وتبقى قربة العباس a

تسقي عطاشى كربالء

قال اإلمام الحسينa
«ال تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك
إال ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه»
المصدر  :بحار األنوار

سورة سبأ

ان لِسَ�� َبإٍ يِف َم ْس َ
��كنِ ِه ْم آ َي ٌة َج َّنت ِ
َل َقدْ َك َ
َان َعن َي ِم ٍ
ني َو ِش� اََم� ٍل ُك ُلوا
ِمن ِّرزْ ِق َر ِّب ُك ْم َو ْ
ور {سبأ}15/
اش ُك ُروا َل ُه َب ْلدَ ٌة َط ِّي َب ٌة َو َر ٌّب َغ ُف ٌ
َ
َ
َاه��م بِ َج َّنت َْي ِه ْم
َ��ي َل ا ْلعَ�� ِر ِم َو َبدَّ ْلن ُ
َفأ ْع َر ُض��وا َفأ ْرسَ�� ْلنَا َع َل ْي ِه ْم س ْ
َج َّنتَينْ ِ َذ َوا َتى ُأ ُكلٍ مَ ْ
خ ٍط َو َأ ْثلٍ َو يَ ْ
ش ٍء ِّمن ِسدْ ٍر َق ِليلٍ {سبأ}16/
ور {سبأ}17/
َذلِ َك َجزَ ْين ُ
َاهم بِ اَم َك َف ُروا َو َه ْل ُن َجا ِزي إِ اَّل ا ْل َك ُف َ
ار ْكنَا ِف َيها ُق ًرى َظ ِ
اه َر ًة َو َقدَّ ْر َنا
َو َج َع ْلنَا َب ْين َُه ْم َوبَينَْ ا ْل ُق َرى ا َّلتِي َب َ
ال َو َأ َّيا ًما ِ
روا ِف َيها َل َي يَِ
آمنِنيَ {س��بأَ }18/ف َقا ُلوا
الس�ْي�رَْ ِس�ي ُ
ِف َيها َّ
َر َّبنَا َب ِ
َاه ْم َأ َح ِ
اد َ
يث
َ��ه ْم َف َج َع ْلن ُ
اعدْ بَينَْ َأ ْس َ��فا ِر َنا َو َظ َل ُموا َأ ُنفس ُ
مَُ��ز ٍق إِ َّن يِف َذلَِ��ك آَل َي ٍ
ات ِّل ُك ِّل َص َّبا ٍر ش َُ��كو ٍر
��م ُك َّل م َّ
َو َم َّز ْقن ُ
َاه ْ
ِ
يس َظ َّن ُه َفا َّت َب ُعو ُه إِ اَّل َف ِري ًقا
{سبأَ }19/و َل َقدْ َصدَّ َق َع َل ْي ِه ْم إِ ْبل ُ
ان َل ُه َع َل ْي ِهم ِّمن ُس�� ْل َط ٍ
��ن مْ ُال ْؤ ِمنِنيَ {س��بأَ }20/ومَ��ا َك َ
ان إِ اَّل
ِّم َ
لِن َْع َل َم َمن ُي ْؤ ِم ُن بِ آْال ِخ َر ِة مِم َّْن ُه َو ِم ْن َها يِف ش ٍَّ��ك َو َر ُّب َك َع ىَل ُك ِّل
اللِ
ون هَّ
ش ٍء َح ِف ٌ
ين َز َع ْم ُتم ِّمن ُد ِ
يَ ْ
يظ {س��بأُ }21/قلِ ا ْد ُعوا ا َّل ِذ َ
ات َو اَل يِف أَْ
الس� اََم� َو ِ
��ون ِم ْثق َ
اَل َي ْم ِل ُك َ
ال ْر ِ
ض َو َما هَ ُل ْم
َ��ال َذ َّر ٍة يِف َّ
ِفي ِه اَم ِمن رِ ْ
ش ٍك َو َما َل ُه ِم ْن ُهم ِّمن َظ ِه ٍ
ري {سبأ}22/

تفسير السورة
( )15عن النبي صىل اهلل عليه وآله أنه سئل عن سبأ أرجل هو أم امرأة فقال هو رجل من
العرب ولد له عرشة تيامن منهم ستة وتشام منهم أربعة فأما الذين تيامنوا فاألزد وكندة
ومذحج واألش��عرون واألنامر ومحري قيل م��ا أنامر قال الذين منه��م خثعم وبجيلة وأما
الذين تشأموا فعاملة وجذام وحلم وغسان يف مساكنهم قيل وهي باليمن يقال هلا مأرب
( )16فأعرضوا عن الشكر فأرسلنا عليهم سيل عظيم شديد
( )17ذلك جزيناهم بكفراهنم النعمة وهل نجازى إال البليغ يف الكفران
( )18وجعلنا بينهم وبني القرى التي باركنا فيها بالتوسعة عىل أهلها قيل هي قرى الشام
والقم��ي قال مك��ة قرى ظاهرة متواصلة يظهر بعضها لبعض وقدرنا فيها الس�ير بحيث
يقيل الغادي يف قرية ويبيت يف أخرى سريوا فيها عىل إرادة القول ليايل وأياما متى شئتم
م��ن ليل أو هنار آمنني )19( .فقال��وا ربنا باعد بني أس��فارنا أرشوا النعمة وملوا العافية
فسألوا اهلل أن جيعل بينهم وبني الشام مفاوز ليتطاولوا فيها عىل الفقراء بركوب الرواحل
وت��زود األزواد فأجاهبم اهلل بتخريب القرى املتوس��طة ( )20ولقد صدق عليهم إبليس
ظنه وهو قوله ألضلنهم وألغوينهم أي حققه فاتبعوه إال فريقا من املؤمنني.
( )21وما كان له عليهم تسلط واستيالء بوسوسة واستغواء إال لنعلم من يؤمن باآلخرة
ممن هو منها يف ش��ك ليتميز املؤمن من الش��اك يف الكايف عن الباقر عليه السالم قال كان
تأوي��ل ه��ذه اآلية ملا قبض رس��ول اهلل صىل اهلل علي��ه وآله والظن م��ن إبليس حني قالوا
لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أنه ينطق عن اهلوى فظن هبم إبليس ظنا فصدقوا ظنه.
( )22ق��ل للمرشكني ادعوا الذين زعمت��م آهلة من دون اهلل فيام هيمكم من جلب نفع أو
دف��ع رض ال يملكون مثق��ال ذرة من خري أو رش يف الس�ماوات وال يف األرض يف أمرمها
وما هلم فيهام من رشك ال خلقا وال ملكا وما له منهم من ظهري يعينه عىل تدبري أمرمها.

المراسلون :حسني نرص -قاسم عبد اهلادي
رئيس التحرير : :سامي جواد كاظم
ضياء االسدي  -حسنني الزكروطي
مدير التحرير  ::طالب عباس الظاهر
التصميم :عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي
سكرتير التحرير :حسني النعمة
التنضيد االلكتروني :حيدر عدنان
هيأة التحرير :عيل الشاهر
االرشيف :حممد محزة -ليث النرصاوي
حيدر عاشور العبيدي
االشراف اللغوي :عباس الصباغ
حممد محيد الصواف
التصوير  :وحدة التصوير
رقم االعتماد يف نقابة ال�صحفيني العراقيني()896ل�سنة 2010م
هاتف املجلة
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
07711173603
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باب رجا ِئ ِه ** ف�إذا ُه ُم الأبرا ُر من �شهدا ِئ ِه
يرجونَ خري ًا عندَ ِ
ينهمرون على ِ
ٍ
عطش َك
بالدمع
بقلوب مبلّلٍة
ِك،
موعد من لقائِك،
هكذا هم أحباؤك يا حسين ،على
ٍ
يتقاطرون تلبي ًة لندائ َ
ِ
َ
َ
المكوث عند
يرجون
بالفعل،
�انده
أحد منهم
ِ
ِ
العظمى ،فكانوا وصدقوا ،ولم ْ
األس�� ��مى ،وجراحات َ
يبالغ ٌ
َ
َ
بالقول إال وس�� � ُ
ِك ُ
ويرجون
وعلوًا وجاها ..يرجون
تحت رملِة ُخطاك ،فألهمتهم موعدًا ال ُيضاهى
سدرِة
ْ
َ
وسقيتهم جّن ًة ّ
منتهاك ويتفيأون َ
ْ
ِك.
وها هم وصلوا ِ
لباب رجائ َ
يرج
بحق َك،
قلوب عارف ًة ِّ
ْ
�وم حّثت الخط�� ��ى َ
إليك ٌ
كانت ث�� ��ورُة الرفض فيهم تعلو وتعلو ،وهتاف (لبيك يا حس�� ��ين) ّ
وي�� � َ
العشق
بك يعني أس�� ��مى الجنان ،وإّنك
أن
وتضمحل من
األكوان
ُّ
هم فتيٌة آمنوا َّ
اللقاء َ
ُ
َ
صرختهم كل األصوات النش�� ��ازْ ،
ْ
َ
وحين
المحسنين..
أجزيت
كيف
عليك
انهمار
ديمة
باألرواح
ناصروك
والهيام،
ٍ
ْ
فكانت َ
نار الخيام ..فس��ل��اٌم َ
َ
ِ
َ
َ
َ
ُ
تطفئ َ
جزاء ُ
َ
نداك أنقى العارفين.
ناديت أال من ٍ
فلبى َ
َ
ناصر) ّ
تاريخ شهداء باب الرجاء في عزاء ركضة طويريج للناظم (تيسير سعيد األسدي)..
عين
قرَة ْ
استشهدوا في كربال ** نالوا بها ّ
سين)  1441هـ
الح ْ
ُهْم فتيٌة قد ُأّرخوا ** (واحتضنوا ُح َّب ُ
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أخبار

وكالة تاس الروسية« :اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والدول غير األعضاء ناقشت
تخفيضات إنتاج النفط غير الكافية في العراق ونيجيريا»

ومتابعات
مشاركة أكثر من اربعة ماليين زائر في عزاء ركضة طويريج خالل مراسيم عزاء عاشوراء بمحافظة كربالء المقدسة
وسط إجراءات أمنية وخدمية.

تشييع مهيب لشهداء حادثة ركضة طويريج الخالدة

حمبو أهل البيت (عليهم السالم) واملسؤولون يف العتبتني
شي َع ّ
ّ
احلسينية والعباسية املقدستني ،جثامني شهداء حادثة (باب
الذين قدّ موا أرواحهم ف��دا ًء لإلمام احلسني (عليه
الرجاء)
َ
جرت ظهرية يوم عاشوراء
السالم) خالل حالة التدافع التي
ْ
(الثالثاء  10أيلول  )2019وخالل مشاركتهم يف شعرية ركضة
طويريج اخلالدة.
كام أجرى املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي ،زي��ارة تفقدية للمصابني واجلرحى الذين
سقطوا يف احلادثة ،بعد أن تم نقلهم إىل مدينة اإلمام احلسني
(عليه السالم) الطبية ،فيام أعلنت احلكومة املحلية يف كربالء
احل��دا َد لثالثة أيام عىل أرواح شهداء (باب الرجاء) ،وعطلة
رسمية ليومي األربعاء واخلميس املاضيني.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية حصيلة شهداء باب الرجاء،
والتي وصلت إىل ( 30شهيد ًا عراقي ًا) وشهيد (واح��د) من
مجهورية إيران اإلسالمية ،كام أكدت ذلك منظمة احلج اإليرانية،
فيام وصل عدد املصابني بحسب احلصيلة الرسمية إىل ()102
مصاب.
من جهته ،قال رئيس اللجنة األمنية بمجلس حمافظة كربالء،
عقيل املسعودي :ان «نتائج حتقيقات جلنة التحقق عن أسباب
حادثة باب الرجاء عند العتبة احلسينية املقدسة؛ أثبتت بالدليل
القاطع أن حالة من التدافع حدثت بني الزائرين يف باب الرجاء
ما أدى إىل وقوع عدد من الضحايا بني شهيد ومصاب ,وال يوجد
ختسف أو هدم للرسداب كام أشاعته بعض وسائل اإلعالم».
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عضو المجلس االقتصادي العراقي ،غدير العطار :الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور
العاصمة بغداد خالل األشهر الثالثة القليلة من هذا العام لتوقيع عقد قطار بغداد المعلق
مع الحكومة العراقية

وزارة النفط :أكثر من ( 111مليون) برميل صادرات العراق النفطية لشهر آب 2019

يرد  :نحن جهة رسمية نعتقل من نتأكد بأنه إرهابي
الحشد ُّ
أبدت قيادة حمور الشامل للحشد الشعبي ،استغراهبا من اهتام بعض
ْ
اجلهات للحشد بخطف أبنائهم من خالل استقدام عوائل كانت
باألمس تتهم االسايش الكردية بذلك.
وأوضحت القيادة يف بيان ّ
أن «احلشد الشعبي جهة رسمية ال ختطف
وإنام تعتقل من يتأكد بأنه إرهايب أو داعم لإلرهاب بأوامر قضائية».
وتابعت القيادة« ،نتمنى من املتصيدين باملاء العكر أن يكونوا دقيقني يف
كالمهم واهتامهم جلهة ضحت بالغايل والنفيس للحفاظ عىل األرض
والعرض وخالفه سيكون القضاء الفيصل بيننا» ،مؤكد ًة أن «املحاكم
العراقية ستكون مرسح وقوفنا أمامهم لبيان أكاذيبهم».

