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تكرم طبيبا شارك في معالجة عشرات المقاتلين
ّ

التصوير
وحدة التصوير

شبهات و ردود
 26حول الثورة الحسينية (ج)1
مكتبة الفيضية تفيض بالمخطوطات
 36والمصادر على طلبة مدرستها

ّ
الحكام
صالح الناس بصالح
ّ
الحكام
وفساد الناس بفساد
عندما حتدث بعض مظاهر التخلف والفساد والتجاوز عىل حقوق االخرين فالبد من رادع قانوين ملحاسبة من يقدم عىل هكذا مفاسد ويكون
عربة لالخرين لتحقيق الصالح واالصالح فاذا كان املتصدي هلذا االمر فاسدا فان الفساد سيسترشي يف املجتمع واذا كان صاحلا فانه ينرش
الصالح بني افراد املجتمع  ،فاالصالح والفساد يكون بامرة احلاكم اوال .
والن رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وطوال بعثته عمل عىل اصالح االمة وحماربة الرشك والفساد وحقق اهداف رسالته فكان لزاما عىل من
اوصاهم من بعده احلفاظ عىل هذه االهداف ،وهنا كانت حركة االمام احلسني عليه السالم النه راى فساد احلاكمية وهذا سيؤدي اىل فساد
املجتمع الذي ضحى رسول اهلل صىل اهلل عليه واله من اجل اصالحه  ،والنه االمام املفرتض الطاعة وحجة اهلل عىل ارضه فنهض هنضته
املباركة لتكون منارا لكل من يطلب االصالح يف االمة فكانت تضحياته الرائعة والوقوف بوجه احلاكم الظامل والفاسد ليؤكد ان السكوت
عليه سيؤدي اىل فساد االمة ويف كل بلدان العامل عندما ترى الفساد مسترشي بني جمتمعاهتم نرى ان احلاكمية عندهم فاسدة والعكس
بالعكس  ،واول خطوة للحركة االصالحية وحماربة الفساد اداء الصالة الصحيحة  ،الن الصالة عمود الدين تنهى عن الفحشاء واملنكر
فالصالة الصحيحة املقبولة هي التي هتنى العابد عن الفساد وبالتايل يتحقق االصالح سواء كان العابد حاكم او حمكوم ولكن حجم وعمومية
الصالح التي تتحقق عىل يد احلاكم اكرب من املحكوم بحكم ما يتمتع به من صالحيات واسعة والعكس كذلك ففساد احلاكم يعم البلد .

سورة النمل
��ت ِمن ُك ِّل يَ ْ
يم
إِنيِّ َو َج ُّ
��ر َأ ًة مَ ْت ِل ُك ُه ْم َو ُأوتِ َي ْ
ش ٍء َولهَ َ��ا َع ْر ٌش َع ِظ ٌ
��دت ا ْم َ
س ِمن ُد ِ
{النملَ }23/و َجدتهُّ َا َو َق ْو َم َها َي ْس ُجدُ َ
لش ْم ِ
ون لِ َّ
ون اللهَّ ِ َو َز َّي َن
الشي َط ُ َ
السبِيلِ َف ُه ْم لاَ هَ ْي َتدُ َ
ون {النمل}24/
ان أ ْعماَلهَ ُ ْم َف َصدَّ ُه ْم َع ِن َّ
لهَ ُ ُم َّ ْ
ات َو أْ َ
الس�َم�اَ َو ِ
َألاَّ َي ْس ُ��جدُ وا للِهَّ ِ ا َّل ِذي خُ ْي ِر ُج خْ َ
ال ْر ِ
ض َو َي ْع َل ُم َما
ال ْب َء فيِ َّ
ون َو َما ُت ْع ِلن َ
خُ ْت ُف َ
ُون {النمل }25/اللهَّ ُ لاَ إِ َل َه إِلاَّ ُه َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ
يم
ش ا ْل َع ِظ ِ
{النمل ( }26/س��جدة مستحبة ) َق َ
ال َسن ُ
نت ِم َن
َنظ ُر َأ َصدَ ْق َت َأ ْم ُك َ
َ��اب َه َ َ
ا ْل َك ِ
��م َت َو َّل
اذبِ�ينَ {النم��ل }27/ا ْذ َه��ب ِّب ِكت يِ
��ذا َفأ ْل ِق�� ْه إِ َل ْي ِه ْم ُث َّ
ون {النملَ }28/قا َل ْت َيا َأ هُّ َي��ا املَ أَ ُ
��م َف ُ
انظ ْر َم��ا َذا َي ْر ِج ُع َ
ل إِنيِّ ُأ ْل ِق َي
َع ْن ُه ْ

الرحمْ َ ِن
ي��م {النمل }29/إِ َّن ُه ِمن ُس�� َل ْي اَم َن َوإِ َّن ُه بِ ْس ِ
إِليَ َّ ِكت ٌ
َ��اب َك ِر ٌ
��م اللهَّ ِ َّ
يم {النم��لَ }30/ألاَّ َت ْع ُلوا َعليَ َّ َو ْأ ُتونيِ ُم ْس ِ��ل ِمنيَ {النمل}31/
الر ِح ِ
َّ

��ت َيا َأ هُّ َيا املَ أَ ُ
نت َق ِ
اط َع ًة َأ ْم ًرا َح َّتى تَشْ َ��هدُ ِ
ون
ل َأ ْف ُتونيِ فيِ َأ ْم ِري َما ُك ُ
َقا َل ْ
يد َو أْ َ
س َش ِد ٍ
ال ْم ُر إِ َل ْي ِ
{النملَ }32/قا ُلوا َن ْح ُن ُأ ْو ُلوا ُق َّو ٍة َو ُأو ُلوا َب ْأ ٍ
ك
ي��ن {النملَ }33/قا َل ْت إِ َّن المْ ُ ُل َ
َف ُ
��وك إِ َذا َد َخ ُلوا َق ْر َي ًة
انظ�� ِري َما َذا َت ْأ ُم ِر َ
وها َو َج َع ُلوا َأ ِع َّز َة َأ ْه ِل َه��ا َأ ِذ َّل ًة َو َك َذلِ َ
��ك َي ْف َع ُل َ
ون {النمل}34/
َأ ْف َس��دُ َ
َوإِنيِّ ُم ْر ِس َل ٌة إِ َل ْي ِهم هِ َب ِد َّي ٍة َفن ِ
َاظ َر ٌة بِ َم َي ْر ِج ُع المْ ُ ْر َس ُل َ
ون {النمل}35/

تفسيرالسورة
(  ) 23اين وجدت امرأة متلكهم يعني بلقيس بنت رشاحيل بن مالك بن ريان أوتيت من
كل يشء حيتاج إليه امللوك وهلا عرش عظيم (  ) 24وجدهتا وقومها يسجدون للشمس
من دون اهلل وزين هلم الش��يطان اعامهلم فصدهم عن السبيل سبيل احلق والصواب فهم
ال هيتدون إليه (  ) 25اال يس��جدوا هلل الذي خيرج اخلبأ يف الس�ماوات واألرض ويعلم
م��ا ختفون وما تعلنون وصف له بام يوجب اختصاصه باس��تحقاق الس��جود من التفرد
بكامل القدرة والعلم حثا عىل سجوده وردا عىل من يسجد لغريه واخلبأ ما خفى يف غريه
واظه��اره وه��و يعم ارشاق الكواكب وانزال األمطار وانب��ات النبات (  ) 26اهلل ال إله
إال هو رب العرش العظيم الش��امل للمخلوقات كلها (  ) 27قال سننظر سنتعرف من
النظر بمعنى التأمل أصدقت أم كنت من الكاذبني (  ) 28اذهب بكتايب هذا فالقه إليهم
تنح عنهم إىل مكان قريب تت��وارى فيه فانظر ماذا يرجعون م��اذا يرجع بعضهم إىل
ث��م ّ
بعض من القول (  ) 29قالت اي بعد ما القي إليها يا أهيا املأل اين القى إىل كتاب كريم
(  ) 30انه من سليامن وان املكتوب بسم اهلل الرمحن الرحيم (  ) 31اال تعلوا عىل وآتوين
مؤمنني أو منقادين وهذا الكالم يف غاية الوجازة مع كامل الداللة عىل املقصود الشتامله
عىل البس��ملة الدالة ع�لى ذات الصانع وصفاته والنهي عن الرتف��ع الذي هو أم الرذائل
واالمر باإلس�لام اجلامع ألمهات الفضائل وليس االمر في��ه باالنقياد قبل إقامة احلجة
عىل رس��الته حتى يكون اس��تدعاء للتقليد ف��ان القاء الكتاب إليها ع�لى تلك احلالة من
أعظم األدلة (  ) 3 2قالت يا أهيا املأل أفتوين يف امرى اذكروا ما تستصوبون فيه ما كنت
قاطعة امرا حتى تش��هدوا اال بمحرضكم كأهنا استعطفتهم بذلك لياملئوها عىل اإلجابة
(  ) 33قالوا نحن أولوا قوة باألجس��اد والعدد يف االكامل عن الصادق عليه الس�لام ما
خيرج القائم اال يف اويل قوة وما يكون أولو قوة اال عرشة آالف وأولو باس شديد بشدة
وش��جاعة واالمر إليك موكول فانظري ماذا تأمرين م��ن املقاتلة والصلح نطعك ونتبع
رأي��ك (  ) 34قالت إن امللوك إذا دخلوا قرية أفس��دوها بنهب األموال وختريب الديار
وجعلوا أعزة أهلها أذلة باإلهانة واألرس وكذلك يفعلون القمي فقال اهلل تعاىل وكذلك
يفعل��ون (  ) 35وان��ى مرس��لة إليهم هبدية فناظ��رة منتظرة ك��ذا يف اإلحتجاج عن أمري
املؤمنني عليه السالم بم يرجع املرسلون من حاله حتى اعمل بحسب ذلك

أخبار

ومتابعات

• اكاديمية ال��وارث للتنمية البشرية والدراسات اإلستراتيجية في العتبة الحسينية
المقدسة تطلق اول دليل لمعلم الصف االول االبتدائي يهدف الى االرتقاء بالمستويين
الفكري والتنموي لدى الطفل...
•(احمد ابو الغيط) األمين العام للجامعة العربية:
ان العراق حقق نصرا غاليا ومدنه التي دنستها عصابات (داعش)
اإلرهابية بدأت تتنفس الحرية مجددا وحقق السيادة على كامل
أراضيه من خالل االنتخابات التشريعية التي أجراها مؤخرا.

تعاون أمني عال بين الحشد الشعبي والجيش في عمليات غرب االنبار
تستمر قيادة عمليات احلشد الشعبي ملحور غرب األنبار بإجراء االستطالعات األمنية عىل
حقول عكاس الغازية لضامن أمنها واستقرارها ومنع استغالهلا من اإلرهابيني واملهربني
وذلك بالتعاون مع قيادة عمليات اجلزيرة .وذكر معاون قائد العمليات( سعدي التميمي)
انه بتوجيه من قائد العمليات (قاسم مصلح) برضورة استمرار تفقد قطعات اجليش املرابطة
حديثا عند حقول عكاس الغازية وذلك ملنع العبث هبا من قبل املهربني أو اإلرهابيني وغلق
منافذ التهريب للحفاظ عىل ثروة العراق .مؤكدا أن التعاون األمني عىل أعىل املستويات بني
احلشد الشعبي و القوات األمنية لضامن ديمومة األمن يف قاطع عمليات غرب األنبار .
يذكر أن يف األيام املاضية متكن احلشد الشعبي من اإلطاحة بعدد من اإلرهابيني الذين كانوا
يقومون باستخراج الوقود من حقول عكاس وهتريبه بحسب اعرتافهم ما دعا احلشد الشعبي
اىل استدعاء فرق وزارة النفط لغلق منافذ التهريب واالتفاق مع قيادة عمليات اجلزيرة عىل
إنشاء نقاط مرابطة لضامن عدم العبث بثروة الشعب العراقي.

مستشفى زين العابدين تطلق حملة للكشف المبكر عن مرض السرطان
اعلنت مستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم) التابعة للعتبة احلسينية املقدسة عن اطالق محلة للكشف املبكر عن اورام
رسطان الثدي بأجور رمزية .وأفاد اعالم املستشفى ان احلملة بدأت وتستمر لغاية  2018 / 10 / 12يف ايام االربعاء واخلميس
من كل اسبوع .وأضاف ان الفحوصات تتضمن االستشارة اجلراحية والسونار والتصوير مقابل  4000دينار فقط  .ودعا اعالم
املستشفى الراغبات بإجراء الفحوصات اىل مراجعة املستشفى يف املواعيد املحددة .ويقدم املستشفى خدماته الطبية انطالقا من
مسؤوليته كمؤسسة خدمية ,وال يعمل باالستثامر الكامل كام هو احلال يف املستشفيات اخلاصة.

باألرقام

• ( ) 1500موكب حسيني خدمي في كربالء لخدمة الزائرين في العاشر من محرم الحرام.
بحسب قسم الشعائر والهيئات والمواكب الحسينية التابع للعتبتين الحسينية والعباسية
المقدستين المقدستين.

• ( )10ماليين دوالر تخصصها اليونسكو إلعمار
جامعة الموصل بالكامل اضافة الى تعمير
وحدة الدراسات االستشراقية والمختبرات فيها
.

• ( )13مليارا و ( ) 210مليون دوالر حجم
التبادل التجاري بين إيران والعراق لغاية
 20اذار من العام الماضي..
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• الكوادر الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة
تباشر بصيانة محطة تحلية مياه الفاو في مدينة البصرة
بعد توقف دام أكثر من سبعة أعوام متواصلة...

• قيادة شرطة مدينة كربالء المقدسة تعلن مشاركة  30الف
منتسب في خطة العاشر من محرم الحرام ووزير الداخلية
يشدد على منع استغالل زي��ارة عاشوراء إلث��ارة النعرات
الطائفية او الشعارات السياسية.

• ( زبير محمود حياة) رئيس هيئة األركان المشتركة الباكستاني:
ان باكستان قطعت شوطًا كبيرًا في حربها ضد اإلره��اب الدولي وهي
على استعداد للتعاون مع العراق على كافة األصعدة في مجال التدريب
والتسليح وتبادل الخبرات.

صحة كربالء تعلن خطة طوارئ لزيارة
العاشر من محرم الحرام

مساحات جديدة بالقرب من مرقد االمام
الحسين إلحياء مراسيم عاشوراء
بارشت الكوادر اهلندسية والفنية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة
بتوسعة شارع باب قبلة االمام احلسني (عليه السالم) استعدادا
لزيارة العارش من حمرم ومراسيم ركضة طويريج .وكان الشارع
قد اغلق جزئيا لعدة اشهر بسبب االعامل اجلارية يف مرشوع
صحن العقيلة زينب عليها السالم الذي تنفذه العتبة احلسينية
املقدسة .وقال املرشف عىل مرشوع صحن العقيلة املهندس
حسني رضا مهدي  ,متت املبارشة بأعامل هتيئة شارع قبلة االمام
احلسني واضافة  10امتار من مرشوع صحن العقيلة زينب
للمساحة املوجودة حاليا لتسهيل مرور عزاء طويريج ومواكب
العزاء االخرى .واضافة شارع جديد بالقرب من مقام التل
الزينبي تم افتتاحه لربط شارع الشهداء مرورا بشارع احلائر اىل
باب القبلة إلضافة مساحات اخرى عىل الشوارع املؤدية اىل
الصحن احلسيني املطهر.
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أطلقت دائرة صحة كربالء خطة طوارئ خاصة لزيارة
العارش من حمرم احلرام وتضمنت اخلطة توزيع ()٩٢
سيارة إسعاف ،و(  ) ٢٧مفرزة طبية ،و(  ) ٧مستشفيات
حكومية.أكد ذلك الدكتور (صباح املوسوي) مدير عام
الدائرة ،مضيفا ان الدائرة هيأت مالكاهتا بام يتناسب
وحجم هذه املناسبة الكبرية من خالل انتشار( ٢٣
) فرق صحية ملراقبة مياه ال�شرب واألغذية املقدمة
للزائرين.اضافة اىل فتح صاالت للطوارئ يف املراكز
الصحية ( العباسية الرشقية ،العباسية الغربية ،باب
بغداد ) وجتهيزها بكافة األدوية واألجهزة واملستلزمات
الطبية الرضورية اخلاصة بالطوارئ .مشريا اىل شمول
مستشفى اإلم��ام زين العابدين اجلراحي التخصيص
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة ،ضمن اخلطة ألمهية
موقعها بالنسبة حلركة الزائرين  ،فض ً
ال عن مركز
السيدة زينب الكربى ( عليها السالم ) .منوها عن
إخالء (املستشفيات) بنسبة ( )% 50اعتبارا من السابع
من حمرم ولغاية انتهاء الزيارة ،وذلك لزيادة الغطاء
الرسيري جلميع املستشفيات للحاالت الطارئة حرص ًا .

