزل اىل عمق تواجد )داعش( وحّول ليل داعش اىل هنار بعد 
ان متكن من مدامهة )مضافة( لإلرهابيني كانت تستخدم كماذات 
آمنة إليواء العنارص اإلرهابية يف منطقة البو عيسى التابعة ملطيبيجة 
يف صاح الدين، ومل يكتف بذلك بل قام بتحويل مفخخاهتم اىل 
والتخفي.  للتنقل  الدواعش  يستخدمه  نفق كونكريتي  وضعها يف 
وهذا العمل البطويل هز عرش داعش الكارتوين وجعلهم يف خرب 
كان، فزاد حقدهم وكثرت حتضرياهتم اهلجومية. ويف الليل الثاين 
تسلل »سيد أثري« مع مفرزته اىل خمبأ للدواعش يقع يقرب حدود 
بنقل  املجاهدين  الدين، واستبسل مع  بني حمافظتي دياىل وصاح 
مفخخات )داعش( اىل مكان قرب املخبأ مجعها من مسافة طويلة 
وحّول مفعوهلا باجتاه املكان ونّفذ عملية التفجري بكل براعة ودقة، 
فارتفعت النريان مع جثثهم النتنة اىل عنان السامء، ويف صباح اليوم 
التايل نقلت االخبار أنه   افاد مصدر خمول يف حمافظة صاح الدين، 
يكنى  والذي  )داعش(  تنظيم  يف  االنتحاريني  ناقيل  أبرز  أحد  بأن 

كان حلمه الحقيقي قد 

ظهر بثورة – سيستانية - 

ناطقة وبليغة ال رفض فيها 

وال تأخير وال جدال
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صداح البطل: 
يا روحي اسمعي أنه 

ليس موتا عاديا بل هو 
استشهاد في سبيل 

الوطن والمقدسات..
وهو احلى موت.
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)بأيب فاروق العراقي( قد قتل مع اربعة من معاونيه بانفجار كبري 
الثاثاء   يوم  مساء  ويف  مطيبيجة...  منطقة  يف  لإلرهاب  خمبأ  يف 
هّم  حني  1437هل.  األول  مجادي   21 املوافق  2016/3/1م 
صوالته  سابقات  عن  خيتلف  غريبا  شعوره  كان  التسلل  يف 
الواجب  تنفيذ  يروم  كان   ، جدًا  اهلل  من  قريب  أنه  شعر  الليلية 
بدقة عالية وبعد ختطيط دقيق ومسبق، فقرية املطيبيجة حتتاج اىل 
انتحاريني ومفخخات  بأمان دون  القوات  منفذ واسع لدخول 
وكان هو سيد هذه املواقف با منازع.. بدأ تسلله بحذر شديد 
ووصل اىل نقطة فيها القوات الداعشية متمركز تستعد للهجوم 
ألويتها  بكل  الشعبي  احلشد  قوات  به  ستقوم  الذي  الدفاعي 
الثامنة  الساعة  عند  وانسحب  مهمته  بشجاعة  نفذ  وصنوفها، 
املجاهدين  بعض  ارسل  جدًا،  اخلطر  موقعه  من  بالتحديد  ليا 
أمامه فقد توجس اهلجوم باي حلظة انفجرت عبوة ناسفة خلفه، 
اختلط  فقد  يرى شيئا  يعد  مل  الصخور،  وانزوى خلف  تفاداها 
للرجوع  استعدادا  حترك  أن  ما  الدامس،  الليل  بسواد  الدخان 
وجها  كان  )داعش(  عنارص  بعض  من  عنيفة  مواجهة  صدمته 
لوجه معهم، مل يفكر باالستسام رغم النداءات باسمه واضحة 
وشعر  بقلبه  عليهم  سّلم  وأصدقاءه  وأهله  كرباء  تذّك  ولكنه 
سمع  األوىل  رميته  ورمى  ساحه  وشهر  ابتسم  يسمعونه.  هبم 
قصرية  فاملسافة  واضحا  التكفرييني  أجساد  يف  صداها  صوت 

األرض  الن  وعشوائي  رسيع  بشكل  حترك  أقللرب،  واملللوت 
ملغومة بالعبوات الناسفة، انفجرت عبوة بمجرد التفكري انه يف 
ارض ممتلئة باملوت قذفته اىل اخللف لقوة عصفها، العصف شّل 
الرصاص  وميض  يرى  فقط  صوت  أي  يسمع  يعد  ومل  حركته 
باجتاهه يأيت با انقطاع، حاول ان يعيد توازنه مل حتن بعض حلظة 
أنه  اسمعي  روحي  يا  فقال:  املوت  كلمة  عند  توقف  املوت.. 
ليس موتا عاديا بل هو استشهاد يف سبيل الوطن واملقدسات.. 
الشهيد. إىل  اسمي  سيتغري  قليل  بعد  ملللوت...  احللى  وهللو 
أمامه  فأنطلق بساحه جيندل كل من  إىل ذروهتا  بروحه  وصل 
اهلجوم  وعكس  اإلرهللاب،  رصاصات  جسده  اخرتقت  حتى 
فقد صال املجاهدون بكل ما أوتوا من قوة ملكان وجود »سيد 
أثري«  وقد فارقت روحه احلياة مبتساًم كأنه، يقول: لقد حقق اهلل 
أحامي بأن أكون عنده شهيدا.. مل يصرب جماهدو احلشد الشعبي 
اهلجوم  بدأ  بل  بدمه،  الشهيد  فتحه  ما  لتنفيذ  الصباح  حتى 
حمروق  بني  ما  املنطقة  يف  الدواعش  واندحر  أبوابه،  أوسع  من 
االنتصار  معلنة  الرايات  ورفعت  اهلل  كلمة  وعلت  ومهزوم.. 
وزّف الشهيد من مكانه اىل كرباء عريسا خمضبًا بمابس عرسه 
خيرتق  من  كل  مشاعر  هتز  الطبول  جوقة  حوله  تدّق  اجلهادي، 
صوهتا روحه، وبقي اسم الشهيد الذي يرى حيا يف  كل العيون.          