رئيس الوزراء ّ
يؤكد على حاجة كربالء لتوسعات إضافية
أشا َد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي ،بخطة الطوارئ التي
ُطبقت فور ًا وحرفي ًا بعد حادثة باب الرجاء التي حصلت خالل
ركضة طويريج ،فيام أكد أن إجراءات معاجلة املصابني خالل
التدافع كانت ممتازة والغالبية غادروا املستشفى.
ولفت عبد املهدي خالل زيارته إىل كربالء لتف ّقد احلادثة ،إىل
موضح ًا ّ
ّ
أن
وتوسعات إضافية»،
أننا «نحتاج ألفكار جديدة
ّ
«هناك بلدانا متقدمة حيصل فيها ذلك حيث الحظنا ما حصل
أثناء موسم احلج املبارك وغريها يف بلدان أخرى خالل جتمعات
اجلامهري الكبرية والتي تؤدي إىل وقوع خسائر».
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ُ
الخطبة االولى لصالة ُ
الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /13محرم الحرام1441/هـ الموافق 2019/9/13م :

ومقومات قبول األعمال؟
ما هي ُأ ُسس
ّ
سيد
أيهّ ا اإلخو ُة واألخوات أعظم اهلل أجورنا وأجوركم بمصاب ّ
احلسينيني الصادقني
الشهداء(عليه السالم) وبرحيل هذه الث ّلة من
ّ
يف والئهم اىل بارئهم األعىل يف ظهرية يوم عاشوراء.
وصية اإلمام الصادق(عليه السالم) لعبد اهلل بن ُجندب
ما زلنا يف
ّ
ْ
واعتصم باهلدى ُيق َب ْل
بالعروة الوثقى،
حيث قال:
(واستمسك ُ
ْ
عم ُلكّ ،
اب َوآ َم َن َو َع ِم َل
(وإِ يِّن َل َغ َّف ٌار لمَِّن َت َ
فإن اهلل تعاىل يقولَ :
َصالحِ ً ا ُث َّم ْاه َتدَ ى) ،فال ُي ُ
قبل اّإل اإليامن ،وال َ
إيامن اّإل بعمل ،وال
ني اّإل باخلشوعِ ،
َ
وم ُ
عمل اّإل بيقني ،وال يق َ
الكها ك ُّلها ا ُهلدى ،فمن
متقب ً
اهتدى ُي ْ
يشاء
ال ،واهلل هيدي َم ْن ُ
قبل عم ُله وصعد اىل امللكوت َّ
ٍ
رصاط مستقيم).
اىل
املقومات
وصية اإلمام الصادق(عليه السالم) يبينّ ُ لنا ما هي تلك ّ
يف ّ
ُ
واأل ُسس التي نستند إليها يف قبول األعامل ويف النجاة من مهالك
بالعروة الوثقى.
األول :هو
الدنيا واآلخرة ،فيبينّ
التمسك ُ
املقوم ّ
ّ
ّ
نبينّ ّأو ً
ثم نبينّ ما هو ا ُملراد منها من
ال ما معنى ُ
العروة الوثقى لغو ّي ًا ّ
القرآنية وهذا احلديث الرشيف.
اآليات
خالل ما ذكرته
ُ
ّ
العرو ُة هو احلبل أو اليشء الذي ُيمسك به اإلناء أو الدلو أو القربة،
يف االستعامالت اللغو ّية حينام نقول هذا احلبل متني وهذا احلبل
وتطمئن بقدرتك عىل محل اليشء وحتقيق
موثوق ،أي أنّك تثق
ّ
العروة الوثقى التي نحتاج إليها هو ذلك احلبل املتني
الغاية منه ،هنا ُ
الذي يثق به اإلنسان يف حتقيق غاياته والنجاة من املخاطر.
ْ
بالعروة الوثقى)
حينام يقول اإلمام(عليه السالم):
(واستمسك ُ
اغ ِ
وت َو ُي ْؤ ِمن بِ هَّ
القرآنية ( َف َم ْن َي ْك ُف ْر بِ َّ
الط ُ
اللِ َف َق ِد
وكذلك يف اآلية
ّ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى).
ْ
القرآنية وحديث
��ات
ي
اآل
��ه
ت
أراد
الذي
الدقيق
املعنى
اىل
نلتفت
ّ
اإلمام الصادق(عليه السالم) ،كأنّه تالحظون أحيان ًا اإلنسان حينام
قمة جبل ،ماذا حيتاج؟ حيتاج اىل حبلٍ كي يصعد،
يريد أن يصعد اىل ّ
ُ
ويطمئن بأنّه سيصل اىل
احلبل حمك ًام ومتين ًا أمكن أن يثق
وك ّلام كان
ّ
يتعرض للسقوط ،وأحيان ًا قد حيتاج أن ينزل من
ّ
القمة من غري أن ّ

ٍ
ٍ
يطمئن ويثق ويأمن أنّه
مكان منخفض جدّ ًا ،كي
مكان مرتفع اىل
ّ
ّ
يتمكن حني النزول أن ال
سينزل بسال ٍم حيتاج اىل حبلٍ متني كي
ُ
عالقة هذا التصوير
يتعرض اىل السقوط واملخاطر واهل�لاك ،ما
ّ
الدينية العقائد ّية؟
بحياتنا
ي
املا ّد
ّ
الحظوا إخواين ..أيض ًا يف ديننا ويف إيامننا لدينا هاتان احلالتان:
األوىل :وهي مسألة النزول من األعىل اىل األسفل ،اإلنسان يف
ُ
يرتصده
معرض اخلطر يف حياته فهناك
الشيطان املرت ّبص به الذي ّ
ٍ
ٍ
يف ّ
وثانية من حياتهّ ،
فإن الشيطان جيري جمرى الدم ويريد
حلظة
كل
املحرمات ويوقعه يف املفاسد ويف املنكرات
أن يهُ لكه ،فيوقعه يف
ّ
ّ
وحكام ،وهناك
والضالل واالنحراف ،وهناك أيض ًا طواغيت
هوى النفس وشهواهتا ومغريات الدنيا ِ
وفتَنهاّ ،
كل هذه األمور
الدين له.
القمة التي أرادها
ُ
ُتسقط اإلنسان من ّ
كيف نؤ ّمن عىل أنفسنا من هذه املخاطر التي ترت ّبص بنا يف ّ
كل حلظة؟
القرآنية بأنهّ ا
العروة الوثقى التي ُفسرّ ت يف اآليات
أمتسك هبذه ُ
أن ّ
ّ
حبل اهلل وحبل أنبيائه وكتبه ورسله وأوصيائه ،هذا ّأو ً
ال.
القمة ،اإلنسان حينام يرتقي يف
ثاني ًا :الصعود الذي ذكرناه اىل ّ
معارفه وعلومه يرتقي من اجلهل اىل املعارف والعقائد واألفكار
السيئة اىل الصفات اجلميلة ،حينام
احل ّقة ،حينام يرتقي من الصفات ّ
بقية األمور
السيئة اىل األخالق الراقية ،وهكذا ّ
يرتقي من األخالق ّ
التي يرتقي فيها اىل اإلنسان الذي ر ّقاه اهلل تعاىل بأن جعله خليف ًة
البهيمية والعبود ّية للنفس وأهوائها
يف األرض ،يرتقي من مستوى
ّ
ورغباهتا وللشيطان وللطواغيت وغري ذلك من هذه األمور ،هذا
السلوكي نحتاج
العقائدي
الفكري األخالقي
املعنوي
االرتقاء
ّ
ّ
ّ
ّ
القمة من دون أن
فيه اىل حبلٍ نثق به
ّ
ونطمئن اىل أنّه سيوصلنا اىل ّ
القرآنية وهذا احلديث الرشيف
نسقط يف األثناء ،جاءت اآليات
ّ
يقولّ :
التمسك
يتمسك،
ّ
إن اإلنسان يف هذين املسارين حيتاج اىل أن ّ
ٍ
بضعف
مر ًة آخذ اليشء
االستمساك هو األخذ باليشء بشدّ ة ّ
وبقوةّ ،
ومر ًة أمسك اليشء ّ
قوة.
بكل ما ّ
لدي من ّ
ورخاوة ّ