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /4محرم الحرام1440/هـ الموافق 2018/9/14م :

فلسفة البكاء
عليه السالم
على اإلمام الحسين
هّأيا اإلخوة واألخوات املفجوعون بمصيبة
سيد الشهداء(عليه السالم) ّ
عظم اهلل أجورنا
ّ
سيد الشهداء(عليه
بمصاب
�م
�
�ورك
�
وأج
ّ
السالم) ،ورد يف احلديث عن اإلمام جعفر
الصادق(عليه السالم) أنّه قال:
(م��ن بكى أو تباكى ع�لى احلسني (عليه
السالم) وجبت له اجل ّنة).
من مجلة مظاهر احلزن ومراسم العزاء يف
سيد الشهداء(عليه السالم)
إحياء ذكرى ّ
ه��و ال��ب��ك��اء ع�لى اإلم����ام احلسني(عليه
السالم)،لدينا سؤال..
ما هي فلسفة وحكمة البكاء عىل اإلمام
احلسني(عليه السالم)؟
رس هذا الذي يكمن يف تلك األحاديث
ّ
أي ٍّ
ٌ
الكثرية ومجلة منها معتربة والتي وردت
عن املعصومني(عليهم السالم) يف التأكيد
الشديد واحل� ّ
��ث ع�لى البكاء ع�لى اإلم��ام
بقية
احلسني(عليه السالم) باخلصوص دون ّ
املعصومني؟
هل ّ
كل هذا البكاء يوجب اجل ّنة؟ هناك
نظرتان خمتلفتان تقعان يف طرفني خمتلفني
اىل ه��ذا البكاء  ،النظرة األوىل كيف ان
جمرد البكاء يوجب اجل ّنة!! ما قيمة البكاء
ّ
ح ّتى يوجب اجل ّنة؟!! من أين انطلقت هذه
النظرة؟
هناك رؤي��ة ب�ض�رورة تناسب اجل���زاء مع
العمل ،هنالك بعض األعامل التي أوجبت
اجل ّنة وهي أعامل عظيمة ،مث ً
ال اجلهاد يف
سبيل اهلل فيه مش ّقة فيه جراح فيه قتل فيه

حفظ لبيضة اإلس�ل�ام فيه حفظ ملبادئ
اإلسالم ،وهذا يوجب اجل ّنة فال غرابة وال
مبالغة يف ذلك ،األمر باملعروف والنهي عن
املنكر وبعض األع�مال العباد ّية كالصالة
��ج هل��ا ت��أث�يرات كبرية ع�لى اإلس�لام
واحل� ّ
واأل ّم���ة اإلسالمية وه��ذا عمل عظيم يف
جزاء عظيم وهو أنّه يوجب اجل ّنة،
مقابله
ٌ
البكاء هل يرتقي اىل هذه املنزلة من العمل
العظيم ح ّتى يوجب اجل ّنة؟! هناك نظرة بان
شيعة أهل البيت عندكم مبالغة بأن ُتعطوا
وفق الروايات اجل ّنة مقابل هذا البكاء عىل
اإلمام احلسني(عليه السالم) ،سنُجيب عن
ذلك.
السطحية
النظرة الثانية املختلفة وهي النظرة
ّ
ورس البكاء -وهذا عند
اىل فلسفة البكاء ّ
الكثري م ّنا -ه��ذا البعض  ،كيف اكتفى
السطحية؟
بالنظرة
ّ
هو يبكي عىل اإلمام احلسني(عليه السالم)
ولكن يف نفس الوقت هذا البكاء ال يؤ ّثر يف
احلسينية ،كيف؟
التزامه بمبادئ الثورة
ّ
هو بكى اآلن لكن بعد ساعة يذهب اىل
البيت يظلم زوجته ويؤذهيا ويظلم أوالده،
هو اآلن يبكي لكن يف اليوم الثاين يذهب اىل
السوق وإذا يف معامالته ّ
غش و ِربا ،جيلس يف
جمالس العا ّمة يغتاب الناس ،ما هي النظرة
السطحية؟ هو يعترب ّ
أن هذا البكاء طاملا
أوجب اجل ّنة ٍ
كاف يف أن ينجيه من احلساب
والعقاب عىل ارتكاب الذنوب واملعايص!!
لذلك يقع يف التناقض يف سريته!! هذه نظر ٌة
سطحية غري مقبولة عند املعصومني(عليهم
ّ
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السالم) ،هذه النظرة الثانية غري الصحيحة.
اجل��واب عن النظرة األوىلُ ،نجيب عن
ذلك بأن نقول :هذا البكاء الذي نبكيه ما
منبعه؟ ما هو ُ
دافعه؟ هذا
منشأه؟ ما هو ُ
هو ُ
مهمني جوهر ّيني يف
البكاء يرتبط بأمرين ّ
اإلسالم.
األول :هو أنّني أبكي عىل اإلمام
األم��ر ّ
العقائدي
احلسني بكا ًء نابع ًا من ال��والء
ّ
لإلمام احلسني(عليه السالم) ،نحن نريد أن
نقول عندما نبكي عىل اإلمام احلسني(عليه
السالم) نحن ال نبكي عىل رجٍ��ل عادي
حجة اهلل يف األرض
بل نبكي عىل إما ٍم هو ّ
وويص رس��ول اهلل(ص�ّل�ىّ اهلل عليه وآل��ه
ّ
وسلم) ،هذا اإلمام إنّام خرج يف زمانه وقام
ُ
رسول اهلل (صىل
هبذه الثورة تطبيق ًا ملا أمر به
اهلل عليه وآله وسلم) ،هناك ّ
حكام فاسدون
منحرفون انحرفوا عن اإلس�لام وهناك
األساسية
إسالمية ُغ ّيبت عنها املبادئ
أ ّمة
ّ
ّ
واألخ�ل�اق العظيمة لإلسالم التي أراد
حاكمية ذلك
يرسخها ،فخرج عىل
النبي أن ّ
ّ
ّ
يصحح و ُيصلح مسار
أن
وأراد
الوقت
ّ
اإلسالمية ،وأخطر يشء أن
احلاكمية لأل ّمة
ّ
ّ
اإلسالميةّ ،
ألن
ة
م
األ
يف
ة
احلاكمي
تنحرف
ّ
ّ
ّ
صالح الناس بصالح ّ
احلكام وفساد الناس
بفساد ّ
مهم من الع ّلة يف ذلك،
احلكامٌ ،
جزء ّ
اإلمام احلسني(عليه السالم) خرج ألجل
هذه األهداف وأنتم هّأيا ّ
احلكام الفاسدون
املنحرفون م��اذا فعلتم ب��ه؟! هو مل خيرج
لكي ينازعكم عىل سلطان أو لكي يأخذ
الدنيوي ٍ
جلاه أو مال أو
منكم هذا السلطان
ّ

دنيوي ،إنّام خرج ل ُيصلح أ ّمة
منصب أو أمر
ّ
جدّ ه ،وأنتم ماذا فعلتم به؟! قتلتموه بطريقةٍ
بشعة قتلتم أوالده سبيتم نساءه الذين هم
ذر ّي ُة رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم)..
ر ّب�ما يقول قائل :ما تأث ُري ذلك عىل الفكر
اإلسالمية؟
اإلسالمي وعىل األ ّمة
ّ
ّ
قضية
يف الواقع هذا البكاء جيعلنا نتفاعل مع ّ
وهنضة اإلمام احلسني(عليه السالم) ،ويؤ ّثر
فينا هذا البكاء بحيث أنّه يف ّ
كل أوان وزمان
دكتاتوري ومنحرف
إذا كان هناك حاكم
ّ
وف��اس��د ُ
وغ� ّ�ي��ب��ت األخ�ل�اق و وامل��ب��ادئ
اإلسالمية..هذا البكاء الذي نتفاعل من
خالله مع اإلم��ام احلسني(عليه السالم)
سيجعلنا ُنحيي مبادئ اإلمام احلسني(عليه
السالم) ،يف أن نقف يف وجه احلاكم املستبدّ
الظامل املنحرف مهام ك ّلف هذا الوقوف من
تضحيات ،ونعمل عىل تغيري واقع املجتمع
نحو األصلح وب�ما أم��ر به اإلس�لام ،وإنّ�ما
حيركه فينا هذا البكاء
جاء هذا من خالل ما ّ
الفطري ،البكاء الوالئي..
العقائدي ،البكاء
ّ
ّ
والئية
ثاني ًا :هذا البكاء إنّام ينبع من عواطف
ّ
عميقة وكامنة يف النفس متفاعلة مع اإلمام
احلسني(عليه السالم) ،قد يسأل سائل هذا
احلزن الشديد ما هو تأث ُريه؟ ما هي قيم ُته يف
اإلسالم؟
مبني عىل جمموعة من األس��س،
اإلس�لام ّ
من مجلتها االعتقاد باهلل تعاىل ،ومن مجلتها
اإليامنية ،ما معنى ذلك؟
الوالئية
العواطف
ّ
ّ
��ب هلل
م��ع��ن��اه جي��ب أن ي��ك��ون ع��ن��دي ح� ٌّ
وأول��ي��ائ��ه ،جي��ب أن يكون عندي تفاعل
يرس
عاطفي من الرسور إذا كان هناك يشء ّ
ّ
أولياء اهلل ،ومن احلزن إذا كان هناك يشء
جزء من الدِّ ين ،فهذا
يحُ زن أولياء اهلل ،هذا ٌ
البكاء الذي هو نابع من العواطف الكامنة
يفجر فينا انفعاالت
من احلزن الشديد الذي ّ

نفسية ايامنية جيعلنا نبكي ،فهذه
ّ
�زء من
العواطف الكامنة هي ج� ٌ
نتحرك ،جتعل لدينا
الدين وجتعلنا
ّ
نتحرك يف وجه
حي ًا يدفعنا أن
ضمري ًا ّ
ّ
ّ
واحلكام املستبدّ ين.
الظاملني
إخ���واين الح��ظ��وا م��ا ه��ي أح��د األس��ب��اب
التي جعلت أنصار اإلم��ام احلسني(عليه
السالم) قليلني؟ ما هو السبب؟ يف احلقيقة
هناك جمموعة أسباب ،أحدها ّ
أن الضمري
اإلسالمي مات عند الكثري يف ذلك الوقت،
ّ
لذلك أحد األسباب التي جعلت أنصار
اإلم��ام احلسني(عليه السالم) ق ّلة مع ّ
أن
هناك املاليني من املسلمني ،هذا البكاء جيعل
حيرك
ضمرينا ّ
احلي هو الذي ّ
حي ًا ،فالضمري ّ
ّ
اإلرادة والعزيمة للوقوف يف وجه احلكام
الظاملني ،لذلك الحظوا عرب القرون املتامدية
منذ زم��ن اإلم���ام احلسني(عليه السالم)
استمرت الثورات والوقوف يف
واىل يومنا
ّ
وجه ّ
ّ
احلكام الظاملني واملنحرفني ،أن هذا
البكاء ساهم يف إحياء األ ّمة ويف بقاء ّ
اخلط
احلاكمية
الصحيح سوا ًء كان عىل مستوى
ّ
من الوقوف يف وجه ّ
احلكام املنحرفني أو
حي ًة لدى
بقاء املبادئ واألخالق
اإلسالمية ّ
ّ
اإلسالمية.
األ ّمة
ّ
األم��ر الثاين هو كيف نفسرّ (من بكى أو
أي
تباكى عىل احلسني وجبت له اجل ّنة)ّ ،
ٍ
بكاء هذا الذي يوجب لنا اجل ّنة ،والبعض
يقع يف التناقض كام ّبي ّنا..
إخ��واين بموجب هذا احلديث وبمالحظة
اآلي��ات واألح��ادي��ث ال���واردة يف العقوبة
املغ ّلظة عىل من يرتكب املعايص ننظر لالثنني
مع ًا ،األحاديث التي توجب اجل ّنة للبكاء
وبعض األع�م�ال ،واآلي���ات واألح��ادي��ث
الواردة يف العقوبة املغ ّلظة عىل من يرتكب
املعايص ،ما معنى النظرة اىل جمموعتني من
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األحاديث؟
أن البكاء سيكون فاع ً
معناها ّ
ال ومؤ ّثر ًا يف
الوصول اىل اجل ّنة ،ويكون نقط ًة فاعلة مؤ ّثرة
إذا مل تكن هناك نقاط مقابلة هلا ُتضعف
أو متنع تأثري ه��ذه النقطة ،كيف؟ مثال
(إن احلسد يأكل احلسنات كام ُ
ّ
النار
تأكل ُ
ٍ
احلطب) أحيان ًا أنت تعمل حسنات كثرية
وتنظر يوم القيامة هذه احلسنات غري مكتوبة
ّ
سجل حسناتك ،ما هو السبب؟!! وإذا
يف
ُيكشف لك ّ
أن حسد ًا منك لبعض إخوتك ،
وقد يؤ ّدي هذا احلسد اىل األرضار الكبرية،
وإذا به قد حمى تلك احلسنات ومل يبقَ هلا
تأثري ،كذلك هنا هذا البكاء إنّام يكون فاع ً
ال
ومؤ ّثر ًا ويؤ ّدي اىل النتيجة إذا مل يكن هناك
معايص وذنوب ،الهنا ُتضعف أو متحو تأثري
ذلك البكاء..
إذا أردتم أن يكون هذا البكاء مؤ ّثر ًا و ُيوجب
ّ
السيئات أن ال
لكم اجل ّنة ،انتبهوا يف
سجل ّ
يكون فيها ظلم  ،أن ال يكون يف أعاملكم
حسدّ ،
غل ،حقد ،غيبة ،نميمة ،هبتانّ ،
فإن
هذه املعايص س ُتضعف و ُتفقد تأثري البكاء
عىل اإلم��ام احلسني(عليه ال��س�لام) الذي
احلقيقية التي
يوجب اجل ّنة ،مثلام الصالة
ّ
ال ُب��دّ أن تؤ ّثر ّ
يف بأن تنهاين عن الفحشاء
واملنكر ،ال ُبدّ إخواين وأخوايت حينام تبكون
عىل اإلمام احلسني(عليه السالم) ال ُبدّ أن
يكون ه��ذا البكاء يردعكم عن ارتكاب
الذنوب واملعايص ،بحيث تستقيمون عىل
جا ّدة اإلسالم.

ُ
الشيخ الكربالئي يدعو الى الشعور بالمسؤولية بكل ابعادها وااللتزام بمقتضياتها،
ويطالب بضرورة االطالع على التجارب السابقة للقادة االصالحيين
كربالء
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في / 4محرم
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
الحرام1440هـ الموافق 2018/9/14م تحدث سماحته عن الحركة اإلصالحية لإلمام الحسين عليه السالم قائ ً
ال:

نتعرض يف ُ
اخلطبة الثانية اىل املوضوع
التايل:
م��اذا جيب علينا ان نتعلمه من احلركة
االص�لاح��ي��ة ل�لإم��ام احل��س�ين (عليه
السالم)؟ وبتعبري آخر ماذا يريد م ّنا االمام
احلسني (عليه السالم) يف عرصنا هذا ويف
كل العصور؟
كيف نكون حسينيني حق ًا؟
ماذا تريد م ّنا كربالء برمزيتها احلسينية؟
م��اذا جيب علينا ان نتعلمه من احلركة
االصالحية لإلمام احلسني (عليه السالم)
لكي نديم حركة االصالح لإلمام احلسني
(عليه السالم)؟
ّ
اوضح ذلك بمقدمة ثم أبينّ ما هي هذه
االمور ..
من املعلوم اخ��واين ان اه��داف الثورة
احلسينية وحركتها االصالحية مل تكن
مرتبطة بزماهنا ومكاهنا ،ه��ذه املقولة
نسمعها كثري ًا ،كيف نفهم هذه املقولة ؟
احلركة االصالحية لإلمام احلسني (عليه

السالم) والثورة احلسينية مرتبطة بجميع
العصور واالزمنة واالمكنة ملاذا ؟!
ألن التخطيط هلا ،وبيان طبيعة اهدافها،
وكيفية حصول هذه الثورة؟ مل يكن من
البرش ..بل ك��ان بتخطيط إهل��ي وإرادة
إهلية ،اهلل تعاىل ّبينها للنبي (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) الذي خطط للثورة احلسينية
وال��ذي ب�ّي�نّ طبيعة ه��ذه االه��داف التي
ُاري��دت من الثورة احلسينية ،انام هو اهلل
تعاىل هو ا ُملخطط هلا ّبينها للنبي (صىل اهلل

عليه وآله وسلم) والنبي (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) ّبينها للحسني (عليه السالم)،
كأن اهلل تعاىل يريد ان يقول لنا ،ولكل
الذين َمضوا وللذين سيأتون من بعدنا اىل
يوم القيامة ،انكم ستمرون بظروف ربام
مر هبا االمام احلسني
ُتشابه الظروف التي ّ
(عليه السالم) ،وانا خططت هلذه الثورة،
ووضعت اهدافها ،وبينت كيفية الثورة
يف زمن االم��ام احلسني (عليه السالم)،
واالم��ام احلسني نفذها كام أردت وانتم
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ربام
ستمرون بحكام دكتاتوريني حيكمون
ّ
بالظلم واجلور ،ويفسدون أوضاع اال ّمة،
ورب�ما االم��ة االسالمية متر بظروف كام
مرت هبا يف عهد ّ
حكام بني امية الذين
ّ
ثار ضدهم االمام احلسني (عليه السالم)،
غيب امل��ب��ادئ االس��اس��ي��ة واجلوهرية
ُت ّ
لإلسالم عن املجتمع ،اهلل تعاىل يريد،
والنبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) يريد
ان تبقى ه��ذه امل��ب��ادئ ح� ّ�ي��ة ،والضمري
حيا ،واالخالق االسالمية تبقى ،ويريد
للحاكمية االسالمية ان حتكم وفق ما أمر
متر اال ّمة بحكام ينحرفون
به اهلل تعاىل ،وقد ّ
عن مبادئ االسالم ..ماذا تفعلون؟!
اهلل تعاىل يقول سأعطيكم هذا النموذج
االم��ام احلسني (عليه السالم) ،وكيف
قام بالثورة وكيف واجه احلكام الظاملني،
وصمد وص�بر ومل يستسلم هل��م ،وق��ام
بثورته وحركته االصالحية للحاكمية
ولال ّمة وان كلفه ذلك هذه التضحيات
العظيمة ،لذلك اري��د منكم ان اجعل

هذا املنهاج للحركة االصالحية ،والثورة
احلسينية منهاجا لكم تسريون عليه،
ألنه ربام أنتم ايض ًا ستبتلون ّ
بحكام مثل
ّ
احلكام بوضع يف املجتمع يشبه
اولئك
بعض ال�شيء مثل تلك االوض���اع ماذا
ستفعلون؟! سأعطيكم نموذج ًا برشي ًا
برش مثلكم هو حجة اهلل يف االرض عليكم
ان يكون منهاجه وحركته االصالحية
منهاج ًا ونرباس ًا لكم يمتد عرب العصور
واالزمنة واالمكنة اىل يوم القيامة ،هذا
معنى التخطيط االهلي.
اي��ض � ًا اراد اهلل ت��ع��اىل ان ي��ق��ول هناك
امور ستديم هذه املبادئ وهذه احلركة
االصالحية ،ولكن هي بعضها مراسيم
للوصول اىل اهل���دف ..ان��ا ُاري���د منكم
االثنني كام ُاري��د منكم جمالس العزاء،
واقامة الشعائر ،والبكاء ،وغري ذلك هذه
وسائل مهمة للوصول اىل اهلدف ،ولكن
اهلدف النهائي هو احلفاظ عىل ا ّمة النبي
(صىل اهلل عليه وآله وسلم) يف صالحها
واحلفاظ عىل صالحية احلاكمية ..بمعنى
آخر اذا كان هناك حاكمون فاسدون..
منحرفون عن اخل��ط الصحيح؛ ما هو
موقفكم ال���ذي ق��د يتطلب امل��واق��ف
العظيمة؟
ُاعطيكم نموذج (االم��ام احلسني (عليه
ال��س�لام) ) ..انتهجوا هنجه عليكم
ان جتمعوا ب�ين ه��ذه االم���ور التي هي

وس��ائ��ل للهدف واحل��رك��ة احلقيقية..
حركة االص�لاح للحاكمية وللمجتمع
اذا حصلت مثل الظروف التي م� ّ�ر هبا
االمام احلسني (عليه السالم) ،هذا معنى
التخطيط االهلي.
بعد هذه املقدمة اخواين ما هي املقومات
واألسس التي نكون هبا حسينيني ح ّق ًا؟
أوال ً  :الشعور باملسؤولية الفردية
واملجتمعية بكل ابعادها ورضورة االلتزام
بمقتضياهتا:
وه���ذا ان ي��ك��ون لكل واح���د م� ّن��ا فرد
وجمتمع ..ان اشعر باملسؤولية امام اهلل
تعاىل ،وام��ام عائلتي ،وام��ام جمتمعي،
يتعرض اىل التهديد
وامام ديني ..حينام ّ
واخلطر ،ويكون هناك خطر عىل االسالم
من قبل احلاكمني حينام ينحرف املجتمع
عن مبادئ االس�لام ..انا مسؤول البد
ان يكون عندي الشعور هبذه املسؤولية..
والشعور وحده ال يكفي البد ان يكون
هذا الشعور ُيعطيني االرادة والعزيمة
ان التزم بمنهاج االم��ام احلسني (عليه
ال��س�لام) يف احل��رك��ة االص�لاح��ي��ة ويف
االلتزام بمبادئه..
والفت نظركم أهيا االخ��وة واالخ��وات
قد البعض يقول ماذا افعل اآلن ..انا ال
عائلتي وال جمتمعي وال هناك مؤسسات
ربتني عىل الشعور باملسؤولية؛ حتى
احترك وفق ما أراده االمام احلسني (عليه
ّ
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السالم) ؟!
ابينّ لكم اجلواب عىل ذلك ..
كثري من اآلي��ات القرآنية واالح��ادي��ث
الرشيفة تبني ان الشعور باملسؤولية أمر
فطري ،اهلل تعاىل أودع يف نفس كل واحد
منذ بدء خلقه ،اودعه الشعور باملسؤولية
اجتاه تكليفه االهلي ،واجتاه نفسه ،واجتاه
ربه ،واجت��اه املجتمع ،اودع��ه يف فطرته،
اهلل تعاىل يقول لإلنسان ليس لديك عذر
ال تقل يوم القيامة انني ما تربيت عىل
الشعور باملسؤولية والتحرك ..اهلل تعاىل
يقول انا اودعت يف فطرتك هذا الشعور
باملسؤولية ،ولكن ان��ت السبب ،انت
نمي الشعور
ابتعدت عن االجواء التي ُت ّ
باملسؤولية ،وانت اخرتت اجوا ًء اضعفت
فيك هذا الشعور باملسؤولية..
ل��ذل��ك علينا ان ن��ح��رك ه��ذا الشعور
باملسؤولية لدينا ،ونعرف كيف ننميه
ونحافظ عليه..
ث��م بعد ذل��ك م��ا ه��و مقتىض الشعور
باملسؤولية ؟! فالشعور لوحده ال يكفي
اخ��واين كام ل��دى البعض ..اذ الب��د ان
التحرك واالرادة
يرتتب عىل هذا الشعور
ّ
نحو التغيري واالصالح..
التفتوا اىل ما قاله االم��ام احلسني (عليه
السالم) حينام ورد اىل العراق وهو يف
طريقه اىل العراق بينّ هذا األمر يريد ان
ينبه االمة وينبه املسلمني اىل هذا املبدأ
ّ