ويعرف   ، الشعبيُّ احَلشُد 
الشيعي  بللاحَلللشللد  أيللضللًا 
الَوطنّي هي قوات عسكرية 
األمنية  للمؤسسة  تابعة 
بعد  انبثقت  وقد  العراقية، 
الديني  للمرجع  فللتللوى 
العظمى  اهلل  آيلللة  األعلللى 
)دام  السيستاين  عيل  السيد 
)الدفاع  بل  اللللوارف(  ظله 
العراق  لتحرير  الكفائي( 
الزاحف  داعش  براثن  من 
لغرض  العراقية  املدن  نحو 
وطمس  والسيطرة  اهليمنة 
للعراق،  احلضارية  اهلوية 

الناس،  صفوف  يف  والرعب  والبلبلة  الفوىض  ونللرش 
عن  يدافع  وهو  بدمه  مرّضجًا  يسقط  الللذي  أن  وعللدت 
وقد  اهلل.  عند  حمتسب  شهيد  هلو  ودينه  وعرضه  أرضلله 
أعداد  من  رسيعة  استجابة  الكفائي  الدفاع  فتوى  القت 
كبرية من املتطوعني العراقيني الراغبني بالدفاع عن الوطن 
باسم  مديرية  وقتها  يف  احلكومة  واستحدثت  املهدد، 
أعداد  أن  ظهر  حتى  باحلكومة،  مرتبطة  الشعبي  احلشد 
املتطوعني بلغت أكثر من ثاثة مايني شخص معظمهم 
يف  التدريب  معسكرات  يف  زّجهم  وتللمَّ  الشباب،  من 
ليعرّب  التاجي وحمافظة دياىل وبابل. فانطلق وانبثق  منطقة 
والوطني،  السيايس  بالبعد  ويشعر  الوطن،  اىل  انتامئه  عن 
به، ويعي حجم  العراق من خماطر حمدقة  له  يتعرض  وما 
حرج.   ظرف  يف  البلد  هلا  يتعرض  التي  الكربى  املؤامرة 
فشّمر احلشد عن وقفة بطولية جهادية تنّم عن روح وّثابة 
تعي بام حيدث، هدفها األول واألخري الدفاع عن البلد وان 
ال  جنوبه،  اىل  شامله  من  العراق  وكيان  وحدة  عن  حتافظ 
تفّرق بني أحد من تركيبة املجتمع العراقي )شيعي – ُسني 
عى   . مندائي(  صابئي   - مسيحي  ايزيدي–  كردي-   –

الرغم ما قيل عن احلشد من امور وقضايا حتتاج اىل دليل 
بغّض  قط،  حيصل  مل  هذا  والصور،  وبالتقارير  واضللح، 
هناء وهناك  التي جتري من  الشاذة  املحاوالت  النظر عن 
ألن  بللراء،  منها  وهو  الشعبي،  احلشد  عن  حمسوبة  وهي 
الدافع األول من وراء احلشد الشعبي هو مقاتلة )داعش( 
اإلرهايب، والتخّلص منه وعاد العراق اىل حضرية السام، 
وامن املنطقة التي كانت وما تزال مهددة من قبل اإلرهاب 

الدويل، الذي يقاتله العراق بكل قواه.
نقطة ضوء للتذكري:

وبعض  وتكريت  املوصل  الشعبي  احلشد  دخل  عندما 
دليا عى  العوائل واألرس  به  األنبار، رحّبت  املناطق من 
متكاتف،  العراقي  الشعب  وان  والوحدة  األخوة  أوارص 
وهو حُلمة واحدة ال تفرقها االعداء، مهام بثوا من سموم 
الشعبي  احلشد  ابناء  فإن  . ومن جانبهم  الطائفية وغريها 
قد تعاملوا مع العوائل واألرس بالروح الوطنية الصادقة، 
وأن  يمتلكون،  ما  بكل  هلم  املساعدة  ابللداء  وحللاولللوا 
يواسوهم ويقّضوا بعض احتياجاهتم، تأكيدا عى ما أكدته 

املرجعية الدينية العليا.

الوطنية  التركيبُة 
ل���ل���ح���ش���د ال���ش���ع���ب���ي 

ح��ي��در ع��اش��ور
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يقع مرقد النبيي هود وصالح )عليهام السالم( يف مقربة وادي السالم بالنجف االرشف هناية شارع الطويس من 
جهة الشامل الرشقي من احلرم العلوي ويبعد عن احلرم املقدس ما يقارب )500م(, حتيط به القبور من كل جانب, 
وتعلو  واحد  شباك  ويغطيهام  له,  الداخل  اليسار  عل  هنايته  يف  الرشيفان  القربان  يقع  صغري  مرقد  عن  عبارة  وهو 
الرضيح قبة صغرية مغطاة بالكاشان االزر، فيام يتوافد الزائرون اليهام تربكا هبام, كام ُدفن اىل جانب هذين النبيي 
بعض املراجع والعديد من الناس ويقدر عددهم ب��)4000 – 5000 قرب( من املحافظات العراقية والباكستانيي 
واهلنود وااليرانيي وحتى بعض املراجع مثل الطهراين واملشهدي واحفاد بعض املراجع دفنوا يف هذا املقام الرشيف, 
وتقوم االمانة العامة للمزارات الشيعية الرشيفة وبرعاية ديوان الوقف الشيعي بإعادة بناءه بحلة اسالمية حضارية 

تتناسب بقدسية املكان الرشيف الذي يتوافد اليه الزائرون من خمتلف البلدان واجلنسيات.

السالم على جارَي أمير المؤمنين
مرقد النبيين العظيمين هود وصالح 

يتألأل بالكرامات
األحرار: نمير شاكر - تصوير: صالح السباح
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)عليهام  وصالح  هود  النبيني  ملرقد  اخلاص  االمني 
السام( الشيخ فاضل القسام، حتّدث لل )األحرار( عن 

تفاصيل مهمة حول املرقد الرشيف:
اسمهام الرشيفان

النبي هود )عليه السام( بن شالخ بن أرفخشد بن نوح 
وقيل هو ابن ربح بن عاد بن سام بن نوح

النبي صالح )عليه السام( بن أسيف بن ماشخ بن عبيد 
بن حادر بن ثمود بن عاد بن سام بن نوح

حياة النبيي )عليهام السالم(
مها من أنبياء اهلل )سبحانه وتعاىل( تعاقبا بعد النبي ادم 
االنبياء  اجداد  فهم  السام(  )عليهم  هود  ثم  نوح  ثم 
ابراهيم وموسى وخاتم االنبياء حممد )عليهم السام( 

وهم من االنبياء الذين ُذكروا يف القرآن الكريم ودعوا 
العظيمة،  املنزلة  من  وهلم  وجل(  )عز  اهلل  توحيد  إىل 
يف  يعمل  منهم  وقسم  ضخام  اناس  ازمان  يف  وكانوا 
عبادة  اىل  ودعوا  بيوتا  منها  ليصنعوا  اجلبال  نحت 
انذر  السام(  )عليه  فهود  اقوامهم،  هبم  فاستهز   اهلل 
واضحة  القرآنية  واآلية  عذاب  عليهم  سيايت  بانه  قومه 
فأمهلهم سبعة ايام والسامء تلبدت بالغيوم السود  فظنوا 
ان هذه الغيوم هي للمطر واخلري فاستهزأوا به ما وعدتنا 
بالعذاب وهذه الغيوم اتت بالعطاء واخلري واذا بالغيوم 
اصبحت رصرصا  سبعة ايام متر عليهم مل تبق هلم باقية 