Ahrarweekly

ما الفرق يف ذلك؟ االستمساك معناه األخذ باليشءّ ،
وأن اإلنسان
القرآنية
بقوة وشدّ ة ،لذلك جاء التعبري يف اآلية
يتمسك هبذا اليشء ّ
ّ
ّ
ِ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى) ،ويف هذا احلديث الرشيف هنا
د
( َف َق ْ
بالعروة الوثقى).
اإلمام(عليه السالم) يقول( :واست َْم ِس ْك ُ
نأيت اآلنُ ،
واضح من خالل أنبيائه ورسله وكتبه السامو ّية،
حبل اهلل
ٌ
نص عليهم اهلل تعاىل وأبلغ عنهم
ومن بعدهم أوصياؤهم الذين ّ
ثم من بعد األوصياء َم ْن أوىص هبم األوصياء،
ُ
األنبياء والرسلّ ،
القرآنية تبينّ الكفر
اآليات
الوثقى،
روة
بالع
ك
التمس
يكون
هكذا
ُ
ُ
ّ
ّ
بالطاغوت ،والطاغوت ُّ
كل ما ُيعبد من دون اهلل وليست األصنام
فقط ،بل الطواغيت من البرش الذين خيضع هلم اإلنسان بال ّتامم هذا
طاغوت ،طاغوت الشهوة وطاغوت اهلوى وطاغوت العبود ّية
ثم قال
للعادة وغري ذلك من األمور التي ختالف املنهج اإلهليّ ،
(عليه السالم)( :واعت ََصم باهلدى).
ما الفرق بني االعتصام االستمساك؟
يتعرض اىل أمو ٍر خياف منها ،قد تؤ ّدي اىل هالكه
اإلنسان يف حياته قد ّ
من أعداء من كوارث من امتحانات من ابتالءات من أزمات ،وغري
ذلك فيلتجئ اىل أم ٍر يريد منه أن حيفظه من هذه األمور التي خياف
القوة التي نستطيع هبا من
منها ،التفتوا إخواين وأخوايت ليست لنا ّ
خالل ذاتنا أو ما حييط بنا من قوى وإمكانات أن نحمي أنفسنا من
هذه املخاطر واألعداء؛ فال ُبدّ أن نلتجئ اىل ٍ
ركن وثيق ،هذا الركن
الوثيق هو ليس اّإل اهلل تعاىل وكتبه ورسله وأنبياؤه وأوصياؤه
ٍ
حينئذ إذا التجأنا إليهم وحدهم دون غريهم
ومن يمثّل أوصياءه،
نستطيع أن نلتجئ اىل ٍ
ركن وثيق ،ونشعر باالطمئنان والثقة أنّه
سنُحمى و ُنحفظ من هذه األعداء.
مهمة إخواين ،ملاذا اإلمام(عليه السالم) يقول( :واعت ََصم
ثم نقطة ّ
ّ
ً
ّ
(وإِ يِّن
يقول:
اهلل
(فإن
:
ا
أيض
الرشيف
احلديث
يف
يقول
ثم
باهلدى)
َ
ّ
اب َوآ َم َن َو َع ِم َل َصالحِ ً ا ُث َّم ْاه َتدَ ى)؟
َل َغ َّف ٌار لمَِّن َت َ
اإلمام يبينّ إن اهلل تعاىل غ ّفار أي كث ُري املغفرة ،اإلنسان يذنب ويعيص
ثم يتوب بعد فرتة ..اهلل يعفو من دون اإلرصار عىل املعصية ،التفتوا
ّ
إخواين كي نعرف معنى اهلداية وملاذا قال اإلمام (واعت ََص َم باهلدى)؟
القرآنية لكي نعرف ما املقصود باهلداية ،اهلل تعاىل
هنا نأيت اىل اآلية
ّ
يغفر لإلنسان هبذه األمور األربعة ،الحظوا -1 :ملن تاب توب ًة
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َ
عمل صاحل ًا ،ال يكفي -4 ،قالت اآلية
َ��ن-3 ،
صاحلة -2 ،آم َ
(ثم اهتدى) ،هو اإلي�مان موجود فام املقصود إذن هبذه
القرآنية ّ
ّ
ً
ً
ُ
(ثم اهتدى) ،نلتفت
وهو
ا
رابع
ا
أمر
ضيف
ت
ة
القرآني
اآلية
اهلداية؟
ّ
ّ
ٍ
ّ
ف
ي
رواية
يف
السالم)
الباقر(عليه
اإلمام
ه
ل
لع
ة،
القضي
بد ّقة اىل هذه
ُ سرّ
ّ
بـ(ثم اهتدى اىل واليتنا آل البيت) ،إخواين نلتفت اىل ما هو
ذلك ّ
املقصود هناّ ،
كأن اآلية تقول التوبة واإليامن والعمل الصالح ك ّلها
احلقيقية الصادقة التي أرشدنا إليها
انية
ّ
إذا مل تنض ِو حتت القيادة الر ّب ّ
اهلل تعاىل ال نصل اىل ذلك اإليامن والعمل الصالح الذي أراده اهلل
بمعنى آخر أنت أيهّ ا اإلنسان دائ ًام ليس يف
ثم اهتدى
ونبيهّ ،
تعاىل ّ
ً
وقت األنبياء فقط نحن دائ ًام اىل آخر الدنيا مك ّلفون ،كيف نتوب
التوبة الصحيحة؟ كيف نؤمن اإليامن الصحيح؟ كيف تكون أعام ُلنا
حسن ًة وصاحلة؟
ٍ
ٍ
ال ُب��دّ أن يكون ّ
انية
برعاية
كل ذلك
وانضواء حتت القيادة الر ّب ّ
الصحيحة والصادقة التي أرشدنا إليها اهلل تعاىل ،هل ُب ّينت هذه
ٍ
بصورة صحيحة وواضحة ال لبس فيها؟
القيادة
بالعروة الوثقى هذا
نعم ..الحظوا إخ��واين كي نربط
التمسك ُ
ّ
الس ّنة
احلديث وهو منقول بمضامني كثرية من كتب الفريقَينْ
ُ
(إن ٌ
كتاب اهلل وعرتيت َ
أهل بيتي ،ما
والشيعة يّ
تارك فيكم الثقلَينْ
َ
ْ
التمسك بكتاب اهلل والعرتة
فلن تض ّلوا بعدي أبد ًا)
متسك ُتم هبام ْ
ّ
إن ّ
احلقيقي الذي يستتبع االنقياد يف مجيع جماالت احلياة ،يف
التمسك
ّ
ّ
بالتمسك هبا وقد أوضحها
تعاىل
اهلل
أمرنا
التي
ة
اني
ب
الر
القيادة
هذه
ّ
ّ ّ
النبي ىّ
(صل اهلل عليه وآله).
ّ
ٌ
ولذلك اإلمام(عليه السالم) حينام يبينّ ّ
مرهون
أن قبول األعامل
ثم االهتداء ،بأن جيعل اإلنسان أعامله
باإليامن والعمل الصالح ّ
وإيامنه ّ
وكل ما يصدر منه ويريد أن جيعله برضا اهلل تعاىل ،ال ُبدّ أن
انية
يكون حتت اإلرشاف والرعاية واالنضواء حتت هذه القيادة الر ّب ّ
احل ّقة.
للتمسك ُبعروته الوثقى واالعتصام بحبله
نسأل اهلل تعاىل أن يو ّفقنا
ّ
التمسك بكتابه وعرتة أهل بيته،
والتمسك بام أوصانا به من
املتني،
ّ
ّ
ىّ
حمم ٍد وآله
رب العاملني،
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ
وصل اهلل عىل ّ
الطيبني الطاهرين.
ّ
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ُ
ونقوي
نعمق الحزن في أنفسنا؟ ونجذب شبابنا ّ
الشيخ الكربالئي :كيف ّ
ارتباطهم باإلمام الحسين (عليه السالم) وبالقضية العاشورائية؟
الجمعة
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني
في
كربالء المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
َ
الشريف في  /13محرم 1441/هـ الموافق 2019/9/13م ،تحدث قائ ً
ال:
عز ْون بمصاب سيد الشهداء (عليه السالم) ،اعظم
اهيا االخوة ا ُمل َّ
ِ
بمصاب سيد الشهداء (عليه السالم) وصحبه
اجوركم
اهلل تعاىل
َ
وأكب ُظ ٍ
ُ
المة وأعظم
الكرام ..ونحن
نعيش ذكرى َ
أفجع مصيبة رَ
ٍ
تضحية قدّ مها ُ
النبوة (عليهم السالم) باستشهاد سبط
أهل بيت ّ
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ظهرية يوم عاشوراء ..هذا اليوم
الذي ُي َعدُّ االسمى يف جتسيد مبادئ التضحية والفداء والنرصة
للدين احلق والقيم االنسانية ،فقد شاءت االراد ُة االهلية أن ُت َر َّس َخ
و ُتديِ َم روح تلك املبادئ من خالل مسريات العزاء االصيلة التي
تعب عن ِص ِ
وعمق الوالء وحرارة املحبة لسيد الشهداء
دق االنتامء ُ
رّ ُ
(عليه السالم) ،وان يبقى هذا الوالء واملحبة واالنتامء فاعال ً مؤثراً
يف نفوس املؤمنني والسائرين عىل درب احلسني (عليه السالم)
من خالل جتسيد القدوة من املعصوم او علامء آل البيت (عليهم
السالم) كافة أو املؤمنني..
ِ
ُ
باالبتالء بمدى استعداد املؤمنني إلدامة
يكتمل هذا املسري اال
وال
والذب عن الدين والوطن واملقدسات والذي ظهر
روح الفداء
ِّ
مجَُسدة لذلك يف معركة احلق معركة الدفاع عن
جلي ًا وبأهبى صورة ٍ ّ
العراق ومقدساته وهويته يف التصدي لعصابة التكفري والضالل..
ِ
ومسرياته
دور العزاء لإلمام احلسني (عليه السالم)
وما يزال ُ
املليونية يف االربعني وعزاء ركضة طويريج وغ ِ
ريها – ما يزال هذا