املهم نقال ً عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) :
(من رأى سلطان ًا جائر ًا مستحال ً حلرم
لسنة رسول
اهلل ،ناكث ًا لعهد اهلل ،خمالف ًا ُ
اهلل ،يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان،
ثم مل يغري بقول او فعل ،كان حقيق ًا عىل
اهلل ان يدخله مدخله).
فاإلمام (عليه السالم) حينام يعبرّ بكلمة
( ثم مل يغيرّ بقول او فعل) االمام (عليه
السالم) اعطى لنا مساحة واسعة من
العمل ،ومن ان نعمل بالتغيري ،فاإلمام
(عليه السالم) يقول  :ال تقولوا نحن
غري مسؤولني فالنتيجة هذه ،ال تقولوا
ان��ه عندنا شعور باملسؤولية ولكننا مل
نتحرك ،ألن��ه ك��ذا وك��ذا من النتائج..
االمام احلسني (عليه السالم) يقول انتم
مسؤولون وه��ذه املسؤولية تقتيض ان
تتحرك وتكون لكم العزيمة واالرادة
لتغيري هذه احلاكمية باملواصفات التي
ذك��رن��اه��ا ..وان ي��ك��ون ه��ن��اك شعور
باملسؤولية يف كل يشء ،ويف كل ابعاد
حياتنا امام اهلل تعاىل ،وامام عوائلنا وامام
اطفالنا وامام جمتمعنا وامام ادائنا خلدمة
الناس ..ومما ورد من أحاديث ( :من
هيتم بأمور املسلمني فليس منهم)،
مل ّ
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
الحظوا هذه االحاديث تريد ان تنبهنا اىل
ِعظم الشعور باملسؤولية ثم التحرك عىل
ِعظم هذا الشعور باملسؤولية..

قد يسأل سائل ما هي العوامل التي
تساعدنا عىل ان يكون لدينا شعور فاعل

ومؤثر هبذه املسؤولية العامة؟
العوامل املساعدة واملحافظة للشعور
باملسؤولية :
االي�م�ان الصحيح وال��راس��خ
-1
باهلل تعاىل :وتتمثل يف تربية النفس عىل
مبادئ االي�مان الصحيحة والراسخة
من احلب هلل تعاىل ،وتغليبه عىل حب
الدنيا والنفس ،وح��ب امل��ال والدنيا،
وحب العشرية واملنصب ،وغري ذلك
من ه��ذه االم��ور الدنيوية ،وان يكون
الشعور والوعي بسمو وعظمة هدف
نحن
خلق االنسان ..فلنلتفت اخواين
ُ
مل ُنخلق عبث ًا ،ومل ُنخلق ألجل اهداف
تافهة وصغرية تتعلق بالدنيا ..بل ُخلقنا
ألهداف عظيمة وسامية البد ان نتحرك
من اجل حتقيقها.
العلم واملعرفة  :ونعني بالعلم
-2
واملعرفة تفاصيل الكيفية التي ننهض
بمبادئ االم��ام احلسني (عليه السالم)
وحركته االصالحية ،والعلم بتفاصيل
اآللية التي من خالهلا تتناسب مع الظرف
الزماين واملكاين للحركة االصالحية..
الحظوا اخ��واين يف كل زم��ان ومكان
احلركة االصالحية هلا ظ��روف ،حتتاج
اىل من يعرف بد ّقة هذه الظروف ،وكيف
يتحرك وينهض ويستطيع وينجح يف
حتقيق األهداف ،ليس كل واحد يعرف
كيف يتحرك وف��ق م��ا ي��ري��ده االم��ام
احلسني (عليه السالم) وحيقق األهداف،
هناك جمموعة من االسس التي البد منها
لكي نصل اىل حتقيق هذه االهداف وهي
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املعرفة باملحددات الرشعية والقانونية
واالجتامعية للحركة االصالحية.
ان��ا عندما احت��رك ل�لإص�لاح ليس كل
يشء وف��ق رؤيتي وم��زاج��ي وتفكريي
الشخيص ،هناك حمددات رشعية ،وهناك
حمددات قانونية ،وهناك حمددات اجتامعية
حلركة االص�ل�اح ع� َّ
لي أن اع��رف هذه
املحددات ثم احترك عىل ضوئها ،وأقف
عندما حيصل واحد من هذه املحددات..
ايض ًا البد من االط�لاع والوقوف عىل
م��ا اف��رزت��ه التجارب السابقة للقادة
االصالحيني ،يعني اقرأ التاريخ ،واقرأ
االصالحات التي حدثت سابق ًا يف بلدي
ويف بقية البلدان ..سواء كان يف التاريخ
القريب او البعيد ،وأتعلم من تلك
التجارب واعكسها عىل الواقع احلارض.
ووض��وح الرؤية بالنسبة اىل متطلبات
الظرف الراهن؛ رشط اس��ايس لنجاح
أي حركة اصالحية ،وم��ن ليس من
اهل اخلربة واملعرفة بذلك ،فليس أمامه
اذا اراد االن��خ��راط يف عملية التغيري
واالصالح واملسامهة فيها ا ّ
ال الرجوع اىل
من اهل اخلربة باألمور ..حتى اذا حتققت
احلركة االصالحية؛ حتققت النتائج،
ونجحنا يف حتقيق االه��داف بام يريده
االمام احلسني (عليه السالم) وبالكيفية
والوسائل التي يريدها االم��ام احلسني
(عليه السالم) وهذا ما سنبينه ان شاء اهلل
تعاىل يف ُ
اخلطبة القادمة..
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل
حممد وآله الطيبني الطاهرين.

لو سألوك
(
1
)2

أم الكتاب؟ هل هي بنفسها اإلمام المبين و
ما ّ
الكتاب المكنون و اللوح المحفوظ و الكتاب المبين
ومحكمات القرآن و أمير المؤمنين و األئمة عليهم

أفضل الصالة والسالم؟
نعم ،ان املعاين التي ذكرمتوها يطلق عليها
أم الكتاب عىل بعض األق���وال ,فلنذكر
املعاين مع األقوال :
 -1اإلمام املبني:
ورد يف (تفسري الصايف /للفيض الكاشاين
 )246 / 4ما نصه  :يف املجمع أن بني
سلمة كانوا يف ناحية من املدينة ,فشكوا
اىل رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآل��ه) بعد
منازهلم من املسجد والصالة معه ,فنزلت
اآلية (( وكل يشء احصيناه يف إمام مبني
)) قيل  :يعني اللوح املحفوظ ,والقمي
يعني يف كتاب مبني .
فعىل هذا القول الذي نقله الفيض الكاشاين,
أن اإلمام املبني هو اللوح املحفوظ .
وقد ذكرنا يف معنى اللوح املحفوظ أنه أم
الكتاب ,إذن فاإلمام املبني هو أم الكتاب .
وورد يف (تفسري امليزان /للسيد الطباطبائي
 )66 / 17ما نصه  :وامل��راد بكتابة ما
قدموا وآثارهم ,ثبتها يف صحائف أعامهلم
وضبطها فيها ,بواسطة كتبة األع�مال من

املالئكة ,وهذه الكتابة غري كتابة األعامل
وإحصائها يف اإلمام املبني ,الذي هو اللوح
املحفوظ .
فريى السيد الطباطبائي ,أن اإلمام املبني هو
اللوح املحفوظ ,والنتيجة كسابقه أي  :أن
اإلمام املبني هو أم الكتاب .
 -2الكتاب املكنون :
قال العالمة الطباطبائي يف (تفسري امليزان
 )54 / 3ما نصه  :ثم إنه تعاىل قال(( :
إنه لقرآن كريم يف كتاب مكنون ال يمسه
إال املطهرون )) (الواقعة )79 :وال شبهة
يف ظهور اآليات يف أن املطهرين من عباد
يمسون القرآن الكريم الذي هو
اهلل هم ّ
الكتاب املكنون واملحفوظ من التغيري
وم��ن التغيري ت�صرف االذه���ان بالورود
عليه والصدور منه ,وليس هذا املس إال
نيل الفهم والعلم ,ومن املعلوم أيضا أن
الكتاب املكنون هذا هو أم الكتاب املدلول
عليه بقوله  (( :يمحوا اهلل ما يشاء ويثبت
وعنده أم الكتاب )) وهو املذكور يف قوله :
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(( وإنه يف أم الكتاب لدينا لعيل حكيم )) .
فريى السيد الطباطبائي أن الكتاب املكنون
هو أم الكتاب .
 -3اللوح املحفوظ :
ورد يف (تفسري جممع البيان /للشيخ
الطربيس  ,)402 / 3يف تفسري هذه اآلية
م��ا نصه  (( :وإذا سمعوا م��ا أن��زل إىل
الرسول )) من القرآن (( ترى أعينهم
تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق )) أي
 :ملعرفتهم بأن املتلو عليهم كالم اهلل ,وأنه
حق (( يقولون ربنا آمنا )) أي  :صدقنا بأنه
كالمك أنزلته عىل نبيك (( فاكتبنا )) أي :
ودون .
فاجعلنا بمنزلة من قد كتب ّ
وقيل  :فاكتبنا يف أم الكتاب ,وهو اللوح
املحفوظ (( مع الشاهدين )) أي  :مع
حممد وأمته الذين يشهدون باحلق ,عن ابن
عباس.
فعىل هذا القول الذي نقله الشيخ الطربيس,
أن أم الكتاب هو اللوح املحفوظ .

املسرتشدين من املستمعني وغريهم.
 -2ان يكون اخلطيب مواكبا لثقافة زمانه ،وهذا يعني استقراء الشبهات
العقائدية املثارة بكل سنة بحسبها واستقراء السلوكيات املتغرية يف كل
جمتمع ويف كل فرتة متر عىل املؤمنني ،فان مواكبة ما يستجد من فكر او
سلوك او ثقافة جتعل االلتفاف حول منرب احلسني (عليه السالم) حيا
جديدا ذا تاثري وفاعلية كبرية.
 -3حتري الدقة يف ذكر اآليات القرآنية او نقل الروايات الرشيفة من
الكتب املعتربة او حكاية القصص التارخيية الثابتة حيث ان عدم التدقيق
يف مصادر الروايات او القصص املطروحة يفقد الثقة بمكانة املنرب
احلسيني يف اذهان املستمعني.
 -4ان يرتفع املنرب عن االستعانة باالحالم وبالقصص اخليالية التي تيسء
اىل سمعة املنرب احلسيني وتظهره انه وسيلة اعالمية هزيلة ال تنسجم وال
تتناسب مع املستوى الذهني والثقايف للمستمعني.
 -5جودة االعداد ،بأن يعنى اخلطيب عناية تامة بام يطرحه من موضوعات
من حيث ترتيب املوضوع وتبويبه وعرضه ببيان سلس واضح واختيار
العبارات واالساليب اجلذابة لنفوس املستمعني واملتابعني ،فان بذل
اجلهد الكبري من اخلطيب يف اع��داد املوضوعات وترتيبها وعرضها
بالبيان اجلذاب سيسهم يف تفاعل املستمعني مع املنرب احلسيني.
 -6ان تراث اهل البيت (عليهم السالم) كله عظيم مجيل ولكن مهارة
اخلطيب وابداعه يربز باختيار النصوص واالحاديث التي تشكل جاذبية
جلميع الشعوب عىل اختالف ادياهنم ومشارهبم الفكرية واالجتامعية
انتهاجا ملا ورد عنهم (عليهم السالم) ّ
(إن الناس لو علموا حماسن كالمنا
التبعونا) ،وحماسن كالمهم هو تراثهم الذي يتحدث عن القيم االنسانية
عامة من المرجعية الدينية العليا للخطباء التي تنجذب اليها كل الشعوب بمختلف توجهاهتا الثقافية والدينية.
توصيات ّ
 -7طرح املشاكل االجتامعية الشائعة مشفوعة باحللول الناجعة ،فليس
ّ
المحرم الحرام
والمبلغين خالل شهر
ّ
من املستحسن ان يقترص اخلطيب عىل عرض املشكلة كمشكلة التفكك
يطل علينا شهر حمرم احلرام ونستذكر من خالله اعظم حركة قادها االرسي او مشكلة الفجوة بني اجليل الشبايب واجليل االكرب او مشكلة
املصلحون يف جمال تطوير املجتمعات وبعث ارادة االمم واصالح الطالق او غريها ،فان ذلك مما يثري اجلدل دون مسامهة من املنرب يف
االوضاع ،اال وهي احلركة احلسينية املباركة ،واستذكار هذه احلركة دور تغيريي فاعل ،لذلك من املأمول من رواد املنرب احلسيني استشارة
املباركة يلقي عىل عواتقنا نحن اتباع االمام احلسني بن عيل (عليه ذوي االختصاص من اهل اخلربة االجتامعية ومحلة الثقافة يف علم
السالم) مسؤولية كربى وهي مسؤولية احلفاظ عىل استمرار هذه النفس وعلم االجتامع يف حتديد احللول الناجعة للمشاكل االجتامعية
احلركة وترسيخ اثارها وابعادها يف النفوس والقلوب ،وال خيلو املختلفة ليكون عرض املشكلة مشفوعة باحلل عرضا تغيرييا تطويريا
انسان حسيني من نوع من مسؤولية سواء كان عاملا دينيا او مثقفا ينقل املنرب من حالة اجلمود اىل حالة التفاعل والريادة والقيادة يف اصالح
او متخصصا يف جمال من جماالت العلوم املادية واالنسانية املختلفة ،املجتمعات وهتذيبها.
فكل منا يتحمل مسؤولية احلفاظ عىل هذه الثورة احلسينية املباركة من  -8ان يتسامى املنرب احلسيني عن اخلوض يف اخلالفات الشيعية سواء يف
خالل اصالح نفسه واهله وارسته ومن خالل قيامه بتوعية املجتمع جمال الفكر او جمال الشعائر فان اخلوض يف هذه اخلالفات يوجب انحياز
الذي حوله بأمهية هذه احلركة وعظمة هذا املرشوع احلسيني العظيم ،املنرب لفئة دون اخرى او اثارة فوىض اجتامعية او تأجيج االنقسام بني
ولكن اخلطباء يتحملون املسؤولية الكربى بلحاظ اهنم جيسدون الوجه املؤمنني ،بينام املنرب راية لوحدة الكلمة ورمز للنور احلسيني الذي جيمع
االعالمي حلركة عاشوراء وملرشوع سيد الشهداء (عليه السالم)  ،قلوب حمبي سيد الشهداء (عليه السالم) هي مسار واحد وتعاون فاعل.
ولذلك نحتاج ان نتوقف قليال لنتساءل :هل ان املنرب احلسيني يقوم  -9االهتامم باملسائل الفقهية االبتالئية يف جمال العبادات واملعامالت
بتجسيد وتفعيل هذه املسؤولية بام ينسجم مع مقتضيات الزمان من خالل عرضها باسلوب شيق واضح يشعر املستمع بمعايشة املنرب
ومستجدات العرص بحيث حيقق االثار احلسينية الرشيفة يف النفوس احلسيني لواقعه وقضاياه املختلفة.
والقلوب؟
 -10الرتكيز عىل أمهية املرجعية واحلوزة العلمية والقاعدة العلامئية التي
وانطالقا من هذه النقطة نستذكر بعض االرشادات والنصائح لكل هي رس قوة املذهب االمامي ورمز عظمته وشموخ كيانه وبنيانه.
من يعلو منرب سيد الشهداء (عليه السالم) :
نسال اهلل تبارك وتعاىل للجميع التوفيق خلدمة طريق سيد الشهداء
 -1تنوع االطروحات ،فان املجتمع حيتاج اىل موضوعات روحية (عليه السالم) وان جيعلنا مجيعا وجهاء باحلسني (عليه السالم) يف الدنيا
وتربوية وتارخيية وهذا يقتيض ان يكون اخلطيب متوفرا عىل جمموعة واالخرة.
من املوضوعات املتنوعة يف احلقول املتعددة تغطي بعض حاجة واحلمد هلل رب العاملني والصالة عىل حممد واله الطيبني الطاهرين.
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مصطلحات فقهية
 290السؤال :هل لفظة « ينبغي » و« حيتمل» إذا
وردت تدل عىل الفتوى والوجوب؟
اجلواب :كلمة ينبغي تدل عىل االستجاب .وكلمة
حيتمل ال تدل عىل الفتوى.
 291السؤال :ماذا يقصد سامحة السيد بقوله
االقوى  ،او مشكل ،او فيه اشكال ،او فيه تردد
؟اجلواب :االقوى يقصد هبا الفتوى واما عبارات
مشكل وفيه اشكال او فيه تردد او املشهور كذا
كلها تعبريات عن االحتياط الوجويب .
 292السؤال :ماذا تعني العبارات التالية :
االحوط ان مل يكن اقوى  ،ان مل يكن اقوى فال
ريب أنه أحوط  ،ففي البطالن تأمل  ،قوة ذلك
ممنوعة نعم هو احوط  ،االحوط االقوى؟
اجلواب :كلها تعني
االحتياط الوجويب سوى الصيغة االخرية فاهنا
تعني الفتوى وأهنا مطابقة لالحتياط والصيغتان
االولييان تعنيان شدة لزوم االحتياط .
 293السؤال :ما هو املقصود بااللفاظ التالية التي
ترد يف فتاواكم  :االظهر  ،الظاهر  ،ال يبعد  ،ال
خيلو من وجه ،ال خيلو من قوة ؟
اجلواب :كلها تعرب عن الفتوى ويف
خصوص ( ال خيلو من وجه ) و
( ال خيلو من قوة ) و ( ال يبعد
) هي كذلك ما مل يرصح فيها
باالحتياط الوجويب كان يرد
بعدها ( ولكن
االحتياط ال يرتك ) .
 294ال���س���ؤال :م��ا ه��و الضابط
والتعريف الرشعي لالطمئنان ؟اجل��واب:
يقصد به سكون النفس باعتقادها وقوع الفعل
مث ً
ال بحيث يكون احتامل عدم وقوعه

