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التوسعة امتداد
 32لعبق العترة الطاهرة ..
نس���حة ش ّباك ضريح سيد الش���هــــــــــــداء تشارك في المحفل
 50الحسيني في لندن
ُص ْ
نعت بأيادي كادر متحـــــــــــــــف العتبة الحسينية المقدسة

افعلموا وجهلنا؟ ...هذا ما ال يكون!
هذه العبارة ختم هبا اإلمام احلسني عليه السالم حديثه لرجل كويف التقى به يف طريقه اىل كربالء  ،وعند التأمل فيها نستخلص نتيجة
مهمة اال وهي اخلطأ او الوهم الذي يقع فيه البعض عندما يقرتح عىل املعصوم القيام بعمل ما او ينصح املعصوم بان ال يقوم هبكذا
عمل ،كام هو احلال ملن التقى هبم اإلمام احلسني عليه السالم فان البعض منهم ينصح اإلمام بالعدول عن اخلروج اىل الكوفة  ،وهذا
هو حمل االشكال  ،فهل انتم تعلمون واحلسني عليه السالم جيهل ؟ حاشاه .
هذا االمر نعيشه اليوم فاملرجعية التي افنت عمرها بالدراسة والتدريس والوعظ والزهد ونرش العلوم ووصلت ما وصلت اليه من
معينة وكأنه يعلم واملرجعية ال تعلم  ،نعم العصمة
مكانة مرموقة جعلت املاليني يقلدوهنا ينربي لنا البعض ليميل عىل املرجعية اراء ّ
لالئمة عليهم السالم ولكن املكانة التي وصل اليها السيد عيل احلسيني السيستاين دام ظله مل تات من فراغ بل حتى فيها توفيق اهلي
بدليل مواقفه الرصينة يف حل الكثري من االشكاالت املستعصية التي تعرض هلا العراق وحكومته فتأيت احللول السليمة من سامحته
لتجنب العراق ازمة وحمنة .
فليس من املنطق ان ُيطلب من املرجعية ان تصدر بيانا او حكام وفق راي الطالب.

سورة النمل
��ان هَّ ُ
َف َلماَّ َجاء ُس َ��ل ْيماَ َن َق َ
ال َأتمُِدُّ و َن ِن بِماَ ٍل َفماَ آ َت يِ َ
الل َخيرْ ٌ مِّمَّا آ َت ُاكم َب ْل َأن ُتم
ون {النملْ }36/ار ِج ْع إِ َل ْي ِه ْم َف َلن َْأتِ َي َّن ُه ْم بِ ُجن ٍ
بهِ َ ِد َّيتِ ُك ْ��م َت ْف َر ُح َ
ُود لاَّ ِق َب َل
لهَ ُ م بهِ َ ا َو َلن ُْخ ِر َج َّن ُهم ِّم ْن َها َأ ِذ َّل ًة َو ُه ْم َص ِ
ون {النملَ }37/ق َ
اغ ُر َ
ال َيا َأ هُّ َيا
املَ أَ ُ
ون ُم ْس ِ��ل ِمنيَ {النملَ }38/ق َ
ال
ل َأ ُّي ُك ْم َي ْأتِينِي بِ َع ْر ِش َ��ها َق ْب َل َأن َي ْأ ُت يِ
وم ِمن َّم َق ِ
ال ِّن َأ َنا آتِ َ
ريت ِّم َن جِْ
ام َك َوإِنيِّ َع َل ْي ِه َل َق ِو ٌّي
ِع ْف ٌ
يك بِ ِه َق ْب َل َأن َت ُق َ

َأ ِمنيٌ {النملَ }39/ق َ
َاب َأ َنا آتِ َ
ال ا َّل ِذي ِعندَ ُه ِع ْل ٌم ِّم َن ا ْل ِكت ِ
يك بِ ِه َق ْب َل َأن
َي ْر َتدَّ إِ َل ْي َك َط ْر ُف َك َف َلماَّ َرآ ُه ُم ْست َِق ًّرا ِعندَ ُه َق َ
ال َه َذا ِمن َف ْضلِ َر يِّب لِ َي ْب ُل َو يِن

��ك ُر َأ ْم َأ ْك ُف ُر َو َمن َش َك َر َفإِ َّنماَ َيشْ ُك ُر لِ َن ْف ِس ِ
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��ها َن ُ
نظ ْر َأ هَ ْتت َِدي َأ ْم َت ُك ُ
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ال َن ِّك ُروا لهَ َا َع ْر َش َ
َك ِر ٌ
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يل َأ َه َك َذا َع ْر ُش ِ��ك َقا َل ْت
ون {النملَ }41/ف َلماَّ َج ْ
ا َّل ِذ َ
َك َأ َّن ُه ُه َو َو ُأوتِينَا ا ْل ِع ْل َم ِمن َق ْب ِل َها َو ُك َّنا ُم ْس ِ��ل ِمنيَ {النملَ }42/و َصدَّ َها
َم��ا َكا َنت ت َّْع ُبدُ ِمن ُد ِ
ين {النمل}43/
ون اللهَِّ إِنهَّ َ ا َكا َن ْت ِم��ن َق ْو ٍم َك ِاف ِر َ
ل ًة َو َك َش َ��ف ْت َعن َسا َق ْي َها َق َ
يل لهَ َا ا ْد ُخ يِل الصرَّ ْ َح َف َلماَّ َر َأت ُْه َح ِس َ��ب ْت ُه جُ َّ
ِق َ
ال

ص ٌح مُّم ََّر ٌد ِّمن َق َوا ِر َير َقا َل ْت َر ِّب إِنيِّ َظ َل ْم ُت َن ْف يِس َو َأ ْس َ��ل ْم ُت َم َع
إِ َّن ُ
��ه رَ ْ
ُس َل ْيماَ َن للِهَِّ َر ِّب ا ْل َعالمَِنيَ {النمل}44/

تفسيرالسورة
 ) 3 6فلام جاء س��ليامن اي الرس��ول وما أهدت إليه قال أمتدونني بامل فام اتاين
اهلل من النبوة وامللك الذي ال مزيد عليه خري مما اتيكم فال حاجة يل إىل هديتكم
وال وق��ع هلا عندي بل أنتم هبديتكم تفرح��ون ألنكم ال تعلمون اال ظاهرا من
احلي��اة الدنيا (  ) 37ارجع أهيا الرس��ول إىل بلقيس وقومها فلنأتينهم بجنود ال
طاقة هلم بمقاومتها وال قدرة هبم عىل مقاتلتها ولنخرجنهم منها من س��با أذلة
بذه��اب ما كانوا فيه من العز وهم ارساء مهان��ون (  ) 38قال يا أهيا املأل أيكم
يأتيني بعرشها قبل ان يأتوين مسلمني (  ) 39قال عفريت خبيث مارد من اجلن
ان��ا آتيك به قبل ان تقوم من جملس��ك واين عىل محله لق��وى امني ال اختزل منه
شيئا وال أبدله (  ) 40قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد
إليك طرفك (  ) 41قال غريوا هيئته وش��كله ننظر أهتتدي أم تكون من الذين
ال هيتدون إىل معرفته (  ) 42فلام جاءت قيل أهكذا عرشك تشبيها عليها زيادة
يف امتح��ان عقلها قالت كأنه ه��و ومل تقل هو هو الحتامل أن يكون مثله وذلك
من كامل عقلها وأوتينا العلم من قبلها وكنا مس��لمني قيل هي من تتمة كالمها
كأهنا ظنت انه أراد بذلك اختبار عقلها واظهار معجزة هلا فقالت وأوتينا العلم
بك�مال قدرة اهلل وصحة نبوتك قبل هذه احلال��ة (  ) 43وصدها ما كانت تعبد
من دون اهلل اي وصدها عبادهتا الش��مس عن التقدم إىل اإلسالم اهنا كانت من
ق��وم كافرين (  ) 44قيل هلا ادخيل القرص وقيل عرصة الدار فلام رأته حس��بته
جلة وكش��فت عن س��اقيها قال إنه ان ما تظنيه ماء رصح ممرد مملس من قوارير
من الزجاج قالت رب انى ظلمت نفيس بعباديت للش��مس وقيل بظني بسليامن
فإهنا حس��بت انه يغرقها يف اللجة وأس��لمت مع سليامن هلل رب العاملني فيام امر
به عباده .

أخبار

ومتابعات

•فريق خبراء وفد المرجعية الدينية العليا المكلف من قبل سماحة السيد علي
الحسيني السيستاني (دام ظله) ينجز أزمة مياه الشرب للبصرة ويس ّير طائرات
تراقب التجاوزات.
• (محمد الحلبوسي) رئيس البرلمان العراقي:
ان اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون بالمواصفات والمعايير
والشروط التي حددتها المرجعية الدينية العليا والحل األمثل
لالختيار يكون بحوار عراقي بعيدا عن أي تدخالت خارجية
وإقليمية.

الوقف الشيعي يطلق موقعا الكترونيا على شبكة االنترنيت
أطلق ديوان الوقف الشيعي موقعه االلكرتوين اجلديد عىل شبكة االنرتنيت بحلة
جديدة ليتامشى مع احتياجات وتطلعات اجلمهور ,أكد ذلك (حيدر جلوخان)
مدير اإلعالم والعالقات العامة بالديوان ,مضيفا انه تم تصميم املوقع االلكرتوين
اجلديد بشكل يتيح للمواطنني متابعة أخبار ونشاطات كافة مؤسسات ودوائر
ومديريات ديوان الوقف الشيعي يف بغداد واملحافظات ،موضحا ان املوقع صمم
بأسلوب يمكن من خالله تصفح نوافذ املوقع االلكرتوين والتفاعل معه بكل
سهولة السيام نافذة األخبار التي يمكن من خالهلا االطالع عىل أخر األخبار
والنشاطات والتقارير فضال عن إتاحة التفاعل واالتصال املبارش بديوان الوقف
الشيعي ومكتب شؤون املواطنني يف الديوان.

عملية (عاشوراء األولى) للحشد الشعبي تفكك خلية إرهابية خططت الستهداف المواكب الحسينية
فككت قوات احلشد الشعبي ،خلية إرهابية كانت ختطط الستهداف
املواكب احلسينية شامل قضاء املقدادية يف حمافظة دياىل ،فيام متكنت من
تدمري  8عبوات ناسفة .وقال احلشد الشعبي يف بيان إن “اللواء  24باحلشد
الشعبي نفذ عملية (عاشوراء األوىل) لتعقب اخلاليا اإلرهابية التي حتاول
استهداف املواكب احلسينية بإرشاف قيادة عمليات حمور دياىل ومشاركة
كتيبة إسناد حمور دياىل .وأضاف أن العملية اسفرت عن تفكيك خلية
ارهابية كانت ختطط بعمليات ارهابية الستهداف جمالس العزاء واملواكب
احلسينية يف شامل املقدادية ،فضال عن تدمري  8عبوات ناسفة.

باألرقام

• ( ) 60مليار دوالر حجم االحتياطي من العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي
ويغطي  % 170من حجم الكتلة النقدية للعملة المحلية...

• ( )٦٦مليون دينار صيانة عدد من الطرق الخارجية
في محافظة كربالء المقدسة .حسب وزارة االعمار
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة.

• ( ) 2463مليون ين ياباني ما يعادل(  ) 22مليون
دوالر قرض للعراق ّ
وقعت على استالمه وزارة
المالية من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي...
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• هيئة الحشد الشعبي (مكتب البصرة) تعلن عن تشكيل
قوات التعبئة االحتياطية (التطوعية) مكونة من عشرة ألوية
لمساندة الحشد والقوات األمنية في حماية الممتلكات العامة
وتقديم العون والخدمات لألهالي

• شعبة الرعاية العلمية في مديرية شهداء كربالء
المقدسة تواصل استقبال الطلبة من ذوي الشهداء
المتقدمين للدراسة الجامعية االولية الصباحية على قناة
ذوي الشهداء..

• (مرتضى آقائي) مدير عام شؤون العتبات المقدسة بمنظمة الحج
والزيارة اإليرانية :ان رسوم تأشيرة الدخول إلى العراق لزيارة أربعينية
اإلمام الحسين عليه السالم تدفع بالدينار العراقي وسيتم البدء بتسجيل
أسماء الزائرين عن طريق منظومة سماح أو المراكز المرخص لها من
قبل منظمة الحج والزيارة.

ٌ
مسيرة عاش����ورائ ّية حاشدة تجوب
شوارع ديربورن بوالية ميشيغان
األمريك ّية

مصور العتبة الحسينية المقدسة
يحصد المركز االول في البحرين

حصد مصور قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة (حسنني
فيصل الرششاحي) املركز األول يف مسابقة (عاشوراء بعيون
مبرصة) الدولية للتصوير الفوتوغرايف يف مملكة البحرين الذي
شارك فيها  136مشاركا بأكثر من  400صورة.فيام جاء باملركز
الثاين املصور البحريني (حسن االسكايف) ،اما املركز الثالث كان
من نصيب املصور السعودي (أمحد حممد األمحد) .وذكرت(نجاة
الفرساين) مديرة املسابقة إن املعرض رغم انه يف نسخته االوىل
لكن املشاركة فيه تعدت توقعات املنظمني فقد كانت مشاركة
واسعة عىل املستوى املحيل والعريب .وبينت الفرساين ان عدد
املصورين املشاركني من مملكة البحرين ( )٦٧ومن العراق ()٤٦
مصورا ،اما اململكة العربية السعودية فقد شارك  ١٧مصورا
ومشاركة واحدة من مرص وواحدة من السويد.
يذكر ان الرششاحي من مصوري العتبة احلسينية املقدسة ،له
مشاركات وجوائز حملية ودولية كان اخرها املركز االول يف
مسابقة (حب املحرم) الدولية الثالثة لصورة االربعني التي
اقيمت يف إيران.
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ُ
األمريكية
مدينة ديربورن يف والية ميشيغان
شهدت
ّ
ورفعت فيها الرايات
مسري ًة حاشدة التحفت السواد ُ
والشعارات الرافضة للظلم ،جمدّ د ًة البيعة لشهيد كربالء
اإلم��ام احلسني(عليه السالم) خمرتق ًة ش��وارع املدينة،
حمبي وأتباع أهل البيت(عليهم
وشارك فيها اآلالف من ّ
السالم) وه��م يستذكرون ملحمة ع��اش��وراء ذكرى
ملحمة انتصار ال��دم عىل سيف البغي والطغيان،
وترسيخ ًا ملصاديق ال��والء والوفاء لرسالة التضحية
احلسيني ،وذل��ك ضمن
واإلب���اء واالق��ت��داء بالنهج
ّ
فعاليات وأنشطة مرشوع عاشوراء يف الوالية.
ّ
وأك��د املشاركون يف املسرية التي تنطلق ّ
ّ
كل عام يف
مثل هذا اليوم من عاشوراء ّ
أمس
أن العامل اليوم يف ّ
احلاجة اىل استلهام العرب وال��دروس من ثورة اإلمام
احلسني(عليه السالم) عىل الظلم ودعوته للوحدة
عاملية ّ
لكل املجتمعات
والسالم والتسامح ،وإنهّ ا منارة ّ
املتط ّلعة للحر ّية والتغيري.

الخطبة االولى

الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي في الصحن الحسيني الشريف 2018/9/21

أصحاب الحسين..
بصيرة أنتجت الواقعة

ّ
أن ح��دي��ث ع��اش��وراء
ٌ
يتكرر ،بمعنى
حديث
ّ
ّ
أن األح��داث التاريخ ّية
دائمًا فيها منهج ّ
يمثل
منهج الحسين (عليه
ال���س�ل�ام) ،وإن ك��ان
صاحب المنهج ليس
األئ��م��ة األط��ه��ار
م��ن
ّ
(عليهم السالم) وليس
م��ع��ص��وم��ًا ك��ش��خ��ص
المعصوم

املعصوم ،ولكن كمنهج دائ ًام
يوجد منهج أو توجد جهة أو
شخص يمثّل هذا املنهج ،سوا ًء
العاشورائي
أطلقنا عليه املنهج
ّ
احلسيني أو املنهج
أو املنهج
ّ
امل��ح� ّ�م��دي وم��ا شئت فعبرّ ،
وأيض ًا يف الطرف اآلخر يوجد
هذا املنهج املنحرف عن احلقّ
يف الطرف املقابل ،سوا ًء أطلقنا
��وي ،املنهج
عليه املنهج األم� ّ
ين املنهج املنحرف ،أيض ًا
الشيطا ّ
شئت فعبرّ .
ما َ
األول أن تكون
وال ُبدّ للمنهج ّ
ل��ه م��ق� ّ�وم��ات ،واملنهج الثاين
مقومات ،ع�ّب�رّ عنها
أيض ًا له ّ
بمقومات أو عبرّ عنها بمبادئ
ّ
منحرفة أو ع�ّب�رّ عنها دنيا أو
عبرّ عنها بام شئت ،لكن عندما
نعرض املشهدين مع ًا سرتى
األول كالشمس يف
املشهد
ّ
رابعة النهار وضوح ًا ،واملشهد
الثاين كالليل املظلم املعتم الذي
ال يغيب عن الفاحص املتد ّبر،
كل ِ
حج ٌة عىل ّ
منصف
فاألول ّ
ّ

ّ
إن احلديث عن يوم
ع��اش��وراء وام��ت��داد
ُ
حديث األمس
يوم عاشوراء
ال��ع��ارش م��ن امل��ح� ّ�رم وم��ا بعد
��رم ،وه��ذه
ال��ع��ارش م��ن امل���ح� ّ
املهمة التي
التأرخيية
القطعة
ّ
ّ
ق��اده��ا اإلم���ام احلسني (عليه
السالم) وأدار د ّفتها بمنتهى
التوفيق واحل��ك��م��ة يف سبيل
أن حي ّقق ما أراده (س�لام اهلل
عليه) ،طبع ًا يف اخلطبة األوىل
اإلجيابية
سأتك ّلم عن اجلوانب
ّ
ويف اخلطبة الثانية سأتك ّلم عن
السلبي عند أعدائه
اجلانب
ّ
ومل���اذا وص��ل��وا اىل م��ا وصلوا
اليه؟.
وأنا أعتقد ّ
أن حديث عاشوراء
�ث ي��ت��ك� ّ�رر ،بمعنى ّ
ح��دي� ٌ
أن
التارخيية دائ� ً
ما فيها
األح��داث
ّ
منهج ي��م� ّث��ل منهج احلسني
(ع��ل��ي��ه ال���س�ل�ام) ،وإن ك��ان
األئمة
صاحب املنهج ليس من ّ
األط��ه��ار (عليهم ال��س�لام)
ول��ي��س م��ع��ص��وم � ًا كشخص
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فعليه أن ي� ّت��خ��ذه ،والباطل
حجة لكن االبتعاد عنه
أيض ًا ّ
(اللهم أ ِرين احلقّ ح ّق ًا
من باب
ّ
فأتّبعه والباطل باط ً
ال فأجتنبه)،
مهمة
فرؤية احلقّ ورؤية الباطل ّ
األول واجتناب
لغرض اتّباع ّ
الثاين ،واإلم��ام احلسني (عليه
السالم) ك��ان يمثّل النموذج
�ج� ٌ�ة ع�لى مجيع
احل���قّ ف��ه��و ح� ّ
اخلالئق اىل أن يرث اهلل األرض
وم��ن عليها ،واملنهج اآلخ��ر
ال��ذي يمثّل الباطل هو أيض ًا
حجة م��ن ب��اب كونه منهج ًا
ّ
منحرف ًا أيض ًا اىل يوم القيامة،
وبعض أصحاب احلسني لوعيه
وإلدراك��ه ق��الّ :
إن اهلل ابتالنا
بذرية حممد (صلىّ اهلل
وإ ّياكم ّ
عليه وآل��ه) ،بمعنى أنت ماذا
تفعل إزاء هذا النموذج الذي
جمرد دعوى أن
أمامك؟ طبع ًا ّ
يقول اإلنسان أنا مؤمن وهذه
دعوى سهلة ،لكن تطبيق هذه
الدعوى ليس باألمر السهل،
بل حيتاج اىل جماهدة وحيتاج اىل

الخطبة االولى

مزيد من الد ّقة.
ّأو ًال :اإلم���ام احلسني (عليه
السالم) له تعريفان ،التعريف
الشخيص،
األول هو التعريف
ّ
ّ
وال����ذي ه��و اإلم����ام احلسني
ب��ن ع�لي (عليه ال��س�لام) وبن
فاطمة (س�ل�ام اهلل عليها)،
الشخيص َم ْن
وه��ذا التعريف
ّ
أخوه؟ َم ْن أخته؟ َم ْن أبوه؟ َم ْن
الشخيص
جدّ ه؟ ،هذا التعريف
ّ
عندما ُيعرض نجد أنّه ال يوجد
أسمى وأفضل من هذا الوجود
امل���ب���ارك ،م��ع ه���ذا التعريف
الشخيص هناك تعريف آخر
ّ
املعنويَ ،م ْن هو
وهو التعريف
ّ
اإلمام احلسني(عليه السالم)؟،
التفتوا إخواين ّ
فإن هذه األمور
ق��د تكون ج��ذوة يف النفس،
اإلنسان إذا أدركها ُيفتح أمامه
ٌ
طريق واسع من احلقّ ال حييد
عنه أبد ًا.
���ر مل ي��ك��ن م��ن أص��ح��اب
احل� ّ
احلسني (عليه السالم) بل كان
ضيقوا
من أشدّ الناس الذين ّ
عىل احلسني (عليه السالم) قبل
ّ
ضيقوا باحلسني،
واقعة
الطفّ ،
وعندما جاءته أوام��ر َم ْن كان
يعتقد هب��م ْ
جعجع
أن أن��ت
ْ

باحلسني (عليه ال��س�لام) ،ال
ٍ
مكان يمكن أن يقاتلنا
جتعله يف
بقوة ،أبعدْ ه عن املاء ،أبعدْ ه
منه ّ
ٍ
مكان ال ُتسمع له واعية،
عن
ول��ذل��ك عندما ج��اء احلسني
احل��ر ساعد يف
(عليه السالم) ّ
أن يحُ رف عن طريقه ،فهو أ ّلب
هذه اجلموع عىل احلسني ،لكن
احلر كانت تنقصه هذه اجلذوة،
ّ
ك��ان��ت تنقصه ح��ال��ة اال ّت��ق��اد
حتى يلتفت ،وع��ن��دم��ا جاء
يوم عاشوراء بدأ هذا الرجل
ّ
يفكر ،اىل أن حسم أمره ونِ ْعم
ما فعل ،الحظوا القتل واحد،
ول��و فرضنا ّ
أن احل� ّ�ر ممكن أن
ّ
الطف كام
يعيش بعد واقعة
عاش الذين قتلوا احلسني أيام ًا
املهم أنهّ م
أو سنين ًا معدوداتّ ،
انتهوا اىل مزبلة التاريخ ،لك ّنه
حسم أمره ،والقول الذي قاله
واقع ًا هذا شعار ّ
لكل تائب هو:
أنيّ أخيرّ نفيس بني اجل ّنة والنار،
فو اهلل ال أختار عىل اجل ّنة شيئ ًا،
عاشورائي
درس
واقع ًا ه��ذا
ٌ
ّ
إجيايب جدّ ًا ّ
لكل تائب أن يقول:
إنيّ أخيرّ نفيس بني اجل ّنة والنار،
احلر من والدته
الحظوا عمر ّ
الطف كان عمر ًا يف ٍ
اىل يوم ّ
حالة

أخ����رى،
أق�������ول:
ع�����م�����ر ًا يف
ٍ
حالة أخرى ألنّه مل
سيد الشهداء،
يعرف ّ
يتخبط وعندما
ك��ان
ّ
سيد الشهداء(سالم اهلل
عرف ّ
عليه) جاء ّ
منكس ًا رأسه تائب ًا
آئ��ب � ًا وخي��اط��ب احلسني(عليه
السالم) :هل يل من توبة؟ ،ألنّه
علم بعد أن التفت ّ
أن ما جاء به
سيد
كان شيئ ًا إ ّد ًا ،وهو أن يمنع ّ
يضيق
الشهداء من أداء ّ
مهمتهّ ،
عىل اإلم��ام احلسني ،يقف ندّ ًا
ٍ
جهالة كان
فأي
أمام احلسنيّ ،
فيها؟! نعم ..كان عنده تر ّدد،
خرجت سمعت
يقول :عندما
ُ
حر،
منادي ًا ينادي أبرشْ باجل ّنة يا ّ
وكان يندب ّ
أي ج ّن ٍة وأنا
حظهّ ،
ذاهب ملقاتلة ابن بنت رسول
اهلل؟! الحظوا هذه احلالة ُو ّفق
هلا أ ّي�ما توفيق ،وبعد أن تاب
قدّ م ّ
كل ما يملك حتت خدمة
سيد الشهداء(عليه السالم)،
ّ
ٍ
واإلم��ام ّتوجه بكلمة جليلة،
ق��ال ل��ه( :أن��ت ح� ٌّ�ر يف الدنيا
وسعيدٌ يف اآلخ��رة) ،الحظوا
م��ا معنى أن يكون اإلنسان

7

واق��ع��ة ال��ط� ّ
�ف ليست
م��ع��رك��ة آن��� ّي���ة ،هي
م��ع��رك��ة م��ب��دأ وه��ي
معركة وجود وحضور
ال����ح� ّ
���ق ،وه�����ذه من
أصعب األشياء ،اإلنسان
ع��ن��دم��ا ي����رى ال��ح� ّ
�ق
أمامه وكيف يتعامل
ّ
الحق ،هؤالء
مع هذا
ل���م ي��س��ت��ف��ي��دوا من
اإلم��ام الحسين(عليه
ال��س�لام) فقط وإ ّن��م��ا
أفادونا وع ّلمونا كيف
ّ
أن اإلنسان إذا تع ّلق
ّ
أي
بالحق ال يلتفت الى ّ
شيء زائل