الدور جوهري ًا ومؤثر ًا بصورة اساسية إلدامة تلك املبادئَّ ..
وإن ما
ِ
ِ
(الشهداء) واجلرحى سواء َ
أكان
سقوط ضحايا من
يصاحبها من
ُ
ٍ
َ
عامل ابتالء للمؤمنني
بعمليات ارهابية او غريها من االسباب يعدُّ
ٍ
ِ
ِ
اجلود بالنفس وااليثا ِر
ألسس الثورة احلسينية يف
وإحياء دائم
ِ
ٍ
َ
والفداء ْ
شعارات ُتر َفع او ترددها
تتحول هذه املبادئ من
وأن
واقع َحي ُ
يعيشه املوالون لإلمام احلسني (عليه السالم).
ُ
االلسن اىل ٍ
ولذلك كانت ظهرية عاشوراء من هذا العام موعدا ً لرحيل ُث ّلة
ِ
املضحني بأرواحهم
ألنفسهم
من الصادقني يف والئهم الباذلني
ّ
عىل مس ِ
ري الوصول اىل موقع الشهادة لسيد الشهداء (عليه السالم)
ِ
هؤالء احلسينيني يف ذلك قد َصدَّ ق ُته مواساتهُ م للحسني
رجاء
وكان
ُ
(عليه السالم) يف بذل ارواحهم تعبري ًا عن صدقهم وح��رارة
فجيعتهم باحلسني (عليه السالم) فسقط العرشات منهم ملبني
دت ارواحهم مع ألسنتِهم
ندا َء احلسني (أال من نارص ٍ ينرصنا) ور ّد ْ
بصدق ٍ
ارواحهم اىل بارئها االعىل
ففاضت
شعار (لبيك يا حسني)
ْ
ُ
َ
شوق ًا اىل لقاء سيد الشهداء ايب عبداهلل احلسني (عليه السالم)
بأحر التعازي واملواساة
وصحبه الكرام ..وهبذه املناسبة نتقدم
ّ
لعوائل وذوي هؤالء احلسينيني املضحني بأرواحهم يف ظهرية ذلك
اليوم ونسأل اهلل تعاىل الشفاء العاجل للجرحى الذين متاثل الكثري
منهم للشفاء بفضل رمحة بارئهم ودعاء املؤمنني الصادق هلم..
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وندعو اهلل تعاىل ان يتامثل للشفاء التام عاجال ً بقية اجلرحى من
هؤالء املوالني احلسينيني – انه سميع جميب -وأن تبقى روح الوالء
الصادق والتجسيد العميل ملبادئ االمام احلسني (عليه السالم) يف
ِ
قلوب املؤمنني ملصاب سيد الشهداء
حرارتهِ ا وقوتهِ ا كام هو حال
(عليه السالم)..
َ
ونو ّد ان نشري هنا اىل أن املسؤولني يف العتبة املقدسة يحُ
ققون يف
مالبسات احلادث املأساوي وسيستخدمون االجراء املناسب إن
ِ
اجلهات املسؤولة عن تنظيم حركة
كان هنالك َأ َّي قصور ٍ يف عمل
ِ
خطط ذلك مستقبال
النظر يف
الزائرين يف ركضة طويريج ويعيدُ ون
َ
ً..
نبي ُنه..
األمر اآلخر اهيا االخوة واالخوات الذي نو ّد ان ّ
نعمق احلزن الصادق يف انفسنا لإلمام احلسني (عليه السالم)
كيف ّ
َ
ونعمق احلب الوالئي لإلمام احلسني (عليه السالم)؟
وكيف ُنحيي ّ
ما مقصودنا باحلزن الصادق هنا ،وما مقصودنا باحلب الوالئي اهيا
االخوة واالخوات؟
نحن نعيش هذه االيام يف املصيبة العظيمة ..اذا اردنا ان نعيش
احلزن الصادق اهيا االخوة واالخوات فلنستحرض ِ
مر
ونعش ما ّ
ِبه أهل بيت النبوة من نساء االمام احلسني (عليه السالم) يف مثل
هذه االيام ..كيف نعيش ذلك؟ وما هو االمر الذي يستتبع هذا
االستحضار واملعيشة..
اهيا االخوة واالخوات اذا اردنا ان نتذكر بقلوب مفجوعة وبصدق
سبي نساء احلسني (عليه السالم)؛ فليتذكر ُ
كل واحد ِم ّنا زوجته
وأمه وابنته وأخته يف سيارة مكشوفة وسيارة صعبة املسري والناس
يقفون يمين ًا وشامال ً ينظرون اليهم بشامته ويتكلمون بكالم جارح
جد ًا وكيف يكون هذا األمر لو كان االنسان عىل درجة عالية من
التقوى وتتعرض نساؤه اىل مثل هذا األمرُ ..ثم ال ُيكتفى بذلك
ُينقلون من هذه املدينة اىل مدينة اخرى و ُيطاف هبم ايض ًا وأمام
املأل من الناس من مدينة اىل مدينة اخرى ثم بعد ذلك يوضعون يف
ٍ
يوجه اليهم
خربة ال حتميهم من حر وال برد ويف كل هذه الظروف ّ
هذا الكالم القايس والشديد ..هكذا نعيش هذه املأساة..
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ايض ًا َفل َيعش الواحد ِم ّنا كأن ابنه العزيز ُيذبح أمامه وال يستطيع ان
يفعل شيئ ًا وكأن أبناءه وإخوته ُيذبحون امامه وهو ال يستطيع ان
يفعل شيئ ًا ..كيف يكون حاله؟!
هذه املسألة العاطفية اخواين اجلانب العاطفي يف املأساة احلسينية
البد منه ومسألة مهمة ج��د ًا ،لكن كيف ننقل حزننا اىل تطبيق
للمبادئ التي ارادها االمام احلسني (عليه السالم)..
هنا فلنالحظ ولنرجع اىل انفسنا ونراقبها ونعرف ما هو مقدار ايامننا
وثباتنا وصربنا حينام نواجه ازمة ..فتنة يف الدين ..جمتمع يتعرض
اىل الفساد واالنحراف ..ما هو موقفنا اذا واجهنا ازمة مشكلة
فجيعة مصيبة يف حياتنا ..ما هو موقفنا اإليامين؟ اذا واجهنا فتنة يف
تعرض اليه الوطن ..هل يكون لنا موقف
الدين ..واجهنا خطرا ّ
ثابت اذا واجهنا ازمة وحمنة ومصيبة؟ هل يثبت ايامننا ام يتزعزع
ّ
وعرضنا اىل
ويضعف ونرتاجع اىل الوراء؟ اذا واجهنا حاك ًام ظامل ًا
ثبت االمام
السجن واالضطهاد والتنكيل هل سنصرب ونثبت كام َ
احلسني (عليه السالم) ومل يتزعزع ايامنه بل اشتدّ ايامنه باهلل تعاىل
وقوى ذكر ُه هلل تعاىل ..هل نستطيع ان ننتقل من هذا احلزن اىل هذا
التطبيق ملبادئ االمام احلسني (عليه السالم)؟
زينب يف صربها حينام تعرضت لتلك املصائب التي تتزلزل منها
اجلبال وهي واقفة شاخمة صامدة امام الطواغيت ال هيتز هلا يشء..
هل ستصمد املرأة الزينبية وهي صابرة متج ّلدة امام املشاكل واملحن
متر هبا ويبقى دينها وايامهنا ثابت ًا؟ هذا االنتقال من
واالزمات التي ّ
حالة احلزن اىل حالة التطبيق ملبادئ االمام احلسني (عليه السالم).
نتعرف عىل سرية االمام احلسني (عليه السالم)
ونحتاج ايض ًا ان ّ
واخالقه ومبادئه واقواله وان ندرسها وان نحللها بصورة واعية
نطبقها عىل واقعنا احلارض اذا كانت هناك بعض
وكيف نستطيع ان ّ
مالمح الفساد واالنحراف االخالقي او غريه ..هل سيكون لنا
موقف؟
حينام يكون االمام احلسني (عليه السالم) مبدأ اساسيا هو االمر
باملعروف والنهي عن املنكر وه��ذا املبدأ ك��ان يصاحب تلك
املصيبة ..هل نحن ايض ًا س ُيصاحب ُحزننا تطبيقنا هلذا املبدأ واداءه
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وفق الرشوط الرشعية والقانونية وغري ذلك؟
هذه األمور مهمة.
األمر اآلخر  :كيف نجذب شبابنا يف الوقت احلارض الذين يمرون
هبذه االزمات واالبتالءات واملحن واملشاكل التي يضعف عندها
البعض ويرتاجع كيف نجذهبم اىل القضية العاشورائية وكيف
نقوي ارتباطهم باإلمام احلسني (عليه السالم) ؟
ّ
ّ
نقرب مبادئ الشباب
وألوضح ذلك بقضية ..كيف نستطيع ان ّ
للثورة احلسينية وكيف نستطيع ان ُنفهم املبادئ احلسينية للشاب
ويقتنع هبا ويعمل هبا يف مواجهة ما يواجهه من محِ ن ومشاكل
وأزمات..
الشباب لدهيم تطلعات كثرية ولدهيم مه��وم ولدهيم مشاكل
يضعفون كثري ًا..
بحمد اهلل تعاىل اخ��وايت واخ��واين اع��داد الشباب كبرية الذين
حي�ضرون جمالس العزاء والذين يشاركون يف مسرية االربعني
باملاليني من الشباب شباب اجلامعات وغريهم والذين حيرضون
جمالس العزاء كثريون جد ًا من الشباب ولكن الكثرة منهم اذا واجه
ازمة ومشكلة يف حياته ال يستطيع ان حي ّلها وفق الرؤية احلسينية..
نأيت هنا كيف نجذهبم وكيف نعطيهم عون ًا من خالل املبادئ
احلسينية يف مواجهة االزم��ات واملشاكل؟ هنا نقول انظروا اىل
شباب الثورة احلسينية كيف فهموا احلياة؟!
ان��ت اهي��ا ال��ش��اب لديك تطلعات ول��دي��ك آم��ال وط��م��وح..
طموحاتك اآلن تتعلق بأن تنال الشهادة اجلامعية وتتزوج ويكون
وتنعم يف هذه احلياة ..واذا ما واجهت عائقا يف
لك بيت ورفاهية ّ
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هذه االمور يصيبك اليأس واالحباط وترتاجع..
فهمه للحياة ،الحظوا
نقول ُله  :الشباب احلسيني هذا ليس
ُ
ضحوا بأرواحهم يف
اخواين الشباب احلسيني هو الشباب الذين ّ
معركة الدفاع ضد عصابات داعش الدفاع عن الوطن والدين
واملقدسات ..كيف فهموا احلياة؟ هذه االم��ور مطلوبة ولكن
احلياة األسمى حينام يكون للشاب مبدأ وتكون له قيم ويكون ُله
موقف يفهم احلياة احلقيقية املرتبطة باهلل تعاىل وااليامن ِبه وااليامن
بمبادئ الدين واالمام احلسني (عليه السالم) والقيم واالخالق
ِ
عليه ان
وا ُملثل والدفاع عنها كام فعل شباب الثورة احلسينية..
يفهم احلياة احلقيقية التي تؤ ّدي ِبه اىل السعادة الصحيحة واحل ّقة،
البعض قد يتصور سعادة الشاب يف ان ينال هذه االمور املادية،
نعم هي مطلوبة بمقدار ولكن السعادة واخلري والتقدّ م احلقيقي
انام هو يف ان نفهم احلياة الصحيحة التي ارادها اهلل تعاىل واالمام
احلسني (عليه السالم) ان تكون لإلنسان مبادئ وقيم وموقف
يؤمن هبا ويدافع عنها وتكون هي االقوى واالسمى يف حياته
وان يؤمن هبذه املبادئ ويتطلع اليها وحياول ان يعمل هبا وتكون
نقرب فهم شباب
هدفه االسمى وغايته األعىل ..اذا ما استطعنا ان ّ
الثورة احلسينية اىل عقل هذا الشاب ونجعله يؤمن هبا ويطب ّقها
حينئذ وصلنا اىل اننا قد ر ّبينا شباب احلسني احل��ق ..نسأل اهلل
تعاىل ان يوفقنا لذلك وان يديم عىل شبابنا نعمة التوفيق للمبادئ
احلسينية واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني
الطاهرين.
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أين ُد ِف َن رأس الحسين عليه السالم الشريف؟
وهذان القوالن من خمتصات االمامية ،ومل يقل هبا أحد من غريهم.
القول الرابع :انه دفن باملدينة عند قرب امه فاطمة (عليها السالم) ،وهذا ما حكاه السبط ابن اجلوزي عن ابن سعد يف
(الطبقات) ،وقال به غريه.
القول اخلامس :إنه بدمشق بباب الفراديس حكاه السبط أيض ًا عن ابن أيب الدنيا وعن الواقدي وعن البالذري يف
تارخيه.
القول السادس :انه بمسجد الرقة عىل الفرات باملدينة املشهورة حكاه السبط أيض ًا عن عبد اهلل بن عمر الوراق ذكره
يف كتاب املقتل.
القول السابع :انه يف عسقالن ومنه نقله الفاطميون اىل القاهرة ،وهو فيها وله مشهد عظيم يزار.
القول الثامن :انه يف حلب ،أشار اليها ابن تيمية يف رسالته جواب ًا عن سؤال عن رأس احلسني (عليه السالم) وهي
مطبوعة حققها وطبعها حمب الدين اخلطيب ،وقد جتاوز احلد يف سوء األدب مع احلسني (عليه السالم) حتى عال
وغال عىل صاحب الرسالة يف محاه املسعورة ،وقد ساق ابن تيمية سبعة وجوه يف نفي أن يكون الرأس مدفون ًا بالقاهرة،
متحام ً
ال فيها عىل من يقول هبا ،ومل ختل الرسالة متنا وهامش ًا من تعريض وترصيح باحلسني (عليه السالم) وهنضته،
ودفاع عن يزيد وجريمته ،وال يستنكر اللؤم من معدنه ،فجزى اهلل كال عىل نيته وحرشه مع من يتواله انه سميع
جميب.
ولنختم اجلواب بام قاله السبط ابن اجلوزي يف (تذكرة اخلواص ص 151ط حجرية سنة 1278هـ) قال :ويف اجلملة
ففي أي مكان كان رأسه أو جسده ،فهو ساكن يف القلوب والضامئر ،قاطن يف االرسار واخلواطر ،أنشدنا بعض
أشياخنا يف هذا املعنى:
ال تطلبوا رأس احلسني بأرض رشق أو بغرب
وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي
ودعوا اجلميع ّ
ونضيف نحن قول ابن الوردي يف (تارخيه ج 232 / 1ط احليدرية):
أرأس السبط ينقل والسبايا يطاف هبا وفوق األرض رأس
ومايل غري هذا السبي ذخر ومايل غري هذا الرأس رأس
وختام القول ان ما يمتاز به اهل البيت عليهم السالم ان أي موقف هلم يكون اثرا طيبا ومقاما حمببا وهلذا فان بعض
مقامات راس احلسني عليه السالم هي اماكن مرت هبا قافلة السبايا وهي يف طريقها اىل الشام والن اهلل عز وجل
جعل افئدة من الناس هتوي اليهم اصبح كل مقام هلم مهبط قلوب املحبني .
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قواعد فقهية
قاعدة إسقاط الحق
املعنى :معنى القاعدة هو أن كل صاحب احلق يتمكن أن يسقط
حقه ويمضه.
كام قال الشيخ األنصاري رمحه اهلل يف إسقاط حق اخليار ،تتواجد:
القاعدة املسلمة :من أن لكل ذي حق إسقاط حقه  .فاحلقوق،
كحق اخليار وحق األولوية وحق االختصاص وما شاكلها تسقط
باالسقاط.
املدرك :يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بام ييل:
 - ١قوله تعاىل :والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس  .يستفاد
من هذه اآلية أن من الصفات احلسنة للمتقني هو العفو جتاه
اإلساءة والتعدي وبالتايل إسقاط اجلزاء (احلق) عن املسيئني.
فرتشدنا إىل مدلول القاعدة .وقوله تعاىل :وجزاء سيئة سيئة مثلها
فمن عفا وأصلح فأجره عىل اهلل هذه اآلية تبني مرشوعية حق
اجلزاء جتاه السيئة ،ثم تبني مطلوبية العفو منضام إىل الصلح ،وهو
اسقاط احلق .كام قال شيخ الطائفة :الصلح اسقاط احلق  .فتم
مرشوعية االسقاط.
 - ٢الروايات الواردة يف خمتلف األبواب.
منها صحيحة احللبي عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال سألته عن
قول اهلل عز وجل( :فمن تصدق به فهو كفارة له) فقال :يكفر
عنه من ذنوبه بقدر ما عفا ،وسألته عن قول اهلل عز وجل فمن
عفي له من أخيه يشء فاتباع باملعروف وأداء إليه باحسان قال:
ينبغي للذي له احلق أن ال يعرس أخاه ،إذا كان قد صاحله عىل دية،
وينبغي للذي عليه احلق أن ال يمطل أخاه إذا قدر عىل ما يعطيه،
ويؤدي إليه باحسان  .دلت عىل مرشوعية إسقاط احلق ومطلوبيته
داللة تامة كاملة .وبام أن الرواية تامة سندا وداللة فال حاجة إىل
نقل الروايات األخر .أضف إىل ذلك اعتامد القاعدة عىل قاعدة
السلطنة املشهورة عند الفقهاء.

 - ٣التسامل :قد حتقق التسامل عند الفقهاء عىل مدلول القاعدة فال
خالف وال إشكال فيه بينهم واألمر متسامل عليه عندهم فالقاعدة
املسلمة بني الفقهاء :أن لكل ذي حق إسقاط حقه  .واألمر كام
أفاده.
وقال املحقق صاحب اجلواهر رمحه اهلل يف إسقاط حق التأجيل :إن
الرشط املزبور (التأجيل) حق للمشرتي خاصة ،فيسقط باسقاطه
كغريه من الرشائط التي له عىل البائع ،فالعمدة حينئذ االمجاع .
فروع
األول :قال شيخ الطائفة رمحه اهلل :إذا ادعى عليه (رجل) ماال
جمهوال فأقر له به ،وصاحله منه عىل شئ معلوم صح الصلح من
املجهول عىل املعلوم ،ألن الصلح إسقاط حق واسقاط احلق يصح
يف املجهول واملعلوم .
الثاين :قال املحقق احليل رمحه اهلل :إذا قطع إصبعه فعفا املجني عليه
قبل االندمال ،فإن اندملت فال قصاص وال دية ،ألنه إسقاط حلق
ثابت عند االبراء .
الثالث :أطبق كلامت الفقهاء عىل أن احلكم الرشعي ال يكون قابال
لالسقاط ،ألن احلكم وضعه ورفعه بيد احلاكم ،وأن احلق قابل
لالسقاط ،ألن صاحب احلق مسلط عىل حقه وضعا ورفعا ،عىل
أساس تفويض الرشع .واملشكوك (بني احلق واحلكم) ال يكون
قابال لالسقاط ،ألصالة بقائه ،عىل ما أفاده سيدنا األستاذ.
الرابع :ال حيتاج إسقاط احلق إىل القبول ،وأما املصاحلة عليه
فتحتاج إىل القبول .
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أكل الطين والتراب
السؤال  :ما حكم اكل الطني والرتاب والرمل ؟
اجلواب  :حيرم اكل الطني وهو الرتاب املختلط باملاء حال بلته ،وكذا املدر وهو الطني اليابس ،ويلحق هبام الرتاب والرمل عىل
االحوط وجوب ًا ،نعم ال بأس بام ختتلط به حبوب احلنطة والشعري ونحومها من الرتاب واملدر مث ً
ال ويستهلك يف دقيقهام عند الطحن،
ال بحيث ال يعد أك ً
وكذا ما يكون عىل وجه الفواكه ونحوها من الرتاب والغبار إذا كان قلي ً
ال للرتاب ،وكذا املاء املتوحل أي املمتزج
بالطني الباقي عىل اطالقه ،نعم لو أحست الذائقة االجزاء الطينية حني الرشب فاالحوط االوىل االجتناب عن رشبه حتى يصفو.
السؤال  :هل يوجد استثناء يف اكل الطني ؟
اجلواب :يستثنى من الطني طني قرب ِ
االمام احلسني (عليه السالم) لالستشفاء ،وال جيوز اكله لغريه ،وال أكل ما زاد عن قدر احلمصة
املتوسطة احلجم ،وال يلحق به طني قرب غريه حتى قرب النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) واالَ ئمة (عليهم السالم)  ،نعم ال بأس بان
يمزج بامء أو مرشوب آخر عىل نحو يستهلك فيه والتربك باالستشفاء بذلك املاء وذلك املرشوب .
السؤال  :ما هي كيفية تناول تربة قرب االمام احلسني (عليه السالم) ؟
اجلواب  :تناول الرتبة املقدسة لالستشفاء يكون اما بازدرادها وابتالعها ،واما بح ّلها يف املاء ونحوه ورشبه ،بقصد التربك والشفاء .
السؤال  :هل يلحق احلجر بالطني ؟
اجلواب  :ال يلحق بالطني األحجار وأنواع املعادن واالشجار فهي حالل كلها مع عدم الرضر البليغ .
السؤال  :اذا شككنا بأن الرتاب من قرب احلسني (عليه السالم) فهل جيوز تناوله ؟
اجلواب  :االَ حوط وجوب ًا يف غري صورة العلم واالطمئنان وقيام البينة تناوله ممزوج ًا بامء ونحوه بعد استهالكه فيه.
السؤال  :هل جيوز اكل الطني واملدر ؟
اجلواب  :حيرم اكل الطني واملدر وكذلك الرتاب والرمل عىل االحوط لزوم ًا ،ويستثنى من ذلك مقدار محصة متوسطة احلجم من
تربة سيد الشهداء (عليه السالم) لالستشفاء ال لغريه  ،واالحوط وجوب ًا االقتصار فيها عىل ما يؤخذ من القرب الرشيف أو مما يقرب
منه امللحق به عرف ًا  ،وفيام زاد عىل ذلك يمزج بامء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفى به رجا ًء .
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()157.817