عنده موهوم ًا ال قيمة ل��ه عند
العقالء وخيتص اعتباره بام إذا
كان حصوله من مناشئ عقالئية
متعارفة .
 295السؤال :ما معنى احلكم و
ما معنى الفتوى وما الفرق بينهام؟
اجل����واب :ال��ف��ت��وی  :احل��ك��م ال�شرع��ي االويل
املستخرج من املصادر الرشعية.
احلكم  :هو تشخيص موضوع احلكم الرشعي أو
القضاء بني الناس أو احلكم املؤقت الصادر من
الفقيه العادل املقبول لدى عامة الناس بموجب
إقتضاء املصالح الوقتية بعنوان الوالية .
 296السؤال :ما هو التعريف الفعيل للصبي
املميز؟
اجلواب :يقصد بالصبي املميز غري البالغ الذي
ي��درك السيئ ويعقله وخيتلف ذل��ك بحسب
اختالف امل��وارد  ،فاملميز من كل مورد بحسبه
 ،فاملميز للصالة من يعقل الصالة ويعرف أهنا
عبادة ويميزها عن احلركات واألق��وال املشاهبة
هلا  ،واملميز يف البيع من يعرف أن معاملة تعني
املبادلة املالني وهكذا .
 297السؤال :ماذا تعني العبارات التالية فهل
تعني الفتوى أو األحتياط الوجويب ؟ األحوط
أن مل يكن أقوى  ،أن مل يكن أقوى فال ريب أنه
أحوط ففي البطالن تأمل  ،قوة ذلك ممنوعة ،نعم
هو أحوط  ،األحتياط الالزم  ،األحوط األقوى ؟
اجل��واب :كلها تعني االحتياط الوجويب سوى
الصيغة األخرية فأهنا
تعني الفتوى وأهنا مطابقة لالحتياط والصيغتان
األولييان تعنيان شدة لزوم االحتياط .
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العطاء الحسيني

استعدادا لشهر محرم الحرام ..التبليغ الديني يعقد مؤتمره التاسع
االحرار :حسين نصر /تصوير :احمد القريشي

�دت شعبة التبليغ الديني يف قسم
ع��ق� ْ
الشؤون الدينية التابع للعتبة احلسينية
املقدسة املؤمتر السنوي التاسع اخلاص
باملبلغني واملبلغات استعدادا لشهر حمرم
احلرام  ،عىل قاعة خاتم االنبياء بالصحن
احلسيني الرشيف بحضور عدد كبري من
املبلغني واملبلغات من خمتلف املحافظات
العراقية.
محل املؤمتر شعار «من هنج االمام احلسني
عليه السالم نستلهم العزيمة لالصالح
وبناء املجتمع» وبحضور املتويل الرشعي

للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي واالم�ين العام للعتبة
املقدسة السيد جعفر املوسوي ،وممثلو
مكاتب املراجع الدينية والشخصيات
الدينية ومجع غفري من املبلغني واملبلغات.
وقال سامحة الشيخ رائد احليدري مسؤول
قسم الشؤون الدينية بالعتبة احلسينية
املقدسة يف كلمته« :ال خيفى عىل مجيع
املبلغني ان للتوجيه الديني م��ن امهية
وقداسة يف أداء هذه املهمة ألنهّ ا امتداد
ملهمة االنبياء والعلامء وورث��ة األنبياء»،
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مبينا ان «املب ّلغَ يؤدي اجلزء البسيط من
دور العلامء لذلك امتلك هذه الصفات
وهذه املقومات ومن امهيتها وقداستها»،
مشددا عىل رضورة استمرار التحصيل
العلمي والعميل للمبلغني.
وأض��اف احل��ي��دري ،ان «م��ن ال�ضروري
انجاح تلك املهمة بأمهية وعناية كبرية
وهتيئة املقدمات واملقومات الناجحة املناطة
هبذه املهمة وذلك هلداية املجتمع وصالحه
وتقدمه وازده��اره» ،موضحا «جيب بذل
اجلهود للوصول اليها بأكمل وافضل

العطاء الحسيني

وجه وباستخدام اآلليات والوسائل التي
بينها القرآن الكريم واالسالم التي تتفق
وتتناغم مع الفطرة والعقل وسرية العقالء
للوصول اىل اهلدف».
بدوره قال الشيخ فاهم االبراهيمي مسؤول
شعبة التبليغ الديني يف العتبة احلسينية
املقدسة« :بتوجيه من الشيخ عبد املهدي
الكربالئي عقدت شعبة التبليغ الديني
مؤمترها التاسع باشرتاك اكثر ع��دد من
املبلغني واملبلغات» ،مبينا ان «املؤمتر ُيعقد
كل عام قبيل شهري حمرم احل��رام وصفر
وذلك استعدادا لعظمة هذين الشهرين،
وعىل غرار هذا املؤمتر قامت الشعبة باعداد

دورة مكثفة للمبلغني عىل قاعة خاتم
االنبياء يف الصحن احلسينی الرشيف».
وأض���اف« ،ان املؤمتر ج��اء لالستامع اىل
توجيهات املرجعية الدينية العليا بخصوص
استقبال شهر حمرم وايضا لوضع احللول
املناسبة لبعض املشاكل اخلطابية التي
نشهدها يف الساحة» ،مبين ًا ان «هناك خطة
لنرش اكرب عدد من املبلغني يف مؤسسات
العتبة احلسينية املقدسة وايضا نرشهم هذا
العام يف كافة املناطق والطرق التي يتواجد
هبا الزائرون».
واك��د مسؤول شعبة التبليغ الديني «ان
اهلدف منها زيادة معلومات املبلغني عىل
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كيفية تفعيل وصايا املرجعية الرشيدة يف
النجف االرشف املتمثلة بسامحة السيد
السيستاين (دام ظله الوارف) ،والوصول
اىل الية التبليغ احلديثة لالرتقاء باملستوى
املطلوب بام يتناسب مع الوقت احلارض
واملخاطر املوجودة يف املجتمع للتصدي
للعقائد الفاسدة».
واختتم االبراهيمي حديثه :ان «لدى شعبة
التبليغ الديني نشاطات وفعاليات تبليغية
يف كافة املحافظات العراقية ومنها دعم
احلشد الشعبي يف القطعات العسكرية
واحلسينيات واجلوامع واملستشفيات يف
كربالء وخارجها».

العطاء الحسيني

العتبة الحسينية المقدسة
تكرم طبيبا شارك في معالجة عشرات المقاتلين
ّ

االحرار :حسنين الزكروطي /تصوير :ضياء عزيز

ك� ّ�رم��ت جامعة وارث االنبياء التابعة
لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف
مقرها الكائن عىل طريق (كربالء ـ بغداد)
الدكتور عبد الرضا املاجدي الذي ُيعد
من الشخصيات الطبية املشاركة بتقديم
الدعم اللوجستي للقوات االمنية واحلشد
الشعبي ومعاجلة ع�شرات املصابني يف
م��ع��ارك انتصار احل��ق ع�لى الباطل منذ
صدور الفتوى املباركة.
وق��ال السيد سعد ال��دي��ن البناء مدير
مكتب االم�ي�ن ال��ع��ام للعتبة احلسينية
املقدسة« :بتوجيه من املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي وبالتنسيق مع رئيس
جامعة وارث االنبياء االستاذ الدكتور
طالب حسن موسى ،تم تكريم الطبيب
الدكتور عبد الرضا املاجدي الذي كان له
دور كبري يف معاجلة جرحى احلشد الشعبي
منذ صدور الفتوى املباركة ولغاية اعالن
النرص املؤزر».
وحت��دث االستاذ الدكتور طالب حسن
م��وس��ى« :وج��ه��ن��ا ال��دع��وة اىل االخ��وة

االعزاء لالحتفاء بتكريم الدكتور املاجدي
اختصاص ج��راح��ة العظام والكسور
واحل��اص��ل ع�لى ش��ه��ادات علمية من
بريطانيا ،مشريا اىل ان املاجدي قدم الكثري
من اخلدمات الطبية بشكل تطوعي «جماين
ل��زوار االم��ام احلسني (عليه السالم)»
كذلك كان من اوائل امللبني لنداء املرجعية
الدينية يف فتوى اجلهاد الكفائي ،وكان يأيت
من مدينة ديب االماراتية اىل العراق وملرات
عديدة من اجل املشاركة يف معاجلة املرىض
بدون اي مقابل ،واجرى عمليات متنوعة
ملقاتيل احلشد الشعبي» .واضاف موسى:
«نبينّ لطلبتنا االعزاء ان خدمة اهل البيت
(عليهم السالم) ومحاية البالد ال تقترص
عىل اجليش والرشطة فحسب بل يشاركهم
العلامء واالطباء ومجيع املستويات العلمية،
وجيدر التنويه بان يوم التكريم صادف مع
الذكرى السنوية االوىل لتأسيس جامعة
وارث االنبياء (عليه السالم)».
من جانبه حت��دث الدكتور عبد الرضا
املاجدي وهو يف نشوة من الفرح والشعور
بعظيم م��ا قدمه م��ن م��واق��ف انسانية:
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«ان��ه م��ن دواع���ي الفخر واالع��ت��زاز ان
نكون داعمني ألبنائنا الغيارى املرابطني
يف ساحات الوغى للدفاع عن عرض
الوطن واملقدسات ،واتقدم بوافر الشكر
واالمتنان لألمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة والشيخ عبد املهدي الكربالئي
ول��ك��ادر جامعة وارث االنبياء املوقر
للمبادرة اجلميلة التي قدموها يل ،والتي
جاءت تثمينا للجهود التي قدمناها خلدمة
بلدي العراق ومدينة كربالء املقدسة منذ
ص��دور الفتوى املباركة ،والتي متثلت
يف اج��راء عمليات متنوعة للجرحى يف
مستشفى سفري االم���ام احلسني (عليه
السالم) وغريها من املستشفيات املوجودة
يف مدينة ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة» .واض��اف
امل��اج��دي« :هناك سعادة كبرية تغمرين
ازاء ه��ذا التكريم ال��رائ��ع ال��ذي اقامته
اجلامعة وسط حضور اخويت واصدقائي
االساتذة ،ونأمل انه قد وفقنا لعمل اخلري،
كذلك نأمل بأن تستمر العتبة احلسينية
املقدسة بتقديم كل ما هو خري وصالح
خلدمة الدين والبالد».

العطاء الحسيني

بمشاركة ( )350عنوانا  ..العتبة الحسينية تشارك
في معرض الكتاب بالعتبة العلوية المطهرة

االحرار :حسين نصر /تصوير :محمد القرعاوي

شاركت شعبة املعارض التابعة لقسم
النشاطات العامة يف العتبة احلسينية
املقدسة بمعرض الكتاب ال��ذي تقيمه
العتبة ال��ع��ل��وي��ة امل��ط��ه��رة يف الصحن
احليدري الرشيف عىل هامش مهرجان
الغدير السابع بمشاركة العتبات املقدسة
واملزارت الشيعية .
وقد افتتح املعرض األم�ين العام للعتبة
العلوية املطهرة وبرفقة السادة املسؤولني
وضيوف العتبات املقدّ سة األخرى.

وقال عيل ماميثة مسؤول شعبة املعارض
يف قسم النشاطات العامة« :تشارك االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف معرض
الكتاب الذي تقيمة العتبة العلوية املطهرة
بأكثر من عرشة اقسام ثقافية منها مركز
االمام احلسن عليه السالم وجممع االمام
احل��س�ين عليه ال��س�لام وق��س��م ال��ش��ؤون
الفكرية وقسم هنج البالغة وباقي االقسام
االخرى».
وأض�����اف« ،ح��رص��ن��ا ع�لى ع���رض كل
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االص��دارات اجلديدة يف املعرض والتي
شهدت اقبا ً
ال متميز ًا من طلبة احلوزات
الدينية ورشحي��ة الشباب مل��ا حوته من
عناوين ثقافية وفكرية ودينية مهمة».
وتابع حديثه ،ان «جناح العتبة احلسينية
املقدسة شارك باكثر من ( )350عنوانا
وبأسعار مدعومة هتدف اىل بناء جمتمع
مثقف يواجه املخاطر الثقافية التي تعصف
باألمة اإلسالمية ،والسعي إىل اكتساب
املعلومة يف كافة املجاالت».

ملف العدد

مؤسسات تتسابق لدخول الخدمة

طيلة موسم االحزان

اعد الملف /حسين النعمة  ،ضياء االسدي  ،حسنين الزكروطي  /تصوير /صالح السباح  ،محمد القرعاوي

شخوص
بحبكة والئهم االبدي ،فأبطالها
كربالء قصة عشق إلهي يسرد المحبون فيها حكاياتهم ،ويسطرون احداثها
ِ
ٌ
ت ُ
ُكلل اسماءهم كلمة (خادم) ،والكل فيها يتسارع لنيل وسام الخدمة ،وليس هذا ضربا من الخيال ،فنقاء الفطرة ،صار
وموجها لبذل االفضل ،وخادما متباهيا بما يبذل.
لهد جدار المستحيل ،ولباسا لمجازفة الصعاب،
ّ
دافعا ّ
جميع الحسينيين يتأهبون لقدوم هالل محرم االحزان إلعالن نفير خدماتهمٌ ،
كل من موقعه فردا وموكبا ومؤسسةً ،
وقد اجتهد منتسبو العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين في تقديم خدماتهم كافة ،وشاركتهم شرف هذه
الخدمة مؤسسات حكومية ومدنية اعلنت نفيرها واستعدادها في تقديم االفضل طيلة موسم االحزان..
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ملف العدد

دائ������رة ص��ح��ة ك���رب�ل�اء ت��ع��زز
استعداداهتا طيلة شهري حمرم
وصفر بخطة طوارئ

بداية هذه اجلولة كانت من دائرة صحة
كربالء ،وعن ابرز ما ستوفره من خدمات
طيلة اي��ام الزيارة املباركة حتدث ملجلة
«االحرار» الدكتور مازن قيس عبد اجلبار
مدير قسم العمليات يف دائ��رة الصحة
قائال« :أعدت دائرة صحة كربالء المقدسة
خطة الستقبال زوار اإلمام الحسين (عليه
السالم) وقد اعدها قسم العمليات في دائرة
الصحة ،حيث توزعت مفردات هذه الخطة
على عدد من المحاور ،االول هو محور

المستشفيات فقد اعددنا سبع مستشفيات
ستكون على اهبة االستعداد ،وسيكون االنذار
للكوادر اعتبارا ً من يوم السابع من شهر
محرم الحرام حيث سيكون افراغ  %50من
األسرة وسيتم تحديد حالة دخول العمليات
الباردة ،كما اعددنا جدوال للمنتسبين كافة
واألطباء على مدار  24ساعة لحين انتهاء
مراسيم الزيارة المباركة».

الناس عىل االك��ل السليم ورشب املياه
الصاحلة ،والشق الثاين هو اخ��ذ نامذج
من االغذية من امل��واد املقدمة للزائرين
يف الطرق اخلارجية وحم��ور اخ��ر خاص
بكوادر االسعاف الفوري حيث بدأت
اعامهلم قبل ف�ترة من االن ،وتلخصت
اعامهلم يف هتيئة سيارات االسعاف من
ناحية ادامتها وصيانتها وتوفري ما حتتاجه
السيارات من ادوية ومسعفات للحاالت
الطارئة واالستعدادات للزيارة ،منوها ان
هذه اخلدمات ستستمر لشهرين اعتبار ًا
من بدء شهر حمرم احل��رام وانتها ًء بشهر
صفر اخلري ،وان عدد سيارات االسعاف
التي ستدخل حيز اخلطة بلغ  92سيارة

وتابع عبد اجلبار «فيام خيص املفارز الطبية
التي وصل عددها  27مفرزة طبية ستكون
منترشة عىل حماور الطرق اخلارجية وعىل
مركز املدينة وستكون املفارز جمهزة بأدوية
خاصة واالسعافات االولية ودوالب صد
حيتوي عىل االدوية املنقذة للحياة باإلضافة
اىل بعض من األدوي��ة التي سيحتاجها
الزائرون الكرام وستكون هنالك اعداد
تابعة للرقابة الصحية وسيكون عمل
الرقابة عىل شقني ،االول توعوي ،حيث
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اسعاف وهناك سبع س��ي��ارات اسعاف
اخر بانتظار استكامل اجراءات االستالم
لتدخل اخلدمة يف هذا العام وستتوزع
ه��ذه ال��س��ي��ارات ع�لى ال��ط��رق اخلارجية
والسيطرات وداخ��ل املدينة اضافة اىل
التنسيق مع االمانتني العامتني للعتبتني
احلسينية والعباسية املقدستني يف هذا
الصدد وغريه من النواحي».
واش��ار عبد اجلبار اىل «دخ��ول مستشفى
اإلمام زين العابدين (عليه السالم) ضمن
خطة الدائرة وألمهية موقع املستشفى تم
ضمه خلطة الزيارة ،وللسنة الثانية عىل
التوايل ،وتقدم كافة خدماهتا باملجان».

ملف العدد

الطلب من رشكة تعبئة الغاز لزيادة الوارد
اليومي للغاز السائل الفل ليكون 400
طن بد ً
ال من  200طن من الوارد اليومي
االعتيادي وهذه الكميات باإلضافة اىل
استمرار الوارد اليومي».

���وه ع��ن دور امل��ؤس��س��ات ال��س��ان��دة
ون� ّ
كاهلالل األمحر يف تبني اجلانب التوعوي
واالرش���ادي للزائرين اكثر من اجلانب
الطبي ويقدمون خدمات ساندة فض ً
ال
عن العمل الذي يقومون به فأهنم يقومون
بحمل النقاالت اضافة اىل عدد من املفارز
املنترشة داخل املدينة».
وذكر عبد اجلبار عن وجود خطة طوارئ
بديلة تم التنسيق عليها يف حال احلاجة هلا
مع االخوان يف الدفاع املدين وهي موزعة
لكل املؤسسات احلكومية يف حال احلاجة
هلا سيتم تفعيلها وشكلت غرفة عمليات
برئاسة مدير دائ���رة الصحة وعضوية
م���دراء االق��س��ام يف ال��دائ��رة ويف نفس
غرف العمليات تشكلت بشكل مصغر
داخل املستشفيات ويف حال حدوث اي
ط��ارئ ستتفعل غرفة العمليات وخطة
الطوارئ».