الخطبة االولى

الشخيص،
حر ًا ،اإلمام ال يتك ّلم عن اسمه
ّ
ّ
حر يف الدنيا)
وإنّام يتك ّلم عن الصفة( ،أنت ٌّ
حترر من
حترر من قيود العبيدّ ،
ملاذا؟ ألنّه ّ
أن يكون عبد ًا لغري اهلل ،حت ّ��رر من هذه
احلر
حر ًا ،الحظوا إخواينّ ،
اخلصلة فصار ّ
هو ذلك العبد الذي يكون عبد ًا هلل تعاىل
احلرية ال ُتكتسب بغري العبودية هلل،
فقطّ ،
فإذا كان اإلنسان عبد ًا لغري اهلل وإن ا ّدعى
بحر ،هو عبدٌ للشهوات
حر فإنّه ليس ّ
أنّه ّ
هو عبدٌ للسلطة ،عبدٌ للامل ،عبد ...اىل
حر
آخره ،واإلمام ّتوجه هبذا التاج (أنت ٌّ
كس هذه القيود التي
يف الدنيا) ملاذا؟ ألنّه رّ
حاولت أن تشدّ ه اىل أمثال بعض نكرات
التاريخ( ،وسعيدٌ يف اآلخ��رة) ،هذا املقام
معلم من
الكريم ال��ذي استفاد منه احل� ّ�ر
ٌ
ّ
الطف ،الحظوا هذا األمل
معامل واقعة
ال��ذي يكون عند املذنب وي��ت��دارك ذلك
ٍ
بنية صادقة ،اهلل
يف
حلظة من اللحظات ّ
ُ
وتوبة احلّ��ر كانت عىل يدي
تعاىل و ّفقه،
أيب عبد اهلل(عليه السالم) ،الحظوا املنزلة
الكريمة الكبرية العظيمة أن حيظى برؤية
احلسني(عليه السالم) وهو تائب ويدعو
سيد الشهداء يف أواخر حياته ،واقع ًا هذه
له ّ
سعادة.
سيد الشهداء (عليه السالم) هؤالء
أنصار ّ
الذين مل يرت ّددوا ومل ّ
يشكوا وكانوا يتدافعون
سيد الشهداء ،واقع ًا
ليقدّ موا أنفسهم بني ّ
أنا ك ّلام ّ
أتذكر سعيد احلنفي -كام ُيذكر
ع��ن��ه ،-ه��ذا ال��ذي وق��ى اإلم���ام احلسني
(عليه السالم) ووقف أمامه عندما صلىّ
تصوروا املوقف
بالبقية الباقية من أصحابهّ ،
ّ
هذا يقف أم��ام اإلم��ام احلسني ح ّتى يقيه
من الرماح والنبال ّ
وكل ما قد ُيمكن أن
يصدر من األعداء ،هذا ليس أمر ًا سه ً
ال،
هذا ٌ
مملوء إيامن ًا من رأسه اىل قدميه،
رجل
ٌ
أن يقف بال أن يميل خوف ًا -إذا مال -من

أن يقع السهم يف احلسني(عليه السالم) ،اىل
أن ُأثخن باجلراح حتى أن اس ُتش ِهد ،قطع ًا
هذا ليس وفاء فقط بل شجاعة ،اإلنسان
يف بعض احلاالت عنده وفاء لكنه ال يملك
الشجاعة ،اإلنسان ُيمكن أن يكون صادق ًا
ال يكذب لك ّنه ال تطاوعه نفسه أن ينزل اىل
املعارك ،هؤالء األصحاب مجعوا جمموعة
م��ن ال��ص��ف��ات ،شجاعة ووف���اء وص��دق
إضاف ًة اىل العلقة مع اهلل سبحانه وتعاىل،
كدوي النحل ما بني
دوي
ّ
ليلة العارش هلم ّ
ٌ
عالقة
وراكع وساجد ،هناك
قائم وقاعد
ٍ
ٍ
خاصة باهلل تبارك وتعاىل ،باإلضافة اىل
ّ
ّ
سيدهم اإلمام احلسني(عليه السالم)
أن ّ
أمامهم انصهروا به (سالم اهلل عليه) كأنهّ م
أصبحوا جز ًء منه ،يأمترون بأمره وينتهون
إذا زجرهم أو منعهم ،مل يأتوا اىل القتال
طواعي ًة كانوا يستأذنون من احلسني (عليه
السالم).
قضية واق��ع��ة ال��ط� ّ
�ف واق��ع � ًا هي
أخ��ويت ّ
آنية ،هي معركة مبدأ وهي
ليست معركة ّ
معركة وج��ود وحضور احل��قّ  ،وه��ذه من
أصعب األش��ي��اء ،اإلن��س��ان عندما يرى
احلقّ أمامه وكيف يتعامل مع هذا احلقّ ،
هؤالء مل يستفيدوا من اإلمام احلسني(عليه
السالم) فقط وإنّام أفادونا وع ّلمونا كيف
ّ
أن اإلن��س��ان إذا تع ّلق ب��احل��قّ ال يلتفت
أي يشء زائ��لّ ،
كل يشء تركوه وراء
اىل ّ
ظهورهم ،الحظوا اإلنسان عندما تكبرُ ُ
وبمجرد أن ُي ّنبه ينتبه ،زهري
نفسه ر ّبام يشتبه
ّ
بن القني -مث ً
ال -مل يكن عىل وفاق مع هنج
احلسني(عليه السالم) أبد ًا ،وإنّام كان كاره ًا
هلذا النهج أص ً
ال ،لكن كانت نفسه كبرية
وكان عاق ً
ال ،لك ّنه كان مشتبه ًا حيتاج اىل هذا
الذي عبرّ نا عنه باجلذوة ،حيتاج اىل انتباه أو
ٍ
شخص يقول له كلمة
اىل تنبيه ،حيتاج اىل
لينتبه ،وفعال اإلمام احلسني (عليه السالم)
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ٍ
بكلامت قصرية هت ّلل
عندما أرس��ل اليه
وجهه فرح ًا ،انتهى ّ
كل ما كان من خلفه،
انتهت الدنيا بامضيها وبدأت دنيا جديدة له
سيد الشهداء (عليه السالم) ،يف الطريق
مع ّ
عندما جاء اإلمام احلسني (عليه السالم)
من ّ
مكة وجد يف الطريق هذه اخليمة فأرسل
اليه كلامت قليلة ،تغيرّ وذهب ليط ّلق زوجته
واآلن انتهى ّ
كل يشء بالنسبة اليه ،وضح
احلقّ أمامه وجاء اىل احلسني وفعل ما فعل
ّ
الطف ،فكان سيف ًا من سيوف
يف واقعة
ّ
الشك
احلسني (عليه السالم) عىل أعدائه،
ّ
أن هذا توفيق ،وعىل اإلنسان أن ال تأخذه
العزة باإلثم ،إنّام
بمجرد أن التفت اىل احلقّ
ّ
ّ
ٌ
عالمة
اتّبع احل��قّ  ،نعم ..زهري بن القني
مرشقة من عالمات ّ
الطف وهو ليس نصري ًا
فقط ،أنصار احلسني (عليهم السالم) ك ّلهم
دخلوا يف قول( :السالم عليكم يا أولياء
أحباء اهلل) لكن ٍّ
لكل
اهلل ،السالم عليكم يا ّ
خصوصية ،ع ّلمونا نحن كيف تكون
منهم
ّ
ٍ
حلالة
تعرض اإلنسان
هذه
ّ
اخلصوصية إذا ّ
الضبابية وانكشف احلقّ فعليه أن ال
من
ّ
يرص عىل الباطل.
ّ
العباد ،كان ُيقرئُنا القرآن يف
برير كان من ّ
مسجد الكوفة ،طبع ًا يقرأ القرآن ليست
هذه القراءة العادية بل قراءة هلا معنى آخر،
وال زال هذا املصطلح عندنا اآلن يف احلوزة،
نقول :ماذا تقرأ؟ يعني ماذا تدرس؟ كان
ويفهمنا القرآن،
ُيقرئنا القرآن أي يع ّلمنا
ّ
وفهم برير غري فهم اخل���وارج ،اخل��وارج
ويتعبدون،
أيض ًا كانوا يقرأون القرآن
ّ
ثفنات عىل جباههم من السجود،
وهناك
ٌ
أناس مل يعرفوا احلقّ أص ً
ال لذلك
لك ّنهم ٌ
وقفوا أمام أمري املؤمنني (عليه السالم)،
وقفوا أمامه وقفة شديدة ،وأمري املؤمنني
كام تعرفون ال ُيقاتل أحد ًا ما دام للحوار
بقية ،ال يقاتل أح��د ًا ،حتى أنّه القائل يف
ّ

الخطبة االولى

بعض ما قال( :إنيّ أق ّلب هذا األمر لي ً
ال
وهنار ًا ظهر ًا لبطن) ،يريد أن يبينّ (سالم
اهلل عليه) أ ّن��ه يف بعض األ ّي���ام يبقى اىل
الفجر يتأ ّمل أن هذا املوقف هل ُيمكن أن
نلجأ فيه اىل غري القتال؟ قال( :فلم أجد
بدّ ًا من ذلك) فقاتلهم ،إذن ما كانوا عىل
ٍ
هداية قط ،لكن برير عندما يقرأ القرآن
يعرف ّ
أن هذا القرآن عىل َم ْن نزل ،ويفهم
ّ
أن هذا القرآن َم ْن يفهمه ،فلذلك الحظوا
عندما جاء اإلمام احلسني (عليه السالم) مل
ّ
واحلر ّ
األول
يفكر برير كزهري
ألن هنجه من ّ
ّ
كان هنج ًا واضح ًا فاندفع اىل اإلمام احلسني
(عليه السالم) بال رو ّية ،الحظوا إخواين
املميزة يف أصحاب احلسني،
هذه الصفات ّ
نعم ..ك ّلهم دخلوا يف قوله (عليه السالم):
(إنيّ مل أعلم أصحاب ًا أوىف من أصحايب)،
لكن الحظوا طريقة التعامل ،حبيب بن
مملوء من
مظاهر(رضوان اهلل تعاىل عليه)
ٌ
رأسه اىل قدمه إيامن ًا ،وهو العامل بام ع ّلمه أم ُري
املؤمنني مع ميثم التماّ ر ،وهو يعلم مصري
األمر اىل أين ،ولذلك هو وأمثال مسلم بن
عوسجة ٌ
طراز نادر ،وعندما وقعت الواقعة
هؤالء كان األمر عندهم كأنهّ م شاهدوه
من سنني فلم يتبدّ ل احلال عندهم ،اندفعوا
اندفاع األبطال اىل أن رُ ّ
ضج��وا بدمائهم
العاشورائي الذي هو
فأعطونا هذا املنهج
ّ
جيف ،يف ّ
معنيٌ ال يمكن أن ّ
كل يوم ويف
كل شهر ويف ّ
ّ
كل سنة نقف إج�لا ًال أمام
ه��ؤالء الصفوة لنتع ّلم منهم ،إذا تع ّلمنا
ٍ
مرتبة نبدأ ّ
نفكر كيف
منهم وإذا وصلنا اىل
نعرف احلسني (عليه السالم) ،قطع ًا هؤالء
كام ذكرنا يف زيارة عاشوراء قبل سنني ،أنّه
مع هذه العظمة التي عندهم لك ّنهم أحاطوا
بامذا؟ أحاطوا بفناء احلسني (عليه السالم)،
ٍ
خارجيةّ ،
ألن احلسني (عليه
رحبة
بقوا يف
ّ
السالم) مسألته مسألة أخرى.

الشاهدّ ،
أن هذه البصرية التي مت ّتع هبا هؤالء
ّ
ّ
ولعل اهلل تعاىل شاء
الطف،
أنتجت واقعة
أن نتع ّلم منهم ،وإلاّ اإلمام احلسني (عليه
غنى عن أصحابه
السالم) قد يكون يف ً
واقع ًا ،ولو فرضنا أن أصحابه مجيع ًا خت ّلوا
عنه ،لو فرضنا ذلك ،اإلمام احلسني (عليه
السالم) حت ًام ال يرجع بل يبقى يقاتل،
فبالنتيجة هؤالء الصفوة دخلوا يف مرشو ٍع
سيد الشهداء (عليه
عظيم هو م�شروع ّ
خرجت لطلب اإلصالح
السالم) (إنّ�ما
ُ
يف أ ّمة ج��دّ ي) ،هؤالء دخلوا يف مرشوع
اإلص�ل�اح فهم مصلحون يف أ ّم���ة جدّ
النبي األعظم
احلسني (عليه السالم) وهو ّ
(ص�ّل�ىّ اهلل عليه وآل���ه) ،لذلك ف��إن هذه
املقاطع التي يقرأها أرباب املقاتل ال ُبدّ أن
نقف عندها ،برز فالن و ُقتِل وبرز فالن
تصور أنت اآلن واقعة
و ُقتِل ،لكن نتأ ّملّ ،
ّ
وتصور أنت اآلن صليل السيوف
الطف
ّ

واخل��ي��ول وطبيعة املعركة ،نساء ترصخ
وخيام تحُ رق ،اإلمام احلسني يستغيثُ ،
أهل
البيت رصعى ،هذا ليس أمر ًا سه ً
ال!! ومع
ذلك يأيت هؤالء يقدّ مون أنفسهم خلدمة
سيد الشهداء (عليه السالم) ويدخلون
ّ
ّ
ً
ً
اىل املعركة و ُيقطعون إربا إربا من وحوش
ُ
بعض
ك��ارسة ،وسيأيت يف اخلطبة الثانية
صفات هؤالء.
واقع ًا هذه النامذج أخ��ويت نحن نترشّ ف
نتعرف عليها ،حتى تكون مقدّ م ًة ألن
بأن ّ
سيدهم ،وكثري من زي��ارات
نتعرف عىل ّ
ّ
تعرج عليهم،
ّ
سيد الشهداء ال تغفلهم بل ّ
يعني أنتم يا معارش من ت��زورون احلسني
(عليه السالم) ّ
تذكروا ه��ؤالء ،واعرفوا
هؤالء كيف وقفوا هذه الوقفة ،طبع ًا من
غري أهل بيته ،أ ّما ُ
مقام آخر،
أهل بيته فلهم ٌ
سيد الشهداء وأحاطوا به
كيف تعاملوا مع ّ
هذه اإلحاطة وكانوا أيض ًا يمثّلون شمس ًا
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وجمموعة من األقامر حوله ،ففازوا حقيق ًة
بخلود الدنيا ،اآلن وكام نقول ً
دائ�ما اآلن
الدنيا ك ّلها ختضع للحسني (عليه السالم)
شاء من شاء وأبى من أبى ،احلسني (عليه
حب ًا أو
السالم) مت ّتع ّ
بقو ٍة بحيث جيذبنا ّ
رغ ًام ،ح ّتى الذي ال يعرف احلسني (عليه
السالم) ،اليوم اإلم��ام احلسني مأل الدنيا
وستأتينا -إن أبقانا اهلل تعاىل -أ ّيام األربعني
وسرتى ّ
أن الناس تتهافت اىل احلضور عند
سيد الشهداء ،ال يوجد أح��دٌ حديث ًا أو
ّ
ً
الدنيوي ،ال يوجد
قديام له هذا احلضور
ّ
أحدٌ أص ً
ال وهذا التاريخ أمامنا ،مع هذه
االستمرار ّية اهلائلة الكبرية التي تزداد يوم ًا
وبعض ّ
ُ
ُ
احلكام
وبعض اخللفاء
بعد يوم،
ُ
وبعض أهل الساسة كانوا محقى عندما
حاولوا القضاء عىل هذا احلضور ،هؤالء
ال يفقهون شيئ ًا من التاريخ وال يعرفون
األص��ح��اب ف��ض� ً
لا ع��ن احل��س�ين (عليه
ال��س�لام) ،ف��ازداد ذل��ك احلضور إرصار ًا
القضية اىل
وحمب ًة وم��ا ش��اء اهلل ارتفعت
ّ
ّ
ٍ
يشء ال ُيصدّ ق ،واآلن لو استنطقنا هؤالء
حتس ًا عىل ما
وأحرضناهم أمامنا ملاتوا أيض ًا رّ
فعلوا ،هؤالء ليس هلم ّ
حظ ال يف الدنيا وال
يف اآلخرة ،والعاقل -إن كان عاق ً
ال -ي ّتعظ
سيد الشهداء
بمن سبقه فال يصل اىل حميط ّ
سيد الشهداءّ ،
ألن العاقبة
وال يصل اىل حرم ّ
ستكون عليه عاقبة وخيمة ،كام شاهدناه يف
هذه األعرص وكام قرأناه يف التاريخ الذي
ال يقبل التزوير واخلداع ،الشاهد إخواين
ّ
لسيد الشهداء (صلوات
أن هذه العظمة ّ
يومية
اهلل وسالمه عليه) قراءة لنا ،قراءة ّ
أن نعرف كيف تعامل زه�ير ،كيف كان
احلر ،فض ً
ال عن أهل بيته
برير ،كيف كان ّ
(صلوات اهلل وسالمه عليه).

الخطبة الثانية

ُ
السيد الصافي :إحياء الشعائر الحسينية تذكير وجلوٌ للنفس ..فعلينا دائمًا ان
نستفيد من بركاتها
كربالء المقدسة
الجمعة في
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في / 11محرم الحرام1440 /هـ
في خُ طبته الثانية من صالة ُ
الموافق 2018/9/21م ،تحدث قائ ً
ال :

اخويت اخوايت إمتام ًا للخطبة االوىل سأنتقل
للطرف اآلخ��ر وه��و ال��ط��رف ال��ذي تن ّقب
واج��ت��ه��د واج��ت��م��ع ع�لى أن ي��ق��ات��ل سيد
الشهداء(عليه السالم) ،وسأنطلق من مقولة
تكون حمورا او مدخال للحديث ..فاحلديث
الرشيف يقول( :اعرف احلق تعرف أهله).
وأرج��و ان هذه املقولة تحُ فظ عندكم ،انتم
تعرفوهنا ال شك هي مشهورة ،لكن االنسان
يف بعض احلاالت يغفل عنها ،واذا غفل عنها
تورد ُه املهالك( .اعرف احلق تعرف أهله) ،اما
نت ال تعرف احلق سيشتبه عليك األمر،
اذا ُك َ
وستعرف احلق بالرجال وتكون هذه كارثة
كبرية عندنا ،احلق ال ُيعرف بالرجال وانام
الرجال ُيعرفون باحلق .انتقل اآلن اىل اجلانب
السلبي لنكتة وبيان ،وان��ا ُقلت ان املشهد
العاشورائي مشهد مكرر يعني اآلن يوجد
من يمثّل خط احلسني ،واآلن يوجد من يمثّل
اخلط اآلخر ..هذا له مميزات كام ذكرنا بعضها
وضوح احلق ،ومعرفته والشجاعة والوفاء،..
وهذا ايض ًا له بعض املميزات التي ال ختفى..
من مميزات هذا اخلط هو عدم سامع النصيحة
اص ً
ال!
التفتوا ..طبع ًا النصيحة ت��أيت م��ن ناصح
أم�ينُ ..مشفق ويريد اخل�ير ،االنسان تصل
به احلالة ان ال يسمع النصيحة اصال ً ،قبل

اربعة عرش قرنا وقبل ع�شرة ق��رون وقبل
مخسة قرون واالن تصل به احلالة ان ال يسمع
النصيحة أص ً
يصم اذن� ُه .نرجع اىل واقعة
ال ّ
عرف
الطف االم��ام احلسني (عليه السالم) ّ
ِ
بنفسه ..قد يكون فيهم أحدٌ جاهل ال يعرف؟
ِ
ٍ
بصوت ٍ
عال ..من أنا ذكر (عليه
بنفسه
وعرف
ّ
السالم) من هو ثم استشهد عندكم رجال
ُيمكن ان يدلوكم ع َّيل ..أبو سعيد اخلدري،
سهل بن سعد هؤالء تعرفوهنم ..ال يوجد
يف هذه املعمورة ابن بنت نبي غريي ..انا ابن
فالن انا ابن فالن جدي رسول اهلل ..أنا اريد
ان استفهم منكم ملاذا تقتلونني؟!
الحظوا اخواين بعض األسئلة يف التاريخ ليس
هلا ج��واب ..جواهبا اجلهل والعناد ..يعني
املنطق هنا ال يعمل وانام اجلهل ،ملاذا تريدون
ان تقتلوين؟ هناك جمموعة أشياء للقتل هل
انا قتلت احد ًا؟ تطلبونني بقتيل لكم قتلته؟!
بس ّنة للنبي أنا غيرّهتا؟! ماذا تريدون؟!
ُيفرتض هؤالء لو كان فيهم ٌ
رجل رشيد ان
جيشنا اجليوش
يسأل نفسه يقول :نعم نحن ّ
وجئنا ألن نقتلُ ..
نقتل من؟!
الحظوا االجوبة! البعض يقول بغض ًا ألبيك!
نحن ليست عندنا مشكلة معك وانام ُبغض ًا
ُ
ألبيك! كأنام أب��وه وه��و أم�ير املؤمنني كان
انسان ًا آ ّذى هؤالء مل يكن عىل طريق هداية..
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التفتوا وه��ذا املعتقد زرع�� ُه أئمة الشام يف
نفوس ه���ؤالء ،كانت ُس� ّن��ة ك��ان ُيلعن يف
ُخطبهم ،وحاشاه ،هذا الكالم ال��ذي جاء
من الشام .التفتوا البعض هرب من احلق
يعني عندما يقول بغض ًا ألبيك يعني بغض ًا
سبة وحاشاه،
للحق ،هو لن يعرف عن عيل ّ
وانام بغض ًا للحق نحن لسنا اصحاب حق،
ولكن االنسان يصعب عليه ان يقول هكذا
وانام يقول بغض ًا ألبيك يعني بغض ًا للحق..
هذا جواب وليس جوابا عقالئيا .آخر ماذا
يجُ يب ..انزل عىل حكم األمري ..نحن نقاتلك
أي أمري؟!
ألنك ال تنزل عىل حكم االمريُّ ..
أي أمري؟! لكن
نسب ..علم ..فهم ..تقوى؟ ُّ
مع ذلك هذا كان جوابا آخر يقول :ال ندري
ماذا تقول!!
الحظوا هذا حال الذين مل يسمعوا النصيحة،
أنتم اخواين ال حتسبوا ان هذه املسألة قديمة!
ال ،جت��ري دائ� ً
ما ،اآلن هناك ن��اس ال تسمع
وتصم آذاهن��ا ،وال
النصيحة ،وال تكرتث،
ّ
تلتفت ًأص� ً
لا ..خصوص ًا هذا ال��ذي يرت ّبى
وينشأ ع�لى اع��وج��اج يف العقل وال��ذه��ن
وال��ف��ه��م ..ال يسمع النصيحة ،والنتيجة
قاتلوا ودخلوا اىل امليدان ..والحظوا بعد ان
استشهد احلسني (عليه السالم) او ُقبيل كان
شعارهم( :احرقوا بيوت الظاملني) ،الحظوا

الخطبة الثانية

هذا مستوى ضحل من ِ
الفهم ،هذا منحى،
وهناك منحى آخر هو يعرف احلسني (عليه
غرته فباع
السالم) ويعرفه من َ
هو ،ولكن ُدنيا ّ
حظ اآلخ��رة ،باعه بحظ دنيا ،ضعيف أل ّن ُه
ُأ ّم َن بالري وما أدراك ما تصنع االمارات وما
تفعل؟ وهذه السلطنة جتعل االنسان يتنكر
ألبسط مبادئه ..ه� َ�و يعرف احلسني (عليه
السالم) وليس بعيد ًا عن هذا البيت لك ّن ُه ُأ ِّم َل
بإمارة الري!
االمام احلسني (عليه السالم) يتكلم ُيريد ان
ُينقذ هؤالء املساكني من الضاللة ،لكنهم ال
يفهمون وال يقبلونُ ،هم ال يريدون ألن ُه ال
يمكن ان يجُ اهد هذه النفس ،فقدت ارادهتا ال
يمكن ..بدأت تنقاد ،وهم يعرفون اهنم عىل
باطل .آخر يأيت اىل العباس (عليه السالم)
وهو يعرف ،أين بنو اختنا؟! اذن هو قريب
من العائلة ،هو يعرف ان هذه صلة رحم
ُيريد ان يؤ ّمن العباس (عليه السالم) يقول
له :اخرج من املعركة اترك اخاك ولك االمان
علينا ان ال ُتقتل .طبع ًا ُهم يعرفون كيان
العباس واي�مان ايب الفضل العباس (عليه
السالم) وقدرته وكيف يتعامل معه احلسني
(عليه السالم) ،يعرفون هذه االشياء لكنهم
ب��دل ان خيضعوا أليب الفضل خضعوا اىل
شياطينهم ،هو يعلم ان ُه ضال يريد ان ّ
يضل
اآلخرين .هناك ِصفة اخ��رى وهي ُ
اجلبن،
أرباب املقاتل ماذا يقولون؟ يقولون اذا هجم
االم��ام احلسني (عليه السالم) وكَّ��ر عليهم
فروا كاجلراد املنترش ،ألهنم يعلمون ان طلبهم
ّ
طلب دنيا وال��ذي يطلب الدنيا يكون أشد
يشء عليه املوت ،واقع ًا هذه التفاتة مهمة من
واقعة عاشوراء ،هؤالء طلبوا الدنيا واحلديث

رأس كل خطيئة)،
الرشيف يقول( :حب الدنيا ُ
وما ابشع هذه اخلطيئة عندما يقف امام سيد
الشهداء ويقتل سيد الشهداء ،ما الذي َ
جال
يف عقل هؤالء عندما كانوا يمسكون السيف
ويرضبون احلسني (عليه السالم) ما الذي
كان يف ذهنهم؟! ما الذي كان يف ذهن ذلك
الذي رمى سه ًام حتى يقتل طفال ً رضيع ًا؟
ما الذي كان يف ذهنهم؟! ُدنيا ..وبالنتيجة
الذي عرف احلق ال جيرؤ ان يكون مع احلق.
واقعة الطف انتجت هذا التمييز الكبري ،وهذا
التمييز الكبري هو ليس وليد واقعة وانتهى،
وان�ما ه��ذا املعسكر هب��ذه الطريقة موجود،
اجلبن وحب الدنيا واملكاسب ،والشخصية،
وعدم سامع النصيحة ،ال يسمع االنسان أي
ّ
ينحط
نصيحة وانام تأخذه العزة باإلثم اىل ان
ويسقط يف احلضيض وهؤالء ذهبوا بلعنات
الدنيا واآلخرة .اقرأوا زيارات احلسني (عليه
السالم) جتدوها مملوءة باللعن هلؤالء وهذا
اللعن مفهوم قرآين بعض من ال عقل وال فهم
ُيريد بأن ال يعرف املشهد العاشورائي يقول
كلامت اللعن يف الزيارة موضوعة!! الحظوا
ال يفهم املشهد العاشورائي ..اق��رأ املشهد
العاشورائي ،نعم ،انت قد تكون محُ با للدُ نيا
لكنك ُتغ ّلف ذلك ،انت ال تسمع النصيحة
لكنك ُتغ ّلف ذلك ..هذا املشهد العاشورائي
حجة علينا اخ��واين
املميز ال حيتاج وه��ذه ّ
هب باألمس القريب بال ان
هب من َّ
مجيع ًاَّ .
يتثبت ،مل��اذا؟! هناك فتوى ضد الدواعش
ّ
هناك فتوى ضد عدو واضح ماهية املنهج ..
هب هؤالء االخ��وة ..لكن خت ّلف عنهم من
َّ
خت ّلف ،هذا املشهد العاشورائي يومي ًا ليس
يف القتال فحسب ،مواقفّ ،
لعل املوقف يف
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بعض احل��االت يكون اصعب عىل االنسان
من ان ُيقاتل ،موقف وهذه املواقف عندما
تستعرض قضية احلسني (عليه السالم)
وجت��د كل يشء فعله االم��ام احلسني (عليه
السالم) مع هؤالء ،مل يتعظوا ومل يقبلوا ،ما
هي النتيجة؟! ال سلطاهنم بقى ،وال امرهتم
حصلت ،وال حياهتم ُخ��ل��دت ..كل يشء
انتهى منهم بلعنات التاريخ!!
تحُ
جيشوا
ويف املقابل شمس ال ُيمكن ان جبّ ،
االشياء ضد احلسني خارجي خرج عىل خليفة
املسلمني وكل يشء ،لكن كلها انتهت واصبح
الطفل الرضيع يف ّتح عينيه عىل احلسني (عليه
السالم) ،وطبع ًا اخ��واين ُكل ما يجُ ّيش ضد
سيد الشهداء (عليه السالم) الشك وال ريب
ّ
ولعل من االشياء التي
سينتهي اىل فشل،
ُيو ّفق اليها املؤمنون هو إحياء هذه املراسيم
والشعائر ،ليس تذكري ًا بسيد الشهداء (عليه
السالم) فقط وانام إحياء لنفوسنا التي مرضت
والتي رشب��ت من الدُ نيا ،والتي تكاسلت
خوف ًا عىل ان نفوسنا من ان متيل اىل دنيا
دنيئة ،وإحياء الشعائر تذكري وجلو للنفس..
فعلينا دائ ًام ان نستفيد من بركات هذه الشعائر
واملجالس احلسينية ..متييز الفريقني دائ ًام البد
من التأكيد ِ
عليه.
املشهد العاشورائي مشهد طويل وعريض
ويعيش يف دمنا ويعيش دائ ًام معنا ..نسأل اهلل
سبحانه وتعاىل ان نوفق وان ننهل من بركات
سيد الشهداء (عليه السالم) ونرجو اهلل تعاىل
برجاء غري منقطع وبدعائكم ان نكون دائ ًام يف
رعاية سيد الشهداء (عليه السالم) واحلمد هلل
رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.