اصبحت هذه االجساد كالرماد.
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مراحل تشييد املزار الرشيف
عدة،  روايات  يف  علينا  وقفنا  املرقد  تأسيس  بداية  ان 
قرب  عى  الشباك  وضع  من  أول  ان  قالت  من  بينها 
مهدي  حممد  السيد  آنذاك  الطائفة  مرجع  هو  النبيني 
بحر العلوم صاحب الكرامات وهو جد ارسة آل بحر 
العلوم, هذا الكام كان قبل ثاثامئة عام او اكثر واول 
من توىل سدانة املرقد هم من أرسة آل قّسام وهو اجلد 
آنذاك  السيد  سامحة  من  رشعية  بتولية  االكرب لألرسة 
العلوم  بحر  حممد  السيد  اإلمام  الطائفة  مرجع  وهو 
وتوالت هذه السدانة اىل يومنا احلارض بتوليات رشعية 
كاظم  حممد  ثم  العلوم  بحر  مهدي  حممد  السيد  من 

اليزدي ثم السيد اخلوئي )أعى اهلل مقامهم الرشيف( 
)دام ظله  السيستاين  اإلمام  اىل سامحة  يومنا هذا  واىل 
الوارف( مع باقي املراجع العظام, واملرحلة الثانية املا 
سادن  املايل   بيت  من  كان  يوسف  املا  حرم  ظفرية 
احلرم العلوي، هذه املرأة كانت عقياًم وهي واحدة من 
الرشيف  للمرقد  الكرامات  من  املذكورة  الكرامات 
نذرت نذرا اىل اهلل سبحانه وتعاىل اذا رزقها اهلل )تعاىل( 
قربًا  عليهام  تبني  السام(  )عليهام  النبيني  بربكة  ولدا 
بسيطًا، وإكراما هلذا النذر... اعطاها اهلل )تعاىل( توأمًا 
من االطفال وبنت قربًا من اآلجر هلذين النبيني )عليهام 

السام(.
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مضيفا: اما العمران الثالث كان من قبل السخالة اهلندية يف 
عام )1912م( او )1914م(, وكان البناء بسيطا ال تتجاوز 
مساحة البناء )200اىل250م2( حيث وضعت قبة خرضاء 
واملرحلة  اىل سنة )2005م(,  البناء  املرقد واستمر هذا  عى 
املؤمن  الستار  عبد  للحاج  العمراين  التشييد  من  الرابعة 
شقيق احلاج عيل املؤمن سفري الكويت يف العراق, هذا الرجل 
اصيب بمرض عضال فنذر اىل اهلل )سبحانه وتعاىل( بأنه اذا 
شفي من املرض سيبني بناء جديدا هلذا املكان, هذا الكام به 
احياء من سامحة ايه اهلل الشيخ حممد مهدي االصفي، وبعد 
ان خرج من هذا املكان اجرى عدة حتاليل والنتيجة بان هذا 
املرض ذهب عنه هذا الكام يف سنة )2005م( فبني املرقد 
الرابع   البناء  كان  )2005م(  سنة  ويف  )2004م(  سنة  يف 

ال  املرقد  ومساحة  صحية  خدمات  هناك  وتوجد  اوسع 
تتجاوز )250 اىل 300م2( وهو داخل املقربة حتيطه القبور 
مرتين  تقريبا  كان  املمر  وعرض  ضيقا  كان  الطريق  وهذا 
الشيعية يف سنة  املزارات  او مرتا ونصف, فبعد ان تشكلت 
)2007م – 2008م( ُسلم املرقد اىل االمانة العامة وبدأت 

حركة من االعامر بشكل اوسع ومنذ ذلك الوقت اصبحت 
للمرقد  اخلاص  واالمني  السام(  )عليهام  للنبيني  خادمًا 
املبارك، وبعد الرتايض من ذوي واصحاب القبور اصبحت 
من  االرضية  رصف  وسيتم  )6000م2(  االن  املساحة 
وصحن  العظيم  عبد  شاه  كصحن  االسامء  وستخط  املرمر 
خمطط  نملك  ألننا  اوسع  وبشكل  السام(  )عليهام  فاطمة 

اوتوكاد حفظنا به كل القبور من ناحية املواقع.
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ق: هو الش��خص الذي تعّرض لإلعاقة، وهي العجز أو القصور عن القيام بمهامه، وقد  المعوَّ
اصطلح على كل َمن ُوجد فيه نقص في جسمه أو عقله، سواء في أطرافه أو أجهزته، من دون 
فرق أن يكون َخْلقياً أو بس��بب المرض أو بس��بب الحوادث من حرب أو من كارثة، وقد اس��ُتخدمت 
ُه  الم��ادة ف��ي معناها اللغ��وي مرة واح��دة في الق��رآن الكريم حيث ق��ال تعال��ى: )َقْد َيْعَل��ُم اللَّ
ِقي��َن ِمنُك��ْم َواْلَقاِئِلي��َن إلِْخَواِنِهْم َهُلمَّ إَِلْيَن��ا َوالَ َيْأُتوَن اْلَبْأَس إاِلَّ َقِلي��الً( ]األحزاب: 18[، والتي  اْلُمَعوِّ

جاءت على صيغة اسم الفاعل، وهي تعني الماِنعين.
إذًا فاإلعاقــة ق��د تك��ون َخْلقّية وقد تح��دث بعد الوالدة، س��واء بمرض أو بحدث، وال ش��ك أن 
وراء كل إعاقة س��بباً، وال يمكن أن تحصل اإلعاقة دون سبب، فقد ورد عن الصادق )عليه السالم(: 
»أبى الله أن يجري األش��ياء إال باألس��باب« ]البح��ار: 168/2[، حيث إن الوجود بش��كل عام خاضع بكل 

تفاصيله لألسباب والُمسبّبات، فال شيء دون سبب وال نفي دون سبب.