مستفيدا من الخدمات الطبية
في العتبة الحسينية المقدسة
تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير:صالح السباح

ال عجب ان ُتويل العتبة احل�سينية املقد�سة اهتماما كبريا جلانب ال�صحة خ�صو�صا اثناء الزيارات املليونية حيث تطلق خدماتها الطبية
من خالل م�ست�شفى الإمام زين العابدين (عليه ال�سالم) وم�ست�شفى �سفري الإمام احل�سني (عليه ال�سالم) واملفرزة ال�صحية داخل احلرم
ال�شريف ..حيث بلغ عدد امل�ستفيدين من اخلدمات الطبية التي قدمتها امل�ست�شفيان واملفرزة الطبية ( )157.817م�ستفيدا ،وكانت ملجلة
ري منها باملجان..
(االحرار) تغطية خا�صة لهذه اخلدمات التي ٌق ِد َم الكث ُ
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خدمات طبية ُق ِّدمت ألكثر من ( )82.022زائرا يف غضون مخسة ايام

ولتفاصيل اكثر كانت البداية مع املفرزة الطبية وما قدمته من
خدمات جمانية ،فكان لقاؤنا مع احل��اج امحد جليل الشمري
مسؤول املفرزة والذي حتدث عن دور املفرزة واخلطة الشاملة
لشهر حم��رم احل��رام فقال« :ان امل��ف��رزة وضعت خطة شاملة
ومتكاملة لشهر حمرم احل��رام وذلك بالتنسيق مع دائ��رة صحة
كربالء املقدسة ومستشفى سفري االمام احلسني (عليه السالم)،
وقد بدئت بمراسيم تبديل راية االمام احلسني (عليه السالم)
وتوفري مفارز وكوادر طبية تضاف اىل املفارز املوجودة يف الصحن
احلسيني الرشيف يف االيام االعتيادية ،حيث وضعت مفرزة يف
داخل قاعة الترشيفات من جهة باب قبلة االمام احلسني (عليه
السالم) واخ��رى خارجه لغرض استالم احل��االت الطارئة يف
حال حدوثها وعالجها موقعيا ،كذلك مفرزة طبية يف قاعة معهد
اخلطابة (قاعة الشريازية) وهي عبارة عن ردهة طوارئ متكاملة،

فضال عن تواجد مفرزة دائمية يف الصحن احلسيني الرشيف من
جهة باب الكرامة وقد خصصت للنساء».
موضحا« :هناك مفارز طبية وضعت قرب الصحن الرشيف
وحتديدا يف مناطق ش��ارع السدرة ومفرزة اخ��رى ق��رب باب
الكرامة ،وه��ذه املفارز املتنوعة وضعت إلسعاف املواكب
احلسينية من داخ��ل وخ��ارج ال��ع��راق ،كام توجد مفارز طبية
مح َلة االرسة (وهم من املتطوعني
جمهزة بالكوادر املتخصصة و َ
املتواجدين خالل املراسيم) إلسعاف احلاالت الطارئة خالل
مراسيم ركضة (طويريج) يف حاالت االختناق ،مشريا اىل ان
جمموعة املفارز الطبية املنترشة يف داخل وخارج الصحن الرشيف
اضافة اىل املفارز التابعة لدائرة صحة كربالء املقدسة وصلت اىل
( )16مفرزة طبيبة واكثر من ( )150متطوعا».
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عن اعداد احلاالت التي استقبلتها املفارز الصحية قال الشمري:
«وص��ل عدد احل��االت خالل اي��ام ( )10،9،8،7،6من شهر
حم��رم احل��رام بحسب االح��ص��اءات املسجلة يف املذخر الطبي
اىل ( )82.022مراجعا ،حيث شهد اليوم السادس من شهر
حمرم استقبال ( )11.610مراجعني ،بينام جاء اليوم السابع
( )14521مراجعا ،وارتفع عدد املراجعني يف يوم ( )9،8ليصل
اىل ( )30.456مراجعا ،ويف يوم ( )10،11ولغاية أذان الظهرين
استقبلت املفارز الطبية ( )25.435مراجعا».

( )73.516حالة مرضية استقبلتها
مستشفى سفري االمام احلسني (عليه السالم)

وذراع صحي اخر قدّ م خدماته الطبية طيلة اربعة ايام ،فكان
جمموع احلاالت املرضية التي استقبلتها مستشفى سفري االمام
احلسني (عليه السالم) من يوم ( )10 - 7حمرم قد وصلت اىل
( )73.516حالة موزعة عىل اربعة ايام ،ويف هذه االحصاءات
نوضح عدد احلاالت يف اليوم الواحد ونوع تلك احلالة:
فقد استقبلت املستشفى يوم السبت 2019/9/7م املوافق
 7حم��رم احل��رام  1441ه��ـ) )951( ،مراجعا يف ال��ط��وارئ،
واج��رى مخس عمليات ،أ ّم��ا عدد مراجعي السونار كان ()6
اشخاص ،فيام كان عدد مراجعي األشعة ( )58مراجعا ،وبلغ
عدد مراجعي املخترب ( )110مراجعني ،وعدد مراجعي املفرزة
الطبية ( )11610مراجعني ،أما عدد مراجعي االستشارية ()57
مراجعا ،وقد بلغ عدد املراجعني الكيل  12.796مراجعا ،ويف
يوم األحد 2019/9/8م ،املوافق  8حمرم احلرام  1441هـ،
استقبلت املستشفى ( )841مراجعا يف الطوارئ ،وكان عدد
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العمليات ستا وعدد مراجعي السونار تسعة وعدد مراجعي
االشعة ( )41مراجعا ،وع��دد مراجعي املخترب ( )86وعدد
مراجعي املفرزة الطبية التابعة للمستشفى ( )14521فيام كان
عدد مراجعي االستشارية ( ،)46وهبذا كان عدد املراجعني لليوم
الثامن ( )15.550مراجعا.
وكان يوم االثنني 2019/9/9م املوافق  9حمرم احلرام  1441هـ،
قد شهد استقبال ( )510مراجعني يف الطوارئ ،وعملية واحدة
وثامنية مراجعني للسونار ،و ( )32مراجعا لألشعة ،و ()59
مراجعا يف املخترب ،و ( )17310عدد مراجعي املفرزة الطبية ،و
( )205عدد مراجعي االستشارية ،وكانت حصيلة املراجعني هلذا
اليوم ( )18.125الكيل ،فيام شهد يوم الثالثاء 2019/9/10م
املوافق  10حمرم احلرام  1441هـ ،مراجعة ( )1600مراجع
للطوارئ فقط ،ومخس عمليات و( )10مراجعني جلهاز االشعة،
و ( )15عدد مراجعي املخترب ،و ( )25415عدد مراجعي املفرزة
الطبية ،وكانت احلصيلة النهائية هلذا اليوم ( )27.045مراجعا».
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مستشفى االمام زين العابدين ختفض اجور كافة خدماهتا الطبية
وتعلن عن خصم  % 50لكافة العمليات اجلراحية

اعلنت مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه السالم) عن ختفيض
اجور كافة اخلدمات يف املستشفى يوم الثالثاء املوافق عرشة حمرم
لعام1441هـ ،بدءا من الساعة  8صباح ًا اىل  8مسا ًء ،حيث
بلغت اجور الوالدات الطبيعية ( )100الف دينار ،والوالدات
القيرصية ( )200الف دينار ،بينام العيادات االستشارية ثالثة
االف دينار ،كام شهدت املستشفى ختفيض  %50من كافة
اخلدمات الطبية ،والتي تشمل (املخترب ،الرنني ،املفراس ،االشعة
البسيطة ،القسطرة القلبية ،التنظري اهلضمي ،تنظري القصبات)،

وكذلك ختفيض  %50لكافة عمليات اجلراحة ،مع التنويه اىل ان
التخفيض مل يشمل اجور االدوية.
وجدير بالذكر ان «ع��دد مراجعي املستشفى وصل بحسب
االحصائية املسجلة لدهيا اىل ( )2.279مراجعا ،موزعني عىل
العيادات االستشارية بأكثر من ( )566حالة ،والفحوصات
املختربية ( )1518مراجعا ،و الصور الشعاعية ( ،)183كام
اجريت ( )9حاالت والدة طبيعية و قيرصية ،و( )3عمليات
قسطرة قلبية».
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ّ
توفرها العتبة الحسينية
( )170آلية لنقل الزائرين
طيلة زيارة عاشوراء بالمجان
ضياء االسدي  /تصوير :خضير فضالة

كشف قسم االليات يف العتبة احلسينية املقدسة عن استنفاره طيلة
زيارة العارش من شهر حمرم احلرم للعام اجلاري 1441هـ وذلك
من خالل توفري العديد من العجالت لنقل الزائرين ومن حماور
خمتلفة يف داخل مدينة كربالء املقدسة وخارجها فض ً
ال عن اجلهد
اخلدمي للمواكب احلسينية املنترشة داخل مركز املدينة القديمة
بكربالء.
واوضح حيدر عبد اجلبار معاون رئيس قسم االليات ذلك بقوله:
«ان امهية النقل كأمهية االمن ،ما دعا العتبة احلسينية املقدسة
سباقة يف خدمة زوار اإلمام
وكعادهتا من كل عام اىل ان تكون ّ
احلسني (عليه السالم)؛ وذل��ك من خالل تأمينها خلدمة نقل
الزائرين عند عدة مواقع وحماور تقع عىل عاتقها بد ًءا من داخل
مركز املدينة القديمة واملحور االخ��ر هو قضاء اهلندية الذي
يغطى بالنقل وباالتفاق مع قيادة الرشطة وقيادة عمليات الفرات

االوسط والعتبة العباسية املقدسة من منطقة قنطرة السالم مرور ًا
بسيطرة ام اهلوى مبارشة».
واضاف عبد اجلبار« :كان االتفاق مع قيادة العمليات عىل بقاء
الطرق مفتوحة حلد قنطرة السالم ،مبين ًا لدينا اربع او مخس نقاط
داخلية كان يتم من خالهلا نقل الزائر من جمسرّ باب طويريج
اىل اقرب نقطة للحرم كذلك من فلكة حي البلدية اىل منطقة
الرتبية ومن الرتبية اىل الرضيبة ومن الرضيبة اىل سيد جودة ومن
مكبس التمور اىل داخل مركز املدينة القديمة» ،مشريا اىل اعداد
االليات التي شاركت يف ايام الزيارة املباركة بقوله« :شاركت
حوايل ( )100آلية للنقل الداخيل ،وما يقارب ( )70آلية للنقل
اخلارجي ،اما عدد عربات الشحن املتنقلة فهي  25عربة شحن
بسعة  16راكبا».