من وحي خطبة الجمعة

طالب عباس الظاهر

ُ
واقعة الطف ..قضية الوجود

ُ
يعرتض أحدهم عىل احيائنا شعائر عاشوراء قائ ًال :إن واقعة الطف
قد
ً
حادثة حدثت منذ أكثر من أربعة عرش قرنا  ..فام الفائدة من استذكارها؟
هلذا املعرتض وألمثاله أقول :إن عاشوراء ليست حادثة منقطعة يف
التاريخ ،أقصد كأي حادثة أخرى يف تارخينا اإلسالمي ،بل ال أغايل إن
قلت اإلنساين ..إذ إهنا إنام متثّل جوهر اإلسالم احلق ،بل وجوهر احلياة
الكريمة ،ألهنا لليوم هلا امتدادات من املايض اىل احلارض ومستمرة اىل
املستقبل ،كوهنا تقع يف صميم الرصاع األبدي ما بني احلق ضد الباطل،
ونزاع الرش مع اخلري ،ومنازلة بني املعروف مع املنكر ..منذ قابيل الرش
الذي قتل أخاه هابيل اخلري واىل يومنا هذا وآلخر الزمان ،بل هي دعوة
النفس األ ّمارة بالسوء ونقيضها.
استمرار كربالء
إن قضية كربالء احلسني عليه السالم يف عاشوراء بام مثّلته وما زالت
متثّله هذه الواقعة التارخيية من مميزات ختتلف متام ًا عن كل الوقائع
األخ��رى السابقة والالحقة هلا ،حيث إن يف إحياء شعائر عاشوراء
جتديد ًا لإليامن ،وتشذيب ًا لرتاكم شوائب الذنوب يف النفس اإلنسانية،
وألن اهلل سبحانه وتعاىل بمشيئته العليا أراد اخللود هلذه الواقعة ،وأراد
هلا االستمرار  ،وليس ألحد يد يف هذا التسديد اإلهلي وهذه الديمومة
والنمو واالزده��ار املستمر ،وكام قالت احلوراء زينب عليها السالم
ليزيد اللعنيِ ( :
واس َع سع َيكِ ،
فو اهللِ ال
وناص ْب جهدكَ ،
فكدْ كيدَ كْ ،
متحو ِذ ْك َرنا.)...،
وإال فإن جهود الظلمة والطغاة عرب التاريخ والتي ُبذلت وما زلت
ُتبذل من اجل طمس وقائع كربالء والتغطية عليها وتشوهيها كانت
كافية لطمسها ،لكن اهلل تعاىل أبى إال أن يعلو شأن احلسني عليه السالم
ويعلو شأن كربالء ،عرب كرور الزمان وتقادم األيام ،وكلام ظن الطغاة
إهنم نالوا منها ،ارتفعت أكثر ،وزاد ايامن الناس هبا حتى أضحت هبذه
العظمة من خالل احلشود املليونية اهل��ادرة من املشاركني سنوي ًا يف
احيائها من كل بقاع األرض وبشتى األلسن واللغات واجلنسيات.
ديمومة الرصاع
أحد أسباب هذه الديمومة ملبادئ قضية كربالء إهنا ليست واقعة عابرة
 ..بل هي من احليوية والديمومة بمكان ،إن باإلمكان تكرارها جزئي ًا
يف واقعنا املعاش بعدة صور وكيفيات ،ربام أحيان ًا يغيب هذا التكرر
عن أذهاننا ،وكمثال تلبية أبطال احلشد الشعبي الستنصار احلسني
عليه السالم ،يف االنتصار عىل عصابات داعش ،واقتحامهم الصعاب

بشعار( :لبيك يا حسني) ،بل لواقعة الطف امتداداهتا يف عرصنا هذا
ويف كل عرص ،فإن اإلمام احلسني عليه السالم مازال ُيقتل يومي ًا ،من
خالل اغتيال األبرياء من شيعته وحمبيه أو استمرار الظلم عليهم ،أو من
خالل عدم التمسك باملفاهيم اإلهلية التي ضحى بام ضحى به واس ُتشهد
من أجله ،أو من خالل عدم معرفتها حق املعرفة باجلهل والتجهيل،
وكذلك مازال الشمر يذبح األبرياء بصور الدواعش ،ومنهجهم الضال
املضل عىل سبيل املثال.
رصاع املبادئ
منذ أكثر من أربعة عرش قرنا وحتى اآلن وما زال يوجد بيننا مظلوم
يمثل خط احلسني عليه السالم  ..بتفكريه وسلوكه وايامنه ،وطريقة
تعاطيه مع مشاكل احلياة ،ومن مميزات أصحاب هذا اخلط (احلق)
وضوح الرؤية؛ أي يملكون برصا تقف خلفه بصرية ثاقبة ،وكذلك
يتميز باملعرفة والشجاعة والوفاء والتضحية والسخاء وما اىل غريها من
صفات أصحاب اخلري.
كام ويوجد بذات الوقت الظامل ومن يمثل اخلط اآلخر (الباطل) املعادي
له ،واملناوئ ملنهجه اإلهلي عليه السالم ،ومن مميزات هذا اخلط املعادي
للمنهج اإلهلي ..عدم سامع النصيحة ،وحب الدنيا ،والغرور ،وغريها
من صفات أصحاب الرش! ،أي تغشى بصريهتم أهواء النفس ،وأطامع
الدنيا ،وتغليف عقوهلم بأوهام الشيطان! .
بكاء رمحة
لنا أن نتصور مدى سمو اإلمام احلسني عليه السالم يف واقعة الطف،
ورمحته بإعدائه أصحاب الباطل ،وهو يبكي عليهم اشفاق ًا عليهم من
دخول النار بسبب قتله ،وحياول أن يلقي احلجة عليهم ،ولكي ُيقتل
من ُيقتل عن بينة ،وال يكون ألحد بينهم عذر بالغفلة أو عدم املعرفة،
وكذلك ألصحابه أصحاب احلق ،ولكي ُيستشهد من ُيستشهد معه عن
بينة أيض ًا.
أقول ،من أجل هذه الغاية السامية راح خيطب أمام معسكر األعداء
يعرفهم بنفسه ونسبه ،وحاججهم باحلجج الدامغة عن أي أمر
لكي ّ
هم حياولون قتله؟ ّ
وذكر أصحاب الباطل بأن بينهم من لو سألوه عن
احلسني عليه السالم ألجاهبم؟
لكن السؤال :هل كانوا جيهلون ما احلسني عليه السالم؟
اجلواب :ال ،قطع ًا ال جيهلونه ،ولكن غرهتم الدنيا بغروها ،وأنفسهم
هبواها ،واستحوذ عليهم الشيطان.
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لو سألوك
(
2
)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؟

 -4الكتاب املبني:
ورد يف (تفسري نور الثقلني /للشيخ
احلويزي  )623 / 4ما نصه  :عن
يعقوب بن جعفر بن إبراهيم قال :
كنت عند أيب احلسن موسى بن جعفر
(عليه السالم) إذ أت��اه رجل نرصاين
فقال  :إين أسئلك أصلحك اهلل فقال
 :س�ل ,فقال  :أخ�برين عن كتاب اهلل
الذي أنزل عىل حممد (صىل اهلل عليه
وآل��ه) ونطق به ثم وصفه بام وصفه
فقال  (( :حم * والكتاب املبني * إنا
انزلناه يف ليلة مباركة انا كنا منزلني ))
ما تفسريها يف الباطن ؟ فقال  :أما حم
فهو حممد (صىل اهلل عليه وآل��ه) ,وهو
يف كتاب هود ال��ذي أن��زل عليه ,وهو
منقوص احلروف ,وأما الكتاب املبني
فهو أمري املؤمنني عيل (عليه السالم)،
وأم��ا الليلة ففاطمة (ص��ل��وات اهلل
عليها) ...
فالكتاب املبني هو أمري املؤمنني عيل (

عليه السالم ) ,وعيل هو أم الكتاب ,إذ ًا
يمكن أن يقال  :أن الكتاب املبني هو
أم الكتاب .
ق��ال العالمة الطباطبائي يف (تفسري
امل��ي��زان  : )70 / 17ال م��ان��ع من
وح���ده ,وأخلص
أن ي��رزق اهلل عبدا َّ
العبودية له العلم بام يف الكتاب املبني,
وهو (عليه السالم) سيد املوحدين بعد
النبي (صىل اهلل عليه وآله) .
 -5حم��ك�مات ال���ق���رآن أو اآلي���ات
املحكامت ,اطلق عليها املوىل عز وجل
أهنا أم الكتاب يف قوله  (( :هو الذي
أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكامت
هن أم الكتاب وأخر متشاهبات )) ...
َّ
(آل عمران.)7 :
 -6اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم)
واألئمة من ولده :
ذكر ابن عباس عن أمري املؤمنني (عليه
السالم) أنه قال  :أنا واهلل اإلمام املبني,
أبني احلق من الباطل ,وورثته من رسول
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اهلل (صىل اهلل عليه وآله) (تفسري القمي
. )212 / 2
فعيل (عليه السالم) إمام مبني ,واإلمام
املبني هو أم الكتاب ,إذ ًا يمكن أن يقال
 :أن علي ًا (عليه السالم) هو أم الكتاب
.
ويف (أص��ول الكايف) بسنده عن عبد
الرمحن بن كثري عن أيب عبد اهلل (عليه
السالم) يف قوله تعاىل  (( :هو الذي
انزل عليك الكتاب منه آيات حمكامت
هن أم الكتاب )) ـ قال  :أمري املؤمنني
واألئمة (عليهم السالم) ـ (( وأخر
متشاهبات )) ـ قال  :فالن وفالن ـ ((
فاما الذين يف قلوهبم زيغ )) ـ أصحاهبم
وأهل واليتهم ـ (( فيتبعون ما تشابه
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويه وما يعلم
تأويله إال اهلل والراسخون يف العلم ))
أمري املؤمنني واألئمة (عليهم السالم).
(نقال عن تفسري نور الثقلني /للشيخ
احلويزي . )312 / 1

طاعة الوالدين
واالم ؟
السؤال  :ما هي حدود طاعة األب
ّ
اجلواب  :الواجب عىل الولد جتاه أبويه أمران :
االول  :اإلحسان اليهام باالنفاق عليهام إن كانا حمتاجني  ،وتأمني
حوائجهام املعيشية  ،وتلبية طلباهتام فيام يرجع إىل شؤون حياهتام
يف حدود املتعارف واملعمول  ،حسبام تقتضيه الفطرة السليمة ،
ويعدّ تركها تنكر ًا جلميلهام عليه  ،وهوأمر خيتلف سعة وضيق ًا
بحسب اختالف حاهلام من القوة والضعف.
الثاين  :مصاحبتهام باملعروف  ،بعدم اإلساءة اليها قو ً
ال أوفع ً
ال
وإن كانا ظاملني له  ،ويف النص  ( :وإن رضباك فال تنهرمها وقل
 :غفر اهلل لكام) .
هذا فيام يرجع إىل شؤوهنام وأما فيام يرجع إىل شؤون الولد نفسه،
مما يرتتب عليه تأ ّذي أبويه فهوعىل قسمني :
الترصف
-1أن يكون تأ ّذيه ناشئ ًا من شفقته عىل ولده  ،فيحرم
ّ
املؤ ّدي إليه سواء هناه عنه أم ال
-2أن يكون تأ ّذيه ناشئ ًا من اتصافه ببعض اخلصال الذميمة،
حبه اخلري لولده دنيوي ًا كان أم اخروي ًا  ،وال أثر لتأ ّذي
كعدم ّ
الوالدين إذا كان من هذا القبيل  ،وال جيب عىل الولد التسليم

لرغباهتام من هذا النوع  ،وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين يف
أوامرمها ونواهيهام الشخصية غري واجبة يف حد ذاهتا.
السؤال  :إذا قال الوالد لولده  :أنا أعلم أنه ال يرتتب عىل سفرك
رضر عليك  ،ولكن فراقك يل يؤذيني  ،فلذا أهناك عن السفر ؟
اجلواب  :ال جيوز له أن يسافر ما دام يف سفره هذا أذى ألبيه .
السؤال  :هل طاعة الوالدين واجبة ؟
اجلواب  :جتب الطاعة إذا كانت خمالفتهام موجب ًا لتأذهيام النايشء
من شفقتهام عليه .
السؤال  :أنا طالب علم و أريد أن أتعلم يف اخلارج والوالدان
خمالفان هل جيوز هنا أن أخالفهام ؟
اجلواب :ال جيوز خمالفتهام فيام فيه تأذهيام من جهة شفقتهام عليك.
السؤال  :هل جيب اطاعة الوالد يف عدم قبوله الرتدائي احلجاب ؟
اجلواب  :ال جتوز اطاعته يف معصية اهلل تعاىل وال جتب اطاعته يف
غري ذلك ايض ًا اال اذا كان االمر او النهي من باب الشفقة عليك .
السؤال  :هل حيسن رشع ًا اطاعة الوالدين يف كل يشء حتى يف
االمور اليومية احلياتية كأن يقول الوالد لولدهُ :ك ْل هذه الفاكهة أو
نم يف الساعة العارشة أو ما شاكل ذلك ؟
ْ
اجلواب :نعم ،حيسن له ذلك .
السؤال  :اذا هنى الوالد ولده عن فعل يشء معني حمتم ً
ال أن رضر ًا
ما سيعود عىل ولده ان هو فعله ،عل ًام بأنّه يف اعتقاد الولد غري
مصيب يف ذلك ؟
اجلواب  :ال جيوز خمالفة الوالد يف حالة كهذه ،بان كان يتأذى من
خمالفته شفقة عىل الولد .
السؤال  :اذا قال الوالد لولده انا اعلم انّه ال يرتتب عىل سفرك
رضر عليك يا ولدي ولكن فراقك يل ونأيك عني وابتعادك يشق
ع َّ
يل ويؤذيني فلذا اهناك عن السفر؟ ال يترضر الولد ،ولكن سوف
حيرم من حتقيق رغبته ؟
اجلواب :ال جيوز له ان يسافر مادام يف سفره هذا اذى َ
البيه.
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هل يجب على االب تعليم ابنه االحكام الشرعية؟

السؤال  :هل ُتعتبر األظافر نجسة بعد قصها ؟
الجواب  :ك ّال .

فقه وعقائد
السؤال :ما هو التعريف اإلصطالحي لأللفاظ
اإلتية التي ترد يف فتاواكم واألظهر ،ال يبعد،
األق���وى،ال خيلو من وج��ه وال خيلو من قوة؟
اجل����واب :كلها تعترب ع��ن ال��ف��ت��وى ول��ك��ن يف
خصوص ال خيلو من وجه أو من قوة قد سيعقبها
ما يدل عىل التوقف واالحتياط فيلزم االحتياط
حينئذ أو الرجوع اىل الغري.
السؤال :يف بعض األحيان جتيبون عىل املسألة
جائز أو حرام – عىل املشهور فامذا يعني ذلك؟
اجلواب :الالزم فيه العمل باألحتياط أو الرجوع
اىل جمتهد آخر .
السؤال :ما هو تعريف اإلعراض؟
اجلواب :اإلعراض املوجب النتفاء حكم الوطنية
يتحقق باخلروج مع نية عدم العود للسكن أص ً
ال .
نعم يف املكان الذي يستوطنه املكلف ملدة حمدودة
كسنتني أو ث�لاث لغرض العمل أو الدراسة
ونحوها يكفي يف حتقق اإلع��راض اخلروج عنه
بنية عدم العود إليه ملدة طويلة نسبي ًا بحيث لو
عاد إىل السكنى فيه بعد ذلك يف العرف استيطان ًا
جديد ًا ال استمرار ًا لالستيطان األول  .وطول
مدة االستيطان يف الوطن االختاذي وقرصها مؤثر
يف حتديد مدة االنقطاع املعترب يف حتقق
األعراض باخلروج .
السؤال :ماذا تقصدون بالوقت
األول ،الوقت الثاين يف رسالة
املنهاج؟
اجلواب :يقصد باألول وقت
املغرب والثاين وقت العشاء ويف
األول يكون مجع تقديم ويف الثاين
يكون مجع تأخري .
السؤال :ما هو املذي ؟
اجلواب :ما خيرج حني الشهوة عىل شكل قطرة .
السؤال :ما الفرق بني االحتامل و املحتمل؟
اجلواب :االحتامل صفة يف النفس و املحتمل صفة
السنني الذي حيتمله كمجيء ابيه مثال .

السؤال :من هو املرتدّ ؟
اجل��واب :من خرج عن االسالم
واختار الكفر وهو عىل قسمني:
فطري وميل ،والفطري من ولد
ع�لى االس�ل�ام اب��وي��ه أو أحدمها
واختار االسالم بعد أن وصل اىل
حد التمييز ثم كفر ،ويقابله امليل.
السؤال :ما هو تعريف العفل؟
اجل��واب :اح��دى رشوط فسخ العقد من دون
طالق ومعناه :وهو حلم أو عظم ينبت يف الرحم
سواء منع من احلمل أو الوطء يف القبل أم ال.
السؤال :ما هو تعريف اهلبة؟
اجلواب :متليك عني من دون عوض عنها وهي
عقد حيتاج اىل اجي��اب من الواهب وقبول من
املوهوب له بلفظ أو فعل ّ
يدل عىل ذلك.
السؤال :ما هو مفهوم العارية؟
اجلواب :تسليط الشخص غريه عىل عني ليستفيد
من منافعها جمان ًا.
السؤال :ما هو تعريفكم للوديعة؟
اجل��واب :جعل الشخص حفظ عني وصيانتها
عىل عهدة غريه ويقال لذلك الشخص (املودع)
ولذلك الغري (الودعي) وحتصل الوديعة باجياب
من املودع بلفظ أو فعل مفهم ملعناها ولو بحسب
القرائن.
السؤال :ما معنى الكفالة؟
اجلواب :التعهد لشخص باحضار شخص آخر له
حق عليه عند طلبه ذلك ويسمى املتعهد كفي ً
ال.
السؤال :ما هو تعريف املساقاة؟
اجلواب :اتفاق شخص مع آخر عىل رعاية أشجار
بحصة
ونحوها واصالح شؤوهنا اىل مدة معينة
ّ
من حاصلها.
السؤال :ما هو تعريف املضاربة؟
اجل��واب :عقد واقع بني شخصني عىل أن يدفع
أحدمها اىل اآلخر ما ً
ال لي ّتجر به ويكون الربح
بينهام.
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راية (يا حسين) ِّ
سماء الجامعات العراقية
توشح
َ
منم ً
قة باسم صاحب المصيبة الراتبة
بالسواد َّ
تقرير :غسان العكابي  /تصوير :علي النجار

ضمن ال�برام��ج العقائدية التي
نظمها مركز رعاية الشباب التابع
اىل قسم النشاطات العامة يف العتبة
احلسينية املقدسة ،كام هو معتاد يف
كل سنة رشع املركز بتنفيذ (مهرجان يا
حسني) اخلاص برفع راية يا حسني السوداء
يف عموم اجلامعات واملعاهد العراقية.
وقال (حممد عيل الربيعي) مدير املركز «رشع
املركز كعادته يف كل موسم من اطالق مهرجان
(يا حسني) بإقامة رفع (راي��ة يا حسني السوداء)
راية احلزن واالسى عىل موالنا االمام احلسني (عليه
السالم) يف ح��رم اجلامعات العراقية وخصوصا يف
جامعات الفرات االوسط واجلنوب».
مشريا اىل «متيز املهرجان هلذا العام باالختصار واقتضاب
االيام التي كانت متتد اىل ما بعد العارش يف كل عام اىل يوم
السادس من حمرم فقط ،لرفع الراية يف عموم جامعات الفرات
االوس��ط واجلنوب ،مبينا انه سبق للمهرجان ال�شروع بتنفيذ
مهرجان يا حسني اجتامع موسع حول االلية التي يتم الرفع فيها مع
توجه هلا
مدراء املمثليات يف املحافظات باستثناء حمافظة البرصة التي ّ
وفد من العتبة احلسينية املقدسة برئاسة احلاج فاضل عوز لرفع الراية يف
اليوم االول واجلامعة التقنية اجلنوبية باإلضافة اىل معهد النفط وجامعة
البرصة ،معرفا باهلدف من رفعها يف اجلامعات هو يعود اىل اثرها البالغ يف
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نفوس الطلبة الشباب وجعلهم يعيشون يف شد
عاطفي ويكون لدهيم التصاق مع القضية احلسينية
كوهنا راي��ة االص�لاح واحل��زن واالس��ى والعلم
وتقويم السلوك».
وحتدث ملراسلنا الدكتور (طالب حسن موسى)
رئيس جامعة وارث االنبياء« :جامعة وارث
االنبياء (عليه السالم) تترشف برفع راية يا حسني
السوداء يف حرمها وهي جديرة ان تتبنى اقامة
شعائر احلسني (عليه ال��س�لام) وم��ا يمثل هذه
الشعائر واملعنى الرمزي ،وألهنا راية كل مؤمن
فهي مثال لقضية االنسان ليس الشيعي فقط وانام
لكل املذاهب واالطياف فمن ّ
عظم شعائر احلسني
انام ّ
عظم شعائر اهلل تبارك وتعاىل»..
وقال الدكتور (منري محيد السعدي) رئيس جامعة
كربالء «هذا التقليد سنوي من يوم السابع من
حمرم اعتادت جامعة كربالء اىل رفع راية يا حسني
السوداء يف حرمها بقدوم وفد مركز رعاية الشباب
يف العتبة احلسينية املقدسة ،وهذا التقليد نابع من
االرواح التي يكون يف داخلها احلب والعشق
لالمام احلسني (عليه السالم) وان االم��ام ليس
عواطف بل هو فكر واصالح ومدرسة تضمنت
مجيع القيم السامية».
فيام حتدث الدكتور (حمسن القزويني) مؤسس
جامعة اهل البيت (عليهم السالم) «حتتفي جامعة
اهل البيت يف كل عام برفع راية يا حسني السوداء
يف حرمها ملا حتمله هذه الراية من مبادئ وقيم
انسانية نادى هبا االم��ام احلسني (عليه السالم)
وان هذه الراية رفعت يوم استشهد االمام احلسني
يوم انترص املظلوم عىل الظامل وكذلك رفعت يف
جبهات القتال عندما انترص ابطالنا يف املعارك
االخ�يرة ضد التنظيم االجرامي املسمى بكيان
داعش االرهايب».
وع�بر الدكتور (ماهر محيد جميد) عميد املعهد
التقني يف كربالء عن شكره للعتبة احلسينية
املقدسة لرعايتها هذا الربنامج الذي عدّ ه دليال
واضحا تقدمه العتبات املقدسة من خالل رعايتها
هلذه الرشحية األكاديمية»
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مشروعان كبيران للعتبة الحسينية في مجال الصحة
سماحة الشيخ الكربالئي يطلع على سير العمل فيهما
تقرير :ضياء األسدي /تصوير  :عمار الخالدي

بهدف الوقوف عند اب��رز التطورات التي
تصاحب المشروعين وااليعاز بتوفير كافة
االحتياجات فض ً
ال عن التوجيه الستخدام
افضل ما موجود من المواد المعمارية
واألجهزة التي تخدم المشروعين لالرتقاء
بهما نحو االفضل ،زار المتولي الشرعي
للعتبة الحسينية المقدسة سماحة
الشيخ عبد المهدي الكربالئي مشروعي
مستشفى مركز اإلم��ام الحسين (عليه
السالم) لعالج األم��راض السرطانية في
منطقة المعملجي في كربالء المقدسة
ومستشفى خاتم األنبياء(صلى اهلل عليه واله)
لألمراض القلبية المجاورة لمستشفى
الكفيل في كربالء.
وحت��دث املهندس املقيم الدكتور قيس
ليث حممود «تعد زي��ارة سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي ملوقع العمل يف
مستشفى مركز اإلم���ام احلسني (عليه
ال��س�لام) ل�لأم��راض الرسطانية حمفزا
وداف��ع��ا لنا ل�لإق��دام اك��ث��ر ع�لى تقديم
خدماتنا ،وزاد يف حديثه ان سامحته اطلع
عىل سري األع�مال اجلارية بشكل حثيث
ووجه بإنجاز املرشوع يف املوعد املحدد
له ،وهلل احلمد وصلنا اىل مرحلة يف عمل
املباين السكنية باإلضافة اىل اعامل جتهيز
امل��واد باملنظومات الكهربائية بالكامل
واملنظومات امليكانيكية من مناشئ عاملية
رصينة معربا عن أمله باخلروج اىل مرشوع

نموذجي مطابق للمواصفات املعتمدة
عاملي ًا إلنشاء املستشفيات املتخصصة».
مبينا ان «نسب اليد العراقية يف املرشوع
تصل اىل  %90اما  %10املتبقية فهي عاملة
اجنبية لألعامل النهائية فيام تبلغ نسبة
انجاز املرشوع الكلية .»%65
وجدير بالذكر ان املستشفى ستقدم خدمة
صحية ألول مرة يف العراق من خالل
جهاز تصنيع املواد اخلاصة بعالج مرىض
الرسطان «العالج الذري» ،علام ان املدة
املتبقية الكتامل املرشوع سنة واحدة عىل
افتتاحه.
وبعد زيارة سامحته ملرشوع مستشفى مركز
اإلمام احلسني (عليه السالم) لألمراض
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الرسطانية الذي تنفذه رشكة (السابك)،
اكمل جولته التفقدية بزيارة مستشفى خاتم
االنبياء الذي تبلغ نسبة االنجاز له %31
بحسب املهندس املقيم ميثم شاكر يارس
«عودنا املتويل الرشعي
والذي اوضح قائالّ :
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي من خالل زياراته املوقعية
املتكررة ملشاريع العتبة املقدسة واهتاممه
املتواصل باألمور الفنية ومتابعته احلثيثة
عىل تقديم االفضل لضامن ج��ودة العمل
واختيار املواد الداخلة فيه عىل ان تكون من
مناشئ عاملية وذات مواصفات جيدة وممتازة
وخاضعة للفحوصات املختربية».