من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي

ويف احلقيقة إن أمر النفي يعود إىل اإلثبات، وإال فإن العدم ال 
حيتاج إىل السبب بل يكفي عدم وجوب السبب لعدم حتققه، 
النقاش  عن  وبعيدًا  الناتج،  نقص  مادة  أو  أمر  نقص  وإذا 
الفلسفي الطويل فإن اخللقة الناقصة هلا أسباهبا وهي ليست 
من اهلل جل وعا بل من أمور ارتكبها اإلنسان فأّدت إىل هذا 
خلق  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فإن  وإال  العيب،  ذاك  أو  النقص 
اإلنسان يف أحسن تقويم كام ترّصح بذلك اآلية املباركة: ﴿

َلَقْد َخَلْقنَا اإِلنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويم﴾ ]التني: 4[.
إن تأثري أعامل اإلنسان والبيئة عامل أسايس يف إعاقة اإلنسان 

سواء كان نطفة أو قبل ذلك، بحيث تكون مؤثرة عى والديه 
املثال، األشعة الضاّرة  تنتقل إىل نطفته، فعى سبيل  ومن ثم 
للجسم بأي نوع من أنواعها فإهنا تؤثر يف اإلنسان، وتنتقل 
فعل  من  وهذا  الطفل،  فإىل  ُيمنى  الذي  املنّي  إىل  آثارها 
تتأثر  اخلمر  ُمدمن  إن  نعم  تعاىل،  فعله  من  وليس  اإلنسان 
عضلة قلبه وتولد له الرعشة وما إىل ذلك، كام أن الذي ُيكثر 
من تناول النشويات تظهر يف جسمه بعض الُغدد واألجهزة، 
أنجب  فإذا  طبيعته،  من  جزءًا  يصبح  األمر  هذا  مثل  فإن 
فإذا  البيئة،  عامله  يكون  وقد  إليه،  ينتقل  املرض  فإن  طفًا 

شريعة المعوقين 
)2 – 1(
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اسُتخدمت األسلحة الكيمياوية أو األشعة الضارة أو اسُتخدم 
غاز اخلردل أو اسُتخدمت القنابل الذرية أو النووية وما حتمله 
املبارش  ليس  اإلنسان  تؤثر عى  فإهنا  املشّعة  اليورانيوم  مادة  من 
وحده بل عى نسله الذين ُينجبون بعده، أو تؤثر عى الرتبة أو 
من  ذلك  كل  اإلنسان،  جسم  إىل  تنتقل  ثم  واهلواء  املزروعات 
عمل اإلنسان وليس من عمل اهلل سبحانه وتعاىل، إنه من الفساد 
يف األرض الذي يقول اهلل تبارك وتعاىل عنه: ﴿َوإَِذا َتَوىلَّ َسَعى 
حُيِبُّ  الَ  َواهللُّ  َوالنَّْسَل  احْلَْرَث  َوهُيِْلَك  فِِيَها  لُِيْفِسَد  األَْرِض  يِف 

الَفَساد﴾ ]البقرة: 205[.
فاإلنسان الفرد أو اإلنسان املتمثل بالدولة قد يقوم بعمل يتأثر 
بفساده هذا الكوكب وما حييط به، بل تتأثر به األجيال الاحقة، 
األرض  يف  املفسدين  عقوبة  جعل  وعا  جل  اهلل  فإن  هنا  ومن 
َأْو  َنْفٍس  بَِغرْيِ  َنْفًسا  َقَتَل  ﴿َمن  قال:  حيث  جزائية  عقوبة  أعى 
َفَكَأنَّاَم  َأْحَياَها  َوَمْن  مَجِيًعا  النَّاَس  َقَتَل  اَم  َفَكَأنَّ األَْرِض  يِف  َفَساٍد 
نُْهم  َأْحَيا النَّاَس مَجِيًعا َوَلَقْد َجاءهْتُْم ُرُسُلنَا بِالَبيِّنَاِت ُثمَّ إِنَّ َكثرًِيا مِّ
حُيَاِرُبوَن اهللَّ  ِذيَن  الَّ َجَزاء  اَم  إِنَّ ُفون  *   مَلُرْسِ َذلَِك يِف األَْرِض  َبْعَد 
ُبوْا َأْو ُتَقطََّع  َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف األَْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَّ
ْن ِخاٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن األَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي  َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهم مِّ

ْنَيا َوهَلُْم يِف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيم﴾ ]املائدة: 32 ل 33[. يِف الدُّ
إن املورثات )اجلينات( عندما خلقها اهلل جل وعا وأودعها يف 
كام  األرحام  عرب  األصاب  تناقلتها  ثم  وصلبه  اإلنسان  جسم 
ُيشري إىل ذلك اإلمام احلسني )عليه السام( يف دعائه يوم عرفة: 
» فلم أزل ظاعنًا من ُصلب إىل َرِحم يف تقادم من األيام املاضية 
والقرون اخلالية« ]مفاتيح اجلنان: 261[، مل تكن هذه املورثات 
إال سليمة وخالية من األمراض والتشوهات، وإال لكان مجيع 
نسله كذلك، بل اإلنسان قام عن جهل أو عن معرفة، بعمٍد أو 
بخطأ إىل تغيري ذلك، سواء عرب البيئة أو عرب استخدام ما ال يناسبه 
من استخدامات يف أفعاله ومأكله ومرشبه بل وربام أقواله، ألن 
الكام له تأثري أيضا، ولقد ورد يف مسألة العقود أن الكام حيلل 
وحيّرم، فالنفس تابعة للكلمة، ومن هنا كان للكلمة تأثريها يف 
النفوس وعليها تقوم الكثري من األحكام، ومن هنا جاء وجوب 
دفع  تأثريها يف  هلا  البسملة  إن  بل  الذبح،  عند  اهلل سبحانه  ذكر 

املضار عن اإلنسان.
إن اهلل سبحانه وتعاىل خلق كل يشء فأحسن خلقه حيث يقول 

ٍء َخَلَقُه﴾ ]السجدة: 7[. ِذي َأْحَسَن ُكلَّ يَشْ جل شأنه: ﴿الَّ
فاإلعاقة من اخللق نتيجة ما يقوم به اإلنسان بحق نفسه أو بحق 