Ahrarweekly

قسم السياحة الدينية يف العتبة احلسينية خيفض اجور
نقل زائري عاشوراء اىل %50
من جانب اخر َ
نشط قسم السياحة الدينية ابتدا ًء من االول من
حمرم احلرام باستنفار مجيع كوادره وآلياته البالغة اكثر من ()300
عجلة وبأنواع خمتلفة باإلضافة اىل جمموعة متنوعة من العجالت؛
وذلك بحسب (زيد عبد الواحد حممد عيل) رئيس قسم السياحة
الدينية ،واضاف «تم استقبال الزائرين الكرام القادمني من عدة
دول (اي��ران ولبنان وسوريا والكويت والسعودية والبحرين
واهلند وباكستان) من (منفذ مهران احل��دودي ومنفذ سفوان
احلدودي ومطار النجف االرشف الدويل ومطار بغداد الدويل)
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وايصاهلم اىل مدينة كربالء املقدسة ومن ثم نقلهم ألداء زيارة
العتبات املقدسة يف العراق ومن ثم اعادهتم» ،منوها عن ختفيض
اجور نقل الزائرين الكرام بنسب خمتلفة تراوحت ما بني (%30
 ،%50مشريا اىل ساعات عمل منتسبي ِقسمه كانت ترتاوحيوميا من  12ساعة اىل  18ساعة ،وكان القسم حريصا عىل راحة
الزائرين ،ومنحهم الوقت الكايف ألداء مراسيم الزيارة يف العتبات
املقدسة واملزارات الرشيفة يف العراق ومن ثم اعادهتم اىل مدينة
كربالء املقدسة».
ويذكر ان عدد ال��زوار املستفيدين من خدمات قسم السياحة
الدينية من يوم أول حمرم احلرام ولغاية يوم  11منه ،بلغ اكثر من
( )103.000مائة وثالثة آالف.
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العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تقيمان

مجلس عزاء على شهداء ركضة طويريج
األحرار :حسين نصر  /حسنين الزكروطي  :تصوير خضير فضالة

اقامت االمانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين مجلس عزاء على ارواح شهداء
(ع���زاء ركضة طويري���ج) في منطقة بين الحرمين الش���ريفين يوم الس���بت  14مح���رم 1441هـ بحضور
المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة وامينها العام وامين العتبة العباسية المقدسة وامناء
المزارات الشيعية الشريفة وشخصيات دينية وثقافية وذوي الشهداء من كافة محافظات العراق كما
حضر المجلس العزائي شخصيات حكومية محلية ومركزية .وسارع منتسبو العتبتين المقدستين
لحضور المجلس وقراءة س���ورة الحمد على ارواح ش���هداء يوم العاشر من ش���هر محرم الحرام كما
شاركت جموع غفيرة من المؤمنين بتقديم التعازي لذوي الشهداء.
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وق��دم املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ
الكربالئي تعازيه اىل عوائل الشهداء كافة السيام عائلة الشهيد
(حسني سلطان شاه) من مجهورية ايران االسالمية الذي رزقه اهلل
الشهادة عند باب الرجاء مع الشهداء االبرار ،كام تقدم سامحته
بخالص الشكر لوالدة الشهيد عىل ما متتلكه من مشاعر حسينية
افرحت احلارضين بقوهلا« :ان ما ناله ابنها من شهادة عند ايب عبد
اهلل احلسني (عليه السالم) هو توفيق من اهلل (جل عاله)» ،فكانت
كلامهتا التي ُتعرب عن عمق الوالء واملحبة اىل االمام احلسني (عليه
ترتجم االستعداد الكامل بالتضحية مع الرضا والرسور
السالم)
ُ
بام حازه ولدها الشهيد من رفعة وحسن اخلامتة.
وحتدث سامحة الشيخ الكربالئي« :هناك خصوصية للمكان
والبعض يتسائل ويتكلم ملاذا حتصل هذه الشهادة؟ انا باعتقادي
ان القضية غيبية مرتبطة باالمام احلسني (عليه السالم) مهام كانت
االستعدادات فان مقام االمام احلسني (عليه السالم) ومنزلته عند
اهلل ان خيتار موقع الشهادة والتضحيات عند قربه ،فهي مسألة
مرتبطة بمنزلة االمام احلسني (عليه السالم) وهناك الكثري من
املواقف ُح َ
فظ فيها الدين والعراق كان اطالقها من مرقد االمام
احلسني (عليه السالم)».
واشار سامحته اىل «نداء ثورة العرشين انه اطلق من مرقد االمام
احلسني (عليه السالم) ،ونداء فتوى اجلهاد الكفائي ايضا انطلقَ
من رضيح االمام (عليه السالم) ،التي حفظت العراق ومقدساته،
وحتى االنتفاضة املباركة كان مقر القيادة يف مرقد االمام احلسني

21
(عليه السالم) ،ولآلن اثار الرصاص عىل جدار احلرم» ،مبينا «لو
كان احلادث ملرة واحدة ر ّبام نحلله باسباب تنظيمية او اسباب
مر التاريخ عند قرب االمام
اخ��رى ،لكن تكرار االح��داث عىل ِّ
احلسني (عليه السالم) له داللة غيبية وعقائدية مرتبطة بمكانة
االمام احلسني (عليه السالم) ،لذلك يتم اختيار املواقف احلسينية
املهمة التي ُ
حتفظ الدين والبالد واملقدسات».
وكان ملجلة االحرار لقاءات مع ذوي الشهداء ومنهم (حسن)
اخ الشهيد (حسني سلطان عيل شاه) ذو ( )31عاما من مجهورية
ايران االسالمية الذي قال« :عندما سمعنا اخلرب كان يف الساعة
وحتدثت مع والديت وقلت هلا ان شاء اهلل يقسم ألخي
الثالثة ليال،
ُ
أن يكون مع هؤالء الشهداء ،فهي سعادة وفخر يف الدنيا واالخرة
وتوفيق ألن يستشهد احدنا عند اإلمام احلسني (عليه السالم) ويف
يوم عاشوراء ،واخي اليوم حمل غبطة فيا ليتني كنت معه ألفوز
هبذا الرشف».
ونوه حسن عن دور العتبة احلسينية املقدسة وحكومة كربالء
املحلية يف مساعدته الستالم جثامن اخيه ،معربا عن امتنانه من
مجيع من ساعده يف نقل جثامن اخيه ودفنه بالقرب من والده يف
وادي السالم يف النجف االرشف ( -ال��ذي توفاه االجل قبل
 16سنة يف العتبة العسكرية بسامراء) ،مبينا ان سامحة الشيخ
الكربالئي تكريام ألخي وجه بدعوتنا لزيارة اإلمام احلسني (عليه
السالم) عىل نفقة العتبة احلسينية املقدسة ،فكل الشكر واالمتنان
لكل هذا االهتامم والرعاية االبوية».
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مشاركة نسوية كبيرة

في مسيرة العزاء السنوية
لدفن األجساد الطاهرة
االحرار :خديجة أحمد  /تصوير :حنان عبد االمير

شهد المخيم الحسيني الشريف المسيرة السنوية الرابعة عشر على التوالي التي تقيمها شعبة التبليغ
َ
الديني النسوي في قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة ،وبحضور الحشود الكبيرة من
المؤمنات المعزيات تضمن البرنامج فقرات عديدة تركزت حول نهضة اإلمام الحسين (عليه السالم) وقرأت
خالله صفحات من ثورته الخالدة حيث العبر والدروس التي ترسم لإلنسان المؤمن طريقه القويم .

وأفتتح الربنامج بتالوة قرآنية معطرة ،ثم كلمة قيمة لسامحة السيد
مرتىض القزويني حتدث فيها عن مصيبة دفن األجساد ،راويا
فصوهلا األليمة بأبيات رثائية مليئة بالشجن واحلزن.
وحتدث الشيخ عيل املطريي مسؤول شعبة التبليغ الديني النسوي
يف كلمته القيمة املفعمة باملشاعر الوالئية عن جوانب من مصيبة
اإلمام احلسني (عليه السالم) ،وما جرى عليه وعىل أهل بيته،
مستشهدا بالروايات الرشيفة ،وختمها بفقرات من زيارة الناحية

املقدسة املفجعة ،أسالت دموع احلزن واملواساة.
واخ ُتتم الربنامج بمجلس عزاء وقراءة زيارة عاشوراء ،ثم صالة
الظهرين مجاعة ،وبعد التربك بزاد اإلمام احلسني (عليه السالم)
انطلقت احلشود املؤمنة بمواكب العزاء واللطم ملواساة زينب
(عليها السالم) وعقائل الرسالة متوجهني هبتافات الوالء إىل
حرضة اإلمام احلسني (عليه السالم) ومنه إىل حرضة أيب الفضل
العباس (عليه السالم).
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دورة بالبرمجة الصوتية
لكادر معهد نور اإلمام الحسين للمكفوفين

األحرار /قاسم عبد الهادي

أقام معهد نور اإلمام احلسني (عليه السالم) للمكفوفني التابع
َ
للعتبة احلسينية املقدسة ،دورة خاصة بالربجمة الصوتية التي
استمرت ملدة سبعة أي��ام يف مقر املعهد الكائن يف منطقة حي
الزهراء عىل طريق (كربالء ـ بغداد) وبإرشاف اإلعالمي العراقي
الكفيف حيدر البصري.
وش��ارك يف ال��دورة ( 12متدرب ًا ومتدربة) من معلمي املعهد،
وشملت الربجمة الصوتية والتقطيع والفلرتة فض ً
ال عن لصق
مادة صوتية بأخرى ،وان اهلدف منها تعليم أساتذة املعهد الربجمة
الصوتية لغرض إنشاء مكتبة صوتية يف معهد املكفوفني.
وحتدّ ث اإلعالمي والناشط يف جمال حقوق اإلنسان واملحارض
بالدورة حيدر البصري ملجلة األحرار قائ ً
ال« :أقمنا هذه الدورة بناء
عىل دعوة لنا من معهد نور اإلمام احلسني (عليه السالم) لألرشاف
واملحارضة يف هذه الدورة اخلاصة باملونتاج الصويت واملونتاج

اإلذاعي ألساتذة املعهد واخلاص بتأهيل وتعليم املكفوفني».
وبني البصري أن «هذه ال��دورة خمتلفة من نوعها؛ ألن أهدافها
ليست فقط علمية إنام أكرب من ذلك ،وان فكرة ان شخص ًا فاقد ًا
للبرص حيارض ويقدم معلومات ألشخاص مبرصين فأهنا اجتامعي ًا
فكرة قد تكون مقبولة اذا كانت عىل نطاق اللغة العربية ،كأن
مدرس ًا للغة العربية وهو أمر موجود ومتوفر بشكل كبري
يكون ّ
يف مدارسنا ،ولكن ان يكون مدرب تكنولوجي فاقد ًا للبرص
فهو كبري جد ًا ،والبد من خالل ذلك نقدم شكرنا لألمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة والقائمني عىل معهد نور االمام احلسني
(عليه السالم) لثقتهم بنا ونسأل اهلل أن نكون أه ً
ال هلا ،وأن هذه
الدورة ليست األوىل بالنسبة يل بتدريب األشخاص املكفوفني
عىل اإلخراج اإلذاعي ولكنها اإلوىل يل بتدريب أساتذة ومعلمني
مبرصين».
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بعد انبهاره باألساليب الحديثة في الزراعة..