العطاء الحسيني

الشيخ الكربالئي :اليتيم حالة إنسانية تقتضي من الجميع التفاعل معها
االحرار :حسين نصر /تصوير :صالح السباح

شدد املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي عىل
رضورة ايالء رشحية االيتام االهتامم الكايف
لبناء جيل واع ملتزم بثقافة وتعاليم الدين
االسالمي احلنيف ،موكد ًا يف الوقت ذاته
عىل التس ّلح بالصرب والدعاء والتوسل باهلل
عز وجل لدفع الكرب واهلم الذي يواجه
املؤمن.
جاء ذلك احلديث خالل استقبال الشيخ
الكربالئي لوفد مؤسسة الشهيد حيدر
املربقع النسوي لرعاية االي��ت��ام ،وق��ال:
«ان اليتيم حالة إنسانية تقتيض من اجلميع
التفاعل معها ألهنا تصيب اضعف رشحية
يف املجتمع وه��ي الطفل حيث تسلبه
املعيل والراعي واملريب وترتكه ضعيفا أمام
حاجات احلياة لرياح العوز تعصف هبم لذا
جاء دور املؤسسات اإلنسانية الكبري يف سد
عوز هؤالء األيتام ،ان العون واملساعدة يف
حتمل اعباء هذه املسؤولية الكبرية الشك
ان اصبحت مضاعفة عىل االم وهي تتحمل
معيشة االطفال و تربيتهم .

واضاف سامحته» نحن دائام نطلب العون
من اهلل تعاىل الننا نحن وحدنا عاجزون
عىل ان ن��ودي رسالة يف احلياة ونتحمل
ظروف احلياة الصعبة لذلك اويص اخوايت
بااللتزام يف الدعاء والتوسل اىل اهلل تعاىل
واملعصومني عليهم السالم وقراءة االدعية
والتوكل القلبي وحسن الظن باهلل تعاىل
وهذا يوفرلكم االطمئنان والراحة النفسية
والقدرة عىل مواجهة مصاعب احلياة اذا
ضعف االي�مان يصعب حتمل املسؤولية
مبينا» ان االستعانة باهلل تعاىل تفتح الكثري
من ال��رزق امثال هذه املؤسسات اخلريية
التي تساعدكم يف حتمل ظ��روف احلياة
الصعبة .
من جهته بينّ فالح الدراجي مدير مؤسسة
الشهيد ح��ي��در امل�برق��ع ل��رع��اي��ة االي��ت��ام
ان» املؤسسة ترعى اكثر من ()1200
يتيم و( )490عائلة و( )75عائلة من
احلشد الشعبي امل��ب��ارك و( )200عائلة
متعففة،مبينا» ان املؤسسة حتتوي عىل عدة
اقسام منها قسم الرتبية والتعليم وترعى
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اكثر من ( )800يتيم وع�لى م��دى مجيع
املراحل الدراسية من االول االبتدائي حتى
السادس االع��دادي وبكافة املستلزمات
الدراسية باالضافة اىل خطوط النقل من
واىل املدرسة».
واش���ار» تتميز مؤسسة الشهيد املربقع
برعايتها الصحية ل��وج��ود ك���وادر طبية
متخصصة يبلغ عددهم ( )27طبيبا ملختلف
االختصاصات منها اجللدية واملفاصل
واالسنان والباطنية واالنف واحلنجرة الخ
...وذك��ر الدراجي « ان املؤسسة تتضمن
معاهد خاصة بالتدريب والتأهيل املهني
منها معهد احل��وراء عليها السالم لتعليم
فن اخلياطة وتم خترج اكثر من تسع دورات
وكل دورة يوجد فيها ( )18متدربة مع
جتهيزهن بمكائن خياطة،باالضافة اىل معهد
االسعافات االولية والتدريب عىل قياس
الضغط والسكر وزرق االبر ،ودورات يف
صناعة املواد الغذائية واحللويات مشريا اىل
ان املؤسسة هلا دورات ختص رشحية الشباب
االيتام ورش تعليم فن احلدادة .

ملف العدد

اطراف كربالء العزائية  ..مسيرة حسينية

تتقد بالخدمة والوالء الحسيني كل عام
اعد الملف :حسين النعمة  /ضياء االسدي  /حسنين الزكروطي  /تصوير  :خضير فضالة  /محمد القرعاوي

ابناء يسريون عىل هنج ابائهم واجدادهم ،استقوا اخلدمة احلسينية ،ورشبوا شعائرها وقدموا ما لدهيم طوعا وحبا بإمامهم احلسني
ٌ
(عليه السالم) ،هؤالء هم ابناء كربالء املقيمون للشعائر العاشورائية يف كل عام ،قبل حتى ان هيل شهر حمرم احلرام بأمل وجزع
املصاب ولغاية عاشوراء.
والكربالئيون املقيمون للعزاء ش ِهدَ التاريخ هلم بأن هدفهم تقديم العزاء للرسول االعظم وآل بيته الطاهرين (عليهم السالم)
بذكرى شهادة االمام احلسني (عليه السالم).
ومع تنوع اشكال اخلدمة والعزاء ،وللغور يف بداية تأسيس هذه العزاءات جتول مراسلو جملة (االحرار) بني ازقة االطراف السبعة
– املناطق التي تشكل مدينة كربالء القديمة ،وكانت هلم لقاءات صحافية مع كفالء االطراف وشعرائها واملؤسسني هلا ،وقسم
الشعائر واملواكب واهليئات احلسينية املنظم لكل العزاءات واخلدمات احلسينية يف العامل.

وك��ان اول اللقاءات مع احل��اج رياض
نعمة ال��س��ل�مان رئ��ي��س قسم الشعائر
واملواكب احلسينية يف العتبتني احلسينية
والعباسية املقدستني ،ال���ذي حتدث
عن بداية تأسيس قسم الشعائر وبينّ
امهيته فقال« :تنظيم املواكب والشعائر

احلسينية يف امل���ايض ك��ان م��ن خالل
االب��اء واالج��داد حيث كانوا يتخذون
من ساحة االم��ام عيل (عليه السالم)
مقرا هل��م ،وم��ن ثم جيتمعون من اجل
ادارة وتنظيم املواكب القادمة من مجيع
املحافظات العراقية خالل زيارة اربعني
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االم��ام احلسني (عليه السالم) ،ونحن
بدورنا اردنا ان نعيد نفس الروح التي
كانت عند اسالفنا ،ففي عام 2004م
اختذنا من الساحة املذكورة سلفا مقرا
للجنة التنظيمية املتكونة من كبار اطراف
مدينة كربالء املقدسة ،وفعال بدء العمل

ملف العدد

بتشكيل جلنة ُسميت «جلنة التنسيق
واملتابعة» واستمرت مل��دة ستة اشهر
تقريبا ،وتواصلنا مع كفالء املواكب
واهليئات امل��وج��ودة يف داخ��ل وخ��ارج
مدينة كربالء املقدسة ،وبعد االستحسان
الكبري ال���ذي الق��ت��ه اللجنة م��ن قبل
االمانتني احلسينية والعباسية املقدستني
اللتني بادرتا باحتواء اللجنة لتكون جلنة
تنظيم املواكب احلسينية ،وبعدها ارتأى
اصحاب السامحة والفضيلة يف العتبتني
املقدستني ان يكون هنالكقسم يضاف
لألقسام املوجودة لدهيا ،وباسم «قسم
الشعائر واملواكب واهليئات احلسينية يف
العراق والعامل االسالمي ،ينظم أمور كافة
املواكب واهليئات يف العامل».
طرف املخيم ع��زاءات والئية وتشابيه
حرق اخليام
ال زال احلديث مع احل��اج ري��اض نعمة
السلامن لكنه حتدث الينا هذه املرة بصفة
كفيل ط��رف املخيم ال��ذي يقع جنوب
غ��رب العتبة احلسينية املقدسة فقال:
«تأسس طرف املخيم سنة 1865م من
قبل ثلة خرية من اجداد اهايل املخيم من
بينهم احلاج محد ال عويد بعده جاء احلاج
سلامن وم��ن ثم احل��اج مح��ودي السلامن
ونعمة السلامن وحاليا احل��اج ري��اض

نعمة السلامن ،وكذلك هناك الكثري من
الشخصيات املهمة التي كان هلا دور كبري
يف عزاء املخيم ومنهم :احلاج حممد علو
ومهدي كريدي واحلاج جابر الصايغ».
وتابع« :ما يميز اطراف املدينة هو التسابق
للخدمة احلسينية املوجود بني االطراف
وحماولة كل طرف اخلروج بأهبى صورة
ل��ه ل��ذل��ك جت��د مجيع االط���راف تستعد
جيدا هلذا الشهر اجللل ،مشريا اىل ابرز
العشائر التي تنتمي هلذا الطرف تتمثل
يف عشرية الِرحيم واملناكيش والكريشات
(القرييش) والظوهير» ،مضيفا «ان موكب
الطرف العزائي يبدأ بالنزول من يوم (3
ـ  )10من شهر حمرم ،اضافة اىل تشابيه
حرق اخليام والتي تبدأ ظهرية عاشوراء،
كذلك موكب عزاء السبع وال��ذي يقام
عرص عاشوراء قبل نزول موكب شامي
غريبون ،ونوه السلامن عن ابرز الشعراء
وال��روادي��د الذين كتبوا للطرف منهم
الشيخ حسني فروخي والشاعر حممد ابو
خمُ رة والرادود عبد االمري الرتمجان واحلاج
جاسم الكلكاوي وعزيز الكلكاوي،
وبعد ان توقف العزاء من سنة 1974م
اىل سنة 2004م بسبب اضطهاد احلكم
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البائد يف ذلك الوقت رجع الطرف اىل
سابق عهده وق��رأ له كل من امل�لا ثامر
العاريض والسيد محودي املوسوي والسيد
سعدون املوسوي وحاليا الرادود عيل ابو
حلمة ،اما الشعراء فكانوا كال من املرحوم
كاظم منظور الكربالئي واملرحوم حممد
محزة الكربالئي ،ويف الوقت احلايل توجد
جلنة لكتابة مستهالت العزاء تتألف من
(الشاعر كرار حسني الكربالئي والسيد
اي��اد القصاب وناظم اخليكاين واحل��اج
مهدي هالل).
واوضح السلامن« :ما يميز منطقة املخيم
يف مدينة كربالء املقدسة موقعها بني قبلة
االمام احلسني (عليه السالم) والتل الزينبي
واملخيم احلسيني ،وثانيا كان الكثري من
مراجع الدين العظام يقنطون فيها كالسيد
حمسن احلكيم والسيد مرتىض الطباطبائي
والشيخ حممد املازندراين والسادة القزاونة
والسادة الشهرستانية والشيخ العالمة
حممد اخلطيب ،واضافة اىل معاملها الدينية
كانت مدرسة السيد الشريازي ولليوم،
وكذلك مدرسة اخلطيب الدينية التي
تعترب اول مدرسة دينية يف الرشق االوسط
بحسب ما موجود يف منظمة اليونسكو».

ملف العدد

عزاء باب الطاق يد واحدة الطمة
ويد واحدة للخدمة الحسينية
22

ملف العدد

وبني ازقة طرف اخر امتاز بـ(طاكاته) التي
يزيد عمرها عىل املائة عام ومن جهة الغرب
وغرب شامل العتبة احلسينية ال تزال منطقة
باب الطاق بآثارها الدينية وبيوتات العلامء
وعوائلها عامرة ،هذا ما حدثنا عنه السيد
ج��واد اخلطيب كفيل مجهور طرف باب
ال��ط��اق ،وال��ذي اض��اف« :تأسس عزاء
طرف باب الطاق عام  1885ميالدية عىل
ايدي شخصيات وسادات وعوائل عريقة
وعلامء اجالء من سكنة منطقة باب الطاق،
الفتا اىل ان تكية طرف باب الطاق كانت
داخل احلرم وحتديد ًا عند باب السدرة من
الداخل ،وكان ابناء الطرف يقيمون املأتم
داخل الصحن احلسيني».
واوضح اخلطيب «ان يف عام  1885انطلق
العزاء اىل خارج احلرم احلسيني بمجاميع
(ج��وق��ات) عزائية وم��ن اب��رز السادة يف
عزاء الطرف كان السادة ال ثابت ،وال
قفطون ،وال اخلطيب وال طعمة ،وال
الشهرستاين ،ومن ابرز عشائر الطرف ال
زنكي األسديون ،وال سعد ،واخلفاجيون،
ممثال هذا التشكيل السكاين ملنطقة باب

الطاق بباقة ورد».
وذكر اخلطيب ان من الشخصيات البارزة
فرتة السبعينيات ممن ترك بصمة كبرية يف
عزاء الطرف السيد عزي ال ثابت والسيد
ه��ادي ال طعمة والسيد كاظم القاري،
واحل��اج املرحوم ابراهيم زنكي واحلاج
نعمة العبد وامل��رح��وم املختار وكفيل
عزاء طرف باب الطاق هويدي جار اهلل
السعدي واملرحوم احلاج عبد الشاله ابو
قاسم كفيل العزاء وبعد ذلك االستاذ محيد
ه��ادي السعدي بكفالة ع��زاء الطرف ملا
يناهز  15سنة».
ون��وه اخلطيب عن متيز الطرف بمعامله
الدينية وطاكاته كطاق الزعفران وطاق
بني سعد وطاق النواب ،وكذلك دواوينه
ك��دي��وان بني سعد ودي����وان ال ثابت
فض ً
ال عن احتوائه عىل امل��دارس الدينية
كاملدرسة اهلندية التي تبنت عامرهتا العتبة
احلسينية املقدسة مشكورة وكذلك مدرسة
اخلطيب ،وبينّ ان من اشهر رواديد الطرف
قدي ًام املال عبد األمري ترمجان واملرحوم املال
محزة الصغري اما شعراؤها فمنهم الشاعر
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املرحوم سليم البيايت والشاعر املرحوم
كاظم البنا اخلفاجي والد شاعر الطرف
احل��ايل االس��ت��اذ االدي��ب رض��ا اخلفاجي
والذي يتكفل بكتابة ردات العزاء وشاعرنا
بشهادة شعراء كربالئيني وعراقيني من
ارقى وأملع شعراء القريض يف فضاء الشعر
احلسيني ،اما ممن قرأ للطرف مؤخرا فهم
كل من قيس القندرجي والسيد حيدر
العميدي».
واود ان انوه اىل يشء مهم ان طرف باب
الطاق قد حت��ول اىل مجهور ط��رف باب
الطاق ليشكل مع باقي هيئات الطرف
فسيفساء حسينية خملصة بخدمتها وعزائها
آلل البيت (عليهم السالم)».

ملف العدد

طرف باب الساللمة عذوبة رداتـــه الحسينية تحاكي
ضخامة مجاميعه العزائية
24

ملف العدد

وجهة «االح���رار» كانت يف ط��رف يتميز
هو االخ��ر ب��م��زارات أه��ل البيت (عليهم
السالم) وب�ين مقام وقفة االم��ام احلسني
(عليه السالم) مع اللعني عمر بن سعد
ومقام استشهاد عيل االكرب (عليه السالم)
ومقام استشهاد عبد اهلل الرضيع ومقام
اإلمام احلجة املنتظر حيث حملة باب السالملة
الكبرية بعدد سكاهنا وعزائها احلسيني حيث
يسمي الكثري من احلسينيني عزاءها بعزاء
(سليمة) نظر ًا لكثرة العشائر التي تقطن
يف هذا الطرف ،وانضامم سكنة البساتني يف
منطقة البوبيات ولغاية احلر الصغري تقريب ًا،
وعكد زناد ،وبساتني اهليايب وشارع الشيخ
الوائيل حالي ًا ،ومنطقة الودي..
وعن هذا الطرف التقت «االحرار» بشاعر
ط��رف ب��اب السالملة عبد الرسول حسن
اخلفاجي حيث ق��ال« :ان تأسيس عزاء
االط��راف يف مدينة كربالء املقدسة يعترب
من اولويات املدينة ،وال احد يستطيع ان
يثبت تاريخ هذه االطراف ،لكننا نستطيع
احلديث عن تاريخ تأسيس مواكب هذه
االطراف ،حيث ان مركز املدينة او ما يعرف
«باملدينة القديمة» يتكون من سبعة اطراف
وهم كل من طرف( :املخيم ،باب الطاق،
باب السالملة ،باب بغداد ،باب اخلان ،باب

النجف ،العباسية)».
واض���اف اخل��ف��اج��ي« :ع���زاء ط��رف باب
السالملة تأسس سنة 1864م وك��ان اهل
الطرف يستنفرون كامل طاقاهتم استقباال
لشهر املحرم فتجد الشباب قبل الكبار
يعملون عىل هتيئة االج���واء احلسينية يف
بيوتاهتم وبعض االزقة».
وحتدث اخلفاجي ان الطرف يتكون من سبع
هيئات ،وكل هيأة هلا احلرية بتقديم خدماهتا
للزائرين ،ولكن يف ع��زاء الطرف خيرج
اجلميع باسم الطرف وتنضوي مجيع اهليئات
حتت لوائه وهذا هو من اهم اسباب متاسك
العزاء ،اما اهليئات فهي( :هيئة القاسم ,هيئة
شباب ال��س��درة ,هيئة غريب ط��وس ,هيئة
غريب كربالء ,هيئة عيل الكرار ,هيئة شباب
املنتظر) ،كام إن تكية الطرف الرئيسية تنصب
يف شارع االمام صاحب الزمان (عجل اهلل
تعاىل فرجه) ،اما الشخصيات التي كانت
كفيل ًة للطرف يف السابق هو املرحوم سلطان
ابو اهلر ومن ثم انتقلت الكفالة اىل املرحوم
عليوي حسن املختار وبعدها انتقلت
الكفالة اىل عشرية البو شهيب حتديد ًا بيد
املرحوم مشعل السلطان (رمحه اهلل) عليه
لغاية سنة 1975م ويف ذلك التاريخ بدأت
سلطات البعث تضايق املواكب وتتدخل
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فيها وحتددها متهيد ًا ملنعها ،بعدها حتولت
الكفالة إىل احلاج عباس علوان اهلر ،وهو
ال زال يترشف بخدمة الطرف منذ ذلك
التاريخ».
جدير بالذكر ان طرف باب السالملة يضم
ست عشائر هم بنو سعد والوزون وآل بو
شهيب وخفاجة والنصاروة والسالميون،
اما مشاهري الشعراء والرواديد يف الطرف
هم املرحوم كاظم املنظور كان ينظم الشعر
ويعطي ال��ردات لكل االط��راف وكذلك
الشاعر امل��رح��وم مح��زة السامك واالستاذ
الشاعر حممد زم��ان الكربالئي والشاعر
سعيد اهل���ر وال��ش��اع��ر االس��ت��اذ رس��ول
اخلفاجي.

ملف العدد

عزاء باب بغداد لم تثنه التفجيرات عن االستمرار
بل زادته اصرارا لتقديم االفضل
وبعد ان تنتهي م��ن التجول يف باب
السالملة واىل جهة الرشق منها حيث حملة
باب بغداد بوابة كربالء القديمة للقادم
من العاصمة ،وباب بغداد شامل العتبة
العباسية املقدسة وه��ي تقع اىل شامل
رشق العتبة احلسينية ،وتناقلت األخبار
ب��أن املوكب أس��س يف سنة (1304ه��ـ
1886م) ،وبقي عىل هنجه إىل يومنا
هذا..
وك��ان احلديث عن ع��زاء ه��ذا الطرف
وت��ارخي��ه م��ع احل���اج م��ه��دي امل��ص��ور
ال��ذي ينوب عن احل��اج قاسم عباس
العواد كفيل طرف باب بغداد فقال:
«تأسس عزاء هذا الطرف سنة 1886م
واستمر املوكب بتأدية املراسيم اىل هناية
السبعينيات عندما منع النظام املواكب..

وبعد سقوط النظام استطاع ابناء هذا
ال��ط��رف ان يعيدوا للطرف الشعائر
احلسينية بصورة اهب��ى مما كانت عليه
سابق ًا».
وتابع املصور «كل بيوتات باب بغداد
تشارك يف هذا الطرف من آل عواد و آل
شمطو و آل كامز اىل ال��وزون والسادة
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من ال ضياء الدين وال طعمة والشاجلية
من سكنة باب بغداد حيث استمروا عىل
النهج احلسيني من االباء اىل االبناء».
ولعل ما يميز هذا الطرف هو التكية التي
تزدان باإلنارة وبطريقة هندسة وديكور
عرض الثريات كذلك عزاء باب بغداد
وردات��ه العاشورائية ،حيث تم اع��ادة
تشكيل هذه التكية عىل حلتها الزهية
هذه بعدما تعرضت للتفجري الغاشم قبل
سنوات ذهب ضحيته عرشات املعزين
من الزائرين وابناء الطرف.
واشار املصور اىل ان شاعر طرف باب
بغداد من األربعينيات اىل الستينيات كان
الشيخ كريم ابو حمفوظ ومن ثم استلمها
ابنه الشيخ حمفوظ ومن ثم الشيخ كميل
اىل ان منعت الشعائر ..اما الرواديد فمال

ملف العدد

طرف باب الخان عزاء لم يعرف
االنقطاع وقدم ضحاياه نصرة للشعائر الحسينية
واىل اجلنوب الرشقي من العتبتني احلسينية
والعباسية املقدستني حيث ط��رف باب
اخل��ان الشهري بخاناته واسواقه ومعامله
الدينية لكفي ايب الفضل (عليه السالم)
وكذلك مزار ابن احلمزة الذي يعود نسبه
اىل العباس بن عيل (عليهام السالم) حدثنا
عن عزائه وتأسيسه خادم احلسني كاظم
جواد الصفار كفيل هيأة شباب العباس
قائال« :جتتهد اهليئات يف كل االط��راف
وتتسابق اىل رشف اخل��دم��ة احلسينية
وشهدنا هذا من اسالفنا ونقله لنا اباؤنا
وعىل اخلصوص يف حملة باب اخلان وقت
مخيس يف االوائ��ل يف
كان املرحوم عباس ّ
اخلمسينيات من القرن املنرصم وكانت
وقتها هناك هيأة الفاضلية ثم تشكل عزاء
طرف باب اخلان».
وارج��ع الصفار «عمر ع��زاء طرف باب
اخلان اىل 1842م من حيث ِ
القدم لكن
تشكل يف عام 1953م بعد ما توسعت

آف��اق اخلدمة احلسينية وان�برت جمموعة
خ�ّي�رّ ة لتأسيس ع��زاء الطرف بمجاميعه
املعزية ،ثم تشكلت يف الطرف هيئات
ُ
والشبان ،أما هيأة
اخرى كهيأة الفسحة
الفاضلية حسب املعلومات عمرها قرابة
من  200ع��ام ،ومقرها الرئيس كان يف
العتبة العباسية وما زالت يف نفس املكان،
ومن الكفالء االوائ��ل هليأة الفاضلية هو
سيد حسني الطرش ومن ثم حسني بربر
ثم استلموها السادة يف الطرف مثل السيد
هاشم نصيف وعبد االمري كيشوان واحلاج
قاسم كيشوان وغريهم اىل ان وصلت اىل
الشيخ عبد عيل احلمريي».
وتابع الصفار ان «من الشعراء القدامى
خاصة لطرف باب اخل��ان كاظم املنظور
الكربالئي ومهدي االموي وحممد اموري
االم��وي وغريهم ،أم��ا ال��روادي��د فمنهم
امل��رح��وم مح��زة ال��زغ�ير وامل��رح��وم حممد
محزة الكربالئي واملرحوم ص��ادق ملك

27

واملال محودي عصفور واملال سيد ابراهيم
الطويل».
وت��اب��ع «ان م��ن ك��ب��ار حملة ب��اب اخل��ان
كمحمد عيل ومال موسى هؤالء حرضوا
يف ثورة العرشين واحلاج رشيد احلمريي
وكاظم املشكور ،كام تم ابعاد الكثري من
املشاركني اىل عني التمر واملوصل من قبل
النظام البائد ،وزاد الصفار كنا نقيم جمالس
العزاء إبان النظام البعثي باخلفاء ،جتنبا من
جالوزة البعث الصدامي ،وهذا هو عهدنا
لن نرتك شعائرنا ونعلمها ابناءنا ونوصيهم
بتعليمها ألحفادنا فهي شهادة الغفران
والعبور ان شاء اهلل».