اآلخرين، وإن التشوهيات التي يتعرض هلا هي من فعله حيث 
َرُكْم  َوَصوَّ بِاحْلَقِّ  َواألَْرَض  اَمَواِت  السَّ يقول جل وعا: ﴿َخَلَق 
أشارت  وقد   ،]3 ]التغابن:  امْلَِصري﴾  َوإَِلْيِه  ُصَوَرُكْم  َفَأْحَسَن 
اآليات والروايات إىل ذلك وحّذرت من ارتكاب األخطاء بحق 
نفسه وبحق اآلخرين، ومن هنا حّرم من املأكوالت واملرشوبات 
بالطيبات واخلبائث حيث  ما حّرم وأجاز ما أجاز، وعرّب عنهام 
اخْلََبآِئَث﴾ ]األعراف:  َعَلْيِهُم  ُم  َوحُيَرِّ يَِّباِت  الطَّ هَلُُم  قال: ﴿َوحُيِلُّ 
157[، بل إن اإلسام هنى عن الكثري من املامرسات وكّره قساًم 
والسفاح  الزنى  لذلك، فحّرم  السليمة  الطرق  منها وحدد  آخر 
يولد  الذي  اإلنسان  املبارش وعى  اإلنسان  بتأثرياهتام عى  لعلمه 
ُيكره  املثال  سبيل  فعى  املكروهات،  من  العديد  ورد  كام  منه، 
اجلامع يف حالة عدم االستقرار أو يف حاالت معّينة أوردناها يف 
رشيعة النكاح، وقد ذكرت الروايات عّلة ذلك باإلعاقة ومنها 
العمى وأمثال ذلك، كل ذلك يرشدنا إىل أن اإلنسان هو الذي 
خيتار لنفسه هذه اإلعاقة، اإلنسان كمجتمع أو كفرد بعدما خلقه 
اخْلَالِِقني﴾  َأْحَسُن  اهللَُّ  ﴿َفَتَباَرَك  بقوله:  نفسه  وصف  وقد  اهلل، 

]املؤمنون: 14[، هذا قبل اخللقة أو أثناء اخللقة.
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تاج للتشريعات وروح للقوانين 

ادم  خليقة  منذ  البرش  بني  لكل  احلياة  موازين  تعاىل  اهلل  وضع 
حكاِم  فيها  عضد  ودعائم  ركائز  هلا  واسللس  السام(  )عليه 
أو  فرٍد  الّناس وَضبِطه من اجل َضامِن ُحصوِل كلِّ  َبني  التَّعاُمل 
ِفئٍة او جمموعة من الناس عى حّقوقهم كامًلة من دون نقص او 

انتقاٍص ِمن أحد.
فيعة  الرَّ واملَللبللادئ  الِقَيم  من  جمموعة  اىل  اإلسللاُم  واحتكم  
تبقى  َبينهم، كي  فيام  التَّعاُمل  إمتاِم  النَّاَس عى  لُِتساِعَد  والقويمة 
يف  العدل  يف  اهلل  حكم  وجتى  َبينهم،  فيام  واملحّبة  محة  والرَّ املَوّدة 
بِاْلَعْدِل َواإْلِْحساِن..( ومن هذا املَنظور  َيْأُمُر   َ قوله تعاىل )إِنَّ اهللَّ
انطلَق َمفهوم  الَعدالة كام جاء يف حديِث  نبي الرمحة حممد )صى 
نوٍر  اهلِل عى منابَر من  امُلقِسطنَي عند  اهلل عليه واله وسلم(: »إنَّ 
َيعِدلوَن يف  ، وِكلَتا يديِه يمنٌي، الذين  محِن َعزَّ وَجلَّ عن يمنِي الرَّ

ُحكمِهم وأهليِهم وما ُوّلوا«.
فالَعدالُة َليست حَمصورًة يف َموضوٍع بحد ذاته إّنام يف أبواٍب عدة 

وكثرية، لكنَّ ااَلساس هو الَعدُل االهلي فِمن َغري الَعدل ال َتقوُم 
احَلضارُة وال َيسود االنصاف بني البرش وال يصلح حال الناس 
املقدسة  الرشائع  اقرهتا  وقد  والسامء  االرض  موازين  باتباع  اال 
انبياء ورسل اهلل خالق احلياة عى وجه البسيطة التي  التي محلها 
تلك  فيها  دونت  مقدسة  كتب  خال  ومن  عليها  ونموت  نحيا 
املوازين لكي يعيش االنسان برشع مكتوب ونظام حمسوب يلزم 
وارادة  السامء  عدالة  باتباع  االرض  من  بقعة  يف  عاش  من  كل 
اخلالق لكونه العليم بام يفرتض ان يكون وبام يفرتض اال يكون 
لانسان وكل املخلوقات من افعال قد ختالف حكمته يف خلقه 

للكون الذي نحن جزء بسيط منه يف نظر اخلالق )جل وعا(.
تعد العدالة مطلبًا أساسيًا لكل شعوب العامل املعارص وهلا مبادئ 
بعض  اجتهادات  او  تفسريات  اساسا عى  ونظريات  ومقومات 
املفكرين يف هذا الشأن لكنهم امجعوا عى انه اساس احلكم وبه 
حتيا األمم فا تستقيم أمة إال إذا كان العدل مصدر حكمه وابرز 

العدالة
وليد خالد الزيداوي 
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وأحالم اليقظة 
الغد.. 

ما يفرتض االشارة اليه من رضورات تفعيل العدالة يف بلدنا هو 
متمثلة  االرشف  النجف  يف  العليا  الدينية   املرجعية  اوضحته  ما 
السيستاين)دام  احلسيني  عيل  السيد  سامحة  العظمى  اهلل  بآية 
الرسالة  بأمانة  حتمل  ومن  لإلمامة  الطبيعي  االمتداد  وهي  ظله( 
أدوار  من  السام  عليهم  البيت  أهل  أئّمة  وخصال  املحمدية 
بالعدل  العباد  وحكم  الباد  ادارة  بللرضورة  خمتلفة  ومواقف 
واالحسان يف كل مراحل احلياة يف وصايا كثرية وتوجيهات عدة. 
املعيشية  الناس  اوضللاع  وتللردي  جسام  حتديات  ظل  يف  ونحن 
كربى  بتحوالت  مر  العراق  لكون  عدة  جمللاالت  يف  واخلدمية 
التحديات  تلك  استمرار  من  عليه  وخيشى  ماضية  عقود  خال 
التطور يف  تواكب  قانونية عدلية  ما ال هناية البد من منظومة  اىل 
سيادة  رضورة  السيام  العراقي  املجتمع  ويف  السياسية  املنظومة 
الرادعة  العقابية  النصوص  يضع  ان  شأنه  من  الللذي  القانون 
املختلسني  وإلزام  العقاب  من  اإلفات  وعدم  الفساد  ملكافحة 
العقوبات جلرائم ختريب  برّد األموال، وجتريم األفعال وتشديد 
قانون  بموجب  املواطنني  مجيع  محاية  وامهية  الوطني،  االقتصاد 