النفطية ،والذي حدثنا عن استعدادات
ال��دائ��رة خ�لال شهر حم��رم احل��رام مشريا
اىل اهنا مبكرة اسوة بالسنوات السابقة،
واملرحلة االوىل الستعداداتنا هي تأمني
خزين كاف من مراجعنا من منشأة توزيع
املنتجات النفطية يف مستودع كربالء
اجلديد ومستودع النجف كونه اقرب
مستودع للمحافظة ولسهولة ايصال
املنتوج من هذه املستودعات ،مبينا ان
الكميات التي طلبناها هي كميات اضافية
خاصة للزيارة بسعة مخسة ماليني لرت
م��ن منتوج البنزين ومخسة ماليني لرت
من منتوج زيت الغاز وثالثة ماليني لرت
من منتوج النفط األبيض باإلضافة اىل

استعدادات مبكرة لدائرة توزيع
املنتجات النفطية وجهود عىل مدار
 24ساعة
بعدها تواصلت جملة االحرار ،مع دائرة
توزيع املنتجات النفطية يف حمافظة كربالء
والتقت املهندس (حسني جميد اخلرسان)
م��دي��ر ف��رع ك��رب�لاء ل��ت��وزي��ع املنتجات
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واشار اىل آلية التجهيز باهنا عىل جانبني،
األول بتجهيز اهليئات وامل��واك��ب التي
ستشارك بالزيارة اما اجلانب الثاين هو
جتهيز السيارات الناقلة للزائرين خالل
فرتة ال��زي��ارة ،موضحا ان جانب جتهيز
امل��واك��ب واهل��ي��ئ��ات وف��ق خطة مسبقة
معمول فيها يف السنوات السابقة حيث
نقسم املحافظة اىل مخسة قطاعات لغرض
السيطرة عىل ايصال املنتوج اىل املواكب
واهليئات ،مشريا اىل ان القطاع األول
هو قطاع مركز املدينة ويكون الثقل فيه
خالل زيارة العارش من شهر حمرم احلرام،

ملف العدد

اما القطاع الثاين هو كل طريق خارجي،
وهو قطاع ناحية احلسينية ،وطريق بغداد،
وقطاع اهلندية ،وقطاع طريق النجف،
والقطاع الذي يشمل حميط املدينة القديمة
واألح��ي��اء وك��ل قطاع يديره مدير قسم
ومعاون وكادر».
وتابع اخلرسان «الكوادر مقسمة اىل عدة
جل��ان منها من ي�شرف عىل جتهيز النفط
األبيض اىل األفران واملخابز فقط ،ويكون
جتهيز زي��ت ال��غ��از اىل امل��ول��دات ال��ذي
سيستخدمها اصحاب املواكب واهليئات
احلسينية باإلضافة اىل األفران التي جتهز
بنوعني مها النفط األبيض وزيت الغاز
بنوعيها وهذه اللجان حتدد احلاجة الفعلية
وجتهز مقابل اجور رمزية وقسم اخر من
الكوادر يرشف عىل توزيع الغاز السائل».
وذك��ر ان «وك�ل�اء ال��غ��از السائل 342
وكيال جواال مقسمني عىل املناطق ،وكل
قطاع سيرشف عىل الوكالء ضمن منطقته
باإلضافة اىل االرشاف عىل معامل الغاز
الثامنية املقسمة كل منطقة ،ونوه اخلرسان
اىل هتيئة حوضيات لتجهيز النفط األبيض
املوقعي ل�لأف��ران وامل��خ��اب��ز وامل��واك��ب
واهليئات وسيارات بسعة  16000لرت،
وب�ّي�نّ ان خطة العمل تبدأ يف االول من
شهر حمرم وتنتهي يف الثالث عرش من شهر
احلرام».

واشار اخلرسان اىل التعاون املشرتك مع
العتبتني املقدستني وخصوص ًا فرتة الزيارة

األربعينية وكذلك مع قيادة العمليات
وقيادة الرشطة يف كربالء.

ماء كربالء تعلن عن دخول طاقة
انتاجية جديدة تصل لـ()1200
مرت مكعب بالساعة

حمطتنا الثالثة كانت مع املهندس (حيدر
عبد العباس) مدير ماء كربالء املقدسة
الذي حتدث لنا عن خدمات املديرية طيلة
موسم االحزان فقال« :بارشت الكوادر
العاملة يف املديرية بتنفيذ اخلطة اخلاصة
بالزيارات املليونية وكانت االستعدادات
اسرتاتيجية متتد ع�لى م��دى السنوات
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وضمن السنوات السابقة بدأت تتكامل
البنية التحتية التي تلبي االعداد املليونية
من الزائرين ،وبدأ العمل من مركز املدينة
القديمة وتأمينها وص��و ً
ال اىل املحاور
اخلارجية التي تشهد املشاة وخصوص ًا يف
الزيارة االربعينية ،وما خيص هذه الزيارة
تم تأهيل كافة املشاريع واملحطات كجهد
حوضيات (السيارات احلوضية) حيث
امنا ما يكفي للمحافظة طيلة زيارة العارش
من شهر حمرم احلرام ،هذا فض ً
ال عن توفري
مواد التصفية والتعقيم من مواد الشب
والكلور وهتيئة املولدات للمحطات وعىل
املستوى العام للزيارات املليونية العامة».

وتابع عبد العباس «هناك مرشوع توسعة
للطاقة االنتاجية للخط الناقل تم تنفيذه
بني املديرية وادارة العتبتني املقدستني
وزيادة طاقته االنتاجية من  400مكعب
بالساعة اىل  1200مرت مكعب بالساعة

ملف العدد

ال��واح��دة وان ش��اء اهلل سيدخل اخلدمة
ويشغل قبل الزيارة االربعينية».
وحت��دث ع��ن تنسيق املديرية م��ع ممثلية
امل��واك��ب ملعرفة اع���داد امل��واك��ب بغية
تزويدها باملياه طيلة شهري حمرم احلرام
وصفر ق��ائ� ً
لا« :شاركنا ب��ن��دوة اقامتها
العتبتان احلسينية والعباسية املقدستان
يف قاعة سيد االوصياء بالعتبة احلسينية
املقدسة بحضور اصحاب املواكب ملناقشة
مجيع اخلطط اخلدمية واالمنية ،وتعرفنا
عىل احتياجاهتم وتم هتيئتها بشكل كامل
خالل موسم عاشوراء».

خدمات الرصف الصحي تدخل
اخلدمة بطاقات وجهود كبرية

وكان بني املؤسسات العاملة عىل ادامة
النظافة ورعاية السالمة الصحية مديرية
جم��اري كربالء التي اطلعنا عىل جهود
وفنييها املهندس
منتسبيها ومهندسيها
ّ
(عبري سليم نارص) مدير جماري كربالء
امل��ق��دس��ة ق��ائ�لا« :رشع���ت امل��دي��ري��ة يف
االع��وام السابقة بإعداد خطة متكاملة
للمديرية خصوصا وان مدينة كربالء
مقبلة عىل زيارة مليونية اضافة اىل موسم
تساقط االمطار ،حيث عملت املديرية عىل
تسجيل املالحظات التي ثبتت عىل املدينة
نتيجة توسعها بسبب انشطار املواكب

وكثرة اهليئات احلسينية واالختناقات يف
خ��دم��ات ال�صرف الصحي واالم��ط��ار،
كذلك وج��ود اإلع�مار يف مركز املدينة
القديمة ،وبدأت املديرية بعملية املعاجلة
اجلزئية بسبب االزمة املالية التي يمر هبا
البلد».
واض���اف ن��ارص« :م��ن واج��ب املديرية
استنفار ك��ل ط��اق��اهت��ا يف ش��ه��ري حمرم
وصفر والعمل عىل اظهار مدينة كربالء
املقدسة باملظهر ال��ذي يليق هب��ا ،لذلك
تعمل املديرية عىل هتيئة اكثر من ()750
مشاركا من منتسبي املديرية يعملون عىل
مدار  24ساعة ،كذلك العمل عىل هتيئة
ام��وال اضافية خاصة بتأجري االي��ادي
العاملة عند احلاجة يف خطة املديرية خالل
شهر حمرم احلرام ،اضافة اىل جتهيز وصيانة
اكثر من ( )120الية ختصصية بني ساحبة
وصاروخية ،مشريا :اىل اغلب املديريات
من خمتلف املحافظات تتسابق فيام بينها
لتقديم اخلدمة مع املديرية خ�لال ايام
اربعينية االم��ام احلسني (عليه السالم)
رغم الظروف املادية التي يمرون هبا ،وقد
وضعت املديرية خطة لالستفادة من هذا
اجلهد التعاوين بتغطية االحياء».
وتابع نارص «يف كل عام يتم تقسيم مركز
املدينة اىل ستة قطاعات وتفتح مراكز
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صيانة مؤقتة مع ك��ادر هنديس يف حال
حدوث امر طارئ ،وتوزع املراكز املؤقتة
يف من شارع اجلمهورية ومنطقة العباسية
وشارع ميثم التامر اضافة اىل منطقة باب
السالملة قرب كلية القانون».
ويف االجابة عن السؤال ال��ذي طرحته
«االح���رار» ح��ول م��دى تنسيق مديرية
جماري كربالء مع املؤسسات احلكومية
والعتبات املقدسة؟ اج��اب ن��ارص« :ان
السيد حمافظ مدينة كربالء املقدسة قد
استحدث غرفة اشبه بالشعبة يف مبنى
املحافظة سميت «املركز املسيطر» ،وهذا
املركز صاحب قرار وفاعلية ويضم مجيع
ال��دوائ��ر احلكومية والعتبتني احلسينية
والعباسية املقدستني يناقش اجلهود االمنية
و اخلدمية للمحافظة خ�لال الزيارات
املليونية».
منوها عن :تنسيق املديرية عايل املستوى
م��ع العتبتني امل��ق��دس��ت�ين وخ��اص��ة مع
قسم الشعائر احلسينية من اجل ايصال
التوصيات والتوجيهات اىل املواكب
واهليئات احلسينية املشاركة يف الزيارة».

ج��ه��ود حثيثة لبلدية كربالء
تواصل الليل بالنهار طيلة الزيارة

وكانت حمطتنا االخرية مع مديرية بلدية
كربالء حول اجلهود التي تبذهلا يف الليل
والنهار طيلة ايام الزيارة املباركة ،وحتدث

ملف العدد

الينا السيد ماجد ناجي مدير اعالم مديرية
بلدية كربالء املقدسة قائال« :تم وضع
خطة من قبل مديرية بلدية كربالء املقدسة
لشهر حمرم احلرام لسنة 1440هـ وتشكيل
هيئة ادارية يرتأسها املهندس انامر صالح
ابراهيم مدير البلدية لغرض االرشاف
واملتابعة اضافة اىل ادارة عمل اقسام
البلدية خالل هذه اخلطة ،وقد تم اعالم
جملس حمافظة كربالء املقدسة هبذه اخلطة
لزيادة عدد موظفي التنظيف حيث طلبت
املديرية تشغيل ( )500عامل تنظيف
يضاف اىل العدد االص�لي يف املديرية،
والذي يتمثل بالعاملني يف جمال التنظيف،
اضافة اىل قطاع احلدائق واملتنزهات،

متابعا انه تم تقسيم العمل ضمن مركز
املدينة واالحياء حسب اقسام البلدية،
كذلك هيئة املديرية بعض املستلزمات
اخلاصة الدامة سري اخلدمات خالل هذه
املناسبة املباركة من خالل جتهيز اكثر من
(  )1660حاوية نفايات بسعة ()1100
ل�تر ،اضافة اىل هتيئة كميات كبرية من
اكياس النفايات سيتم استخدامها من
قبل عامل التنظيف واصحاب املواكب
احلسينية».
واض����اف ن��اج��ي« :ه��ن��اك تنسيق مع
بعض الدوائر احلكومية لتزويد املديرية
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ببعض امل��ت��ط��وع�ين ك�ما ه��و احل���ال مع
مديرية الشباب والرياضة كذلك بعض
املؤسسات احلكومية من خ��ارج مدينة
كربالء املقدسة ،اضافة اىل اقسام ادارة
العتبات املقدسة يف اخراج بعض االليات
الساندة لعمل اليات املديرية يف املحطات
الوسطية التي تعمل عىل جتميع النفايات
ومن ثم نقلها عرب االليات الثقيلة ،داعيا
االخوة خدام ايب عبد اهلل احلسني (عليه
السالم) برضورة احلفاظ عىل املمتلكات
العامة ،خاصة و ان شعبة احلدائق يف
مدينة كربالء املقدسة تعمل جاهدة لزيادة
املساحات اخل�ضراء يف املدينة ،امال ان
يكون االهتامم اكثر هبذه املساحات وعدم
العبث هبا كوهنا ممتلكات عامة».
النف ُري الذي تطلقه املؤسسات طيلة ايام
الزيارة املباركة خلدمة زوار ايب عبد اهلل
االمام احلسني (عليه السالم) تلمس فيه
النقاء واالخالص لصاحب الزيارة ،كون
ه��ذا العمل وااله��ت�مام نابعا من ضمري
الهث إلبراز اخلدمة والتنافس احلسيني
عىل تقديم االفضل ،ما جيعلنا نأمل ان
تكون مجيع ايامنا عاشوراء وان يكون فينا
الضمري يقظا اجتاه بلدنا احلبيب يف كل
حني.

شهداؤنا

الى روح الشهيد الشيخ
طعمة راهي فرج المرشدي (أبي صادق)
(تحلى الشهادة بفتوتك سيد علي السيستاني)

بطاق����ة الش����هيد .م����ن قس����م رعاية
ذوي الش����هداء والجرحى ف����ي العتبة
الحسينية المقدسة

حيدر عاشور

مل يعد ابو ص��ادق املرشدي يفكر باحلياة
خلعها من نفسه متاما ،وكأنه خيلع ثوب
املعصية ،نطقها الول مرة يف «بيار عيل» عند
استعداده للعمرة ،ونطقها ثانية استعدادا
لتلبية الفتوى املقدسة ضد عصابات التكفري
واالرهاب الوهايب والسلفي والنرصة وما
يطلق عليهم ب��ـ(داع��ش) .ك��ان قلقا عىل
املذهب واحلوزة والعتبات املقدسة من ان
تدنس :خيش من ان العقيدة ربام تضعف،
واذا متكن االوغاد من كرس ايامهنا باملوت
الوحيش ،ربام مل يعد هلا وجود .فالعقيدة
االمامية تضعف او متوت فقط مع انتهاء
املرجعية الدينية ،فاملرجعية هي هواء
احلياة ال يمكن الية قوة يف االرض ان تغري
منهجها ومبادئها او تسحبنا منها كموالني
ومؤمنني« :هيهات منا الذلة» .تولدت يف
ذاته عاطفة غري منطقية ال يمكنها ان تقاوم
الفجائي واملتنافر واخليايل .الواقع فرضها
بصوت عامل يعلم ما يدور باحلياة برمتها،
ان��ه ص��وت احل��ق ،ص��وت املظلومني عىل
االرض .فكانت الفتوى الكفائية القوة
االهلية التي اوقفت الرش برمشة عني.االمر
برمته مثل حلم مزعج للغاية حتى انه ال
يمكن ان يستمر طاملا يف احلياة رجل مثل
«سيد عيل السيستاين».هو يعرف بيقني ان
االمر كان مؤملا لكن بفتواه انقذ البرشية من
بحر هائج اسود ممتلئ باحليوانات املفرتسة
التي ليس هلا مبدأ او دين ،لكن غاياهتا قتل

نور حممد وال حممد عىل
االرض.
وبينه وبني نفسه انتفض
اب��و ص��ادق م��ع اجلموع
احل��وزوي��ة م��ع اجلامهري
الكفائية مع املحظوظني
باتباع النهج السيستاين،
فاطلقت روح��ه رصخة:
حتىل الشهادة بفتوتك سيد عيل السيستاين.
ورك��ب مركب القتال م��ع ق��وات فرقة
العباس القتالية ،وهو يتنقل من انتصار اىل
انتصار ،يد يقاتل هبا التكفرييني واخرى
حتمل تعليامت املنهج القويم يف تبليغاته
االرشادية كمبلغ يف جلنة اإلرشاد والتعبئة
للدفاع عن ع��راق املقدسات للحوزة
العلمية يف النجف األرشف .وكان صميم
عمله هو شحذ مهم املقاتلني وتبليغهم
ف��ض��ل اجل��ه��اد وال���دف���اع ع��ن ال��ع��رض
واملقدسات وعن عقيدة احلشد الشعبي
وحب العراق ،يقدم هذا العطاء اجلهادي
بمزاج نفيس عال وتواضع .واحيانا جيهش
بالبكاء يف اوج االنتصارات وحني ُيسأل،
مل��ا البكاء ي��ا شيخ .جييب بعبارة ممتلئة
باالسى ( :راح ختلص املعارك واين ما راح
احصل الشهادة ).
رسي��ان القدر يمكن ان حيدث تدرجييا،
وقد يغدو رضبا من املحال ،ففي فجر يوم
االثنني املصادف  20من شباط 2017

بمنطقة (البو سياف) يف اجلانب األيمن من
مدينة املوصل وهو يؤدي رسالته اجلهادية
سعيدا مبتهجا متمتعا بارادة قوية ،متسلحا
بالعقيدة املطلقة بالوالء احلقيقي ،وتقبع يف
اعامقه الكثري من االنسانية والشهامة ،ملسها
كل من حوله .لكن اللحظات السعيدة
ونشوة االنتصار بذلك الصباح الشباطي
مل تكتمل اال بالقربان والصعود اىل اهلل
شهيدا مرضجا بالدماء .اختارته املنية وهو
خيط بدمه رسالة حتكي قصة شيخ بطل
سار بثبات نحو الشهادة وخاض معركته
املصريية من اجل استعادة حقوق أهله يف
االرايض التي أغتصبها (داعش)..رجع
الشيخ (طعمة راهي فرج املرشدي) ابو
ص��ادق اىل النجف االرشف شهيدا شيع
تشييعا مهيبا امتزجت فيه ال��دم��وع مع
اهلتافات الوالئية وعجبا كان لصوت هتافه
يف ساحات الوغى له صدى خيرتق الفكر
والعقل والقلب والوجدان  :حتىل الشهادة
بفتوتك سيد عيل السيستاين.

* اسم الشهيد :الشيخ (طعمة راهي فرج المرشدي) مدينة النجف
* مكان االستشهاد :بمنطقة في الجانب األيمن من مدينة الموصل...
* االنتماء  :فرقة العباس القتالية
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مقاالت

ْ
ليست في مح ّلها
اقتراحات وانتقادات

اعتاد حمبو سيد الشهداء عليه السالم
املواظبون عىل احياء الشعائر احلسينية
املقدسة يف شهري حمرم احلرام وصفر اخلري
ان يسمعوا اقرتاحات وانتقادات ليس هلا
حمل ال من االعراب وال تستحق اجلواب
الهنا تؤدي اىل خراب .
الشعائر احلسينية وعىل مر العصور ّ
أقضت
مضاجع الطغاة ،هذه الشعائر بام هلا وعليها
فاهنا واجهة اعالمية مؤثرة الستنهاض
اهلمم واع��ادة القيم وترسيخ الشيم يف
معايشة واقعة الطف .
فاالقرتاحات اغلبها ان مل تكن كلها غايتها
غري سليمة فالذي يعتقد ان هنالك اعام ً
ال
افضل من هذه الشعرية او تلك فليقم هو
هبذا العمل وليرتك االخرين حييون الشعائر
املقدسة ،وان كنتم هتتمون للتربع بالدم او
املاء او التربع لليتيم فأمامكم عرشة شهور

فلامذا التقومون بذلك إال يف حمرم وصفر؟
نحن ال ن�برر بعض السلبيات العفوية
البسيطة التي قد ترافق الشعائر ولكن
الشعائر بإمجاهلا هي روح االعالم احلسيني
ال��ذي يرسخ النهضة احلسينية يف عقول
حمبيه وم��ن جيهل م��ن ه��و احلسني عليه
السالم ،وكثريا ما اطلعت عىل من اتبع
مذهب اهل البيت عليهم السالم فوجدت
السبب انه احلسني والشعائر احلسينية،
الهنا درام��ا او مرسح حي وليست كتاب ًا
ُيقرأ وقد ُينسى بل مشاهد ترتسخ يف العقل
لتثري تساؤالت عن سبب هذه البشاعة يف
قتل عرتة رسول اهلل صىل اهلل عليه واله ويف
نفس الوقت ُتثري عواطف الفطرة السليمة
لتنهمر الدموع عىل سيد الشهداء وما القاه
من اجل رسالة جده صىل اهلل عليه واله..
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العفوية يف احياء الشعائر هو رس تأثريها يف
البصائر والبحث عن درجات االيامن ملن
حييي الشعائر ليست من اختصاصنا نعم
املأمول ممن يقيم الشعائر ان يتصف بام يريده
منه احلسني عليه السالم ولكن هذا ال يعني
ان نسقط وننتقد من حييي الشعائر احلسينية
وان أردنا النصيحة فالنصيحة يكون وقتها
قبل حمرم او بعد صفر وليس اثناء املوسم
ُ
حيث تنربي االقالم املسمومة لتنال من
هذا الشخص او ذاك بحجة تقوميه والغاية
اخلبيثة هي التنكيل بالشعائر.
ه��ذه الفعاليات ال تنظر هل��ا جم��ردة عن
أسباهبا فرنّة الصدر قد ال توحي شيئا
لك ولكن عندما تعلم سببها مصيبة سيد
الشهداء وهي التي ادت اىل رنة الصدر
عندها ستكون ه��ذه الفعالية هلا معنى
روحي ووالئي عقائدي.