ملف العدد

باب النجف طرف انبثقت منه العديد من المواكب التاريخية

واىل جنوب العتبتني املقدستني يقع
طرف باب النجف من األط��راف التي
تتوسط مركز املدينة القديمة لذا فهو
يتوسط ستة أطراف.
وقد حتدث ملجلة اإلحرار احلاج فاضل
اب��و دك��ة كفيل الطرف قائال« :أسس
ال��ط��رف أس���وة ب���األط���راف األخ���رى
موكب عزائه عام 1838م ومحل اسم
موكب عزاء طرف باب النجف ،وكان
الطرف حيتوي عىل العديد من األسواق
القديمة ما زال البعض منها موجودا حلد
اآلن ،وه��ي :سوق العالوي ،وسوق
العرب ،وس��وق (اخلفافني) ،وسوق
الصفارين ،وسوق اخلياطني ،وشارع
اإلمام عيل(عليه السالم) الذي حيتوى

عىل الكثري من املحالت التجارية ،وهذا
األمر حدا بالكثري من الذين ينتمون إىل
هذا الطرف أن يؤسسوا مواكبا حتمل
اس��م مهنهم ،وه��ي اآلن من املواكب
التارخيية ،ومنها( :موكب البلوش،
وال��ص��ف��اري��ن ،وال��ق��ن��درج��ي��ة ،وهيئة
الرياحي).
وتابع ابو دكة «ارتبط موكب عزاء طرف
باب النجف بعدد من األسامء الكربالئية
الكبرية بخدماهتا احلسينية ،منهم احلاج
ف��ال��ح البقال (رمح���ه اهلل) ال���ذي كان
يتكفل بتنظيم املوكب ،واحل��اج عزيز
الكلكاوي الذي يعد من الشخصيات
البارزة يف املدينة ،فهو أحد شعرائها
وروادي��ده��ا ،وكذلك املرحوم الشيخ
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هادي الكربالئي واملرحوم الشيخ عبد
الزهراء الكعبي ،والشيخ ضياء الدين
الزبيدي».
ونوه عن «ما يميز طرف باب النجف
حيث كان يشهد قراءة املقتل احلسيني
من قبل املرحوم الشيخ عبد الزهراء
ال��ك��ع��ب��ي ،م��ش�يرا اىل اب���رز ش��ع��راءه
ورواديده ،فمنهم :املرحوم الشيخ عبد
الكريم أبو حمفوظ شاعر ورادود ومعلم
ق���رآين ،وال��ش��اع��ر كفاح ال��ن�صراوي،
والشاعر هيثم سعودي ،والشاعر عالء
عوينات ،وامل�لا السيد حسن والسيد
حسني طعمة ،اما شاعر املوكب لثالثة
أع��وام هو الشاعر رشاد عبد الرسول
اخلفاجي الكربالئي».

ملف العدد

جمهور طرف العباسية عزاء يشتهر بالمناشدات والدعوة إلقامة العدل وتشخيص العلل
اخر االط��راف ومن اكرب عزاءاهتا يقع يف
منطقة العباسية الواقعة عىل امتداد باب
النجف وب��اب اخل��ان من جهة اجلنوب،
حدثنا عنه احل��اج حامد كاظم ال��وزين
كفيل الطرف« :مجهور طرف العباسية من
اكرب األطراف املوجودة يف حمافظة كربالء
املقدسة تأسس سنة  1888ميالدية،
ويف سنة  1919الشيوخ والشباب كانوا
يتجمعون يف البيوت ي���ؤدون مراسيم
عاشوراء ،ويف سنة  1921نصبت اول
تكية يف ش��ارع العباس «الراجة» مقابل
مقهى الزوراء األن ويف سنة  1928خرج
ع��زاء الطرف اول ع��زاء منظم ويف ذلك
العهد كان الكفيل املختار املال عيل ويف
سنة  1932كان كفيل العزاء املال حيدر،
وتاله املال عيل الصليخي ومن ثم رستم
عيل ،وبعده محزة املختار ويف اخلمسينيات
استلم والدي احلاج كاظم العبيس الوزين
كفالة العزاء وم��ن ثم بعده احل��اج العم
مريي العبيس رمحه اهلل».
وبينّ العبيس« :فيام خيص ردات الطرف
منذ عام  1941كانت الردة عىل احلكومة

والنازية ،وعزاؤنا ليس له شأن سيايس كام
هو مفهوم؛ انام هو دعوة ومطالبة بحقوق
الضعفاء والشعب املضطهد ،ورداتنا
حتاكي الواقع».
وذك��ر عبيس ش��ع��راء ال��ط��رف منذ عام
 1959اىل االن كالشاعر عبد الزهرة
الرشطي ورضا النجار وعبد عيل اخلاجي،
وبعد عام  2003كان الشاعر مهدي هالل
الكربالئي والسيد حسن احلسيني وزهري
الشافعي وفراس األسدي وعودة ضاحي
التميمي هم فسيفساء الكلمة احلرة ،أما
ال��روادي��د الذين ق��رأوا للطرف هم كل
م��ن امل�لا حسني ال��زغ�ير وك��اظ��م ال��وزين
والسيد محودي عصفور واملال عيل يوسف
الكربالئي واملال بسام يوسف».
جدير بالذكر ان مواكب االطراف متتلك
أدوات التعبري اخلاصة بإحياء املناسبة،
كاهلودج وقبة القاسم (عليه السالم) ،كام
اعتاد املعزون ان يتصدر عزاءهم السادة
ووجهاء الطرف إللقاء التحية والسالم
عىل آل البيت (عليهم السالم) ،اضافة اىل
نصب التكايا وتوزيعها يف شوارع وازقة
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كل طرف بعد تزيينها باإلنارة هو تعبري
فلكلوري الستقبال وفد االم��ام احلسني
(عليه السالم) يف كل ع��ام ،حيث يعلم
اجلميع انه (عليه السالم) واهله وانصاره
دخلوا ارض كربالء ومل يكن يقطنها احد،
لذا اعتاد الكربالئيون كام هو معهود عند
العشائر العربية باستقبال امللوك او كبار
الشيوخ ب��ال��ورود واملشاعل والقناديل
ترحيبا هبم ،ومع تطور الزمن ودخول
التكنلوجيا والكهرباء وظفها الكربالئيون
يف رمزية هذا االستقبال البهي.

تقارير

مدير العالقات واالعالم في مرور كربالء النقيب رياض عبيس الحمداني

عدة عقوبات بحق المخالفين من أصحاب الدراجات النارية
ّ

ظ��اه��رة ال��دراج��ات النارية ان��ت�شرت يف
الشارع العراقي عامة والكربالئي بشكل
خاص ةهذه بحاجة اىل ضوابط مرورية
لتنظيم سريها ومتليكها وجتنب املخالفات
واحل���وادث اال ان البعض منهم نراهم
يرتكبون املخالفات يف السياقة او عمر
الذي يقود الدراجة فالبعض منهم عمره
اقل من  15سنة وهذا النوع معرض «ال
سامح اهلل» اىل ارت��ك��اب ح��وادث عدة،
وايضا انتشار ظاهرة االستعراض يف قيادة
الدراجة ،ورغم هذا فان عمل مديرية مرور
حمافظة كربالء املقدسة كبري ومتواصل من
اجل احتواء هذه املخالفات .
وملعرفة املزيد عن االجراءات التي تتخذها
مديرية مرور حمافظة كربالء املقدسة ....
جملة «االح���رار» التقت مدير العالقات
واالعالم يف مديرية مرور حمافظة كربالء
املقدسة النقيب ري��اض عبيس احلمداين
والذي حتدث قائال :عملت مديرية مرور
حمافظة كربالء املقدسة وبتوجيه من قبل
معايل وزي��ر الداخلية وب���إرشاف مبارش

من مدير امل��رور العام عىل زي��ادة رصد
املخالفات امل��روري��ة يف عموم املحافظة
وب��األخ��ص خمالفة ال��دراج��ات النارية
التي تعد وسيلة نقل تستخدم حاهلا حال
املركبات وكذلك الية تسجيلها مماثلة
آللية تسجيل املركبات نفسها ،باإلضافة
اىل اص��دار اج��ازة سوق من قبل مديرية
املرور ،ولكن هناك عزوف بعض الشباب
من االخوة سائقي الدراجات النارية عن
هذه اآللية املعتمدة بسبب ارتفاع اسعار
التسجيل وال��رس��م ،حيث ان الرسم
املفروض من قبل الدولة مخسامئة الف
دينار للوحة الواحدة ،ويف احلملة االخرية
التي قامت فيها مديرية م��رور املحافظة
جتاوز عدد الدراجات املحجوزة حوايل
 1400دراجة الكثري منها من غري اوراق
رسمية.
أسباب حجز الدراجات النارية
واضاف احلمداين :ان من اهم اسباب حجز
الدراجات النارية يعود لعدم تسجيلها يف
دوائر املرور واهنا ال حتمل رقم او وثيقة
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تقرير/قاسم عبد الهادي

رسمية خاصة هبا لذلك يتم رصدها ومن
ثم حجزها ،بعد عملية احلجز يراجع
املواطن لغرض ترويج معاملة تسجيل
الدراجة ،ونحن بدورنا ناشدنا اكثر من
مرة من خالل موقع مديرية امل��رور عىل
م��واق��ع التواصل االجتامعي بمراجعة
االخوة سائقي الدراجات لغرض اكامل
تسجيل الدراجات واخراجها من ساحة
احلجز وهنا سيكون لدينا ع��بء آخر
يضاعف عمل مديرية امل��رور وهو محاية
تلك ال��دراج��ات التابعة للمواطنني يف
ساحة احلجز اخلاصة بنا.
إتالف الدراجات املحجوزة
وان اآللية اخلاصة بالتسجيل (احلديث
ال يزال له) طبع ًا كل دراجة اصولية أي
التي دخلت بمنفيست خاص هبا بعيدا
عن ال��دراج��ات التي دخلت عن طريق
احلاويات ،فهذه غري مسجلة هنائي ًا واذا
تم حجزها فأهنا تصادر هنائي ًا ،ولدينا اكثر
من  45دراج��ة تم مصادرهتا وبقي فقط
ترحيلها اىل هيئة الكامرك  ،اما الدراجة

تقارير

االصولية التي تدخل باملنفيست فهنا
ي��راج��ع امل��واط��ن وجيلب املستمسكات
االصلية واالوراق الثبوتية اخلاصة به
وبالدراجة ويتم سحب استامرة وختصيص
رقم وبعد ذلك البصمة والصورة ويتم
فحص الدراجة وتثبيت اللوحات ،وان
ل��وح��ات ال��دراج��ات متوفرة باإلضافة

واحد واملرقم ب  86لسنة  2005والذي
نعمل بكل مفاصله بام خيص احل��وادث
والغرامات وبإمكانه ان يطلب خمطط
مروري ويالحظ املخالف ،وهنا انوه عن
موضوع مهم وه��و ان ال��دراج��ة ُتعامل
معاملة املركبة يف احل���وادث ،فالبعض
يعتقد ان اصحاب املركبات هلم احلق وهذا

اىل السنويات ايض ًا متوفرة وبعد اكامل
اجراءات التسجيل سيتم اصدار السنوية
واللوحات يف نفس الوقت للمواطن.
الرتحيل للگامرك
واكمل قوله :هناك مشكلة كبرية نعاين
منها ان اغلب الدراجات املحجوزة يف
ساحة احلجز قد حصل هلا تلف بسبب
امل��دة الكبرية والتي تصل لعدة سنوات
وهي موجودة يف ساحة احلجز ،فنتمنى
من االخوة اصحاب الدراجات املحجوزة
مراجعة املرور قبل ترحيلها اىل الكامرك
للمركبات وال��دراج��ات النارية قانون
واحد
منوها :ان قانون املركبات وال��دراج��ة

اليشء غري صحيح قانونيا وانام هو الطابع
السائد والعرف االجتامعي يف املجتمع
الن الدراجة عند اصطدامها باملركبة فان
الرضر يكون مادي عىل سائق املركبة بينام
سائق ال��دراج��ة سيترضر جسدي ًا وهنا
ستغلب احلالة االجتامعية واالنسانية عىل
احلالة املادية.
دراجا نارية غري أصولية
واش��ار :فيام خيص موضوع الدراجات
النارية فالصغري منها تدخل البلد عىل
شكل حاويات وال توجد هلا أي اوراق
رسمية ،وبشكل ع��ام لدينا مشكلة يف
انسيابية دخول الدراجات للبلد ونامل ان
تكون هنالك ضوابط ومراقبة صارمة عىل
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هذه الدراجات.
منح اجازة السوق
وعن اجازة السوق اخلاصة بالدراجات
النارية وملن متنح وماهي ال�شروط التي
جيب عىل ضوئها منح السائق االج��ازة
حت��دث النقيب ري��اض عبيس احلمداين
قائال :ان اجازة السوق اخلاصة بالدراجات
النارية متنح لكل شخص بعمر ال  16عاما
بعد مراجعة مديرية املرور لغرض اصدار
اجازة السوق بعد اكامل اجراءات الفحص
الطبي الذي يقدّ م عن طريق االنرتنت،
وبعد ذلك يراجع مديرية املرور لغرض
سحب االس��ت�مارة واك�م�ال االج���راءات
االخ��رى ويتم االختبار بسياقة الدراجة
املوجودة يف ساحة االختبار وبعد ذلك يتم
منحه اجازة السوق فئة (ز) للدراجات.
حجز كل دراجة ال متتلك مصابيح انارة
واك��م��ل ق��ول��ه :ت��م التشديد يف احلملة
االخرية عىل الدراجات التي ال يوجد فيها
مصابيح االضاءة وتم حجز الكثري منها،
وكذلك ال��دراج��ات التي ال حتتوي عىل
وسائل االمان.
دور وزارة الشباب والرياضة
وعن االستعراضات الكثرية التي يقوم هبا
اصحاب الدراجات النارية وسط الشوارع
العامة ويف بعض االحيان يف االزقة وكيفية
التخلص منها بني احلمداين :للحد من
ظاهرة االستعراض بالدراجات نامل من
وزارة الشباب والرياضة ان تساعدنا هبذا
االمر فنحن من املستحيل ان نسيطر عىل
هذه الظاهرة فهي اشبه بظاهرة التفحيط
للمركبات  ،فإذا انشأت ساحة من قبل
وزارة الشباب والرياضة واستوعبوا هذه
الفئة او الطبقة من الشباب سيتم السيطرة
عليها ونستطيع حماسبة م��ن يستخدم
االستعراض خارج هذه الساحة ،ونحن
مستمرون بمحاسبة من نشاهدهم يقومون
هب��ذه االم���ور ول��ك��ن يصعب السيطرة
عليها اذا استمرت فوضوية يف الشارع،
ولدينا مطالبات مستمرة لوزارة الشباب
والرياضة يف كربالء نطالبهم دائ ًام وابد ًا
ونستمر بمطالباتنا ألنشاء هذه الساحة.

استبيان االحرار

التوسعة امتداد
لعبق العترة الطاهرة ..

عيسى الخفاجي

الثورة الحسينية بكل مواقفها ودالالتها كانت وما تزال منارًا خالدًا تنهل
وعبرا فهي خالدة بآثارها فما أن خطا الحسين الثائر أو
منه األجيال دروسا ِ
ّ
معظمًا
خلده التاريخ وموقفًا
أهل بيته أو أصحابه خطوة إال وتركوا َمعلمًا
ُ
سه محبوه ومن تلك اآلثار المهمة التي أصبحت من المزارات المقدسة منذ
قد ُ
ّ
واقعة الطف األليمة و إلى يومنا هذا هو (تل الزينبية).
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ُسمي هذا التل املقدس (بالزينبي) نسبة إىل
احلوراء زينب عليها السالم رشيكة اجلهاد
األق���دس م��ع سيد الشهداء احلسني عليه
السالم التي رشفته بوقوفها فوقه لكي تشاهد
أخاها احلسني عليه السالم وه��و خيوض
املعركة املصريية مقاتال أعداء اهلل مدافع ًا عن
دينه ورشيعة جده رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآله وسلم ...
وبسبب اع�مال التوسعة هلذا املقام الطاهر
اجري هذا االستطالع اخلاص بالتل الزينبي
وقد اخرتنا عينة من خمتلف حمافظات العراق
بلغ عددهم (  )500شخص تقريبا .
اشتمل االستطالع عىل ستة اسئلة اخترصت
الكثري من التساؤالت التي ت��دور يف ذهن
القارئ واستهل بسؤال حول التأييد او عدمه
من توسيع االماكن التارخيية واملعامل الدينية
فكانت االجابة غري متوقعة متاما اذ كانت
االجابات بنسبة  %98بنعم و %1بكال يف
حني ذهب آخرون ونسبتهم  %1اىل فقرة ال
اعلم ..
وبالسؤال عن اصول وتاريخ وخلفيات انشاء
التل الزينبي فقد اجابوا وبنسبة  %47بنعم
حيث ان لدهيم معلومات متوارثة عن السلف
او دراسة حول انشاء التل و %35اجابوا كال
يف حني  %18تركت من غري اجابة..
جيري العمل عىل توسعة التل بجهد دؤوب
وعمل متواصل عىل مدار الساعة وباذرع ال
تعرف الكلل وال امللل للحفاظ عىل اهلوية
الرتاثية والتارخيية والدينية للمكان فكانت
نسبة تقدر ب  %93بان التوسعة ستساعد عىل
حفظ اهلوية للتل و  %2يرون خالف ذلك يف
حني  % 5ال يعلمون هل ستساعد ام ال ...
من االمور املهمة جدا يف موضوع توسعة التل
الزينبي هو ارتباطه والتحاقه بصحن االمام
احلسني عليه السالم ملا له من تاثري واضح يف
ممارسة الشعائر احلسينية من جهة واستيعاب
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وسهولة التنقل بني التل والصحن احلسيني
وكانت نسبة التاييد هلذا املرشوع اجلوهري
 %88نعم يف حني ان  %7كانت اجابتهم
كال و %5ال يعلمون هل ان هذا املرشوع
خيدم ام ال ؟..
وكام هو معروف فلإلعالم دور فاعل
يف نقل احلقائق واظهارها فهل كان كذلك
يف موضوع التوسعة %45 ،ذهب اىل ان
االع�لام املقروء واملسموع والفضائيات
حاولت عكس صورة جيدة عن العمل
و %24يرون ان هناك تقصريا واضحا يف
نقل وترويج مرشوع التوسعة واقترصت
عىل مصدر واح��د للمعلومة وه��ي قناة
كربالء الفضائية و  %31يرون بان هناك
اعتداال ولو بنسبة معينة يف نقل جمريات
التوسعة وتداوهلا كحدث مستمر لبعض
الفضائيات..
اكثر معاناة الزائرين للتل الزينبي فهم
ي��ش��ك��ون م��ن ض��ي��ق امل��ك��ان م��ن جهة
وازدح��ام��ه واستحالة الوصول اليه من
جهة اخ��رى وخ��ص��وص��ا يف ال��زي��ارات
املليونية والتربك باملكان الذي وقفت عيل

عقيلة الطالبني وفخر املخدرات عليها
السالم فهل ان التوسعة من حيث البناء
واملساحة واخلدمات التي ستقام يف املكان
كافية الستيعاب الزائرين  %26اكدوا بان
مساحة ال 3000م 2نعم ستكون كافية يف

34

حني ان  %40يرون ان ختصص مساحة
اكرب و  %34مقتنعون متاما ان التوسعة
ستكون مالئمة حلد ما ..
وجديرا بالذكر مر هذا املقام بأربع مراحل
إعامرية ،فقد كان يف عام ( )1920كان عىل
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شكل فتحة مستطيلة عليها شباك برونزي
عىل جدران احد البيوت القديمة يف داخله
وضع رساج لعدم وجود الكهرباء يف ذلك
الزمن.
و املرحلة الثانية من االع�مار كانت يف
عام ( )1979عندما تربع صاحب الدار
املالصقة للمقام بداره ودجمت مع املقام

فتمت التوسعة وأج��ري��ت أع�مال البناء
واإلص�لاح��ات من قبل بعض املتربعني
وكان آنذاك يتكون من حرم ومصىل.
املرحلة الثالثة عام ( )1998عىل الرغم
من املنع وتوقيف العمل من قبل البعث
الصدامي ،إال أن اهلل شاء بجهود الطيبني
انجاز العمل الذي يراه الزائر حاليا عام
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( .)1999ويف عام ( )2003وهذه تعترب
املرحلة الرابعة بعد سقوط النظام املقبور
تسلمت املرجعية املباركة إدارة العتبات
املقدسة يف كربالء وت��م ضم مقام التل
الزينبي إىل إدارة العتبة احلسينية املقدسة
وهو االن حتت إرشافها ورعايتها...

مقاالت

مدرسة ُ
وراء
عاش ْ

نـزار حيدر

َ
الشعوب ُ
عظم مشاكلِ ُّ
واألمم عندما ال
أ ُ
ِ
ٍ
وف ِ
كفرد يِ
نفس الوقت
بدوره
الفرد
ُي ْؤ ِم ُن
ُ
هو عاجزٌ عن َأ ِ
داء دو ٍر ما يف اجلامعة! فال هو
يبادر َبأ ِ
ِ
ِ
يبادر َبأ ِ
داء
دوره
داء
بمفرده وال هو ُ
ُ
حصلة ُي ِ
ِ
دوره يف اجلامعة! يِ
ور
وف ا ُمل ِّ
رك ُن الدَّ ُ
يبادر إِ ِ
ليه!.
جانب ًا بانتظا ِر َمن ُ
مدرسة يف ا ُمل ِ
ٌ
بادرة عىل ا ُملستو َيني؛
عاشوراء
الفردي َ
دور الفرد َألغى دور
واجلامعي! فال ُ
ِ
ِ
الفرد!
دور
دور
اجلامعة َألغى ُ
اجلامعة وال ُ
ٌ
هِ
تضحياتا
عظيمة يف
ولذلك كانت عاشوراء
وه��ي املعرك ُة الوحيد ُة يف ال َّتاريخ الذي
ٍ
اس ُتش ِهدَ فيها ُّ
استثناء!.
كل ا ُملقاتلني بِال
ورين ،الفردي واجلامعي،
إِ َّن ال َّتناسق بني الدَّ َ
ٍ
دقيقة ّج��د ًا ف�إِذا طغى َأحدُ
ملقاييس
خيضع
َ
يسء
ال��دَّ َ
وري��ن عىل اآلخ��ر حت َّقق املفهوم ِّ
{ولاَ
ِّ
الصيت الذي حتكي َع ْن ُه اآلية الكريمة َ
َ
ُ
ستكون
اس أ ْش َيا َء ُه ْم} فال َّنتيجة
َت ْب َخ ُسوا ال َّن َ
{ولاَ َت ْع َث ْوا يِف الأْ َ ْر ِ
ين} َأ ّما إِذا
ض ُم ْف ِس ِد َ
حت ًام َ
{ولاَ
حت َّقق ال َّتوازن فسيتح َّقق املفهوم ال ُقرآين َ
نس ُوا ا ْل َف ْض َل َب ْين َُك ْم}.
َت َ
ولذلك ففي الوقت الذي َّ
حث ِف ِيه القرآن
ِ
الكريم عىل دور الفرد
ين
بقوله { َيا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
آ َمنُوا َع َل ْي ُك ْم َأن ُف َس ُك ْم*لاَ َيضرُ ُّ ُكم َّمن َض َّل إِ َذا
ْاه َتدَ ْي ُت ْم * إِلىَ اللهَِّ َم ْر ِج ُع ُك ْم جمَِ ًيعا َف ُي َن ِّبئ ُُكم بِماَ
ِ
ُكن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
{و َل َقدْ ِج ْئ ُت ُمو َنا ُف َرا َد ٰى
ون}
وقوله َ
َكماَ َخ َل ْقن َُاك ْم َأ َّو َل َم َّر ٍة َو َت َر ْك ُتم َّما َخ َّو ْلن َُاك ْم
َو َرا َء ُظ ُهو ِر ُك ْم * َو َما َن َر ٰى َم َع ُك ْم ُش َف َعا َء ُك ُم

ين َز َع ْم ُت ْم َأنهَّ ُ ْم ِف ُ
يك ْم شرُ َ َكا ُء* َل َقد َّت َق َّط َع
ا َّل ِذ َ
َب ْين َُك ْم َو َض َّل َع ُ
نكم َّما ُكن ُت ْم َت ْز ُع ُم َ
ون} َّ
حث
نفس الوقت عىل دو ِر اجلامعة كام يف ِ
يف ِ
قوله
{و َت َع َاو ُنوا َعلىَ ا ْلبرِِّ َوال َّت ْق َو ٰى * َولاَ َت َع َاو ُنوا
َ
الل * إِ َّن هَّ َ
ان * َوا َّت ُقوا هَّ َ
َعلىَ الإِْ ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو ِ
الل
ِ
{و ْلت َُكن ِّم ُ
َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
نك ْم
اب}
وقوله تعاىل َ
ون بِالمْ َ ْع ُر ِ
ون إِلىَ الخْ َ �ْي�رِْ َو َي� ْ�أ ُم� ُ�ر َ
ُأ َّم� ٌ�ة َيدْ ُع َ
وف
َو َي ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُ َ
*و ُأو َٰلئِ َك ُه ُم المْ ُ ْف ِل ُح َ
ون}.
نك ِر َ
إِ َّن َدور الفرد يتكامل مع دو ِر اجلامعة
الصحيح ،ولذلك ال ينبغي َأن
والعكس هو َّ
ُ
ينتظر َأحدمها اآلخر وإِ َّنام ال ُبدَّ من ا ُمل ِ
بادرة
َ
دائ� ً
ما ،ففي الوقت الذي هي ِّيئ الفرد َن ْف َس ُه
ِ
للدَّ ور ينبغي ِ
اجلامعة.
عليه َأن جيدَ دور ُه يف
كان ِّ
وهكذا كانت عاشوراء ،فبينام َ
لكل
قادتا َ
ٍ
واحد من هِ
وأنصا ِرها وشهدائِها دور ُه
البارز والكبري عىل ُمستوى الفرد َ
كان َل ُه يف
ِ
ِ
ِ
اجلامعة!.
الوقت دور ُه البارز والكبري يف
نفس
ٍ
واحد منهم َّ
*فلو َأ َّن َّ
بعقلية الفرد
فكر
كل
َّ
بقي َأحدٌ منهم يف كربالء وملا التحقَ َأحدٌ
ملا َ
منهم ُ
السبط (ع).
باحلسني ِّ
ٍ
واحد منهم َّ
*ولو َأ َّن َّ
بعقلية اجلامعة
كل
فكر َّ
وهم
بقي َأحدٌ منهم يف عاشوراء ُ
كذلك ملا َ
ٍ
ٍ
مجاعة ٌ
ٌ
قليلة جدّ ًا يف ُمقابلِ
كبرية
مجاعة
َي َر ْون
جدّ ًا.
إِذا َأردن��ا َأن ُننجز َأهدافنا ونح ِّقق غاياتنا
السامية جيب َأن ُن ِّ
بعقلي َت ِ
ني يف ِ
نفس
فكر
َّ
َّ
عقلية الفرد حتى ال تضيع طاقات
الوقت؛
َّ
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ٍ
َّ
واحد فينا.
كل
وعقلية اجلامعة حتى تتكامل طاقات اجلميع
َّ
بوتقة َو ِ
ٍ
ٌ
هدف
اح���دَ ٍة ِوجه ُتها
وتنص ِهر يف
واحدٌ .
َ
ِ
َّ
تصنع
لوحدها
العقلية الفرد َّية
ولنتذكر أ َّن
ُ
َّ
َأصنام ًا! َ
ِ
لوحدها تئِدُ
اجلمعية
العقلية
وأ َّن
َّ
َّ
ِ
صناعة القادة!.