وزير الزراعة يشيد بجهود مزرعة فدك
ويصدر قرارا بمنع استيراد التمور لهذا الموسم
تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :صالح السباح

اصدر وزير الزراعة العراقي الدكتور صالح حسين الحسني قرارًا وزاريا للمنافذ الحدودية في البالد بمنع
استيراد التمور لهذا الموسم ،وجاء ذلك على خلفية زيارته الى مدينة فدك الزراعية للنخيل التابعة
للعتبة الحسينية المقدسة برفقة وزير الموارد المائية الدكتور جمال العادلي ومحافظ مدينة كربالء
المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي.
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وزير الزراعة العراقي

ترصيح خصه ملجلة «االح��رار» قال فيه« :من اجل
وذكر يف
ٍ
الوقوف عىل النشاطات واملشاريع التي تقيمها وزارة الزراعة
يف حمافظة كربالء جاءت زيارتنا برفقة السيد وزير املوارد املائية،
وكذلك لالطالع عىل مشاريع العتبتني احلسينية والعباسية
املقدستني ،ذلك ألن هاتني املؤسستني هلام تأثري كبري ومبارش عىل
القطاع الزراعي واالقتصادي يف البالد ،الفتا اىل ان الوزارة دائام
ما كانت متابعة ملشاريع العتبة احلسينية املقدسة وحتديدا ملرشوع
مزرعة فدك ،وهي بالتأكيد ضمن اجلهات الداعمة هلذا املرشوع،
وتعد ُه من املشاريع احليوية واملتميزة وتشدُّ عىل ايدي العاملني

فيها».
وتابع « :نبارك للعتبة احلسينية املقدسة هذا املرشوع االسرتاتيجي
واحليوي املهم ،الذي يعدُّ احد املشاريع الرائدة يف زراعة فسائل
النخيل ذات االصناف املمتازة يف العراق واملرغوبة يف مجيع دول
العامل».
ودعا احلسني الفالحني اىل االطالع عىل مزرعة فدك واحلذو
بنهجها يف زراعة اصناف (الربحي واملجهول واملكتوم) بدال من
االصناف االخرى كون هذه االصناف هي أجود التمور وأكثرها
طلبا يف السوق املحيل والعاملي..
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ع�بر احلسني عن انبهاره الزراعة واملتمثل يف استغالل املساحات الصحراوية للزراعة».
وخ�لال جولته امليدانية يف املزرعة ّ
باألساليب احلديثة واملتطورة التي تتبعها ادارة املزرعة يف زراعتها وأكد العاديل ان مرشوع فدك ال يعد من املشاريع الشخصية فان
كان كذلك ملا تواجدنا هنا وقدّ منا دعمنا الكامل هلا ،اذن هي
لفسائل النخيل».
بالتأكيد مزرعة ختدم الصالح العام ملحافظة كربالء املقدسة ومن
ثم العراق ،وتعمل عىل سدِّ حاجتها ومن ثم حاجة املحافظات
وزير املوارد املائية يؤكد دعمه ملزرعة فدك
العراقية ،وه��ذا يصب يف خدمة املصلحة العامة وليست
ويدعو اىل توسيع املرشوع
الشخصية».
ومن جانبه حتدث الدكتور مجال العاديل وزير املوارد املائية العراقي
قائال« :كام وعدنا يف السابق بفتح آبار مياه جديدة تساعد مزرعة حمافظ كربالء ينوه عن امتياز مزرعة فدك
فدك عىل التوسع اكثر خالل زراعتها لفسائل النخيل وقد وفينا باهنا منتج وطني جيب ان يكون حارضا يف السوق العاملية
بذلك ،اليوم ايضا نجدد هذا الدعم ونقول كلام توسعت املزرعة
يف حماصيلها ستكون الوزارة داعمة هلا يف حفر اآلبار وهتيئة املياه ،وحتدث املهندس نصيف جاسم اخلطايب حمافظ كربالء املقدسة
وباملجان كـهدية من وزارة املوارد املائية هلذه املشاريع الرائدة قائال « :اطلقت من حمافظة كربالء املقدسة م��ب��ادرات مهمة
واملهمة».
وواحدة من املفاصل االساسية لدعم املنتج الوطني وهو قرار منع
واضاف « :بودي ان نشاهد باقي املحافظات العراقية حتذو حذو استرياد التمور من املنافذ احلدودية هلذا املوسم ،وهذا مهم جدا
حمافظة كربالء املقدسة يف مشاريعها العلمية املتطورة التي هي حمل كون العراق هو بلد النخيل ،وكربالء املقدسة تعد من اكرب املدن
افتخار املواطن العراقي ،ملا فيها من سيطرة وتنظيم ومكافحة املنتجة للتمور» ،مضيفا ان «هناك مشاريع زراعية رائدة تشهدها
ترتقي اىل املزارع العاملية».
حمافظة كربالء املقدسة سواء من وزارة الزراعة او احلكومة املحلية
واشارة العاديل « :اىل إن جتربة مرشوع مدينة فدك للنخيل تتطابق او العتبات املقدسة ،ومجيعها تعمل ضمن منظومة هتدف اىل تطوير
مع املرشوع الذي تقوده وزارة املوارد املائية بالتعاون مع وزارة الواقع الزراعي يف املحافظة والبالد».
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وزير الموارد المائية

وتابع« :نحن نشدُّ عىل اي��دي العاملني يف مزرعة فدك كوهنا
استطاعت ان تنتج اصنافا ممتازة من التمور خالل عمر ثالث
سنوات فقط ،ونحن كـمحافظة كربالء املقدسة داعمون هلذا
املرشوع كونه يدخل ضمن مبادرة عراقية تتمثل يف االنتاج الوطني
الذي جيب ان يكون حارضا ليس فقط يف السوق املحيل ،وانام نؤمن
بأنه جيب ان يكون االنتاج العراقي حارضا يف السوق العاملية» .من
جهته قال مدير مرشوع مزرعة فدك للنخيل فائز ابو املعايل « :ان
زيارة وزيري الزراعة واملوارد املائية تأيت ضمن اخلطة التي تتبعها
تلك الوزارات واملتمثلة يف االطالع املشاريع الزراعية التي تدخل
ضمن اسرتاتيجياهتم ٌ
وخطط ِهم املستقبلية ،مشريا اىل ان زيارهتم
للمدينة الزراعية واشادهتم بعمل االدارة والفالحني و ّلد طاقة
اجيابية لدى العاملني وحفزهم لتقديم االفضل يف املستقبل».
وتعليقا عىل قرار منع استرياد التمور هلذا املوسم قال ابو املعايل:
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محافظ كربالء المقدسة

«ان قرار معايل وزير الزراعة بمنع استرياد التمور هلذا املوسم
قرار صائب وجاء يف وقت مناسب جدا كون القطاع الزراعي يف
الفرتة االخرية بدأ باالهنيار ،والفالحني بحاجة اىل دعم واسناد
حكومي من اجل ان يكون العراق بلدا مصدرا للمنتوج الزراعي
وليس مستورد كام هو احل��ال يف السنوات السابقة» .وجدير
بالذكر« :ان مزرعة فدك للنخيل الواقعة يف منطقة سدة الرزازة
مقابل احلزام االخرض الشاميل ملديرية زراعة كربالء تبلغ مساحتها
االمجالية ( )2000دون��م ،مقسمة اىل مخسة اقسام ،كل قسم
يبلغ من املساحة ( )400دونم ،وقد شهدت السنوات الثالث
املاضية زراعة اجلزء االول من املرشوع بأكثر ( )13,000فسيلة
نخيل متنوعة االصناف و( )1000شجرة مثمرة من بينها شجرة
(الزيتون ،الرمان ،النبق)».
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بقيمة مليار دينار عراقي..

العتبة الحسينية المقدسة
تستورد (  ) 20منشأة صحية متنقلة
تقرير :ضياء االسدي  /تصوير :رسول العوادي

َ
كشف قس���م الخدمية الخارجية التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن استيراد ( )20منشأة صحية
متنقلة بلغت قيمة المنشأة الواحدة منها ( )50مليون دينار عراقي من شركة (ماموت العالمية)
ويأتي ذلك ضمن خطة العتبة المقدسة لتوسيع الجهد الخدمي خالل الزيارات المليونية في كربالء
المقدسة وبقية المحافظات.
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محمد ابو دكة

ويف ترصيح خص به جملة االحرار حتدث احلاج (حممد ابو دكة) وسيتم توزيع هذه الصحيات بشكل مرتب عن طريق االعمدة
رئيس القسم قائ ً
ال « :تنفيذ ًا لتوجيهات املتويل الرشعي للعتبة املرقمة ،موضح ًا ان كل ما موجود من صحيات هو ال يكفي،
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي تم ايفادنا وطموحنا ان يكون العدد اكرب يف السنوات القادمة إن شاء اهلل».
اىل مجهورية ايران االسالمية لزيارة رشكة (ماموت العاملية) ورشاء
( )20صحية متنقلة من النوع احلديث ،وتم االتفاق مع هذه
الرشكة لتجهيزنا هبذه الصحيات املتنقلة بعد اضافة بعض االمور
التي نحتاجها ..لتطوير هذه املجاميع الصحية ،وقد تم تسليمنا
حلد االن ( )11منشأة صحية واملتبقي ( )9صحيات ان شاء اهلل
تعاىل ستصل بعد العارش من شهر حمرم احلرام حسب االتفاق».
واضاف ابو دكة« :ان الصحية املتنقلة الواحدة حتتوي عىل عرشين
(مقعد) باإلضافة اىل صالتني للوضوء ،مبين ًا ان العدد الكيل هلذه
الصحيات اصبح اكثر من ( )120صحية متنقلة سنقوم بنصبها
وتوزيعها عىل كافة مناطق ومداخل مدينة كربالء استعداد ًا
ألربعينية االمام احلسني (عليه السالم) املقبلة».
وتابع« :ان هلذه الصحيات املتنقلة دورا خدميا بارزا يف كافة
املناسبات والزيارات الدينية يف الكاظمية وسامراء والنجف
االرشف حيث نرسلها مع وفد خدمي من مدينة كربالء املقدسة
اىل هذه االماكن املقدسة ،وهذا النوع من الصحيات هو نفسه
املوجود واملتوفر من الصحيات السابقة مع اضافة بعض االمور
التي نحتاجها ،كطريقة معاجلة اخلزانات وهذه اخلزانات دائ ًام
تكون حتت الشمس وضعنا غطاء هلا ،ولدينا مالحظات ايض ًا من
جهة النساء رتبنا بعض االمور عليها ،وكذلك املغاسل الداخلية».
الفت ًا بالقول « :ان كوادر القسم قامت يف زيارة العارش من شهر
حمرم احلرام بتوزيع قسم منها كام سنقوم بنرش تلك الصحيات بعد
اليوم الثالث عرش من شهر حمرم احلرام ،وطرائق التوزيع ملجملها
ستكون وفق خطة منظمة وهي عن طريق توزيعها عىل ثالثة حماور
املحور االول :وهو طريق (بغداد ـ كربالء) ،واملحور الثاين :طريق
(نجف  -كربالء) ،واملحور الثالث :طريق (بابل – كربالء)،
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الشعائر الحسينية
تعطي قوة لإلنسان لتهذيب نفسه ضد الظلم والفساد
االحرار :حسين نصر  /تصوير  :صالح السباح

ان الشعائر الحسينية امتداد لواقعة الطف ورسالتها الواضحة للعالم،
ورافد مهم الستمرار ثورة االمام الحسين (عليه السالم ) وهي هوية
االسالم واالنتماء الحقيقي لمدرسة أهل البيت (عليهم السالم) ،وامتداد
جهادهم االلهي في توضيح حقيقة الصراع بين الحق والباطل .ولمعرفة
كيفية استثمار الشعائر الحسينية بشكل يليق بها لما تحتويه رسالة
االمام الحسين (عليه السالم) يوم عاشوراء من عبر.

التقت جملة االح��رار الشيخ (مقداد الربيعي) مسؤول شعبة
البحوث والدراسات يف العتبة احلسينية املقدسة  :تعد الشعائر او
الطقوس من املكونات االساسية لألديان ويعد الطقس ممثال لكل
مفاهيم الدين املستند منه يذكر الباحث يف علم االديان املعارص
الدكتور فراس السواح بان الطقس كلام كان اقوى واشد كان
ومرسخا هلا يف
معبا عن العقيدة التي من ورائه بصورة اقوى
ّ
رّ
نفس املتدين اذن للطقس امهيته من خالل امرين االول حكايته
عن مفاهيم عميقة تعد هي جوهر الدين والثاين هو يرسخ هذه
العقيد يف نفوس املتدينني من هنا تأيت امهية الشعائر احلسينية
بكوهنا طقوسا متيز فيها اهل البيت عليهم السالم عن سائر
املذاهب االخرى وهي يف حقيقتها متثل جوهر الدين الذي دعا
له أهل البيت عليهم السالم وبتطبيقها ترتسخ هذه العقيدة يف
معبا حقيقيا عن االدين بالتايل
نفوس الناس وتكون الطقوس رّ
كل سلوك ال متثل وال ترمز حلقيقة رصح فيها اهل البيت عليهم
السالم لذلك يكون تشوهيا ملذهبهم سالم اهلل عليهم امجعني .
من جهته بني الشيخ انصار االسدي يف قسم الشؤون الدينية التابع
للعتبة احلسينية املقدسة لتوضيح هذا االمر فكان سؤالنا له كيف
يمكننا استثامر الشعائر احلسينية لتعزيز اهلدفية يف هتذيبها؟ فأجاب
االسدي الشك وال ريب بأن شعائر املوىل ايب عبد اهلل احلسني
(عليه السالم) من الشعائر املطلوبة والتي ينبغي لإلنسان املؤمن
ان يأيت هبا يف هذه احلياة كام قال اهلل تبارك وتعاىل (:ومن ّ
يعظم
شعائر اهلل فإهنا من تقوى القلوب) فمن اعظم مصاديق هذه اآلية
الكريمة اتفاق الفقهاء عليها ،لذا جيب ان نقيمها كام اقامها ائمة

اهل البيت (عليهم السالم) .والدالئل تشري اىل ان االئمة(عليهم
السالم) الذين جاؤوا بعد احلسني (عليه السالم) كانوا يقيمون
العزاء واملجالس والشعائر.
ويضيف االسدي ،ان االنسان املؤمن الذي له حظ يف هذه الدنيا
ان ينظر كيف كان مثال االمام الصادق (عليه السالم) حييي شعائر
ايب عبد اهلل احلسني (عليه السالم) وينظر اىل االمام الكاظم (عليه
السالم) كيف كان حييي الشعائر وهكذا بقية االئمة (عليهم
السالم) ومتابعة ال��رواي��ات التي وردت عن االئمة (عليهم
السالم) بحق االمام احلسني (عليه السالم) وكان االئمة عليهم
السالم يقيمون املجالس بحيث يرضبون الفسطاط بينهم وبني
ُارسه��م وعوائلهم ،ونساؤهم جيلسن خلف الفسطاط ويقوم
القارئ او الشاعر بندب االمام احلسني (عليه السالم) واالئمة
(عليهم السالم) جيلسون جملس ًا مهذب ًا يبكون ويقيمون العزاء
واللطم عىل االمام احلسني (عليه السالم)..