كاتب وكتاب

كاتب وكتاب
شبهات و ردود
حول الثورة الحسينية (ج)1
حسن عطا اهلل الخلخالي

الشبهة  :ملاذا أختار اإلمام احلسني (ع)
طريق الشهادة ،أليس هناك حلول
سليمة أخرى؟
الرد :

«كانت األمة اإلس�ل�امية بحاجة
إلى صدمة قوي���ة إليقاظها من
س���باتها الطوي���ل فق���د رضيت
بال���ذل واله���وان والرض���وخ
للباطل ،من هن���ا قدّ م اإلمام
الحسين (ع) دمه الطاهر وأهل
بيت���ه وأصحاب���ه ،إلحي���اء هذه
األم���ة الميتة واخ���راج الخوف
والتردد من نفوسهم»

 -1اختار اإلمام احلسني (ع) طريق الشهادة
امتثالاً ألمر اهلل تعاىل  ،فقد قال (ع) ألخيه حممد
ويراه َّن
بن احلنفية (( شاء اهلل أن يراين قتيال
ُ
سبايا)).
 -2خ��روج اإلم���ام احلسني (ع) ك��ان طل ًبا
لإلصالح يف أمة جدّ ه املصطفى (ص) فقد قال
(ع)(( :ما خرجت ً
بطرا وال مفسدً ا
أرشا وال ً
وال ظاملًا ،وإنام خرجت لطلب اإلص�لاح يف
أمة ج��دي ))...ومن الواضح أن الذي يريد
اإلص�لاح ويقف بوجه الظاملني فإن مصريه
القتل  ،فال يوجد أي بديل أمام اإلمام احلسني
سوى الشهادة يف سبيل اهلل تعاىل  ،وبذلك حقق
النرص والشهادة  ،فتمثلت ثورته (ع) انتصار
الدم عىل السيف  ،فقد استطاع أن حييي القلوب
امليتة  ،وخي��رج األم��ة من ذل العبودية إىل عز
الطاعة واحلرية  ،من هنا يقول غاندي (تعلمت
من احلسني كيف أكون مظلو ًما فانترص)  ،ثم أن
يزيد كان يريد قتل اإلمام احلسني سواء أختار
اإلمام (ع) طريق الشهادة أو ال ،كام قتل معاوية
اإلم��ام احلسن (ع) من قبل ،فال توجد أي
حلول سليمة أخرى حيافظ هبا اإلمام احلسني
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عىل اإلسالم وعىل نفسه.
 -3كانت األمة اإلسالمية بحاجة إىل صدمة
قوية إليقاظها من سباهتا الطويل فقد رضيت
بالذل واهل��وان وال��رض��وخ للباطل ،من هنا
قدّ م اإلمام احلسني (ع) دمه الطاهر وأهل بيته
وأصحابه ،إلحياء هذه األم��ة امليتة واخ��راج
اخلوف وال�تردد من نفوسهم ،فكانت الثورة
احلسينية سب ًبا لكل الثورات التي بعدها كثورة
التوابني وثورة املختار الثقفي وغريها ،مستلهمة
من كربالء الصرب والتضحية والفداء والعزيمة
والثبات عىل املبدأ يف سبيل نرصة احلق وإعالء
كلمته.
 -4أراد اإلمام احلسني (ع) بشهادته فضح بني
أمية ،وإظهار وجههم احلقيقي أمام املأل ،فمن مل
يتورع عن قتل سبط رسول اهلل (صىل اهلل عليه
ّ
وآل��ه) وسبي بنات الرسالة من أجل املطامع
ّ
وامللذات ،فإنه مستعد أن يقتل مجيع الناس
ويرتكب الفواحش واملحرمات يف سبيل حتقيق
ما يريد.
 -5أراد اإلم��ام احلسني (ع) أن يظهر لألمة
اإلسالمية أمهية الدين اإلسالمي بحيث يضحي
ألجله بدمه الطاهر ،فإذا توقفت نرصة الدين
وإعالء كلمته عىل القتل والشهادة  ،فرتخص
لذلك حتى دماء املعصومني (عليهم السالم)
الذين هم أفضل اخللق عىل وجه األرض.

كاتب وكتاب

ُ
آية العبادة

ُ
القربان
الحسين..
ُ
الذي ُ
اإلنجيل
نعاه
(عليه السالم)

ال لِ َي ْع ُبدُ ِ
ْس إ ّ
{و َما َخ َل ْق ُت ا ِ
قال ّ
ون}.
جل جاللهَ :
جل َّن َواإلن َ
وقد ور َد يف احلديث الرشيف عن اإلمام الصادق (عليه السالم) يف قوله{ :إ ّ
ال
لِ َي ْع ُبدُ ِ
تصح إ ّ
ون} أي :إ ّ
ال ليعرفونّ ،
ال بعد املعرفة ،فام خلق
تتم وال
ّ
فإن العبادة ال ّ
اجلن واإلنس إ ّ
ال ليعرفوه وإذا عرفوه عبدوه ،فهو من باب إطالق السبب عىل
ّ
املسبب.
ّ
ِ
يف كتاب حتف العقول عن اإلمام أيب جعفر الباقر (عليه السالم) ،قال( :ال يقبل
ال بمعرفة ،وال معرفة إ ّ
عمل إ ّ
ال بعمل ،ومن عرف د ّلته معرفته عىل العمل ،ومن
مل يعرف فال عمل).
وجاء يف علل الرشائع ،بسنده عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) ،قال :خرج احلسني
ابن ع ّ
إن اهلل ّ
يل (عليهام السالم) عىل أصحابه فقال :هّأيا الناس ّ
جل ذكره ما خلق
العباد إ ّ
ال ليعرفوه ،فإذا عرفوه عبدوه ،فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من
سواه ،فقال له رجل :يا بن رسول اهلل ،بأيب أنت و ُا ّمي ،فام معرفة اهلل؟ قال (عليه
السالم) :معرفة أهل ّ
كل زمان إمامهم الذي جيب عليهم طاعته.
قال مص ّنف الكتاب الشيخ الصدوق عليه الرمحة :يعني بذلك أن يعلم أهل ّ
كل
أن اهلل هو الذي ال خُي ّليهم يف ّ
زمان ّ
كل زمان عن إمام معصوم ،فمن عبد ر ّب ًا مل يقم
ّ
وجل.
عز
احلجة ،فإنّام عبد غري اهلل ّ
هلم ّ
ّ
وإن األئمة األطهار ـ كام هو ثابت يف حم ّله ـ هم باب اهلل الذي منه يؤتى ،ولوالهم
ملا عرف اهلل سبحانه ،وإنهّ م السبب امل ّتصل بني السامء واألرض ،ووجه اهلل الذي
يتوجه إليه األولياء.
ّ
حممد (عليه السالم) ،فقلت
عن ابن عامرة عن أبيه قال :سألت الصادق جعفر بن ّ
له :لمِ َ خلق اهلل اخللق؟ فقالّ :
إن اهلل تبارك وتعاىل مل خيلق خلقه عبث ًا ،ومل يرتكهم
دى ،بل خلقهم إلظهار قدرته ،وليك ّلفهم طاعته فيستوجبون بذلك رضوانه،
ُس ً
وما خلقهم ليجلب منهم منفعة وال ليدفع هبم ّم�ضرة ،بل خلقهم لينفعهم
ويوصلهم إىل نعيم األبد.
يف هنج البالغة عن أمري املؤمنني (عليه السالم) :يقول اهلل تعاىل :يا بن آدم مل أخلقك
يل ،خّ
ألربح عليك ،إنّام خلقتك لرتبح ع ّ
فاتذين بدال من ّ
نارص لك من
كل يشء فإنيّ
ٌ
ّ
كل يشء.
ّ
{و َما
عز
عن أيب بصري قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن قول اهلل ّ
وجلَ :
ال لِ َي ْع ُبدُ ِ
ْس إ ّ
َخ َل ْق ُت ا ِ
ون} ،قال :خلقهم ليأمرهم بالعبادة ،قال :وسألته
جل َّن َواإلن َ
ون مخُ ْ ت َِل ِفنيَ إ ّ
ّ
{وال َيزَ ا ُل َ
ال َم ْن َر ِح َم َر ُّب َك َولِ َذلِ َك َخ َل َق ُه ْم}،
عز
عن قول اهلل ّ
وجلَ :
قال :خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رمحته فريمحهم.
دراج ،قال :قلت أليب عبد اهلل (عليه السالم) :جعلت فداك ،ما معنى
عن مجيل بن ّ
ال لِ َي ْع ُبدُ ِ
ْس إ ّ
{و َما َخ َل ْق ُت ا ِ
عز ّ
ون} ،فقال :خلقهم للعبادة،
قول اهلل ّ
وجلَ :
جل َّن َواإلن َ
خاصة أم عا ّمة؟ قال :بل عا ّمة.
قلتّ :
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كتاب يتناول يف طياته موضوع ًا فريد ًا من
نوعه ون��در م��ن بحثه تفصي ً
ال بالتحقيق
والتدقيق وذلك يف اثبات ذكر مصيبة سيد
الشهداء عليه السالم يف اإلنجيل ،فيبدأ
الكاتب بجولة عن االنجيل وحقيقته وتعدد
نسخه وترمجتها وم��ا هي عالقة اإلنجيل
ب��أه��ل البيت -عليهم ال��س�لام -وكيف
استشهدوا به ،ومن ثم يفصل البحث بام ورد
يف األناجيل بخصوص الذبح األعظم اإلمام
احلسني -عليه السالم -وينتهي بذلك إىل
أربع عرشة نتيجة مهمة.
وتعد هذه اإلطاللة الفكرية احلسينية من
ث�مار مؤسسة وارث األنبياء للدراسات
التخصصية يف النهضة احلسينية التابعة لقسم
الشؤون الفكرية يف العتبة احلسينية املقدسة.

االدبية

غس َل جبين الدهر
ّ

غ������� ّ����س�����لْ ج����ب��ي�ن ال������ده������ر ف����ه����و ُم����ع���� ّف����ر
��ر م����ا َرع������ت ُح�������ر َم ال��ن��ب��ي
وادف� ْ
��������ن ����ض���م���ائ� َ
�أق�����������س�����م ب�����ك�����ل ح�������ج�������ارة ٍ يف ك����رب��ل�ا
���م واث�������ق������� ًا �أنَّ ال�������س���م���ا
ب������ل ك�������ان ي����ع����ل� ُ
�����ة وال�����ه����� ًا
����ب امل������ن������ ّي� ِ
وم���������ش����ى اىل ج�����ي� ِ
م�����ن ك������ان ف� َ
�������وق ال�����رم�����ح ي�������س���ع���ى ر�أ�� ُ�����س������هُ
ق�����د َع�������س��� َع�������س ال����ل����ي� ُ
���ل ال����ه����ج����وع وث���ل���ة
���������ض����ب ف�����ارق�����ت ال����ك����رى
ف�����أك���� ُف����ه����م وال���� َع
ُ
واح������������ط ق����ل����ب����ي الي������������دي واق������و ُل������ه������ا
��ر ال�����ن� َ
وال�������س���ي� ُ
����زال ومل ي��ك� ْ�ن
��ف ق����د خ����� ِ��س� َ
ر ّت�����������ق ج��������راح�������� ًا ق�������د ف�����رت�����ه�����ا ام������ ّي� ٌ
�����ة
وا������س�����ع ك�������س���ع���ي���ك يف ال�������ص���ف���ا م���ت�������ض���رع��� ًا
ق�����ب�����ران ق�������د رف����������� َع ال�����ع�����ل� ُ
����ي م�����ك�����ان�����ة ً
َ
������������ز م����ك����ان����ة
ف����ك���������س����اه����م����ا ت������ب������ر ًا وع�
���م
ه��������ذا اب��������ن ف�����اط�����م� ٍ
����ة وذا م������ن ف����اط� ٍ
اب�����ك�����ي� َ
����ك ب����ال����ع��ي�ن ال�����ت�����ي ادم����������ت ل��ك��م

خ�ضري البياتي

���ر
وام���������س����ح اد َ
مي االر����������ض ف�����ال�����د ُم �أط����ه� ُ
يف ول��������������ده وال���������ظ���������امل���������ون جت������ّب�����رّ وا
�ب��ر
ق�������د ك�����������انَ ي�����ع�����ل� ُ
����م � ْأن ف����ي����ه����ا ُي�����ق� ُ
����ر
ع���ط�������ش���ان���ة ت����ر�����ض����ى ل����زي����ن����ب ُت������ؤ������س� ُ
م��������ا را َم درع���������������� ًا ال وال ي����ت����ع��ّثّ
�أ َو ه�����ل ُت���������ش� ُ
����ر
���ك ب���ل���ح���ظ� ٍ
��ة ق�����د ُي�����دب� ُ
���ر
ي��ت��رب�����������ص�����ونَ
َ
ال���������ص����ب����ح ح����ت����ى ُي����ق����م� ُ
م����ت����ح����د ُر
ق����������وم �� ُ���ص����ل����ب���� ُه����م
ف�������� ُ�����س������راة
ّ
ٍ
��ر
ق�������س���م��� ًا ب���ن���ح���ر ال�������س���ب���ط ف���������ا َز امل���ن���ح� ُ
�ب��ر
ي����ع����ل����و ع�����ل�����ى ج�����ب�����ل ال��������دم��������اء وي�����ع� ُ
����ر
و�أ ِم���������������لْ ب����ق����ل���� ِب����ك ل���ل���ح�������س�ي�ن َف�����ت������ؤج� ُ
ي���ن���ظ���ر
���ل���اء جت�������د ب�����ه�����ا م�������ن
يف ك��������رب�
َ
ُ
����ي ُي َ
������ر
������وق ُ
َق��������������در ًا وم��������ن رف���������� َع ال�����ع�����ل� ُ
ر
���������م م�������ن ال�
����������ف ون�������ي� ٍ
ٍ
و�أُق����������ي� َ
������ف م����ن��ب� ُ
�����ت ع���������زّ ت���������ص����د ُر
ِك�����ل�����ت�����اهُ �����م�����ا م�������ن ب������ي� ٍ
امل���ح���ج���ر
اه������دا َب������ه������ا و�أن�������������س������ال م���ن���ه���ا
ُ
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ُع َ
دت ولكن

جنالء عبد علي عمران

ُ
ينزف اجلرح مرار ًا
يف كل عام
وانا يف داخلي تهلع الروح وتفزع
يربق الدمع �سحاب ًا من �أمل...
تارك ًا يف عيني �س�ؤاال ً من عجب؟
"عدت ولكن ..هل من �سبب"
ُ
انا مذ كنت �صغريا احبو يف دنياي وا�س�أل؟
مال هذا الكون تغري..
مال هذا الكون يفزع..
و�سحاب ُتلجم فوق خيول دون مطر..
ُ
حتجب النور فليبق يف قعر الظلم..
ُعدت ولكن..
ا�س�أل الروح وا�س�أل ..مال هذا ال�شهر..
اذان ال�صالة �أحقاد ًا ُتكرب..
مال هذا ال�شهر �سجود ًا من دماءٍ ُطهر
ا�س�أل الروح وا�س�أل؟
مال هذا ال�شهر فيه اج�ساد تهوى وتقهر
اج�ساد ًا تتك�سر..
و�شفاه ُتكرب ..تعلو بعني اهلل وتب�صر
اهلل اكرب ..اهلل اكرب
وقلوب الزاكيات تب�صر وتت�صرب
"عدت ولكن"
ُ
عا�شر االيام فيه يحجب النور وي�سلب
عا�شر االيام فيه يدمع القلب ويك�سر
عا�شر االيام فيه يهوى يف الكون حممد (�صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم)
تارك ًا يف الكون ذاك ال�صرح يكرب
يا ح�سني ..يا ح�سني ..يا ح�سني
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الق ُ
ُ
بلة األخيرة

َ
ُ
َ
�����������ف ال������ط������ري� ُ
ر
�����ق وال ت�
وق�
�����������زال َت���������س��ي� ُ
ي�������ا ل�����ي�����ل� ً
����ة �����ص����ب����غ����تْ �����س����م����اه����ا ق�����ط� ٌ
����رة
�����ة حَل����م����ام����ة
ي�������ا ُح��������������زنَ �آخ�
�������������ر ري�������������ش� ٍ
ِ
����ب خ���ل��� َف���ه���ا
�ب��ر زي������ن� َ
ي������ا ������ص� َ
�����ب وامل�����������ص�����ائ� ُ
�����ر ِه
ي������ا ُك������ن������هَ �آخ�
�����������ر ن������ظ� ٍ
�����رة م� ْ
�������ن ُع������م� ِ
ِ
�����ر َك ي�����ا �����ش����ف����ا ُه ����س���ي���وف��� ُه���م
ِرف������ق������ ًا ِب������ َن������ح� ِ
َ
��������������دت ت����������و�أ ُم� َ
���������ك اخل��������ل��������و ُد ب���ك���رب�ل�ا
وول�
������ك ل����ق����د ن���������س����ي���� ُت� َ
ُخ���������ذين �إل�������ي� َ
���ك داخ����ل����ي
ُ
���������������وت ق�����������ص�����ي�����د ًة ف����ق���������ص����ي����د ًة
� يِّإن �أم�
��ي���ر ت�������رجت� ُ
������ف احل��������ي��������ا ُة ب�����������ص�����در ِه
وي�������ط� ُ
َ
�������������ل ���������س��������ور َة ال��������������د ِم ع����ال����ي���� ًا
اهلل ر َّت�
ُ
ي�����ت�����ن�����ق ُ
�������م ب���ي���ن���ن���ا
ّ�����ل امل�
��������������وت املُ��������ح�������� َّت� ُ
ال����ع����ل����ي����ل ت�������و َّك�������� ْأت
������ص��ب��ر ُع�������� ّك��������ا ِز
ي������ا
ِ
َ
������ئ ف����م����ق����ا ِت� ٌ
��������������ر َك ظ�������ام� ٌ
���ل
��������ر ده�
ُ
ال���������دَ ه� ُ
وال������ل������ي� ُ
����ة
�����ل ي������رق������دُ حت��������تَ �� َ���ش����ع����ر ُرق�����ي� ٍ
������ل ُق����رب� ٌ
وه������ن� َ
���ر تحُ َ ������� َم� ُ
�����اك خ����ل� َ
���ة
���ف ال����ن����ه� ِ
روح���������هُ
���ع ج���������ونَ ي���ه���م����� ُ��س َ
و�أك�������������ا ُد ا�����س����م� ُ
م�����������������واليَ ق����� ِّب�����ل�����ن�����ي لأُ
َ
ق�����������ت�����������ل م���������ر ًة
وت��������ظ� ُّ
���������اف ب����ع����ي����دة
�������ل �آخ������������������ر ُة املَ����������ط�
ِ
�ي��ر خ�����ل����� َف َ
�����ك ك� ُّ
����ر
������يء ث�����ائ� ٍ
وي�����������س� ُ
��������ل ��������ش� ً
����ع و�أق�����ف�����ل�����وا
������ب اجل�����م�����ي� ُ
ح����ت����ى اذا َت������� ِع� َ