وا ُحسني وا ُحسني وا ُحسني.
َ
ِ
ُ
قطار األ ْر ِ
وآفاق
ض
هبذه الصرَّ خ ُة متتلئ َأ ُ
الس ِ
حرم من ِّ
كل
َّ
امء ظهرية يوم العاشرِ من ا ُمل َّ
عا ٍم! [غد ًا اخلميس ِ
العرشين من َأيلول] وهو
الزمن الذي اس ُتشهدَ ِف ِيه ُ
السبط (ع)
َّ
احلسني ِّ
وه��و ُينادى
يف كربالء عام [ ٦١للهجرة] َ
املشهور َ
{أال ْ
هل ِمن ٍ
نارص ينصرُ نا؟!}.
نداء ُه ُ
الش ِ
يقصد ا ِ
مام َّ
هيد بالنِّداء ُنرصت ُه جسد ّي ًا
مل ُ
إل ُ
َ
يسمعون النِّداء حلظتها ُهم من
فالذين كا ُنوا
{خت ََم هَّ ُ
الذين َ
الل َعلىَ ٰ ُق ُلوبهِِ ْم َو َعلىَ ٰ َس ْم ِع ِه ْم*
اب َع ِظ ٌيم}
*ولهَ ُ ْم َع َذ ٌ
َو َعلىَ ٰ َأ ْب َصا ِر ِه ْم ِغ َش َاو ٌة َ
إِ َّنام قصدَ ِبه ُنرصة ِ
الساموية
الق َيم واملبادئ َّ
ضحى من َأ ِ
جلها بالغايل وال َّنفيس وعىل
التي َّ
َ
وصل إِلينا ا ْل َي ْوم!.
مر ال َّتاريخ حتى
ِّ
ِ
ِ
نوعني؛
وللصرَّ خة معنيان وهي عىل َ
َفأ َّما املعنَيان؛
أ /إِستجابة النِّداء بال َق ِ
{لب َ
داعي اهلل..
ول َّ
يك َ
كان لمَ ْ يجُ َ
إِن َ
سان
بك َبدين ِع ْندَ استغا َثتِ َك ،ولِ يِ
ِعند استنصا ِر َك ،ف َقد َأ َ
وسمعي
جابك قلبي َ
وهواي}.
ورأيي َ
و َبرصي َ

واألسف َ
األسى َ
بَ /
واألمل عىل ما
َّ
حل با ِ
إلمام َّ
الشهيد يف مثلِ هذا ا ْل َي ْوم
بال َق ِ
ول {يا َابا َع ْب ِداهللِ َل َقدْ َع ُظ َم ِت
الر ِز َّي ُة َو َج َّل ْت َو َع ُظ َم ِت المْ ُصي َب ُة بِ َك
َّ
ِ
َّ
ْ
َ
يع ا ْهلِ اال ْسال ِم َو َجل ْت
َع َل ْينا َو َعىل جمَ ِ
الس ِ
اموات َعىل
َو َع ُظ َم ْت ُمصي َب ُت َك يِف َّ
الس ِ
اموات}!.
جمَ ِ
يع َا ْهلِ َّ
َ
فهام؛
وأ ّما ال َّنوعان ُ
أ /تار ًة َت ُك ُ
ون رصخ ًة واعي ًة.
بُ /
ٍ
وأخ���رى َت� ُ�ك� ُ
لسان
�ون لقلقة
الصارخنيَ!.
رُ
وصاخ مع َّ
إِ َّن االستجابة للن ِ
ِ
ِّداء َت ُك ُ
خالل؛
ون من
*وع���ي ا ُمل��ن��ط��ل��ق��ات َ
واأله����داف
َ
واألدوات التي حت َّققت ِمن َأجلها وبهِ ا
عاشوراء.
*فهم ِ
القيم ا ِ
ضحى من
نسانية التي َّ
ُ
إل َّ
َأ ِ
ُ
السبط (ع).
جلها احلسني ِّ
*إِس��ت��ي��ع��اب اخل��ط��أ َ
واخل��ل��ل ال��ذي
ُأصيبت ِبه ُ
األ َّمة يف َذلِ َك الوقت والذي
َ
دفع ُ
خير َج عىل
َ
باحلسني ِّ
السبط (ع) أن ُ
السيايس ُبر َّمتهِ.
ِ
احلاكم والنِّظام ِّ
َ
*إِدراك العوامل واألس��ب��اب التي
َأنتجت ذلك املوقف ا ُملتخاذل يف ُ
األ َّمة
الطاغية َ
ُ
منذ حلظة إِعتالء َّ
األرعن يزيد
ِ
بن ُمعاوية سدَّ ة ُ
استشهاد
احلكم وح َّتى
يدل ِ
ُ
السبط (ع) والذي ُّ
عليه
احلسني ِّ
َ
بشكلٍ
واضح عدد ُشهداء كربالء!.
ٍ
إل ِ
*ال َّتفكري دائِ ًام ل ِ
السؤال
جابة عىل ُّ
ال َّتارخيي ال َّتايل؛
َ
َ
تكون عاشوراء مدرس ًة
يمكن َأن
كيف
ُ
ِ
لتحقيق ال َّتغيري املرجو وا ِ
إلصالح
لنا
ا ُملنتظر؟!.
ُ
وع��ي��ن��ا اجل� ِ
فسنكون من
���واب
إِذا َ
لعرص ُّ
ِ
الظهو ِر ا ُملقدَّ س بِال
ين
املنتظ ِر َ
ٍ
ٍ
ٍ
فارغة َأو إِ
نشغال بِال معنى!.
عارات
ِش
وإذا كانت عاشوراء هي ِّ
اخلط الوحيد
عثة الشرَّ ِ
الواصل َبني البِ ِ
ِ
يفة ُّ
والظهو ِر
نكون ممَّن ُي ِ
َ
ا ُملقدَّ ِ
مس ُك
يمكن َأن
س فال
ُ
ِ
اخليط الوحيد إِلاَّ
بالوعي وال َفهم
هبذا
ِ
إلستيعاب وا ِ
وا ِ
إلدراك وال َّتفكري ا ُملشار
إِ ِ
ليه آنِف ًا.

شهداؤنا

الى روح الشهيد المصور الحربي
(حمزة عبد الجبار حسن العبودي)
نخلة مصوري االعالم الحربي الباسقة

حيدر عاشور

ال اع��رف ال�سر ال��ذي أوق��ف برصي
عىل صورتك فتحايلت يداي للبحث
عن شخصك البطل ،وتشجت أذناي
اىل سامع صوت بطوالتك مع الكامريا
.اي أمل يف ضحكتك ،وأي وج��ع يف
فرحك وأنت ترتك كل يشء وتلتحق
ب��اإلع�لام احل���ريب للحشد الشعبي
املقدس ليكون جز ًءا من قلبك الذي
ينتظر طري الشهادة الذي سيأخذه اىل
عامل اخللود.
أعلم ان الذكريات كاملدى الذي يشبه
ال�تراب وكالنجوم حينام تتحول اىل
حجر ،تورث احلزن كرشيط سينامئي
بلقطات بطيئة ج��دا ،احيانا توحي
بالقوة وأحيانا بالعكس ..فالصورة والذكريات تبتل هبام الذاكرة باألسى ويتامدى الوجع...
حني وقفت عند والدك وهو حيمل ابنك (حسن) لقطة ملغومة باألوجاع احتشدت هبا مسافات
الكون بقلق التعليقات حتتها .انت تقول طاملا ابني حسن بني يدي والدي فهو سيكرب ليكون محزة
الذي عشق احلسني واملذهب والعقيدة ومل يتأخر عن النداء الكفائي فحمل كامريته بيد وسالحه بيد
ليسجل بعدسته أصعب وأدق البطوالت واالنتصارات صورا حية من ساحات الرشف والعز ،واكبها
خطوة بخطوة كأن كامريته صوت هادر إلنقاذ العوائل العراقية من يد اوحش ما رأته البرشية بعد طف
كربالء.
«محزة العبودي» املصور الشجاع كنت يف اشد حلظات املحن واالقرتاب من اشداق املوت تبدي لك
احلياة عدسة صغرية او ضوء فالش يميض مرسعا فأنت مؤمن ان قانونا رسيا يف املعركة ال تعرف
متى يأيت ويقلب كل احلسابات..تنقلت من معركة اىل اخرى فسجلت عدستك حترير (تالل محرين-
الرشقاط -اجلانب االيرس -العياضية -حترير تلعفر بلكامل  -الفتحة- -حقول عالس)..
بالرغم من صعوبة الظروف وشدة املعارك و كثرة الرصاص إال ان روحك ال ختلو من املواقف
الطريفة وأنت تروهيا بشموخ الرجال الغيارى التي سرتثها شاخمة االجيال هبامات الفخر شاخمة عرب
الزمن ..وأنت تروي جتحفلك مع قوات الرد الرسيع يف حترير اجلانب االيمن من املوصل ،حني كان
املكان غريبا غرابة القدر الذي ساقك اىل بيت من بيوت الدواعش .كان الصمت وحده يلف القلوب
والعقول واصوات التكفرييني كانت تغلق احلياة بلون شاحب وانتم تراقبوهنم بعيون مفتوحة واذان
صاغية تسمعون ما يدور بينهم من حوار القتل واحلرق والذبح واإلرهاب ..كانت املرة االوىل تسمع
باملبارش عدوك هيددك بأنواع خمتلفة من املوت وساعة اخلطر تعدو بجنون .هنا قررت ان تكون مقاتال
 :ما الذي تفعله يف حالة كهذه وأنت حممل بالعدسات وكامرياهتا والبطاريات وشاحناهتا الكهربائية...
هي حلظة رفع السالح وصورة طفليك ( معصومة وحسن) كانت امام عينيك والدفاع عن حياتك
مرهون بفرح عودتك منترصا ،فكان انتصارا ال مثيل له .ولكن بأول دقائق انتصار احلوجية كانت
الشهادة بانتظارك فرفعت يف العليني وعدستك سجلت فرحة حترير احلوجية لكنها مل تصور كيف
اختارك اهلل شهيدا يا محزة سالم لك ولولديك( معصومة وحسن).
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كاتب وكتاب

كتاب أمير المؤمنين إلى رفـــــــــــــــــــ

تحقيق السيد
محمد رضا الحسيني الجاللي

الكتاب هو عبارة عن ترمجة للتابعي اجلليل
املجاهد الشهيد ،قايض األه��واز من قبل أمري
املؤمنني (عليه السالم) ،رفاعة بن شداد البج ّيل
الفتياين الكويف ( 66 – 6هجرية) ،وقدّ مها سامحة
السيد حممد رضا اجلاليل أمام الرسالة الكريمة
التي كتبها له اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم)
وأرش���ده فيها إىل م��ه�ّم�اّ ت القضاء وواج��ب��ات
ال ُقضاة.
يف بداية الكتاب ،يتناول السيد اجلاليل موضوعة
َ
وكيف أصبح اإلمام عيل (عليه السالم)
القضاء
مدو من النبي األكرم (صىل اهلل عليه
وبترصيح ّ
وآله) بقوله( :أقضاهم ٌ
عيل بن أيب طالب) ،إذ
أصبحت حقيقة معلومة ال يشك فيها ،وقد
اعرتف الصحابة هبا ،ومن أشهرها ما ّأق��روا له
باألعلمية يف القضاء واألفضلية فيه:
وم��ن مث ً
ال اب��ن مسعود ال��ذي يقولُ :
«كنا
نتحدّ ث أن أقىض أهل املدينة عيل بن أيب
طالب) ،وعنه أيض ًا« :أف� ُ
�رض أهل املدينة
وأقضاها عيل».
وحتى اخلليفة الثاين عمر اعرتف يف ما اشتهر
عنهٌّ :
«عيل أقضانا» و «أقضانا عيل».
بل حتى أعتى األمة وأوغلهم يف النصب والعداء
يل (عليه السالم) احلجاج الثقفي اعرتف هبذه
لع ٍ
يل
ننقم عىل ع ٍ
احلقيقة الصارمة ،فقال« :إ ّن��ا مل ْ
أقضاهم».
قضا َء ُه ،قد علمنا أن علي ًا كان
ُ
ويبني املؤلف ،أنه يف كثري من الروايات أحاديث
عنه (عليه السالم) احتوت عىل دروس منه حول
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القضاء وآدابه وآداب ال ُقضاة ،موزّ عة منثورة ،لو
جمُ عت لكانت كنز ًا من القواعد الرصينة والوصايا
الرشيدة التي هيتدي هبا ُ
احل ّكام وال ُقضاة الوالة..
لكن أعداء احلق حاولوا التعتيم عىل هذه احلقيقة
ّ
وإقصاء تراث اإلمام عيل (عليه السالم) وعدم
إي��راد قضاياه ،وسعوا إىل تزييف ما روي عنه
وتضعيفه وإسقاطه بام أفتأتوه من قواعد اجلرح
والتكذيب وقد اع�ترف بذلك أهل اإلنصاف
منهم مثل العالمة اإلمام الشيخ حممد أبو زهرة
لي نتيجة
علم ع� ٍ
امل�ص�ري ،حيث ق��ال :وظ��ل ُ
اضطهاد األمويني للعلويني واقتصار األمويني
عىل نقل أحكام أيب بكر وقضاء عمر دون نقل
أحكام وأقضية عيل مما جعلها بعيدة عن اهتامم
علامء أهل السنة ،ولذا توارث العلويون تراث
يل».
ع ٍ
أما عن هذه الرسالة ونسخها ،كام يبني املؤ ّلف
فقد احتوت جمموعة كبرية من تلك ال��دروس
والقواعد والتوجيهات والوصايا ،بلغت حسب
ترقيمنا ( 140فقرة) وتعترب من ال ُتحف التي
ُفقدت منذ صدورها.
ومل ْ
يقف عليها أحد ـ يف ما نعلم ـ سوى ما يظهر
من املحدّ ث العظيم ق��ايض القضاة يف الدولة
الفاطمية يف م�صر :النعامن بن حممد املرصي
املغريب (ت 363هجرية).
وم��ا نقله القايض حممد بن سالمة ال ُقضاعي
املالكي (ت  454هـ) وسديد الدين ابن طاهر
الصوري ،وما عدا هؤالء فلم نقف عىل من رواها
ّ
أو نقل عنها أو ذكرها ،سوى من نقل عن هؤالء
من أصحاب اجلوامع املتأخرة يف كتبهم كصاحب
بحار األنوار ومستدرك الوسائل وغريمها.
يقول املؤلف :ومع أن هؤالء قد اعرتفوا بوجود

كاتب وكتاب

البجلي الفتياني قاضي األهواز (رحمه اهلل)
شداد
ـــــــــــــــــــاعة بن ّ
ّ
هذا الكتاب عندهم وتناقلوه باإلسناد ،فإنّا
نصه بتاممه سوى من ذكرنا،
مل نجد من نقل ّ
وهذا من الغريب ،وال ريب أنه يدخل يف
إطار التعتيم الذي أملحنا إليه يف حق قضاء
ع ٍّ
يل (عيل السالم).

ُ
نسخ الرسالة
ي��ورد املؤلف السيد اجل�لايل أن��ه قد وقف
ٍ
نسخة من هذه الرسالة ُصدف ًة« ،حيث
عىل
مصورة
وجدناها بطريقة «الوجادة» يف ذيل ّ
ملخطوطة من كتاب (كنز الفوائد ودفع
املعاند) للشيخ علم الدين ابن سيف بن
منصور النجفي احليل ،الذي أ ّلفه سنة (937
هـ) ،وعنوان الرسالة «كتاب سيد الوصيني
وأمري املؤمنني صلوات اهلل عليه وإىل قايض
األهواز».
كام قد وقف املؤلف عىل فقرات من أصل
ال��رس��ال��ة منسوبة إىل امل��رس��ل إل��ي��ه باسم
(رفاعة) يف كتب مهمة من تراث القرون:
الرابع واخلامس والسابع ،وهي:
 .1كتاب «دعائم اإلسالم» للقايض النعامن
بن حممد املرصي املغريب (ت  363هـ).
 .2كتاب «دستور معامل ِ
احل َكم» للقايض
حممد بن سالمة القضاعي األندليس (ت
 454هـ).
 .3كتاب «قضاء حقوق املؤمنني» لسديد
وري (ق .)6
الص ّ
الدين ابن طاهر ُ
فقد ذكر هؤالء عنوان الرسالة ونسبوها إىل
رفاعة ونقل كل منهم فقرات من نصها،
مضاف ًا إىل م��ا نقلنا م��ن الترصيح باسمه
وتعيينه يف السند الذي ورد يف كتاب (بغية
الطلب يف تاريخ حلب) ..وكل هذا يدل ـ

بوضوح ـ عىل وجود أصل هلا ،وثبوت نسبتها
إىل اإلمام (عليه السالم) وحتديد املرسل إليه،
مع أن وج��ود الشواهد واملتابعات ملقاطع
منها يف ال�تراث املوثوق املتوفر ،قرينة عىل
صحة مضامينها عىل هذا القدر.
ّ
سرية ِرفاعة بن شداد البجيل الفتياين ،قايض
األهواز:
هو «رفاعة بن شداد» كذا عنونه أكثر العلامء
والنسابني.
واملؤلفني ّ
أما كنيته :يكنى أبا عاصم.
وق��د أور َد امل��ؤل��ف الكثري م��ن ال��رواي��ات
واألح��ادي��ث التي ذك��رت��ه ،وال��ت��ي يمكن
الرجوع إليها من خالل الكتاب ،إال أننا
نكتفي بام ورد عن السيد األمني :وكان معه
يف صفني ،وما عقد أمري املؤمنني األلوية وأ ّمر
األم��راء وك ّتب الكتائب يوم صفني ،جعله
عىل قبيلته «بجيلة».
وذكره السيد اخلوئي يف مجع وقال :وكانوا
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من خيار أصحاب عيل.
وذكر الشيخ املفيد يف تكتيب اإلمام عيل (عليه
السالم) الكتائب وترتيب العساكر ،فقال:
وعىل خيل بجيلة ورجالتهاِ :رفاعة بن شداد.
قصة ه��ذه الرسالة ،فقد روي أن
أم��ا عن ّ
أمري املؤمنني (عليه السالم) بعث قاضي ًا إىل
ليت
األهواز ،فكتب إليه :يا أمري املؤمنني ،إين ُب ُ
ِ
القضاء ،عىل ق ّل ِة علم م ّني ،وك ِ
رب
بالنظر يف
سني عن طلب معرفته وعن الفقه ،فاكتب إ ّيل
بالعمل آلخذ به صلوات اهلل عليك.
فكتب إليه أمري املؤمنني (عيل السالم):
َ
كتابك تذكر فيه كربك عن
أما بعد ،فقد قرأت
القضاء ،وهرمك عن طلب الفقه.
ثم يسلسل املؤلف ما ورد من فقرات وهي
( 140فقرة) يف رسالة أمري املؤمنني (عليه
السالم) لقايض األهواز (رفاعة بن شدّ اد)،
والتي يمكن الرجوع إليها من صفحات
الكتاب (.)108 – 81

االدبية

ُ
حسين
يا

ٌ
������������دة ت�����������س�����ري وخ�����������وف ي���ق���ب���ع
ب�������ي رع�
�أ ّن����������ى �أ�����ص����خ����ت ����س���م���ع���ت �����ص����وت����ا ن����ادب����ا
�أنّ�������������ى ال�����ت�����ف�����ت ت����ن����او�����ش����ت����ن����ي وك����ع����ة
م�����ذ �أم�����������س ع�����ا������ش�����وراء ب����ن����ت ومل ت����زل
�أي احل�������م�������ول ف�����ك�����ل ح�����م�����ل ن���رت�������ض���ي
ث�����ق�����ل ال������ر�������س������ول ب�����ك�����رب��ل��اء م���ع���ر����س
�أل��������ق��������ى ع����ل����ي����ه����م ح������ج������ة ذا ح���ج���ة
ل���ه���ف���ي ع���ل���ى م�����ن يف ال����ط����ف����وف ه���م���ا دم���ا
ف���������س����رى �إل�����ي�����ه�����م ج����ح����ف��ل�ا ال واح��������دا
ك�������ل امل���ل���ائ�������ك �أح��������دق��������ت ب���ح�������س���ي���ن���ه���ا
ردت ج�����������وارح�����������ه ،ورد ف���������������ؤاده
�إن ك���������ان دي���������ن حم�����م�����د ال ي�������س���ت���ق���م

ح�سني �صباح ابراهيم

�أ ّن�������������ى ن������ظ������رت ر�أي�������������ت ع����ي����ن����ا ت����دم����ع
�أ ّن������������ى ����ش���ه���ق���ت �أف�����������ض�����ت ح��������را ي�����س��م��ع
وان���������ه���������ار رك������ن������ي ب�����ائ�����������س�����ا ي���ت�������ص���دع
ت�������رم�������ي ح����م����ول����ت����ه����ا ع����ل����ي����ن����ا ت����دف����ع
�إال م�������������ص������اب حم������م������د ال ي����و�����س����ع
وال����������غ����������ادرون ب���غ���ي���ه���م ق������د ج���ع���ج���ع���وا
يف الأر�������������ض ،ط��������ودا م�����ا ������س�����واه م���زع���زع
وال�������ص���ح���ب ب���ال���ب���ي�������ض ال���������ص����وارم ق��ط��ع��وا
ت������ت������ل������وه �أف��������������������واج و����������س���������رب ي���ت���ب���ع
ل����ب����ت ف���������داك  ،ف���������داء خ�����ط�����وك ن�������ص���رع
و�أج��������اب��������ه��������م ������ص�����م�����ت ل�������دي�������ه مم���� ّن����ع
�إال ب�����ق�����ت�����ل�����ي ،ف������امل������ن������اي������ا �� ُ�����ش������رع
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االدبية

ُ
الرفض
بيرق
ِ

عقيل احلمداين
غزله من �سو ِد جدائلها..
ني على
عكفت احلو ُر الع ُ
ِ
لقلب الزهراء..
ور�صعتهُ بهت ِ
ني مدام ِعها ُقربان ًا ِ
َّ
ً
ُ
الكفر على حم ِو �أثره..مل يزد ْد �إال عل ّواً
علما كلما اجتهدَ �أئمة
ِ
وارتفاع ًا ..
قلوب ّ
ع�شاقك..
قد ُر ِكزتْ �ساريتهُ يف ِ
والم�س ُعرفهُ َ
�ساق العر�ش..
َ
ليتل َّو ب َ
أر�ض وال�سماء
ني ال ِ
تي�سر ِمن � ِّآي العزاء
ما َّ
عا�شوراء..
هلل الأعظم..
يا ث�أر ا ِ
املالئكة والنبيني..
يا وج َع
ِ
قلب القدا�سة..
�أيها
ُ
ال�سهم النابتُ يف ِ
ني رُ
يا �أن َ
اب امل�ض َّم ِخ ..
الت ِ
الظهر ..
حمدودب
كربالئي
نخل
آهات ٍ
و� ِ
ِ
ِ
ٍّ
وغ َ
َ
ُ
فا�ستحال َعلقم ًا ..
يه
رغ َم على ال ِت ِ
فرات �أُ ِ
�صة ٍ
عا�شوراء..
�سجور
جمر م�آ�سينا املَ ُ
يا َ
همور
يا دم َع م�آقينا املَ ُ
يا َجزع ًا �أعيى َّ
كل َ�صبور
يا ُح َ
رقة حمز َة واملُنظور