اساسه العدل واحلق.
من  بكوهنا  بالسنن  مسمياهتا  بكل  احلكومة  اهتامم  مسألة  ان 
وآخر،  شخص  بني  يفرق  ال  لكي  حتمي  امر  اهلل؛  عدل  مظاهر 
وال بني فئة واخرى ألي سبب كان ونشد عى ايدي كل من يعزز 
اطر تفعيل القوانني وتنفيذها السيام الرادعة جلرائم القتل العمد 
فيه  طاملا  والتخريب  والتهريب  العام  املال  ورسقة  واالرهللاب 
سبيله  ياخذ  وبذلك  العراقي  املجتمع  يف  واملساواة  العدل  روح 
وفق مسريته الطبيعية اىل خدمة مجيع املواطنني)من دون استثناء(
من  ترضرا  االكثر  والفقراء  اجلرائم  تلك  ضحايا  وباخلصوص 
كان  أيًا  احلقيقية  العدالة  يف  تتلخص  فضائل  فتلك  الفساد  افة 
وال  منه  املترضر  أو  املستفيد  كان  أيا  املجرد  والعدل  مصدرها 
أعمدة  األرض  عى  السامء  اهنيار  يمنع  من  ان  القول  من  مناص 
وهنا   يشء  كل  اهنار  العدل  ضاع  ما  واذا  »العدالة«  اسمها  خفية 
ال ندعو اىل جمرد الترصيح بالقوانني والترشيعات بل السعي بعد 
بموجبه  املجرمني  وبقية  االرهابيني  السيام  بالقتلة  لتنفيذها  ذلك 
رؤوس  فوق  يافطة  عى  فقط  موجودا  العدل  يكون  ال  ولكي 
القضاة يف اروقة املحاكم الن العدل يف الرشيعة مطلق ال يتجزأ 

اىل نصوص اجتهادية.
وخاصة قولنا رسالة جلميع العراقيني نوجزها باستذكار وصية 
امرًء  اهلل  بقوله: »رحم  السام(  االمام عيل )عليه  املؤمنني  ألمري 
أحيا حّقًا وأمات باطًا ودحض اجلور وأقام العدل( فالعدل هو 

الِقسُط وامُلواَزَنة، والنهي عِن البغِي والعدواُن عى النَّاس.

معهم  نتشاطر  مشرتكة،  أحللامللا  ابنائنا  مللع  نحلم  حينام 
ألهدافهم،  الوصول  خطوات  معهم  ونرسم  االهتاممات، 
قد  نكون  بواقعه،  الكبري  منظارنا  من  الصغري  عاملهم  ونفهم 

اقرتبنا منهم واستطعنا ان نفهم بامذا يفكرون وكيف؟
فقد  مواهبهم،  ونكتشف  الصغر  منذ  مهاراهتم  ننمي  لكي 
العصافري، نحتوهيم قبل  تكون تلك االحام كبرية ال احام 
ان تتلقفهم التيارات املنحرفة والا اخاقية التي حترفهم عن 
الرسيع  واالنفتاح  التطور  بعد  خصوصا  الصحيح،  املسار 
لنكون  ميديا،  والسوشيال  االجتامعي  التواصل  بشبكات 
بمشاطرتنا احامهم نجد املتعة واللذة بإنقاذ فلذة اكبادنا من 
ينتظرهم  الذي  الزاهر  بالغد  معهم  لنحلم  والفشل،  الضياع 
لرسم  والقدرة  االرادة  فيهم  ونعزز  واحلب  الثقة  ونمنحهم 
عثرة  اول  عند  يتوقفون  ال  لكي  حتقيقها،  وطرائق  احامهم 

هلم يف احلياة، وليعلموا ان االحام تتحقق بالعمل واألمل.
سهل  او  للتحقق  قابٍل  غري  حلمنا  كان  ان  نحلم،  ان  مجيٌل 
املنال، مهام كان حجمه، هل بكرب السامء أم مثقال ذرة.. احللم 
حلم وكلنا نسعى لتحقيقه ليلبس ثوب الواقع ويصبح جزءًا 
منا ومن واقعنا.. لكن كيف نوّجه أحامنا، أحام اوالدنا؟.

عن  ترمجتها،  عن  قارصين  زالوا  ما  كوهنم  أحامهم  واألهم 
بل  مرجعهم  وحدنا  نُعد  مل  الصحيح..  بالشكل  صياغتها 
ملفتة،  هبية،  هبيأة  يظهر  ثالث  فرٌد  احامهم  صوغ  يشاطرنا 
املقّرر  عمله  ليعمل  اليه  بوصلتهم  ،فيميل  ُمرضية  جاذبة، 
حماوال  بألباهبم،  ببواطنهم،  ليعبث  له،  وامُلخطط  واملدروس، 
يزّين  الناظرين  ترُسّ  براقة  ناعمة  بطريقٍة  وأهدافه،  قيمه  زرع 
آيّل  بإنساٍن  أشبه  نموذجا  منهم  ليصنع  اجليد  ويوري  القبيح 

يسري بأفكارهم..
يف املقلب اآلخر من احللم، نراهم يقومون بوعيهم، ُيصارعون 
تسّللهم،  مّد  يوقفون  املتطّفلني،  زيف  يكشفون  بفهمهم، 
قرير  فيجعلني  منه،  أستيقظ  ان  اريد  ال  احللم  هذا  نعم  نعم 
وأحكموا  السام  محل  أحسنوا  فأطفايل  البال  مطمئّن  العني 

استخدامه.

حنان الزيرجاوي
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يقال: إن الرشائط املأخوذة لتحقق اهلدف إظهار الدين عى 
َدٰى  الدين كله املستفاد من اآلية: {ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلُ
ُكوَن})1(.  ِه َوَلْو َكِرَه امْلُرْشِ يِن ُكلِّ قِّ لُِيْظِهَرُه َعَى الدِّ َوِديِن احْلَ
سيتحقق عند حركة اإلمام املهدي )عليه السام( ومل يتحقق 
يف ثورة اإلمام احلسني )عليه السام(. وبعبارة أخرى هناك 
عى  الدين  )إظهار  اهلدف  هذا  لتحقق  تذكر  ثاثة  رشائط 

الدين كله( وهي:
لكل  االستجابة  عى  قللادرًا  يكون  الللذي  الكامل  الدين 
متطلبات حياة اإلنسان بمختلف املستويات، وهذا ما يعتقد 
يف الرشيعة اخلامتة للنبي األكرم )صىَّ اهلل عليه وآله وسلم(. 
الذي يطبق تلك الرشيعة يف حياة اإلنسان،  الرباين  والقائد 
ومن هنا ُيعتقد بأّنه ال بد من وجود إمام معصوم ليمكنه أن 
يقيم العدل عى البرشية. واألّمة الواعية التي تعي هذا الدين 
بحيث تصل إىل درجة تستطيع فيها أن تقوم بالدور الرباين 