ُمرت�ضى ا َ
حلمامي

����ش���م�������س ع����ي���� ِن� َ
���ر
ي�����ا
َ
���ك وال�������ظ���ل���ا ُم �� َ���ض����ري� ُ
ي�ر
����������ن
ِم
ْ
ِ
ن�����ح�����ر ج����������ونَ ف���������ص���� ْم���� ُت����ه����ا ت���ك���ب� ُ
�����������وق د ِم ُ
َ
�ي��ر
ل�������ل�������آنَ ف�
احل�������������س���ي�� ِ
ن َت�����ط� ُ
ر
��������ب ب������ال������ع������ي� ِ
�����ال َت���������س��ي� ُ
ت����ب����ك����ي وزي���������ن� ُ
أر�����������������ض ت������رج� ُ
ُ
����اء ت����ف����و ُر
وال
�����ف وال�����������س�����م� ُ
ُق�������� َب ٌ
�����ي احل���������و ُر
��������ل ك�����م�����ا ت����ل����ق����ى ال������ن������ب� َّ
�ي��ر
ل�����ك����� َّن�����م�����ا
ع�������م�������ر اخل����������ل����������و ِد َق�����������ص� ُ
ُ
������ص�����غ��ي��ر ُ
ر
���������ص��������دري
واحل�����������������س����ي��� ُ
ٌ
ن ك����ب��ي� ُ
ر
���ر الأخ�
�أن���������ا يف َد ِم ال���������ش����ط� ِ
ِ
�����ي������ر �أخ����ي��� ُ
����ه ُع�����������ص�����ف�����و ُر
�������وء ب�����ري�����������ش� ِ
ول������ق������د ي��������ن� ُ
َ
����������وق ال���������وج���������و ِد ف�����ك�����ن�����تَ ي�������ا ع�����ا������ش�����و ُر
ف�
ُم�����������س�����ت������أ ِن�����������س����� ًا ف������ف������را�������ش� ٌ
�����ة وزه������������و ُر
َ
ُ
ح�����ي�����ث ت��������دو ُر
ع����ل����ي����ك
ال��������ع��������راق
روح
ِ
ُ
ر
�������م�����������������ش�������� َّر ٌد ف�������أ�������س���ي�� ُ
��������م���������ح��������� َّر ٌق ف� ُ
ف� ُ
�أُخ���������������رى �أف���������اق���������تْ ح� َ
���ي����ن ن�����������ا َم ال������ن������و ُر
���ر
�أُخ��������������رى �����س����ي����م��ل� ُا ������ص� َ
�ب��ره�����ا ال����ت����ح����ري� ُ
����ه ُده�����������و ُر
ه����م���������س���� ًا وق���������د م�
������������ر ْت ع�����ل�����ي� ِ
ّ
�أُخ���������������رى ع�����ل�����ى �� َ���ش����ف����ت����ي� َ
���ي����ر
��������م �أط� ُ
���ك ث� َّ
�����ك ف�����ي� َ
����ك ال������ي� َ
������ل م�����ن� َ
واحل�������ب� ُ
ر
����ك َق���������ص��ي� ُ
اب ي�����ث�����و ُر
وع�������ل�������ى ج�������وان�������ب� ِ
������ه ال����������ُت���������رُ ُ
ُ
وق� َ
ي�ر
�����ق وال ت�
���������ف ال������ط������ري� ِ
�������������زال ت�������س� ُ

30

االدبية

ْ
صوت كربالء ...
نهضنا على ِ
بعد ان أسه ْبنا في النسيان!...
كعادتنا ،نوقظ عا�شوراء من حياتنا النائمة ،بعد ان نوقد النار حتت القدور..ونذبح القرابني ،ون�شارك حيدرعا�شور

ن�سهب يف الن�سيان ،لنتذكر �أننا مل ْ
نع�ش .فن�صحو على
نلملم بقايا حياتنا املنهوبة ،ال
�صوت طبول كربالء
ْ
ِبك
نقبل الق�سمة وال نعرف الرتاجع،
ونرفع �شعار :نه ِ
ُ
يا كربالء ارواحنا ..نه َ
ِبك يا ح�سني عهدنا.
كعادتنا ،ن�ؤجل كل �شيء اىل اجل ال ي�سمى ..ننزل
حل��داد..ن��رمم جراحاتنا
راية الث�أر ونرفع راية ا ِ
احلا�ضرة بجراحات ال�شمو�س االلهية ،ونحيي
اوجاع م�صائبنا باوجاع �أكرب م�صيبة عرفها التاريخ،
وندمت عليها الب�شرية وبكتها مالئكة ال�سماء.
من ي�ستطع
م�صيبة ال تو�صف وال تتوقف عند زمن ْ .
ان ي�صف لنا �صالفة ذبح الدين..؟ وهو يرتل �آيات
اهلل مبت�سما حمت�سبا را�ضيا مب��ا كتبه اهلل ل��هُ .
ف ُتوجه اهلل بال�شهادة وجعل ال�شفاء برتبه واالئمة
من ولده والدعاء م�ستجابا حتت قبته.
كعادتنا ،نح�ضر اىل كربالء ،ونعود اىل احل�سني،

الزائرين العزاء ،زائرون بوجوه مالئكة ي�شاركوننا
العزاء .يهتفون �أنهم ر�أو ُه ؟..ي�أتي اجلواب بالعني
ام بالعقل! .يهتفون انهم ر�أوه يف كل العيون ..يف كل
العقول بعدد الزائرين ،ما �أقربنا منه .نحن ن�صدق
قلوبنا وال نندم.
كعادتنا ،اول ع�شرة اي��ام من حمرم احل��رام تكون
لكربالء م�شاهد للحزن واجلزع .وح�سينيون عيونهم
ذبيحة على ذك��رى امل�صاب اجللل ،يفرت�شون كل
املدينة للعزاء لأحد ينظر يف وجه االخر �صدورهم
رحبة وجوههم مبت�سمة يت�صادمون بالأج�ساد
وهم يذكرون اهلل بالعظمة واحل�سني بال�شفاعة
خالعني عن انف�سهم كل هم بت�ؤدة كما لو كانوا يف
ال��وادي املقد�س طوى قرب ال�سبط املنتجب الذي
�سي�صطحبهم اىل جنة اهلل اخل��ال��دة ومينحهم
حريتهم يف الأر�ض.
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أطالل وأشباح...

تركة الملك شمعون في عين التمر
استطالع :محمد حميد الصواف
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َ
ساقتك ال��ص��دف أو ت��واف��رت لك
إذا
الظروف لزيارة عني التمر ذلك القضاء
امل�ترام��ي األط���راف ع�لى ب��ادي��ة العراق
الغربية س��وف تلحظ بالتأكيد أطالل
(شمعون) ذلك األث��ر املهيب ،الشاهد
عىل أجماد قوم رعوا هذه األرض كام رعت
ذكراهم.
أطالل إن زرهتا واقرتبت منها فانك سوف
تستنشق من عبق غبارها زه��و املايض
التليد ،فيام تستشعر عظمة األولني ،حيث
تقودك دون إرادتك لسرب أغوار املايض
السحيق فتسرتجع بمخيلتك حضارة
هنضت ثم افلت بعد أن عفت عليها
األزمان والدهور.
إىل الشامل الغريب من مدينة كربالء بمسافة
تبلغ  80كيلو مرتا ،تقطعها بني أمواج
الصحراء الضاربة يف األع�ماق ينتصب
قضاء عني التمر ،تلك الواحة املوغلة يف
القدم واملرتبعة يف بادية العراق الغربية،
التي ال تزال تشخص بني أجناهبا أطالل
تشهد عىل سرية األولني ومنجز املاضني
وتؤرخ للعصور الغابرة لتلك املدينة التي
مل تستسلم لقسوة السنني.
األطالل
عند مدخل القضاء اجلنويب ووسط احد
أحياء املدينة ،تتوسط األط�لال منازل
األه���ايل حيث ال تفصلها عنها سوى
بضع أمتار ،ا ّمنها اخلوف من االهنيار عدم
جتاوز السكان لالقرتاب منها أكثر ،السيام
إن أركان القرص املتبقية تشهق إىل الفضاء
بارتفاع ال يقل عن سبعة أمتار ،وسمك ما
تبقى منه يبلغ  8أمتار مربعة ،تفصل بني
الركنني مسافة  20مرتا عىل األقل يتصل
بينهام أساس اجلدار وبقايا البوابة ،كأن
واقع حال ما بقى يرمز إىل إشارة السالم،
للحد من االعتداء عليه ،فيام أخفى وراءه
جمموعة من الرسادق وفتحات الرساديب

وبعض األسس شبة املندثرة ،التي ال تزال
تساند األركان يف صمودها.
قرص شمعون ..التاريخ والتسمية
قرص شمعون تسمية ال تزال متداولة بني
أهل املدينة لالستدالل عىل تلك األطالل،
حيث تنسب كام يروي لنا أهل القضاء إهنا
بقايا الساللة اليهودية التي كانت أول من
استوطن املدينة حتى سقوطها بيد اجليوش
اإلسالمية يف الفتوحات األوىل ،ومل يتبقَ
من قراها سوى بعض اآلثار املرتامية حول
أط�لال القرص ،تنسب تسميته إىل آخر
ملوك املدينة الذي كان يدعى شمعون.
فينسب لنا احل��اج حسن ه��ادي فرحان
احد سكنه القضاء تسمية شمعون إىل ما
ت��واردت من األنباء عرب األجيال ،كون
املكان الذي تشخص وسطه األطالل هو
عبارة عن قرص ألحد امللوك وبالطه الذي
كان يتوىل من خالله حكم املدينة والرعية.
ويضيف ،حسب ما يقال إهنا كانت مملكة
عامرة يقطنها أبناء اجلالية اليهودية حتى
دخول جيش املسلمني هلا أثناء ما تسمى
بالفتوحات اإلسالمية ،إثر معركة خاضها
املسلمون بعد أن اقتحموا القرص الذي
حتصن به اليهود.
ّ
األساطري ال تزال حارضة
أما املواطن حممد سهيل أشار لنا خالل
حديثة إىل بعض الظواهر الغريبة التي
حتدث بني فرتة وأخ��رى مؤكدا إن هناك
من شاهد بعض الشخوص الشبحية وهي
تتنقل عرب األطالل حيث يقول« ،بعض
العوائل قطنت الرسادق املوجودة خلف
األطالل ولكنهم هجروها بعد فرتة قصرية

ملشاهدهتم األشباح تتنقل ليال يف املكان،
ب��اإلض��اف��ة إىل س�ماع بعض األص���وات
الغريبة مما اضطرهم إىل الرحيل».
وأض�����اف« ،أس���اس���ات ال��ق�صر كانت
شاخصة للعيان حتى وقت قريب لكن
جتاوز بعض املواطنني عليها عرب االستيالء
عىل الصخور وبناء املساكن فوقها تسبب
بطمر تلك األساسات ،ونتيجة لإلمهال
والعوامل البيئية هدم الطاق الرابط بيم
ركني القرص املطل عىل البوابة».
للتربك تتسلق النساء جدرانه!
اىل ذلك ال تزال بعض األعراف والتقاليد
املورثة متداولة لدى السكان املحليني حتى
االن« ،كالتربك هبذا األثر» ،فجرت العادة
خصوصا لدى النساء بالتربك من خالل
تسلق األطالل خصوصا جللب الرزق أو
استعجال الوالدة.
فقال سهيل« ،بعض النسوة جيازفن بتسلق
أع�لى األط�ل�ال ع�لى ال��رغ��م م��ن صعوبة
وخطورة األمر ويلقني عباءهتن من فوقها
العتقادهن ب��ان ذل��ك ال��ت�صرف جيلب
ال��رزق أو الستعجال احلمل وهو تقليد
متوارث عند أهايل املنطقة».
غياب احلامية املطلوبة
من جانبه عزا السيد إبراهيم شالل آمر
حرس املواقع االثرية يف قضاء عني التمر
ق ّلة التخصيصات وغياب الرعاية املناسبة
من دائ��رة اآلث��ار بعدم احلفاظ عىل هذا
اإلرث التاريخ .
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فقال« ،تم تشكيل قوة محاية اآلثار بعد ان
حلق باجلزء األعظم من القرص الرضر».
مبينا« ،دورنا يف الوقت احلايل يقترص عىل
احلراسة فقط ،علام إننا ال نملك الوسائل
الكافية حلامية هذه اآلثار».
وأش����ار« ،ن��ح��اول أن نحد م��ن جت��اوز
املواطنني ولكن كام شاهدتم إن املكان غري
حممي بعازل كسور حديدي أو أي يشء
آخر ،فضال إىل إن عددنا غري ٍ
كاف لتغطية
املواقع األثرية األخرى كحصن االخيرض
وغريه».
إمهال
وتعود تاريخ األطالل حسب ما أعلمتنا
اآلثارية ندى العبودي إىل احد القصور
املشيدة يف القرن السابع امليالدي و ُينسب
بناؤه إىل امللك اليهودي شمعون بن جابر
اللحمي.
وقالت« ،نستدل من اسلوب البناء فخامة
القرص فسمك اجلدران يبلغ مرتين عرضا
وبارتفاع سبعة أمتار ،فضال عن احتوائه
ع�لى العديد م��ن ال��ب��اح��ات والقاعات
الكبرية ،حيث تتضح للعيان بقايا اجلدران
واألسس وفتحات الرساديب».
وأش��ارت العبودي« ،اىل اآلن ال نملك
املخطط الكامل للقرص لعدم إج��راء أي
تنقيب خالل الفرتة املاضية ،كل ما تم
إجراؤه هو تصنيفه كأحد املواقع األثرية
فقط».

االســـــــرة

عاشوراء
ودور األسرة اإلصالحي
ال شك أن حركة اإلمام احلسني (عليه السالم) اإلصالحية كانت إسالمية
عىل املستوى العاملي من خالل موقعه الرشعي كإمام لإلسالم ومسؤول عن
املسلمني ،وقصته (عليه السالم) قصة اإلسالم يف تأصيل مفاهيمه وتركيز
خطوطه يف مواقع اإلنسان ،وبذلك تغدو قصة احلسني قصة اإلنسان كله،
ألن اإلسالم جاء من أجل أن جيعل اإلنسان يعيش معنى إنسانيته التي
أودعها اهلل يف تكوينه.
وعليه فال بد لنا يف كل سنة ان نقيم ذكرى عاشوراء أن نقف وقفة تأمل ..يف
كل تفاصيل هذه الذكرى وكل خطوة خطوة منها ،قبل واقعة الطف وحينها
وبعد واقعة عاشوراء لنرى يف عاشوراء وعي حركية اإلنسان كله ،فلقد
عشنا ونحن نفكر أن املرأة ال دور هلا يف حركة اإلصالح والرصاع ،والثورة،
وأصبح ما عشنا ُه شيئ ًا مقدس ًا ،وأصبحت فكرتنا التقليدية أن للمرأة البيت
وليس هلا الساحة العامة ،ولكن عاشوراء قالت لنا إن للمرأة دور ًا قيادي ًا مع
قيادة الرجل ،وبعد قيادته.
إن زينب (عليها السالم) كانت متثل رمز املرأة التي متلك عق ً
ال قيادي ًا ،وروح ًا
قيادية ،وصرب ًا وحتدي ًا قيادي ًا ،ومتلك أن حتتوي الواقع كله لتعرف كيف ختطط
له ،فلم تتحدث مع ابن زياد حديث ًا انفعالي ًا ،بل كان مدروس ًا حتى يف قوهلا
له (ثكلتك أمك يا بن مرجانة) .فقد أرادت أن تسقط عنفوانه يف جمتمعه،
وأسع سعيك وناصب جهدك
وكذلك عندما وقفت ختاطب يزيد (كد كيدك
َ
فلن متيت وحينا ولن متحو ذكرنا) فلقد كانت تفكر بكل كلمة من كلامهتا.
وكانت إنسانة تعيش التخطيط لكلامهتا كام كانت تعيش التخطيط حلركيتها،
متام ًا كأمها الزهراء (عليها السالم) يف حركتها من أجل احلق يف موقع عيل
(عليه السالم) فلقد كانت تقية يف خطبتها يف املسجد النبوي الرشيف ويف
حديثها مع النساء ،حيث تناولت املواضيع احلساسة التي تثري الرجال عندما
تنقل هلم نساؤهم ذلك ،وكانت متثل التحدي بتخطيط ،وكانت تنطلق
برساليتها من خالل فهمها للواقع وللذين يتحركون فيه .وهكذا كانت أمها
خدجية (عليها السالم) يف أسلوهبا العميل يف دعم واقع الدعوة اإلسالمية
األول ،فال يقل أحد إهنا قضية خاصة ...إهنا قضية تنطلق من عمق املسؤولية
اإلسالمية يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف قضايا الدعوة واحلركة
واجلهاد يف سبيل اهلل ،وذلك من خالل قوله تعاىل (واملؤمنون واملؤمنات
بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر )..سواء كان
املعروف سياسي ًا أو اقتصادي ًا أو اجتامعي ًا أو أمني ًا ،متام ًا كام هي مسؤولية
الرجل ،وعىل املرأة أن تتكامل مع الرجل يف عملية األمر باملعروف والنهي
عن املنكر عىل خط التغيري للواقع.
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مشاركات

سفير الحقيقة
حسين علي الشامي

اللون من ال عيل والنفس من ال حممد بربوع الذاكرة
املطهرة تربى عىل مجيل الرتبية اخلالقة التي سقاها اياه
ويص النبوة ومنتهى العلم عيل بن ايب طالب(عليه
السالم) .
كان عاملهم فيهم كالرمح الثابت بالرمل يعكس يف حربته
ضوء الشمس شديدا باحلق رحيام باملؤمنني ال يعرف
الغدر حتى لو كلفه االمر حياته .صاحب رسالة احلسني
مهم من دعوا احلسني
اىل العامل بأرسه جاء كوفان يستنهض َ
ويستقرئ وفاء أهل هذه املدينة غريبة االطوار واللحن
..عزف عود ابن مرجان أربك مجعهم بالنقود وبعض
اخلوف الشديد مل يستعمل معهم اال االكاذيب واخلدع
وفتوى من احدهم ان احلسني خرج عىل خليفة زمانه ..
من اخلليفة برأيك يا بن مرجانة وأنت تعلم ان احلسني
هو اخلليفة الذي خرج ليطلب بحقه املسلوب جهرا ..
مل يبق الكثري حتى اجتمع مجع غفري والكل خلف السفري
يصيل وما هي اال سويعة عىل اجلمع حتى فر اجلميع ليبقى
السفري جليس املسجد ينتظر من بعث خلف احلسني..
وما هي اال حلظات من الصمت املريع جاء اصحاب
الطبول يقرعون عىل االذان النبأ انه مطلوب للعدالة
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بمبلغ من امل��ال ملن ي��ديل عىل
واحل��اك��م اوىص
ٍ
الطريق اليه ..
مل يبق يف هذه املدينة التي تعج باملتعالني املتأسلمني
اال دار املسنة املسكينة طوعة وما ادراك ما طوعة
شجاعة باسلة رفضت اخلنوع للدرهم واخلوف
وقررت احلياة بكرامة فاختارت اخللود بذاكرة
املعروف  .احتوته يف داره��ا اال ان أفعى البيت
تسللت وسط الليل الكافر حيث القمر اخلجل
عن الظهور والنجوم النائحة عىل السفري الذي
وقع عىل الرمل وال احد اليوم معه ..
الوفاء هناك طاش وهرب وغادر مدينة العقارب
يبحث عن طيف أمل عله ينجد مابقى ،فاخلنوع
الزم الناس والكل االن يرفض احلرية حييطون
ب��ه م��ن ك��ل جانب يأبى امل��وت ب��ذل ي��ري��ده ان
يكون كرامة ،وبعد ساعات من القتال والعطش
القايس تذكر ان احلسني بطريقه اليهم وواجبه
ان يرجعه عن هؤالء الغافلني ،وحرصا عىل ان
يرجع احلسني اىل الديار أستسلم لينقذه من فتك
سيوفهم الناكرة جلميل القادم عليهم  ..وما هي
اال وقفة قصرية حتى صىل ركعتني وجدد العهد
بمعشوقه ليقرأ السالم عىل اسامع املدينة ويسقط
شهابا عىل الرمل تنمو بذوره شجرة خرضاء عند
مسجد الكوفة ليعيش سفري احلسني يف ضمري
االوفياء مثاال وقدوة ويف نفس الشجعان غرية
وكرامة ..فاإلنسان الذي ال يعرف معنى ما فعله
السفري ألجل احلسني ال يمكنه ان يدرك فضل
النبل واإليثار ..اختاره احلسني فكان ممثله االول
الذي انتهت كل مالمح السياسة االموية بقتله
حيث فضح كل يشء اذ مل يبقى عند قاتليه يشء
يعتذرون فيه لقتله .