ثوب الوجوم
ها ه َو الكونُ َيل َب ُ�س َ
ال�سماء ب�أفال ِكها ..
فتح َت ِل ُك
ُ
حتى َب ُهتت ال ِأه ّلة..
العقارب والنواقي�س
وتلعث َم ِت
ُ
وهي ُ
تلوك دقائ َقها املُ ّرة
َ
َ
بيا�ض �إحرامه..
وهر َع ذو احل َِّج ِة خالع ًا
حائط الرزايا..
ُمعلق ًا على
ِ
مل
ال ِ
فتات الأ ِ
َ
أخيه القادم
ل ُتعلنَ
رمة � ِ
انتهاك ُح ِ
وغ َ
ُ
ي�ض ال َبيان
علقم
احلرف ِ ..
ف َت َ
وطافت الدمو ُع يف امل�آقي..
القلب ُغ َ
فرح بعدها �أبد ًا ..
وا ُْ�ش ِر َب
�صة َط ٍّف ال َ
ُ
وت�س ّم َر العا ُ
مل موكب ًا ..
َي ُ
رق ُب �إيذانَ املُ�صاب
ُ
تن�شر َ
بريق الأحزان
مالئكة الرحمن ..
هي
ُ
ها َ
َ
و ُتل ِب ُ�س ق َّب َ
جلباب العزاء
تك ال�ش ّماء ..
َ
تطبع ُق ً
ربها ّ
الو�ضاء ..
ُ
بلة من نو ٍر على ِت ِ
برف�ض َك القاين
نز ُل بريق ًا م�ض ّمخ ًا
ِ
ُت ِ
بد ُلهُ
ها�شمي �أخ�ضر..
ند�س
ليوم ُي ِ
ب�س ٍ
تدَّ ِخ ُر ُه ٍ
ُ
�صاحب الث�أ ِر ُ
ٍّ
للحزنِ والأ�سى بريق ًا..
وترفع ُ
ُ
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ُ
شمس الحياة

�����ب ي�������س���ي� ُ
��ل
دم������ع������ي ع�����ل�����ى ف�����ق�����د احل������ب������ي� ِ
ب���ه
����ش���م����� ُ��س احل�����ي�����اة ُح�������س���ي��� ُن���ن���ا �
������م ِ
ِ
أع������ظ ْ
��������ن ُن�������وره
����ش���م�������س ال���������س����م����اءِ ت������ل������ألأت ِم� ْ
ُ
ُ
أر�����������������ض َث����ك����ل����ى ل���ل���ح�������س�ي�ن ُب�����ك�����ا�ؤُه�����ا
وال
ي������ا ح�����������س�����ر ًة ب����ي��� َ
ن احل���������ش����ى ال ت��ن��ق�����ض��ي
������ه ل�����ك����� َّن�����هُ
ي��������������و ُم ال�������ط�������ف�������وف ب�������ح�������زن� ِ
���ه
����������وم �������س������رى ف�����ي�����ه
ي�
ُ
احل�����������س��ي��ن ب����رك����ب� ِ
ٌ
ك��ع��ب��ة
أر������������ض �أق������د�� َ�����س
�� َ�����ص������اروا لأه� ِ
ٍ
��������ل ال ِ
ف����ي����ه����ا اخل������ل������ي� ُ
�����ل ب���ت��ر ِب������ه������ا م�����ت�����و�� ِّ����س�����دُ
ج����������اءت ح���������ش����ود ال����ع����ا�����ش����ق��ي� َ
ن ت���ط���وف���ه���م
احل�����������ش�����ر يف ت�������ع�������داد ِه
ج�����������اءت ك������ي������وم
ِ
�إن��������������ا َف�����ت�����ح�����ن�����ا ل����ل����ح���������س��ي�ن ب����ن���������ص����ره
�����������ن َق�����ب����ر ِه
َر َف��������������ع االل��������������هُ �أذان�������������������هُ ِم�
ْ
�����اب ول�����ل�����ه�����داي�����ة ق���ب���ل� ٌ
��ة
ِ
������ص�����ن����� ُو ال������ك������ت� ِ
���د ب���ك���رب�ل�ا
ح����������انَ
ال�����ل�����ق�����اء م������ع ال���������ش����ه����ي� ِ
ُ

ال�شيخ م�ضر ال�صحاف

ُح����������زين ع����ل����ى �����ش����م������ ِ���س احل�������ي�������ا ِة ط����وي� ُ
���ل
ُق����������ر�آن����������ن����������ا َي���������ن���������ع���������ا ُه واالجن����������ي� ُ
���������ل
َم����ه���� َم����ا َب�����ك�����تْ ����ش���م����� ُ��س ال���������س����م����اءِ َق���ل���ي� ُ
��ل
ُ
ك� َّ
وال�����ن�����ي�����ل
������وع�������ه�������ا
���������ل ال�������ب�������ح�������ا ِر دم� ُ
������������ول امل�������������دى ت�����رت�����ي� ُ
����ل
ه������� ِّم�������ي ع�����ل�����ى ط�
ِ
يف ع����ي���ن اح����������������رار ال����������������ورى ق�����ن�����دي� ُ
����ل
ُ
ن������ح������ َو ُ
���ب��ري������ل
اخل����������ل����������و ِد ي�����ح����� ّف�����ه�����م ِج
ِب�����ف�����ن�����ا ِئ�����ه�����ا َم������� َل�������ك ال�����������س�����م�����اءِ ن�����زي� ُ
����ل
ف������ي������ه������ا ذب���������ي���������ح اهلل ا������س�����م�����اع�����ي�����ل
احل�����������س��ي��ن َج����م����ي� ُ
ُ
���ل
ع�����������ش�����اق
�������واف
ف��������ط�
ِ
ِ
�������ت�������وح �أب���������ان���������ه ال�����ت�����ن�����زي� ُ
����ل
ف�����ت�����ح ال������� ُف
ِ
�ي��ر وال��������ت���������أوي� ُ
�������ل
ه�����������ذا ه��������و ال�����ت�����ف�����������س� ُ
�ي��ر وال����ت����ه����ل����ي� ُ
���ل
يف رو�� ِ���������ض� ِ
���������ه ال�����ت�����ك�����ب� ُ
ُ
دل������ي������ل
ف������ه������و ال���������������ذي ل�����ل�����م�����ه�����ت�����دي�����ن
ن ع������وي� ُ
ف������ل������ق������اء ي��������������و ِم االرب������������ع������ي����� َ
�����ل
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ٌ
ُ
صرخة أبصرها العالم !...
زينب...
صوت
َ
ُ
�صوت زينب (جبل ال�صرب) �أ�شغل ال��ع��امل ،وفتح �أب��واب
املقد�سات� ،أيقظ مب��داه كل النهايات ال�سماوية ،لتقر�أ
وتب�صر كيف الدم بكى فوق االر�ض:
�آه يا ظلم يوم عا�شوراء.
ٌ
�صوت يف العاملني يفيقْ ليمازج بينه وب�ين امتداد طريق
ْ
ا�ستدارت بها االر�ض
ال�سبايا ،وعلى ر�ؤو�س قطعت غدر ًا ما
و�ضاقت ب�أجداثها فتجولت دارا فدار ًا :
�آه يا ظلم الر�ؤو�س ّ
املقطعات امل�شاالت..
ٌ
�صوت انت�شر يف االر�ض كال�صالة على ر�ؤو�س نامتْ  ،ور�ؤو�س
ال�صمتُ ؟!
�سمعتْ فقامت وكانوا �شهودا يف حنجرة ال ي ْل ُ
ب�سها ّ
فان�صرف بع�ضهم عن اخبار الظلم والقتل و�أمل وحرق
القلوب وجزع الغيارى و�صرب االئمة اىل �أخبار الفتنة و�شق
ال�صف.
�آه يا ظلم القلوب اجلزوعة..
ُ
�صيحة زينب عربت اال�سماء والأزم���ان والقلوبْ ،
لتخرب
العاملني �أنها من بيت �أنزل اهلل فيه الوحي ّ
فتعطر جميع �أهل
البيت بعطره ،وما عطره اال عطر اهلل  -وبل�سان حالها:
اق�سمت بحد امل��اء ان ال ت�صمت ،و�ستحمل �صوتها بالعز
ك�سارية هامتْ ب�أزمانها ..و�سيبقى �صوتها يذ ّكر بدم املقتول

حيدرعا�شور

�ضجت به الفلوات� ..صيحة
بكربالء ويذكر ان دم احل�سني ّ
و�صلت من االحداق للأحداق.
�آه يا ظلم عطر بيت النبوة..
خطوة
يا �صوتها الذي يجيب احلائرين بالبكاء ويعطي لكل
ٍ
منطوق حديثا عن منحور الر�أ�س وقطيع الكفني
�صورة ولكل
ٍ
وقتل الر�ضيع و�سبي بنات العز ..يا �صوتها الذي �صرخت
به الزينبيات يف زمن ال�سبي الداع�شي ف�أثبت ان لل�صوت
ح�ضورا فلم تكن كربالء مكان ًا او كتاب ًا بل هي فاجعة
يكررها الباغون يف كل ع�صر.
�آه يا ظلم املنحور يف كل زمان..
يا �صوتها الذي فتح �صفحات الكون و�أ�سرارا رْ َ
ال�ص ْمت
�ستت ّ
ي�سرتح بعد ..مل ميت بعدْ  ،م ّعمدا بالدم ،ببكاء
بحزن مل
ْ
املالئكة ،بثورة ا�سلمتْ الدين من املت�أ�سلمني ،بكربالء وهي
تهيئ زمانها لأخذ الث�أر...
�آه يا ظلم طفوف كربالء...
ْ
عربت منفى امل�سافات باجلروح والآالم
�أنا زينب �شاهدة
والوجع والآهات� ،شربت املوت ورحلت باجتاه املوت و�أن�شر
الرايات يف اجتاه القلوب لتب�صرها العيون وعلى م ّر الزمان
�س�أتقا�سم ال�شهادة مع العا�شقني .آه يا جبل الصبر
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يا زينب ..

ملف العدد

السيد محمد علي الحلو قضى حياته بين الدراسة والتدريس والتأليف والتبليغ

برحيله فقدت الساحة التراثية االسالمية علما من اعالمها
ولد يف التاسع والعرشون من شهر مجادى األوىل عام1376
هـ يف مدينة النجف ـ األرشف يف عائلة علمية تنتسب إىل
جده آية اهلل السيد عبدالرزاق احللو الذي كان من أساتذة
احلوزة وفضالئها تصدى للمرجعية بعد وفاة استاذه آية اهلل
الشيخ حممد حسن املامقاين وله كتاب جامع االحكام وهو
وتنبه عىل األجواء
دورة فقهية كاملة ،يف هذه االجواء تربى ّ
العلمية واحلوزوية.
يف عام 1991م بعد االنتفاضة الشعبانية اضطر للمغادرة
إىل إيران بعد مشاركته يف احداث االنتفاضة ،وأقام فيها
ثالث عرش عام.
أكمل دراسته يف جامعة ـ بغداد قسم اإلدارة واالقتصاد
يف ع��ام1985م ،حتى بدأ بالتوجه إىل احلوزة يف النجف

واخذ حيرض الدروس بشكل رسي لتشدد النظام السابق يف هذه
الفرتة حتى توجه إىل قم فبدأ بحضور الدروس احلوزوية بشكل
مستمر.
عند توجهه إىل إيران بدأ بحضور الدروس احلوزوية لدى الكثري
من االعالم فأن من ضمنهم آية اهلل الشيخ هادي آل رايض و آية
اهلل السيد حممود اهلاشمي و آية اهلل السيد كاظم احلائري وآية
اهلل الشيخ حممد السند وآية اهلل الشيخ حسن الرميتي العاميل و
آية اهلل السيد حسني الشاهرودي وغريهم ،حرض فيها دروس
البحث اخلارج يف الفقه واالصول والعقائد والرجال وغريه من
الدروس ،ويف أثناء اقامته يف قم بدأ بتأليف العديد من الكتب.
مارس التدريس بعد عودته من قم وأكثر دروس��ه يقيمها يف
الصحن العلوي الرشيف عند مقربة زعيم احلوزة العلمية آية اهلل
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ملف العدد

السيد ايب القاسم اخلوئي قدس رسه تيمن ًا به واعتزاز ًا بربكاته،
واستمر يف التأليف وأص��در العديد من الكتب فض ً
ال عن
مقاالته يف املجالت العلمية.
بعد سقوط النظام الدكتاتوري عاد إىل العراق يف عام 2004
وبدأ بنشاطاته العلمية وكان منها تأسيس مكتبة عامة بأسم
مكتبة االمام الصادق عليه السالم يف عام  ،2007وله براجمه
الثقافية يف الفضائيات العديدة تناول فيها قضية االم��ام
املهدي (عجل اهلل فرجه الرشيف) فكان له برناجم ًا خاص ًا يف
هذا املجال .اشرتك يف العديد من املؤمترات يف داخل العراق
وخارجه.
له نشاطاته التبليغية داخل العراق وخارجه ،ففي املحافظات
العراقية كانت له جوالت معروفة يف مناطق البرصة والعامرة

والنارصية والديوانية والساموة والكوت وغريها أقام فيها العديد
من املحارضات واجلوالت التبليغية.
ويف خارج العراق مارس الدور التبليغي يف الدول اخلليجية ويف
دول أوربا وغريها من دول العامل.
يرشف عىل العديد من املجالت العلمية واملؤسسات الدينية.
يامرس االرشاف عىل العديد من اللجان واالنشطة العلمية ففي
عام  2015اختري رئيس ًا للهيئة العليا ملوسوعة االربعني التي تتابع
زيارة االربعني .عضو ًا يف اللجنة العلمية للعتبة احلسينية املقدسة
وعضو ًا يف اللجنة العلمية للعتبة العباسية املقدسة ،عضو ًا يف
اللجنة العلمية يف مسجد الكوفة املعظم وعضو ًا يف اللجنة
العلمية ملسجد السهلة وغريها.
( اخذت هذه السرية من موقع االخ عيل الفتالوي)
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المدرسة الصفائية

ْ
إمامت عاصر أساطين المراجع والعلماء
السيد عزيز اهلل
تاريخ االمامية يزخر برجاالت علامئية

فخر الدين اب��ن السيد مهدي امامت

السبزواري عند الشيخ حممود النجفي

يومنا هذا تدرس علومهم يف احلوزات

 1308هجري شميس أي  1348هجري

الفقيه

يف ش��ت��ى ال��ع��ل��وم وال��ب��ع��ض منهم اىل
وامل��دارس والبعض قدموا اروع صور

الزهد واالخالق والوالء فاصبحوا مثاال

تقتدي به االجيال من بعده وكلها تصب
يف خدمة تراث اهل البيت عليهم السالم.
يف كاشان التقينا احد اعالم تراث اهل

البيت عليهم السالم انه املجتهد السيد
عزيز اهلل امامت وجتاذبنا معه احلديث

ح��ول س�يرت��ه ال��دراس��ي��ة والتدريسية
والتاليفية ومما الشك فيه بدا احلديث عن

والدته فقال :انا السيد عزيز اهلل ابن السيد

احلسيني الكاشاين ولدت يف كاشان سنة

قمري تنقلت يف دراستي بني قم وطهران
والنجف وكربالء وسامراء والكاظمية

ومشهد وكاشان .

وفقه اخلارج عند آية اهلل السيد خليل اهلل

هل كان للعراق نصيب من دراستك؟

بالتاكيد فان فيها ح��وزات هلا شاهنا يف
العتبات املقدسة فقد حرضت يف النجف

من هم االس��ات��ذة الذين تتلمذت عىل

وك��رب�لاء وس��ام��راء وتتلمذت ع�لى يد

درس��ت االدب العريب عىل يد وال��دي

السيد حمسن احلكيم ونلت عدة اجازات

السلطانية ،ورشح كفاية االصول عند اية

سنوات بضمنها حكم عبد الكريم قاسم.

ايدهيم ؟

واخي الكبري السيد فضل اهلل يف املدرسة
اهلل الشيخ حممد سليامين ورشح اللمعة

عند الشيخ حممد ال��غ��روي ومنظومة
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السيد امل�يرزا مهدي الشريازي واية اهلل

منهم وكانت مدة اقامتي يف العراق مخس

شخصيات عارصهتا ؟

كثريون ويف كل مدينة ازوره��ا استانس

مؤلفاتكم؟

نعم كتبت كثريا من الكتب والرسائل
احت���دث فيها ع��ن ال��ت��ق��وى واالخ�ل�اق

والزهد والعرفان والرجال جمموعها تقريبا
 42كتابا منها مثال تبرصة املعاريف ،تذكرة
الشعراء ،تبرصة الناسكني ،معراج املؤمنني

وغريها.

واالن كام ترى فاين مريض فقد كرس عظم

احلوض مما اقعدين يف البيت بعدما كنت
ازاول التدريس وامامة اجلامعة وبعض

االعامل اخلدمية الهايل كاشان.
سرية ذاتية

السيد فخر الدين والد السيد عزيز اهلل

السيد العارف فخر الدين امامت الكاشاين

(ول����د 1295ه����������ـ=1875م – ت��ويف
1392هـ=1972م)

يقول الشيخ اغا بزرك الطهراين:

هو السيد فخر الدين ابن السيد مهدي ابن
السيد عيل ابن العارف املرتاض مري عبد

الغني الكاشاين .

عامل  ،فاضل  ،جليل

ول������د ب���ك���اش���ان يف ح�������دود س��ن��ة

بمجالسة علامئها  ،منهم مثال السيد حسني مهدي االصفهاين الكاظمي وامل�يرزا
ال�بروج��ردي السيد م��ه��دي ال��ش�يرازي حممود الشريازي واية اهلل حسن القمي
والشيخ حممد تقي هبجت رمحهم اهلل مجيعا ومن وال��دي السيد فخر الدين امامت

اجازة االجتهاد من منحها لسامحتكم ؟

وم��ن الشيخ حممد تقي هبجت والسيد

يف شوال  1374هـ قمري.

الزنجاين والشيخ حممد صالح املازندراين

اية اهلل الشيخ حممد رضا الطبيس النجفي حممد باقر الصدر والشيخ عبد الكريم
واجازة الرواية ؟

واية اهلل السيد ايب القاسم اخلوئي والسيد

عدد كبري من االج��ازات حصلت عليها حممد صادق روحاين وغريهم جمموعها
مثال من اية اهلل السيد املرعيش رمحه اهلل اكثر من مخسني اجازة.

والسيد حممد عيل روضايت والسيد حممد ه��ل دخ��ل��ت ع���امل ال��ت��ال��ي��ف وم���ا هي
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فخر الدين إمامت

1295ه��ـ=1875م  .كان من تالميذ مال حبيب اهلل الكاشاين

وصهره عىل ابنته وكان عارفا اديبا طبع من تصانيفه  ( :هداية

العوام يف مهامت االحكام  -تنبيهات الغافلني – رشح منظومة

منية الوصول يف علم االصول من نظم استاذه – رسالة يف االرث

– خمترص يف املواعظ وآخر يف احوال بعض العرفاء ) وله اشعار
خت ّلصه فيها ( صهر سالك) فإن ((سالك)) خت ّلص مال حبيب اهلل
 ،ذكر مجيع ذلك ولد املرتجم السيد عزيز اهلل امامت املتخ ّلص

بـ (سبط سالك) يف كتابه املخترص املطبوع املوسوم بـ (تبرصة

املعاريف).

ومن تالميذ مال حبيب اهلل املربزين واملراجع بعده  :السيد حممد

العلوي الربوجردي االصل الكاشاين املولد واملدفن واملتوىف هبا
سنة 1362هـ واملذكور تصانيفه يف آخر لباب االلباب .

تويف بكاشان ظهر يوم االربعاء  27صفر
1392ه��ـ ودف��ن يف البقعة الواقعة مقابل

مسجد صادقي بساحة كامل امللك .وقال

احل��اج آغ��ا رض��ا امل��دين الكاشاين يف رثاه

مؤرخا:

سيد اهل العلم فخر الدين

نجم االمامة وبدر الدين.

يا هلف قد مىض فقل مؤرخا:

اىل اجلنان رام فخر الدين
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ش���بهات و ردود ح���ول الث���ورة الحس���ينية (ج)2

حسن عطا اهلل الخلخالي

الش���بهة  :إذا كان اإلم���ام الحس���ين (عليه الس�ل�ام) يعلم
باستش���هاده فلم���اذا يخاطب القوم يوم عاش���وراء (دعوني
انصرف عنكم إلى مأمني في االرض)؟
اجل���واب :م��ن اخل��ط��أ ق���راءة النصوص وقال (عليه السالم)( :فإين ال أرى املوت املنكر ،ويف سبيل اقامة أحكام اهلل تعاىل،
ال سعادة واحلياة مع الظاملني إ ّ
الصادرة عن اإلمام احلسني (عليه السالم) إ ّ
ال برما)) ونبذ أحكام الكفر والطاغوت ،احىل من
َ
الش َهد ،وخري من احلياة التي حيياها املؤمن
بصورة مجُ تَزَ أة ،فهناك نصوص صدرت هكذا أعلن احلسني (عليه السالم) ثورته
ٌ
لف ذلي ً
مقتول مهام ك ّلف األمر ،املدوية رصاح ًة يف أجواء العامل دون ّ
ال ،أما ما طرحه (عليه السالم) من
عنه ُيبينّ فيها أنّه

فقد قال (عليه السالم)ُ :
(خ َّط المْ َ ْو ُت َعىل أو دوران ،يسمعها ليس فقط أولئك خيار االنسحاب بقوله (دعوين انرصف
جيد ا ْل َف ِ
ُو ْل ِد آ َد َم مخَ َ َّط ا ْل ِقال َد ِة َعىل ِ
تاة َ ،وما الذين عارصوه ،وعاشوا أيامه ،بل كل من عنكم إىل مأمني من االرض) فهو من
اشتِ َ
َأ ْولهَ َني إِىل َأ ْس�لايف ْ
وب إِىل كانت له أذن واعية يف كل زمان ومكان ،ب��اب إلقاء احلجة عىل يزيد ،وليوضح
ياق َي ْع ُق َ
ِ
وس َ
القيه َ ،ك َأنيّ فهو ال يرى للحياة ثمن ًا وهو ينظر إىل للعامل أن يزيد يريد قتله مهام ك ّلف الثمن،
ري يل مَصرْ َ ٌع َأ َنا
ف َ ،وخ َ
ُي ُ
الن ا ْل َف َل ِ
بِ َأ ْوصايل ُت َق ِّط ُعها ُع ْس ُ
وات َبينْ َ الظاملني املستبدين يتولون رقاب املسلمني وال ي��دع��ه ع�لى وج���ه االرض ،وي��رى
واويس َو َكر َبال َء َ ،ف َي ْم َ
ِ
ريا
أل َّن ِم ّني َأ ْكراش ًا ويتالعبون بمقدراهتم ،بل عىل العكس وجوده (عليه السالم) يشكل
ال َّن
خطرا كب ً
ً
ْ
يص َع ْن َي ْوم  ،من ذلك كله ،أنّه كان يرى القتل واملوت عىل سلطانه فكان البد التخلص منه بأي
َجوف ًا َو َأ ْج ِر َب ًة ُسغْ ب ًا  ،ال محَ َ
ىض اهللِ ِرضانا َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِ
ُخ َّط بِا ْل َق َل ِم ِ ،ر َ
ت) يف سبيل األم��ر باملعروف والنهي عن وسيلة من الوسائل.
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عليه ال�سالم

نسحة ش ّباك ضريح سيد الشهــــــــــــداء
ُص ْ
نعت بأيادي كادر متحـــــــــــــــ
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ء تشارك في المحفل الحسيني في لندن
ـــــــــــــــف العتبة الحسينية المقدسة
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االســـــــرة

دور االسرة بحب اهل البيت (عليهم السالم) ()2-1

�صباح حم�سن كاظم

هناك عدة عوامل سيكولوجية تتحكم بالتنشئة
االرسي��ة لألجيال ،منها الوراثية ،و العلمية،
والتأثري البيئي ،واالستعدادات الشخصية للفرد
للتعلم ،كل ذلك وغريه يسهم يف صقل شخصية
االنسان وقد اكد اخلطاب ألقراين بان اتباع احلق
هو الطريق االسلم واالص��وب يف الوجود ،
واالعتامد عىل رؤيا االنبياء وأفعاهلم ومقوالهتم
وأتباع االولياء يف مسرية احلياة ،وإشكاليات
الوجود البرشي ،والواقع االسالمي التارخيي
فرز احلق من الباطل لذا عىل الوالدين التنشئة
السليمة لألبناء خشية االنحراف العقائدي
والضالل هذا ما املسه بزيارايت ملعظم الدول
العربية ،وهي تعج باملالهي واالنحراف ،واهتام
من خيالفهم بالتكفري عجبا عجبا  ،وأخرها ما
شاهده مجيع العرب وال��ع��امل من هتاف ضد
العراق وشيعة ال البيت بملعب اجلزائر  ،رغم
ان العراقيني قدموا كل يشء لإلنسانية طوال
تارخيهم وقدموا الشهداء يف سبيل احلرية بكل
ارض عربية،بالطبع الشهداء أحياء اىل االبد ،
فهم الرموز البرشية عند التعاطي مع التاريخ،
واحلارض ،واملستقبل  ،عشاق احلرية يف اإلنسانية
بأرسها تقدس تضحيات األح��رار ،والواقع
املعارص ينهل من عبق شهادهتم  ،من كل العقائد
واألديان يتخذوهنم القدوة واألسوة يف الدفاع
عن املقموعني ،واملحرومني ،واملستلبني ،نجد
مقوالهتم تتخذهم املنهج يف التصدي للطغاة
،ومن تضحياهتم وبطوالهتم نرى األحرار يف
العراق –اليمن -البحرين -سوريا-لبنان –
ليبيا –مرص وبكل مكان ي��رددون هيهات منا
الذلة شعار سيد الشهداء فهم املشرتك االنساين
برمزيته التضحوية ..وكتاب اهلل العزيز يعد
الشهداء األحياء يف اخلالدين.
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مشاركات

الحسين ِعبرة وعَ برة ؟

ح�سنني اال�سدي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ين ُقتِ ُلوا يِف َسبِيلِ اللهَِّ
( َولاَ تحَ ْ َس َب َّن ا َّل ِذ َ
َأ ْم َوا ًتا َب ْل َأ ْح َي ٌاء ِعندَ َربهِِّ ْم ُي ْر َز ُق َ
ون)

اإلمام احلسني دعوة اهلية بني فسطاط
احلق ضد جبهة الباطل ،لذا فهو الرمز
للحرية ض��د الطغيان بكل ع�صر ،
والثائر من اجل االصالح يف تراجيديا
كربالء .واحلسني الرمز الروحي بكل

جتلياته يف الوجدان اإلنساين لذا عىل
العرب تعليم االبناء حب ال البيت
وشيعتهم وليس ثقافة التكفري الوهابية
التي انتجت القاعدة وداعش الوهايب .
يؤكد الدكتور امحد كزار الظفريي يف
كتابه املهم –ثورة احلسني بني املثالية
والواقع – ص( 218ان ارتباط مفهوم
احلرية بالفهم واالبتعاد عن االنحياز
ال��ذايت ي��دل عىل ان احلرية مفهوم ال
حتده حدود ال معنوية وال مادية  ،ويعد
توسع الشعور باحلرية صفة مرغوبة يف
الشخصية السليمة لإلنسان )
يف حكم معاوية سب أمري املؤمنني عىل
املنابر يف أكثر من سبعني منربا،ويف ظل
حكم معاوية تذكر مفارقة...مر رجل
بقرب بجواره رجل يبكي!قال :من هذا؟
قال :قربسيدنا حجر (رض) قال:من
قتله فأجاب:سيدنا معاوية(رض)
ق��ال:ك��ان حيب سيدنا ع�ل�ي(رض)!!
فسياسة التسطيح والتجهيل والرتغيب
والرتهيب متبعة زمن معاوية وورثها
يزيد...