إلقامة العدل يف حياة اإلنسان.
 جتد أّن الرشطني األوليني متحققان يف ثورة اإلمام احلسني 
كذلك  يكن  مل  فإّنه  الثالث  الرشط  بخاف  السام(  )عليه 
اإلمللام  ثللورة  يف  متحققًا  سيكون  لكنه  هللذا،  يومنا  وإىل 
القابلية  ستوجد  وبالتايل  السام(  )عليه  الزمان  صاحب 

واالستعداد يف املجتمع إلظهار الدين عى الدين كله وتشق 
أرجاء  الصاح  فيعم  املعمورة  كل  عى  طريقها  اهلل  طاعة 
تفسري  يف  ورد  ولذلك  وخرياهتا،  كنوزها  فتخرج  األرض 
الباقر )عليه السام(: »القائم منا  اآلية املذكورة عن اإلمام 
األرض، وتظهر  له  تطوى  بالنرص،  مؤيد  بالرعب،  منصور 
له الكنوز، يبلغ سلطانه املرشق واملغرب، ويظهر اهلل به دينه 
عى الدين كله، فا يبقى يف األرض خراب إال عمر، وينزل 

روح اهلل عيسى  ا بن مريم فيصيل خلفه«)2(.
وبعبارة خمترصة ثورة اإلمام صاحب الزمان )عليه السام( 
تنشد اإلصاح  السام(  اإلمام احلسني )عليه  لثورة  امتداد 
العاملي فابتداؤها كان عى يد اإلمام احلسني )عليه السام( 
السام( واستمرار  املهدي )عليه  اإلمام  يد  وانتصارها عى 
احلسني  اإلمللام  يد  عى  بعده  العادلة  املهدوية  الدولة  بقاء 

)عليه السام(.

املصدر
* كتاب الشيخ عيسى مكي اجلزيري

)1( سورة  التوبة اآلية 33

)2( تفسري الصايف للفيض الكاشاين ص339

ِه( يِن ُكلِّ يِن على الدِّ تحقيق هدف إظهار )الدِّ

في  ثورة اإلمام الحسين 
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روي عن اإلمام جعفر بن حمّمد الصادق عليه السام قال: 
كتب  عرفة  يوم  السام(  )عليه  احلسني  اإلمام  قرب  زار  من 
فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  القائم  مع  حّجة  ألف  ألف  له  اهلل 
عليه  اهلل  صّى  اهلل  مع رسول  ألف عمرة  وألف  الرشيف- 
اهلل،  سبيل  يف  فرس  ألف  ومحان  نسمة  ألف  وعتق  وآله، 
وقالت  بوعدي،  آمن  الصّديق  عبدي  وجل  عّز  اهلل  وساّمه 
يف  وسمى  عرشه،  فوق  من  اهلل  زّكاه  صديق  فان  املائكة 

األرض وينادي منادي هذا من زّوار اإلمام احلسني )عليه 
السام( شوقًا إليه فا يبقى أحد يف القيامة إاّل متّنى يومئذ 

أّنه كان من زّوار اإلمام احلسني )عليه السام()1(.

املصدر
)1(  من جمالس عاشوراء للشيخ كاظم االحسائي النجفي: 318.

وروي أن امرأة يقال هلا )ُأّم سعيد األمحسّية(. 
زيارة  إىل  ذهبت  وقد  العراق  أهل  من  املرأة 
الصادق  اإلمام  زمان  يف  املدينة  يف  الشهداء 
)عليه السام( قالت: فجئت إىل اإلمام )عليه 
بالداّبة  جئتك  قد  وقالت:  فدخلت  السام( 
ُأّم سعيد أّي يشء هذه  فقال عليه السام: يا 
قبور  أزور  قلت:  تذهبني،  تبغني  أين  الداّبة 
يا  أعجبكم  ما  السام:  عليه  فقال  الشهداء؛ 
بعيد  سفر  من  الشهداء  تأتون  العراق  أهل 
قالت:  تأتونه،  أال  الشهداء  سّيد  وترتكون 
هو  السام:  عليه  فقال  الشهداء؟.  سيد  َمن 
اإلمام احلسني )عليه السام(، فقلت له: إيّن 
امرأة، فقال: ال بأس ملن مثلك أن تذهب إليه 
قال:  زيارته.  لنا يف  فقلت:أّي يشء  وتزوره، 
يف  شهرين  واعتكاف  وعمرة  حّجة  كعدل 
قالت:  منها  وخري  وصيامها  احلرام  املسجد 
قال  ثم  مللّرات،  ثاث  وضّمها  يده  وبسط 
عليه السام: يا ُأّم سعيد تزورين قرب احلسني، 
فإّن  زوريلله  سعيد  ُأّم  يا  قللال:  نعم.  قالت: 

زيارته واجبة عى الرجال والنساء.

اإلمام  كام  يف  التوحيد  بحث  يف  واألساسّية  املهّمة  األمور  من  إّن 
نفسه.  »التوحيد«  معرفة  رضورة  مسألة  السام(  احلسني)عليه 
وهلذا فقد عمل كلٌّ من القرآن والعرتة عى بيان احلقائق التوحيدّية 
أهّنام  كام  أخرى،  مسألة  ألّي  بياهنم  يفوق  بام  املجاالت  خمتلف  يف 
الشهداء:  يقول سّيد  الصدد  اهلل. ويف هذا  دا عى رضورة معرفة  أكَّ
ليعرفوه. وكذلك األمر يف  إاّل  العباد  إّن اهلل ما خلق  الناس،  أهّيا  يا 
تعاىل  اهلل  املنعش لألرواح، حيث خُياطب  الدعاء  دعاء عرفة، ذلك 
َأهْلَْمَتنِي  بَِأْن  َتَك،  َأْوَجْبَت َعيَلَّ ُحجَّ مشريًا إىل أمّهية معرفته سبحانه: 
يِف  َذَرْأَت  مِلَا  َوَأْيَقْظَتنِي  ِحْكَمتَِك،  بَِعَجائِِب  ْعَتنِي  وَروَّ َمْعِرَفَتَك، 
َبَدائِِع َخْلِقك . ففي الكام األّول يعد  اإلمام  ِمْن  َوَأْرِضَك  َساَمئَِك 
احلسني أّن فلسفة خلق اإلنسان ترتكز بشكل أساس عى معرفة اهلل، 
ُأعرَف،  أن  فأحببُت  كنزًا خمفّيًا،  كنُت  القديس:  كام جاء يف احلديث 
إىل  االلتفات  علينا  أّن  خيفى  وال  ُأعللرَف)4(.  لكي  اخللَق  فخلقُت 
أّن عبارة: »لكي ُأعرف« ُجعلت يف الروايات غايًة للخلق، ال غايًة 

للخالق.
ويقول اإلمام الرضا عليه السام، ُمشّددًا عى أمّهية معرفة التوحيد: 
أّوُل عبادة اهلل معرفُته، وأصُل معرفة اهلل توحيُده)6(. وبذلك يظهر 
جلّيًا أّن معرفة التوحيد تعّد أهّم وأوجب وظيفة تقع عى عاتق أهل 

التوحيد.
املصدر

]4[ الفيض الكاشاين: 33.