تحقيقات
بشرية
تنمية

المكتبة الفيضية تفيض بالمخطوطات
والمصادر على طلبة مدرستها
حرصت احلوزات العلمية والشخصيات
العلامئية عىل تأسيس مكتبات تعنى بجمع
املصادر املخطوطاتية واحلجرية والكتبية
ملختلف انواع العلوم وامهها تلك التي
يستفيد منها طالب احلوزة .
وهذا ينطبق عىل احل��وزة العلمية يف قم
التي اسسها اية اهلل العظمى الشيخ عبد
الكريم احلائري ( 1355 --1276هـ)
سنة  1340هـ حيث امر بإنشاء مكتبة
خاصة هبا وقد بنيت املكتبة العا ّمة يف
هذه املدرسة يف  20مجادي الثاين 1343
هـ ق سنة  1349ويف يوم مولد السيدة
املعصومة عليها السالم تم افتتاحها
بشكل رسمي ومكاهنا كان يف اجلانب
الغريب من الطابق االعىل للمدرسة.

جتولت جملة «االح��رار» يف اروقة املكتبة
لتتعرف عىل ما فيها من كتب واقسام بغية
اطالع القارئ الكريم عىل تارخيها .
من حيث ادارهتا يف زمن مؤسسها الشيخ
احلائري كان أول من توىل إدارة املكتبة
هو ابن أخ الشيخ البهائي ثم انتقلت إىل
عبد احلسني صاحب الدار اي أيام املرجع
الشيخ آية اهلل احلائري حتى سنة 1377
ه��ـ ث��م ت��وىل بعده إدارة املكتبة جمتبى
حممدي العراقي حتى وفاته سنة 1381
هـ فيام يتوىل حسن رجبيان إدارهتا حاليا.
وجدنا يف املكتبة كتبا وقفها الشاه عباس
فضال عن الكتب التي أوقفها الشيخ
البهائي إىل املدرسة.
تم توسيع املكتبة وإضافة الكتب إليها إىل

36

بشرية
تحقيقات
تنمية

سنة  1423هـ يف مرحلتني قبل انتصار الثورة اإلسالمية :املرحلة
األوىل إ ّبان زعامة آية اهلل حسني الربوجردي (1380 - 1292
هـ) فتوسعت املكتبة وزيدت فيها كتب ثمينة ونادرة ،واملرحلة
الثانية كانت متزامنة مع زعامة آية اهلل الكلبايكاين حيث تم بناء
صالة كبرية.
ويف سنة 1416هـ ق تم ختصيص مبنى جديد للمكتبة يف اجلانب
الشاميل الرشقي من املدرسة وافتتح البناء اجلديد سنة 1423هـ
ق وتدعى هذه املكتبة اليوم مكتبة آية اهلل احلائري.
أقسام املكتبة
بعد التوسعة والتغيري الذي طال املكتبة اصبح من الرضوري
استحداث اقسام جديدة الدارهتا حيث تشكلت عدة أقسام يف
املكتبة وذلك توفريا لوقت الباحثني واملحققني وتسهيال لتناوهلا
أثناء البحث والتحقيق.
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ومن هذه األقسام:
خزانة املخطوطات ،وخ��زان��ة الكتب املطبوعة ،وقسم
اإلعارة ،وقسم الرسائل اجلامعية ،وقسم الكتب الرقمية.
وهنالك قسم فرع للفهرسة حيث يقوم بتنظيم الكتب
التي قد ال توضع يف مكاهنا من قبل القراء واخر للفهرسة
االلكرتونية الذي يضيف الكتب اجلديدة ،كام استحدث
قسم يتابع احلديث واجلديد من املعارف وكيفية التعامل
معها الضافتها اىل املكتبة.
وتضم هذه املكتبة صالتني للمطالعة :صالة عا ّمة تتسع
الكثر من  250مقعدا ،وصالة خاصة بالباحثني واملحققني
وخصوصا طلبة البحث اخلارج يف احلوزة  ،اضافة اىل صالة
املطبوعات حتتوي عىل  15عنوان جريدة يومية و 140عنوان
جملة ملختلف العلوم وتسع لـ  30قارئا.
الكتب واملوضوعات
بلغ عدد الكتب إىل هناية األربعينيات إىل ما يقارب 5000
جملد ووصل هذا العدد إىل زهاء  24500جملد إىل هناية
الستينيات وقد بلغ  90ألف جملد إىل سنة 1428هـ تتوزع
الوائلي
عىل  25موضوعاالشيخ
القرآن ،والتفسري،
صالحعلوم
رئيسيا ،منها:
واحل��دي��ث ،واألص����ول ،وال��ف��ق��ه ،والفهرسة وال�تراج��م
والرجال ،والفلسفة ،والكالم ،واملنطق ،والرصف والنحو،
واملعاين والبيان ،واألدعية والزيارات ،والتاريخ واجلغرافيا،
واللغة ،والطب ،واحلقوق ،وعلم النفس ،وعلم الرتبية،
وعلم األخالق ،والعرفان ،واملواعظ واملناقب ،ومصائب
أهل البيت (ع) ،والدواوين ،واألدب ويبلغ عدد الكتب
املخطوطة  2700جملد ،قام بفهرستها الشيخ رضا استادي.
والزال��وا يشرتون الكتب اجلديدة حيث تم رشاء 6000
كتاب من معرض طهران الدويل للكتاب االخري غري الكتب
التي هتدى للمكتبة.
يمكن للقراء والباحثني االعضاء يف املكتبة البحث عرب
أجهزة الكمبيوتر اخلاصة هبم عن عناوين الكتب التي
يريدوهنا ويرسل الطلب اىل مستودع الكتب مع اظهار بطاقة
العضوية فيحصلون عىل ما يريدون الكرتونيا.
الكتب مأخوذة من مستودع الكتاب إىل قاعة يف اهلواء الطلق
والباحثني من خالل الناقل للكتاب الذي حيملها.
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عام النزيف
ُ

كيف تتعاملون مع أوالدكم داخل ُ
الحسينية؟

ستندمون عىل ذبحي ..ألين سأذهب شهيدا ألعظم (ال)
وسوف تذبحون من بعدي وانتم خاضعون بأقذر نعم!
سوف يذبحكم من تنتخبوهنم..
وسوف يؤرقكم ذبحي يف كل حلظة ..حني تتذكرون
عبد اهلل الرضيع وزينب..
بعد ساعات سأوقع عىل مويت ولن اوقع عىل الذلة!
هذا هو الفرق!
اوقع عىل املوت ال عىل الذلة!
ومنذ أنا!! ستوقعون عىل االثنني!!!
تعال..
تعال اهيا الرمح..
رس يب نحو الشام..
امتدّ يب عىل طول الفرات
امحلني
وال تقلق حني اتلفت لكي ادل الرماح عىل الطريق
فخلفي الف جيل سوف يتيه !!
انا احلسني بن عيل بن ايب طالب  ..مؤسس انتصار الظمأ
عىل االهنار الفاشلة .
كل عام ونزيف بألف خري.
* من صفحة الدكتور حسني القاصد عىل الفيس بوك.

*احرص واحريص عىل الطلب من اطفالكم املشاركة معكم
يف املراسم باالتفاق معه مسبقا عىل ذلك  .فريفع يده وقت
الدعاء ويعزي عىل صدره يف حال العزاء.
* يرفع صوته بالصالة عىل حممد وآله مع اآلخرين ويقف يف
وقت الوقوف .
* إن مشاركة الطفل يف هذه املراسم يفتح تركيزه ملا حيدث
حوله فيكون مرتقب ًا ملا عليه فعله.
* احريص عىل اشباع طفلك قبل اخلروج من املنزل بوجبة
غذائية مفيدة ان كان ِ
معك أو مع والده
* اذا كان الطفل كثري احلركة بطبعه اسمح له بمساعدة الكوادر
احلسينية يف أعامهلم من قبيل توزيع املناديل أو املاء أو محل كيس
جلمع املناديل املستخدمة وما إىل ذلك ،طبعا بعد أخذ اإلذن من
كوادر املجلس.
*أخري ًا امتدح سلوك ابنك االجيايب واشكره عىل فعله واشعره
بفخرك النضباطه وانك سعيد بتواجده معك وترغب كثريا
احضاره املجلس القادم.
* حاول اسامعه كلامت الشكر والثناء من غريك يف حال ساعد
وساهم يف اخلدمة احلسينية حتى وان طلبتك ذلك من قريب
لك أو صديق دون أن يالحظ ذلك .

أعمال تنظيف ش���باك المرقد
العلوي الطاهر ـ 1967

قضايا لغوية
املبنية
ه��ن��ال��ك ب��ع��ض ال��ك��ل�مات ّ
منونة حين ًا ،وغري
وأشباهها تكون ّ
منونة حين ًا آخر ،كأن تسمع شخص ًا
ّ
يتحدث يف أم��ر معني ال يرضيك؛
فتقول ل��ه َ :ص�� ْه ( ،بسكون اهل��اء
من غري تنوينها) .فكأنك تقول له:
اسكت ع��ن ال��ك�لام يف ه��ذا األم��ر
اخل���اص ،ول� َ
��ك أن تتكلم يف أمر
آخ��ر إن شئت .أم��ا إذا قلتٍ :
صه
(بالتنوين) فمرادك :ات��رك الكالم
مطلق ًا يف مجيع املوضوعات؛ ال يف
موضوع معني.
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أبو الفضل العباس في روايات المعصومين (عليهم السالم)

عن عيل بن احلسني عليه السالم إنه نظر يوم ًا إىل عبيد اهلل بن العباس بن عيل عليه
السالم ،فاستعرب ،ثم قال« :ما من يوم ،أشد عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله من
يوم أحد ،قتل فيه عمه محزة بن عبد املطلب ،أسد اهلل وأسد رسوله .وبعده يوم
مؤتة ،قتل فيه ابن عمه جعفر بن أيب طالب .وال يوم كيوم احلسني عليه السالم،
ازدلف إليه ثالثون ألف رجل ،يزعمون أهنم من هذه األمة ،كل يتقرب إىل اهلل
عز وجل بدمه ،وهو ّ
يذكرهم باهلل فال يتعظون ،حتى قتلوه بغي ًا وظل ًام وعدوان ًا».
ّ
ثم قال عليه السالم« :رحم اهلل العباس ،فلقد آثر ،وأبىل ،وفدى أخاه بنفسه،
عز وجل منهام جناحني يطري هبام مع املالئكة يف
حتى ُقطعت يداه ،فأبدله اهلل ّ
اجلنة ،كام جعل جلعفر بن أيب طالب عليه السالم ،وإن للعباس عند اهلل تبارك
وتعاىل منزلة يغبطه هبا مجيع الشهداء يوم القيامة».
وعن اإلمام الصادق عليه السالم« :كان عمنا العباس بن عيل نافذ البصرية،
صلب اإليامن ،جاهد مع أيب عبد اهلل عليه السالم ،وأبىل بال ًء حسن ًا ،ومىض
شهيد ًا».
ويف زيارة الناحية ،عن موالنا اإلمام املهدي إمام زماننا وسيد عرصنا :السالم
عىل العباس ابن أمري املؤمنني ،املوايس أخاه بنفسه ،اآلخذ من غده] ألمسه،
الفادي له ،الواقي ،الساعي إليه بامئه ،املقطوعة يداه ،لعن اهلل قاتليه.

ٌ
مغفورة ذنوبكم

ورد يف كتب كامل الزيارات والبحار واملستدرك وجامع األحاديث :عن داود بن كثري ،عن أيب عبد
اهلل الصادق (عليه السالم) قالّ :
لزوار
(إن فاطمة عليها السالم بنت حممد «صىل اهلل عليه وآله» حترض ّ
قرب ابنها احلسني «عليه السالم» فتستغفر هلم ذنوهبم).

رفع العذاب عن مقبرة كاملة

كان يف يزد رجل صالح فاضل مشتغل بنفسه ومواظب لعامرة رمسه يبيت يف الليايل بمقربة خارج بلدة يزد تعرف باملزار وفيها مجلة
من الصلحاء وكان له جار نشأ معه من صغر سنه عند املعلم وغريه إىل أن صار عشار ًا وكان كذلك إىل أن مات ودفن يف تلك املقربة
قريب ًا من املحل الذي كان يبيت فيه الرجل الصالح املذكور ،فرآه بعد موته بأقل من شهر يف املنام يف زي حسن وعليه نرضة النعيم
فتقدم إليه وقال له  :إين أعلم بمبدئك ومنتهاك وباطنك وظاهرك ومل يتبني عملك مقتضي ًا إال للعذاب والنكال  ،فبم نلت هذا املقام؟
قال :نعم األمر كام قلت كنت مقي ًام يف أشد العذاب من يوم وفايت إىل أمس وقد توفيت فيه زوجة األستاذ أرشف احلداد ودفنت يف
هذا املكان وأشار إىل طرف بينه وبينه قريب من مئة ذراع  ،ويف ليلة دفنها زارها أبو عبد اهلل عليه السالم ثالث مرات ويف املرة الثالثة
أمر برفع العذاب عن هذه املقربة فرصت يف نعمة وسعة وخفض عيش ودعة .
فانتبه متحري ًا ومل تكن له معرفة باحلدّ اد وحمله ،فطلبه يف سوق احلدادين فوجده فقال له  :ألك زوجة ؟ قال  :نعم توفيت باألمس
ودفنتها يف املكان الفالين وذكر املوضع الذي أشار إليه .
قال  :فهل زارت أبا عبد اهلل عليه السالم ؟ قال  :ال  .قال  :فهل كانت تذكر مصائبه ؟ قال  :ال  .قال  :فهل كان هلا جملس تذكر فيه
مصائبه ؟ قال  :ال  .فقال الرجل  :وما تريد من السؤال ؟ فقص عليه رؤياه قال :كانت مواظبة عىل زيارة عاشوراء .
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إعــــــالن
جنة التحضري ّية ملهرجان ربيع الشهادة الثقا ّ
أعلنت ال ّل ُ
والعباسية
احلسينية
العاملي الذي ُتقيمه األمانتان العا ّمتان للعتبتني
يف
ّ
ّ
ّ
ٍ
كتاب عن اإلمام احلسني (عليه السالم) للعام القادم التي ّمتت اإلشارة
املقدّ ستني عن رشوط االشرتاك يف مسابقة تأليف
اليها يف حفل ختام املهرجان.
ُ
املسابقة ستنحرص بالتأليف فقط وستكون تبع ًا للمحاور اآلتية:
الفقهية أو العقائد ّية أو
النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله وسلم) باإلمام احلسني (عليه السالم) يف ضوء املعطيات
ّ
 عالقة ّالرتبو ّية.
اإلصالحية.
الروحية أو القياد ّية أو
شخصية اإلمام احلسني (عليه السالم) ،وسامهتا
 خصائصّ
ّ
ّ
العلمية.
الثقافية أو
 أثر اإلمام احلسني (عليه السالم) يف الفكر اإلنساين ومعطياتهّ
ّ
العاشورائية (ينابيعها ،وغاياهتا).
القضية
ّ
ّ
 سرية اإلمام احلسني (عليه السالم) وفكره.احلسينية (مبانيها ،وآثارها).
 الشعائرّ
العلمية باملواصفات املذكورة أدناه:
وقررت ال ّلجنة أن ُيرسل الكتاب املؤ َّلف من قبل الباحث اىل اللجنة
ّ
ّ
أ .أن ال ّ
يقل الكتاب عن ( )150ورقة.
ب .أن تكون الكلامت ( )250كلمة للصفحة الواحدة.
جـ .حجم الورق يكون (.)A4
د .حجم ّ
اخلط ( )16واهلامش بحجم (.)14
هـ .نوع اخلط يكون (.)Simplified Arabic
و .أن يمتاز الكتاب باجلودة واالبتكار.
العلمية وبرنامج االستالل.
زُ .يعرض الكتاب عىل ال ّلجنة
ّ
هذا وقد حدّ دت ال ّل ُ
جنة جوائز للفائزين الثالثة األوائل وحسب ما ييل:
أجنبية فض ً
ال عن
* اجلائزة األوىل ( )15.000.000مخسة عرش مليون دينار عراقي مع طباعة وترمجة الكتاب اىل لغة
ّ
الذهبي.
الدرع
ّ
عراقي مع طباعة الكتاب فض ً
ال عن الدرع الفضيّ .
* اجلائزة الثانية ( )12.000.000اثنا عرش مليون دينار
ّ
عراقي مع طباعة الكتاب فض ً
الربونزي.
ال عن الدرع
* اجلائزة الثا0لثة ( )9.000.000تسعة ماليني دينار
ّ
ّ
وقد ّبينت ال ّل ُ
ستتم طباعتها مجيعهاّ ،
جنة ّ
العلمية
وأن ال ّلجنة
العلمية
مقبولية وموافقة اللجنة
أن املؤ َّلفات احلائزة عىل
ّ
ّ
ّ
ّ
أكاديميني وثالثة من
رئيس اللجنة ،وتتأ ّلف هذه اللجنة من أربعة أساتذة
لتقييم الكتاب تتأ ّلف من سبعة أعضاء أحدهم ُ
ّ
ٍ
العلمية الرشيفةّ ،
األول1440 /هـ) ذكرى والدة الرسول
وإن آخر
فضالء احلوزة
موعد لتسليم املؤ ّلفات ( /17ربيع ّ
ّ
األكرم (صلىّ اهلل عليه وآله وسلم) و ُيس ّلم مرشوع البحث كام ً
الذاتية للباحث.
ال مصحوب ًا بالسرية
ّ
وللمزيد من املعلومات واالستفسار التواصل عربrabee@alkafeel.net / almaaref@alkafeel.net / -:
 .inahj.org@gmail.comأو عىل األرقام التالية:
( )07723757532و ( )07728243600و (. )07815016633