كل ارض كربالء وكل يوم عاشوراء شعار ي��ردده الكثري من املوالني أليب عبد هلل
احلسني (عليه السالم ) وها هي متر علينا ايام عظيمة وأليمة اال وهي ايام عاشوراء
التي جتسد ملحمة سيد الشهداء واهل بيته الطيبني الطاهرين .ثورة احلسني ثورة
انسانية اجتامعية ضد الطغاة الذين ارادوا ان يسلبوا حقوق الناس وخصوص ًا الفقراء
واملحتاجني حيث انه (سالم اهلل عليه) قدّ م درس ًا ماث ً
ال للعيان هدفه اصالحي تغيريي
يف بنية الدين والسياسة واملجتمع نفسه ومل يكن هدفه طائفيا او سلطويا بقدر ما كان
اصالحيا للعامل .واستناد ًا لقوله (عليه السالم)» ما خرجت ارش ًا وال بطرا انام خرجت
لطلب االصالح يف امة جدي» خرج االمام احلسني (عليه السالم) عندما رأى انحرافا
يف طريق احلق من االجتاه الديني والعقائدي والسيايس واالقتصادي واالجتامعي يف
ذلك الوقت حتى اصبح الظلم مسترشيا بني الناس من الزمرة احلاكمه آنذاك عندها
قام (عليه السالم) بمحاربة الفاسدين والظاملني من الناحية الدينية والسياسية وأراد
اسرتجاع احلق لطريقه الصحيح وليس االبتعاد عنه وجعله يرسي يف املسار اخلاطئ
كان هذا اهلدف االسايس لإلصالح .
يميز بني الرجل واملرأة كام جعل هناك االثنني مشرتكني بمعركة
مل يكن (عليه السالم) ّ
االصالح والتغيري السيايس وكام كان هناك دور للشباب والكهول  ،كام نعلم انه مل خيرج
ألجل طائفة او دين معني بل خرج للعدل ضد اجلور واحلق ضد الباطل والصالح
ضد الفساد ،واشار (عليه السالم) بعدة امور منها عىل املصلح ان يقول احلق املراد
اي حق ْ ،
وان ال يستنكر وال خياف الن اهلل واحلسني (عليه
به االصالح نفسه وليس ّ
خري من الكثرة .هناك بعض من
السالم) معه  ،ولنعلم مجيع ًا بأن القلة الواعية اهلادفة ٌ
الذين حياولون التصدي لنهج احلسني (عليه السالم) بظواهر باتت تزداد يوما بعد يوم
والتي ال تنتمي وال تربهن عىل حبهم للحسني (عليه السالم) .علينا ان نتخلق بأخالق
احلسني والتع ّلم بعلمه واملسري عىل هنجه والتحيل بصربه لنرصة الدين واملذهب ولو
دفعنا الغايل والنفيس كام ضحى (عليه السالم) والتأيس به وبأهل بيته وأصحابه عليهم
السالم من اجل اعالء كلمة احلق امام الظلم واجلور .
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تحقيقات
بشرية
تنمية

السياحة الدينية في العراق...
مأزق الصراعات الدولية

رسح ح��ي��در وع��د معظم
م��ض��ط��راّ ..
موظفيه العاملني ،بالرغم من كون
اغلبهم قىض اكثر من عرشة اع��وام يف
العمل يف فندقه ،الذي لطاملا كان يعج
بالنزالء االيرانيني عىل مدار العام.
فحيدر ال��ذي يعمل مديرا لفندق طه
السياحي وسط املدينة القديمة ملحافظة
ك��رب�لاء املقدسة ،لبى رغبة صاحب
الفندق عىل مضض ،بعد ان عجز االخري
عن توفري املرتبات الشهرية للموظفني،
نظرا لقلة مرتادي الفندق من ال��زوار
خالل االشهر القليلة املاضية.
يقول حيدر« ،مل يعد الفندق كام كان يف

السابق بعد ان توقفت قوافل السياح
االيرانيني عن القدوم اىل املدينة منذ عدة
اشهر» .مبينا« ،هذا االنحسار الكبري يف
اعداد الزوار االيرانيني مل نشهد له مثيال
منذ مخسة عرش عاما».
وكانت كربالء املقدسة اح��دى املدن
االسالمية املقدسة وسط العراق التي
حتتضن عىل م��دار العام آالف ال��زوار
االيرانيني الوافدين عليها لتأدية مناسك
زي��ارة االم��ام احلسني وأخيه العباس
عليهام السالم ،اىل جانب زيارة مئات
الزوار العرب واالجانب ايضا.
وتشهد يف بعض اي��ام السنة مناسبات

54

حتقيق :حممد حميد ال�صواف

دينية ضخمة حتييها حشود مليونية
ك�برى يشكل ال���زوار االيرانيون رقام
ملحوظا فيها ،كزيارة زيارة عاشوراء
وزيارة االربعني وغريها من املناسبات
الدينية.
وأسوة بحيدر وعد اضطر ايضا اغلب
اصحاب الفنادق واملتاجر الكبرية يف
كربالء املقدسة اىل رصف عامهلم خالل
الفرتة املاضية بسبب قلة اعداد السواح
االيرانيني.
اذ تشري اخر احصائية مسجلة اىل مشاركة
اكثر من ثالثة ماليني زائر خالل زيارة
االربعني للعام املايض  ،2017بحسب

بشرية
تحقيقات
تنمية

القنصل االي���راين يف كربالء القنصل
االيراين يف كربالء مری مسعود حسینیان.
ويعزو خمتصون عزوف الزوار االيرانيني
ع��ن ال��ق��دوم اىل امل��راق��د امل��ق��دس��ة يف
ال��ع��راق اىل اس��ب��اب اقتصادية بحتة،
يقف يف طليعتها اهنيار العملة االيرانية
ام��ام العمالت االخ���رى بشكل غري
مسبوق بسبب فرض الواليات املتحدة
االمريكية عقوبات عىل ايران.
يقول الصرييف باسم الكعبي« ،مل نعد
نستقبل العملة االيرانية خالل الفرتة
االخرية بسبب انخفاض قيمتها املستمر
ام���ام ال��ع��م�لات االخ����رى» .مشريا،
«اصبحت فئة املائة دوالر تساوي مليونا
وربع مليون تومان ايراين ،فيام كانت قبل
العقوبات االمريكية ال تقل عن 300
الف تومان فقط».
ويعمل يف قطاع السياحة الدينية يف
مدينتي ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة والنجف
االرشف اآلالف من االهايل ،خصوصا
يف قطاعي الفندقة واملبيعات ،السيام ان
اقبال الزوار قبل انحسار اعدادهم كان
ينعش االسواق املحلية بشكل ملحوظ.
يقول مازن السالمي الذي يملك متجرا
لبيع االقمشة يف اح��د ش��وارع املدينة
املقدسة وس��ط كربالء« ،كانت جتارة
االقمشة واالزي��اء بشكل خاص تلقى
رواجا بسبب اقبال الزوار االيرانيني».
موضحا« ،كنا يف السابق نتداول التومان
االي���راين نظرا لقيمته املستقرة .االن
اصبح من املستحيل استقباله كبديل عن
العملة املحلية او الدوالر االمريكي».
وتعرب الكثري من االوس���اط الرسمية
والشعبية يف كربالء عن خشيتها من
تنامي اع���داد البطالة بسبب الركود
االقتصادي الناجم عن انحسار القطاع
السياحي ،فيقول محيد املالكي رئيس
جلنة السياحة يف جملس حمافظة كربالء،

«انخفضت م��ع��دالت ع��دد ال��س��واح
الوافدين من اي��ران اىل اق��ل من ربع
العدد» .مبينا« ،نسعى جاهدين يف سبيل
اجياد بدائل عن هذا االنحدار الكبري يف
اعداد السواح».
ويضيف ،فرق العمالت النقدية بني
العراق واي��ران بات شاسعا جدا« ،يف
حال استمرار الوضع كام هو عليه فال
يوجد بصيص أمل يف عودة االمور اىل
جمراها السابق».
ويشري املالكي اىل ان «السواح االيرانيني
يشكلون م��ا نسبته  %90م��ن اع��داد
السواح الوافدين عىل العراق من خمتلف
انحاء العامل» .مؤكدا« ،القطاع الفندقي
ليس املترضر الوحيد بل يضاف اليه
خمتلف انواع اخلدمات مدفوعة الثمن
التي يقف وراءها «جيش من العاملني».
وكشف رئيس جلنة السياحة ان جملس
حم��اف��ظ��ة ك��رب�لاء ع��ن دراس����ة بعض
املقرتحات لتأمني إلعادة تنشيط احلركة
السياحة من قبيل منح سامت الدخول يف
املنافذ احلدودية وختفيض كلفتها املادية،
اىل جانب تقليل العمل عىل تقليل اجور
النقل داخ��ل العراق واالقامة للزوار
االيرانيني وغريهم عىل حد سواء.
بدوره أشار الباحث يف مركز دراسات
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املستقبل عالء ادريس اىل رضورة تدارك
السلطتان املركزية واملحلية هلذا املنعطف
الوائلي�دا ع�لى امهية
يصفه ،م��ؤك�
الشيخ ك�ما
اخلطري
صالح
اجياد بدائل ناجعة تديم حركة السياحة
الدينية.
فيقول« ،تشكل السياحة الدينية يف
ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة وال��ن��ج��ف االرشف
عصب االقتصاد لسكان املدينتني ملا
توفره من فرص عمل ال تقل عن %60
عن جممل حركة السوق».
ويضيف« ،انحسار هذا النشاط سيسهم
بشكل كبري يف تفيش البطالة وتقليص
فرص العمل اىل جانب اخلسائر الكبرية
التي يتكبدها ارباب العمل واصحاب
رؤوس االم����وال الس��ي�ما ان ب��دالت
االجي��ار والتكلفة التشغيلية للفنادق
واملطاعم واملتاجر بالغة الكلفة».
وخيتتم ادريس« ،يتحتم عىل السلطات
املعنية دعم القطاع السياحي من خالل
استقطاب س��واح م��ن خمتلف ال��دول
من خالل الرتغيب والتسهيالت التي
تقدمها اوال ،وثانيا العمل مع اجلانب
االي���راين لتسهيل كلفة ق��دوم ال��زوار
االيرانيني ايضا عرب اتفاقيات جتارية
مدروسة تعود بالنفع عىل الطرفني».

الخطة المحكمة

يف زم��ن غ��اب��ر اختلطت فيه االوراق
وتشابكت االصابع  ،االبيض واالسود
تداخل حتى تغري لون النقاء ومل يبق من
هذه الدنيا يشء يستحق احلياة .لعبة جمنونة
ح��اك رم��وزه��ا اش��خ��اص ده��اة م��ن غري
عقيدة وال دين مههم االول واألخري حكم
اسود وليكن ما يكون حتى لو وصل االمر
به ان حيكم اثنني .
لعبة ابتدعها معاوية وحاكها ابن العاص
واستعمر نتاجها يزيد بشهوة احلكم
القاتلة التي غاص هبا بعيدا عله جيد اخلطة
املحكمة ليتسابق هبا مع الزمن كي حيصد
نتاج عمله الدفني عله حيقق حلمه القديم
 ..اخلطة مل تكن حمكمة بام يكفي ألهنم قد
خرسوا كل يشء بنقضهم رشوط املعاهدة
التي نصت عىل والي��ة وخالفة احلسني
وإمامته عىل راس االمة اذا مات معاوية

فلم يبق امامهم إال قتله لذلك اخذوا كل
يشء من الناس عنوة حتى بيعة وريث
السوء يزيد امري املجون ومل يبق امامهم بعد
موت معاوية املاكر إال ان يواجهوا احلسني
مهام يكلفهم االمر وجيربوه عىل بيعة الرش
..
احلسني لن يبايع ألن��ه كشفهم ويعرف
خمططاهتم الرشيرة التي حتاول حتقيق حلم
ايب سفيان بالقضاء عىل االسالم احلقيقي.
احلسني مل يبايع ألنه كان يعلم ان املاكر يريد
قتله حتى لو بايعه لذلك ستكون ميتة الذل
هلا جناحان من السواد خيفيان اي يشء نقي
يمران عليه.
مل خيضع احلسني للبيعة بل ان��ه رفض،
رف��ض الثائر األيب املعلن ملوقفه بوجه
حتديات الساعة  :ان��ا اه��ل بيت النبوة
ومعدن الرسالة  ..بنا فتح اهلل وبنا ختم،
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حسني عيل الشامي

ويزيد رجل فاسق ش��ارب للخمر قاتل
النفس املحرتمة معلن بالفسق ومثيل ال
يبايع مثله ..
بل ان املوقف مل يمنعه من اخلروج ومن ثمة
املواجهة املسلحة لكشف هؤالء االذالء
اخلانعني ليسجل نفسه سيدا للشهداء يف
حماريب اللوح املختوم .
احلسني ك��ان املجد ال��ذي خلد ليكون
ال��درس االول يف احلياة بجميع صنوفها
يعرف طالب املبادئ واملفاهيم من اين
ينال املرء عزه ومن اين يمكنه ان يكون
املؤثر االول يف جمتمعه العاملي الكبري لذلك
كان احلسني والزال العاملي االول الذي
غرس مفاهيمه جذور ًا قوية راسخ ًة تنتج
عنها شجرة طيبة عىل مدى الدهر املتسابق
ليحدث الفارق بكل زمان وأوان ويعزل
الرب عن الرش بمجرد التعرف عىل ماهيته

تنمية روح اإليمان االسرية لدى الطفل

يف سابقة ال مثيل هلا يف التاريخ امىض
ال��ك��ث�ير م��ن أط��ف��ال��ن��ا يف امل��ن��اط��ق التي
اغتصبتها عصابات (داعش) حتت وطأة
السلوكيات املنحرفة لتلك العصابات من
أساليب الرتهيب وزرع روح الفتنة والقتل
يف نفوسهم,فام أحوجنا اليوم إىل أن نراهم
أطفاال حاملني بالسالم واألمل بدال من أن
نرتكهم حيلمون بكوابيس اخلوف ومظاهر
الرعب ,فيستحسن أن ننشد ألطفالنا حياة
أساسها اإليامن احلقيقي واالحرتام والرقة
وتنمية قدراهتم عىل العطاء بكل جماالت
احلياة,يف املناطق املحررة وغريها,السيام
وأننا عىل اتصال مبارش هبم يف البيوت
وامل��دارس,ون��ش��ع��ر ب��أهن��م ت��واق��ون إىل
أن ي�ب�رزوا ق��دراهت��م وي�ترمج��وا رغباهتم
وجيسدوا حبهم للحياة بصور خمتلفة,فهذا
الرسام وذاك من يمسك بملكة الشعر
وأخ��ر يمتلك ق��درة اخلطابة والتأثري يف
نفوس اآلخرين,فمثل ه��ؤالء األطفال
جيب أن نصنع هلم أجنحة لينطلقوا هبا إىل
أفاق رحبة وحتقيق أحالمهم.
ونحن عىل أبواب عام درايس جديد علينا
تنمية قدراهتم الذاتية ومواهبهم بنفحات

إيامنية إضافية فمن يتتبع ممارسات أطفال
املدارس يراهم يتسابقون لتالوة القرآن
وق����راءة األن��اش��ي��د ويتنافسون إللقاء
القصائد,إنام يعكس ذل��ك إي�ماهن��م باهلل
وحبهم لألدب ولغة التعبري اجلميل عام
يكنونه للوطن واألهل من حب ورغبة يف
البحث عن عوامل أوسع,كام ملسنا من خالل
تلك النشاطات رغبتهم يف اتساع مساحة
املهتمني هبم وكأهنم يريدون أن يرتمجوا
أمامنا قدراهتم عىل البذل والعطاء,فضال
عن مستوياهتم التعليمية والدراسية اجليدة
يف مدارسهم سواء االبتدائية أو املتوسطة,فام
أمج��ل أن نؤسس لنشاطات شعرية أو
خطابية متزامنة مع تلقيهم دروسهم
الثقافية والفنية اخلاصة هبم,بالتعاون مع
إدارات امل��دارس والتنسيق مع املنظامت
واجلمعيات التي تعنى بالطفولة لرفد
طاقاهتم وتصويب سبل تطلعاهتم إىل
املسامهة الوطنية الفاعلة لتنمية ثقافة جيل
واعد,متطلع يمكن إن يؤسس ملستقبل
وطن مزدهر وشعب واع ورجال قادرين
ع�لى العطاء,ونحن ن��رى إن مثل تلك
النشاطات الثقافية هي الرد احلاسم لثقافة
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وليد خالد الزيدي

اخلوف وتعنيف األطفال التي سعت إليها
عصابات اإلرهاب باألمس حينام كانت
امل��دن ساحة واسعة ملرسحيات فصوهلا
ملتوية وإبطاهلا تكفرييون وكانوا أول ما
استهدفوه هو فكر الطفل واللعب بعقليته
ليفرغوا العراق من طاقاته البناءة ويلغوا
صور املستقبل ويمزقوا طاقات الوطن
لكي يوقفوا امل��د احليايت املتجدد لبلد
حيوي لن تغب عنه شمس اإلرشاق.
أطفالنا هم أكثر من يمثل رصخة الوطن
بوجه دع��اة احل���روب ولكي نغرس يف
نفوسهم حب الوطن وننمي ثقافة مدوية
تلعن اإلره��اب قاتل الطفولة,جيب علينا
أن نجعلهم خ�ير س��ف��راء وم��ن خالهلم
يمكن أن نبعث برسائل يف كل لغات
العامل مفادها إن أحالم اإلرهابيني سقطت
إمام إرادة العراقيني بكل رشائحهم ,فإذا
م��ا أرادت األم��م وف��ك��رت احلكومات
وتطلعت املجتمعات إىل أن ترتقي
بمستقبل أجياهلا وتؤمن وطنا راقيا ونامـيا
عليها أن ترى أطفاهلا بعني واسعة اخليال
وقلب عطوف وعقل متفتح ليكونوا عامد
املجتمع وركيزة قوية للبناء .

الواحــــــــــــــــــــة

االخالق العسكرية وقوانين الحرب الدولية
تجسدت في معسكر االمام الحسين (عليه السالم)
ّ
أسماء الدراجي

 .1عدم ابتداء اجليش بالقتال.
 -٢ع��دم اللجوء إىل الغدر يف حني ان اجليش
األموي استخدم الغدر عىل سبيل املثال يف قضية
استشهاد العباس (عليه السالم).
 -٣عدم التمثيل باجلثث.
 -٤عدم استخدام الوسائل التي ال تدخل ضمن
احلروب كمنع املاء.
 -٥تكليف رئيس أرك��ان اجليش بمهام إنسانية
هي ليست من مهامه اال وهي جلب املاء للجيش
واملدنيني ضمن معسكر االمام احلسني املتمثل بايب
الفضل العباس (عليه السالم).
 -٦إقامة احلجة عىل اخلصم آلخر حلظة قبل القتال
لدفع رضر احل��رب واحل��ف��اظ عىل حقن الدماء
وجت ّنب الفتنة ،واملتمثّلة بخطب االم��ام احلسني
(عليه السالم).
 -٧قبول التائبني واملعدلني عن االنضامم باجليش
األم��وي املتمثل باحلر الرياحي وع��دم حساهبم
كأرسى بل من ضمن اجليش احلسيني.

ركضة طويريج

تظاهرة حسينية عفوية أقامها أهايل وعشائر طويريج (قضاء اهلندية التابع ملحافظة
كربالء والذي يبعد عنها مسافة  20كم ) إحياء لنداء احلسني يوم العارش من شهر
حمرم احلرام (( هل من نارص ينرصين )) .
اما السنة األوىل للركضة بحدود  1303هــ املصادف  1885م يذكر املسنون يف
املدينة ان ليلة العارش وعند االنتهاء من قراءة املقتل يف دار السيد مريزا صالح
القزويني حيث خرجت اجلموع تنادي يا حسني يا حسني مهرولة (( وا حسني ....
واحسني )) مهرولة لنرصته يف ازقة املدينة ثم انتظمت الركضة يف السنني الالحقة
وبعدها انتقلت إىل كربالء بشكل منظم يوم العارش بعد تأدية صالة الظهر عند قنطرة
السالم والتي تبعد بمقدار 2كم عن رضيح االمام احلسني يتقدم اجلموع من أهايل
طويريج وباقي املحافظات السيد مريزا القزويني ممتطيا جواده معلنا ببدء الركضة .
استمدت الركضة قدسيتها عندما شارك يف الركضة السيد مهدي بحر العلوم
وكذلك السيد املازندراين وغريهم من املراجع العظام يف ذلك الوقت حينام سئلوا
عن مشاركتهم فيها فأجابوا ( كيف ال نركض وقد شاهدنا احلجة املنتظر يركض مع
اجلموع).
حالت االنظمة اجلائرة ملنع هذه التظاهرة لسنني عديدة ومن اطول فرتات املنع كانت
عام  1991حتى عام . 2004
اصيب املوكب بفاجعة عام  1966حني استشهد  32زائر مشاركا فيها وحلقهم يف
نيل الشهادة عدد آخر من املشاركني يف عهد الطاغية املقبور ،وال تزال متثل الرتاث
احلسيني اخلالد هلذه املدينة والذي امتز أسم طويريج مع مقيميها يف أغلب الدول
االسالمية وحتى االجنبية .

زوار االم���ام الحس���ين عليه الس�ل�ام في
خمسينيات القرن الماضي

للحسين أكتب..
ِ

ع��ب��اس حم��م��ود ال��ع��ق��اد ،كاتب
وأديب مرصي:
ثورة احلسني ،واحدة من الثورات
الفريدة يف التاريخ ،مل يظهر نظري
هلا حتى اآلن يف جمال الدعوات
الدينية أو الثورات السياسية..
فلم ت��دم الدولة األموية بعدها
حتى بقدر عمر اإلنسان الطبيعي،
ِ
يمض من تاريخ ثورة احلسني
ومل
ح ّتى سقوطها أكثر من ستني سنة
ونيف.
ّ
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(ليــــــــــلة)!..

ورود الموسوي

هي ٌ
أقرص من سقوط دمعة..
ليلة
ُ
َ
أقرص من ابتسا ِم الفاقدات..
وأطول من عباءة املوت..
ُ
هي ٌ
تعدل عمر ًا من األرسا ِر واحلكايا..
ليلة
املرس ِ
ات وال ّنكبات..
من ّ
هي ٌ
تفتح باب النهاية والبداية مع ًا..
ليلة ُ
ُ
يرصخ يب:
باب
ٌ
لــوجع كل يشء هذه الليلة..
يا
ِ
كأنيّ أراها..
جتيء وتروح..
ُ
مُت ُ
القلب وتؤ ّد ُبه بالصرب...
سك
َ

كأين أرا ُه..
ويبسم آلخ ِر ٍ
ُي ُ
ليلة
الروح هُيدهدها
مسك
َ
ُ
حتضن جسدها آلخ ِر ٍ
وتبسم...
مرة
كأنيّ َ بالروح
ُ
ُ
دويم
كأنيّ
ُ
أسمع هَّ
وهم يو ّدعون ّ
ذل احلياة
يلونون خلودهم
ّ
ويسخرون من معنى الفناء..
وي هذا الليل..
يا َلـ ُد ِّ
َ
لوجعك يا جدي..
يا
ترقب ُصبح ًا غادر ًا..
وأنت
َ
ُ
ُترقيه من وجع الطعنات..
وتتلو سورة الفج ِر
يا لوجعي
وجع الكون هذه الليلة..
يا َلـ
ِ

ُ
ّ
الخط العربي
تحديث
كان بإمكانِ ِه أن حيذو حذو من سبقه يف جمال ّ
َ
وينتج ويعمل عىل ما عمل
اخلط العريب
ُ
عليه اخلطاطون ،خصوص ًا وإنه قد امتلك ناصية املدرسة الكالسيكية ،إال أن اخلطاط
العراقي الشاب (باسم املهدي) أرا َد أن يغيرّ ويؤثر ،فألقى سحر ًا عجيب ًا عىل لوحاتِ ِه
العامرة ٍ
رائع جيذب األنظار ويأرسها.
بفن ٍ
ليس خطاط ًا فحسب ،هو صورة ناصعة للمث ّقف الشاب الذي َ
ترك بصمة
باسم املهدي َ
ِ
حتديث ّ
اخلط العريب.
مائزة يف جمال
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إعـــــالن

تعلن مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه السالم) عن إطالق محلة الكشف ّ
املبكر ألورام
ورسطان الثدي وملدة شهر ابتدا ًء ،من ( )9/12ولغاية ( )10 /12يومي األربعاء واخلميس
من ّ
كل أسبوع وبقيمة  4000دينار فقط تتضمن:
(استشارة جراحية ,السونار ,تصوير الثدي).

مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه السالم) (بعون اهلل نرعاكم)

لالستفسار ولمزيد من المعلومات
يرجى االتصال على األرقام التالية:
07812379795 / 07735025444