]6[ املفيد، األمايل: 282، املجلس 30، ح4

ضل زيارِة  
َ

قصة في ف
سيِن 

ُ
اإلمام الح

م���اذا قال اإلمام الصادق عليه الس���الم عن 
زيارة اإلمام الحسين       يوم عرفة

ضرورة معرفة التوحيد في 
كالم اإلمام الحسين
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يف االنتظار

ترائيت يل عند املحراب إذ تركوك قائاًم.. مل تنفتْل عنه، 
تذكرت  طويلة.  سجدة  غري  يشٍء  فعل  عى  تلٍو  ومل 
جدك إذ ذاك يدعوهم إىل الفاح، وملحت ابن عقيل 
بصمت  واخلتَل  اخلللذل  يناضل  وحدته  كوفان  يف 

قديس.. يا للزمان، مل يتغري!
أقنعة فقط، تلك التي تبدلت. 

يف جوف الظام ومع هدأة الريح، سمعتك، ناجيت 
غالبتها  التي  الدمعة  تلك  ساخنة  هي  كم  ربللك.. 

فأفلتت لتجد طريقها إىل وادي طوى القلب! 
حارس الرأس حافيًا أسعى وراء ظالك، أقفو آثارك، 
تلّم هبا شعثي  بالتفاتة شفيقة،  عسى أن أحظى منك 

وتؤنس وحشتي.. 
سحابة غبار تقلني للبعيد، أنقش يف إهاهبا وجوه من 
بحرسايت،  اهلواَء  أطّرُز  األمل..  قارعة  عى  فارقتهم 
الفورّي  أنه بريدي  أبّله بدمعايت، أزعم  ألّونه بآهايت، 
متنحني  منك،  دافئة  إال هبمسة حانية  يعود  إليك، ال 

سمة الدخول املجايّن إىل عامل الصرب الطويل. 
أطّوُف حولك سبعًا ألحجَّ إىل يومك السعيد، أتوضأ 
باسمك ألصيّلَ احلقيقة يف حمراب سهلتك، أتلو آيات 

مجالك عى نغم االنتظار يف كوفان دولتك.

يوُمَك ال�شعيُد

َدُه َقبَِل َعْنُكْم َمْن َأراَد اهلل َبَدَأ بُِكْم َوَمْن َوحَّ
َه بُِكْم.. َوَمْن َقَصَدُه َتَوجَّ

يقول أمري املؤمني )عليه السالم(: »جلوس ساعة عند العلامء 
أحبنّ إىل اهلل تعاىل من عبادة سنة ال يعىص اهلل فيها طرفة عي، 
والنظر إىل العامل أحبنّ إىل اهلل تعاىل من اعتكاف سنة يف البيت 
ة  حجنّ سبعي  من  تعاىل  اهلل  إىل  أحبنّ  العلامء  وزي��ارة  احل��رام، 
له  اهلل  ورفع  البيت،  حول  طوافًا  سبعي  من  وأفضل  وعمرة، 
ة مقبولة، وأنزل اهلل  سبعي درجة، ويكتب له بكلنّ حرف حجنّ

عليه الرمحة وشهدت املالئكة له بأننّه قد وجبت له اجلنة«.

جمال�سة العلماء

هم السبيل )عليهم السالم(
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عطر اجِلنان قالوا يف املرجعية..

يقول العالمة السيد منري اخلباز )دام توفيقه(:
القيادة  بصفات  يتمتع  السيستاين  احلسيني  عيل  »السيد 
احلكيمة وُبعد النظر وقراءة الظروف املختلفة بي حي وآخر 
واختيار  منه  تصدر  التي  والكلامت  الت�يات  يف  والدقة 
وااله��داف  املواقف  لتصميم  املناسبة  والظروف  الفرص 
ومواكبة األهداف والتغريات العاملية..، فهو القائد املخلص 
ألمته واحلريص عل ان يتعامل مع الظروف املختلفة بمنطق 
الواقعية وتقديم االهم عل املهم يف إطار املصالح العامة يف 

املجتمع االسالمي«.

أرشقت شمُس رضحيك وطغت عى ظلامت نفيس، 
فقبابَك الذهبية أنارت خبايا روحي املتهالكة 

بعطر  وتعطرُت  للقياَك،  الشوق  بمياه  اغتسلت 
الغفران ألشم ترابك..

باسمك،  يلهُج  وقلبي  الطاهر  رضحيللكَ  دخلُت 
كطائر  منه  دنوت  كلام  يسبقني  الذي  القلب  ذلَك 

يرفرُف بجناحيه ليحط فوق قبتك املقدسة.
ملتاعٍة  وبنفٍس  ساجدًا،  قربك  أرض  عى  هويُت 
المست تربتك جبهتي فأرسين عطرها كأنه من عبق 
اجلنان، وتزاحم دمع اشواقي وحنيني ملناجاتك.. 

ألرسد لَك حكايتي بحديث قصري ودمع غزير..
دعاين  اذا  سللواك  مللأوى  يل  وليس  أنللَت  فملجئي 
ظام  تنري  التي  سامئي  نجمة  فأنَت  اليك..  احلنني 
أيامي، وفلٌك يدور يف رحاب كوين البائس.. أنَت 

سكينُة نفيس وبسمٌة تلتلم بقايا دموعي.
وييضء  عشقك  نور  ليتغلغل  أيامي  نافذة  أفتح 
يزهر  حرضتك  يف  فالدعاء  املظلمة..  جنباهتا 

بداخيل السكينة واالطمئنان..
ايناس املوسوي

هم السبيل )عليهم السالم(
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من أمام باب مرقد اإلمام عيل عليه 
السالم النجف العراق بي عام 1918 

و 1930 صورة باألبيض واألسود 
حمفوظة يف متحف املرتوبوليتان 
الواليات املتحدة األمريكية..  