• كيف يستقبل الناس الشعائر احلسينية..؟
ويستمر «االسدي» يف توضيحاته فقال لألسف اصبحت هناك
امور دخيلة عىل الشعائر وان كانت هي يف اصلها جمازة من الناحية
الرشعية ما مل تستلزم األذية او التوهني او الرضر مثال ،وهذا ما
يويص به املراجع الكرام ،اضافة اىل توصياهتم حول عدم اظهار
كل يشء امام الناس خصوص ًا اذا كان صعب التفسري واإلقناع،
لكي نراعي عواطف االخرين .وهذا ما أكده سامحة املرجع
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الشيخ انصار االسدي

السيستاين (حفظه اهلل) عندما يويص يف احدى فتاويه يقول  :ال
يفعله السلف
ينبغي التخ ّلف يف احياء الشعائر احلسينية عام كان
ُ
الصالح وهذا يعني ان نرجع اىل االئمة عليهم السالم كيف
كانوا حييون هذه الشعائر ونقتدي بالعلامء والصحابة والصاحلني
والناس املؤمنني الذين سبقونا كيف كانوا حييون الشعائر فكانوا
ّ
املهذب وعزاء مواساة لإلمام
حييون الشعائر باللطم والعزاء
احلسني (عليه السالم) وبكاء وإقامة املجالس ومما تسامل عليهِ
العلامء وال إشكال فيه ..

• جيب ان تكون هذه الشعائر فيها اوقات حمددة..؟
وح��ول اوق��ات الشعائر اش��ار االس��دي ،جيب ان تكون هذه
الشعائر فيها اوقات حمددة أي ال تزاحم مثال العبادات وبعض
الواجبات اآلن املرجعية الدينية يف النجف االرشف ُتسأل من
األفضل ان نستمر يف العزاء واللطم مثال يف وقت الصالة أم
ُنقيم الصالة؟ بال تردد سامحة السيد السيستاين دام ظله يقول :

إقامة الصالة بل يدعو اىل ايقاف هذه املامرسات والعزاء وإقامة
الصالة يف اوقاهتا وثم ان هذه الشعائر جيب ان يكون هلا تأثري عىل
النفس وان يستفيد االنسان من هذه الشعائر واملامرسات وكيف
ّ
هيذب نفسه..
واستطرد قائ ً
ال ،ان احياء الشعائر احلسينية تعطي قوة لإلنسان
انه كيف ُيصارع نفسه بحيث جتد االنسان يف هذا الشهر
عىل ُ
ّ
مهذبا شخصي ًا وتعامله فوق املطلوب بل فوق املتوقع
الكريم
والناس تكون اكثر إخ��ا ًء وإيامنا وأكثر م��و ّدة فيام بينها وأكثر
كله بسبب اقامة شعائر املوىل ايب عبد
ابتعاد ًا عن املشاكل وهذا ُ
ّ
وهتذب
اهلل احلسني (عليه السالم) فالشعائر ّهت��ذب االنفس
والتحمل باإلضافة
الناس وتعطيهم قوة يف التعامل ويف الصرب
ّ
اىل ان الشعائر تعطي القوة يف جماهدة الفساد والظلم وكيف
ندافع عن املظلومني نستمد ذلك من شعائر االمام احلسني (عليه
السالم) وتعطي القوة للمحافظة عىل مبادئ الدين ونرصة الدين
واالستمرار هبذا العزاء واالستمرار هبذه الروح تعطي قوة للدين
واستمرارا لثورة احلسني (عليه السالم)..
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اخترع اليهود دولة لهم؟
ما هي «الصهيونية» وكيف
َ

ّ
العقاد
خفايا وأسرار يكشف عنها الراحل عباس محمود
توسع هائل وسلب حقوق
َ
رغم ما وصلت إليه إسرائيل اليوم من ّ
الفلس���طينيين وكذلك المؤامرات الكبرى على الوطن العربي
واألمة اإلسالمية عمومًا ،إال ّأن هذه الحركة الصهيونية االستعمارية
مجرد فكرة هزيلة يجب أن نعرف ّأنها بال تاريخ وبال حضارة
س���تبقى ّ
وأن علينا دائمًا الوقوف بوجهها وإفشال مخططاتها.
ّ
وفي كتابه (الصهيونية العالمية) يكش���ف األديب المصري الراحل
(عباس محم���ود العقاد) حقيقتها وهزال���ة حركتها ،مبينًا أنه «قد
غل���ب على ظن الكثيرين أن الصهيونية حركة دينية قديمة ،وإنها
مرتبط���ة بما ورد م���ن الوعود للخلي���ل إبراهيم (عليه الس�ل�ام)،
والواقع أنها ليس���ت بالحركة الدينية ،وليس���ت بالحركة القديمة
في بني إس���رائيل أنفسهم ،ولكنها حركة سياسية تابعة لقيام
الدولة وسقوطها في بيت داود».

ثم يؤكد العقاد أنه بالرجوع إىل كلمة (صهيون) نفسها «لن نجد
هلا أص ً
ال متفق ًا عليه يف اللغة العربية ،وأكثر الرشاح يرجحون أهنا
عربية األصل هلا نظري يف اللغة احلبشية ،وإهنا من مادة الصون
والتحصني ،وكانت فع ً
ال من حصون الروايب العالية ،واملقصود
بالعربية هنا لغة األصالء من أبناء اجلزيرة الذين سكنوا أرض
فلسطني قبل هجرة العربانيني بمئات السنني ،وهم الذين أطلقوا
عىل األرض اسم (كنعان) بمعنى األرض الواطئة ،وال تزال مادة
كنع وقنع وخنع هبذا املعنى يف لغتنا العربية احلارضة».
كام أن الكلمة تكتب بالعربية تارة بالسني وتارة بالزاي ،ومل حيرص
عليها اليهود بعد دخوهلا يف حوزهتم ،بل جاء يف سفر مويل الثاين
أن داود غري اسمها باسم بيت داود ومل يشأ أن ينقل تابوت الرب
إليه بل مال به إىل بيت عوبية ،كذلك كان شأن صهيون قبل سبي
بابل ،فلام محل اليهود إىل األرس أصبح احلنني إىل صهيون رمز ًا
للحنني إىل عودة اململكة الغابرة ،وحتولت الوعود اإلهلية يف
كتبهم حتو ً
ال جديد ًا مع مصالح السياسة فانحرصت يف ذرية داود

(عليه السالم) ليخرج منها غري ذي الذرية من اليهود.
وهكذا «كان وعد صهيون (وعد ًا سياسي ًا) تابع ًا ملآرب الدولة
وم��آرب اهليكل الذي يقام يف جوارها ،فال شأن له بالعقيدة
الدينية التي تشمل مجيع ساللة إبراهيم».
كام ويلفت العقاد يف كتابه إىل ّ
أن «ما يؤيد تلفيق الدعوى الدينية
يف مسألة الصهيونية احلديثة ،أن إمام هذه الصهيونية األكرب
(تيودور) هرزل مل ّ
يفكر فيها إال بعد سنوات من صيحته األوىل
يف سبيل (خالص اليهود) وإنام كانت فكرته األوىل حتويل اليهود
إىل املسيحية ،وإنشاء مدرسة يف فيينا البتداء هذه املحاولة ،وإقناع
اجلاليات اليهودية بني األمم األخرى بمحاكاهتا ثم نظر اليهود
فوجدوا هلم (لزوم ًا) يف دسائس االستعامر ومساعيه اخلفية
الظاهرة ،ووج��ودوا هلم (لزوم ًا) يف عرص الصناعة والطرق
التجارية خالل بالد الدولة العثامنية ،ووج��ودوا هلم (لزوم ًا)
يف عرص املسألة الرشقية وتفاهم الدول املستعمرة عىل تقسيم
تركة الرجل املريض (الدولة العثامنية) ومنها فلسطني ،فجاءت
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الصهيونية بعد ذلك كله «وليدة» السياسة».
خطر لليهود أن
وقبل أن تشتبك الصهيونية واملطامع الدولية
َ
يصححوا مراكزهم ويالئموا بينهم وبني العرص احلديث بوسائل
ّ
متعددة ،ومل تعرض هلم فكرة «الوطن القومي» إال يف هناية
املطاف ،فأنشأوا مجاعة هكساال أو «شكل» يف أملانيا لتجديد
العقيدة والتوفيق بني الرتبية الدينية والرتبية العرصية ،وأنشئوا
مجاعة «حلوقة» عىل غ��رار اجلامعة القديمة التي كانت جتمع
التربعات من أنحاء األرض إليواء الشيوخ والعجزة يف أورشليم
وصفد وطربية وغريها من مواقع فلسطني التي يكثر فيها اليهود،
وطمع بعضهم بقيادة موسى مونتفيور يف رشاء البقاع الواسعة يف
بالزراع من املهاجرين،
فلسطني من حممد عيل الكبري لتعمريها
ّ
وتألفت يف األستانة مجاعة اليهود الروس املعروفني باسم «بيت
يعقوب» لتشجيع اهلجرة بعد استئذان السلطان.
ويرسد العقاد فصو ً
ال مهمة من التاريخ مبين ًا أن «اليهود ملا شعروا
بسهولة الطمع يف (الوطن القومي) رفضوا هذه املحاوالت مجيع ًا
واندفعوا إىل فكرة (الدولة اليهودية) ومل يقنعوا بالوطن القومي
ملجرد السكنى والتعمري» ،ولك ّنهم ـ حتى يف هذه املرحلة ـ «لبثوا
مرت ّددين يف اختيار املوقع بني (أوغندا) يف إفريقيا ،وإقليم من
األقاليم اخلالية يف الواليات املتحدة ،وبقعة من البقاع عىل البحر
األسود بني روسيا والبلقان ،وكانت طائفة من أقوى مجاعاهتم
الدولية وأكربها ـ وهي طائفة عقودة إرسائيل ـ تعارض فكرة
الوطن القومي إىل أي��ام احل��رب العاملية األوىل ،ومل تعدل عن
معارضتها إال بعد إعالن وعد بلفور».
ويضيف العقاد« ،لقد ظلت فكرة الوطن القومي ،أو فكرة الدولة
ّ
يتشكل عىل حسب أوهام الناظرين
اليهودية كالسحاب الذي
إليه ،حتى أوشك القرن التاسع عرش أن ينتهي دون أن تستقر
عىل وضع حمدود ،ثم تبلورت عىل شكل ثابت يف مؤمتر (بال)
بسويرسا سنة  ،1897وتم تشكيلها عىل الوضع األخري بوعد
بلفور بعد عرشين سنة».
احلديث يطول يف هذا املوضع ،ويمكن للقارئ الرجوع إىل
الكتاب ملعرفة خفايا هذه احلركة ،إال ّ
أن العقاد ويف ختام الكتاب
عرف الصهيونية بأهنا «رشكة تبحث عن رأس ماهلا القديم ،فتعلم
ّ
أن الكثري منه قد تبدّ د ،وأن ما بقي منه يوشك أن يضيع!».

ثواب الزائرين
ُ
في الكتب المعتبرة
ور َد يف كتاب كامل الزيارات عن اإلم��ام الصادق (عليه
السالم) ،قال هشام بن سامل وهو يسأل اإلمام الصادق :فام
ملن مات يف سفره إليه ،قال عليه السالم :قال :تشيعه املالئكة
وتأتيه باحلنوط والكسوة من اجلنة وتصيل عليه إذ كفن،
وتكفنه فوق أكفانه وتفرش له الرحيان حتته وتدفع األرض
حتى تصور من بني يديه مسرية ثالثة أميال ،ومن خلفه مثل
ذلك ،وعند رأسه مثل ذلك ،وعند رجليه مثل ذلك ،ويفتح
له باب من اجلنة إىل قربه ،ويدخل عليه روحها ورحياهنا حتى
تقوم الساعة( .كامل الزيارات ص  238وبحار األنوار ج
/ 98ص .)71
وعن حممد بن مروان عن أيب عبد اهلل الصادق ،قال سمعته
يقول :زوروا احلسني ولو كل سنة ،فإن كل من أتاه عارف ًا
بحقه غري جاحد مل يكن له عوض غري اجلنة ،ورزق رزق ًا
واسع ًا ،وأت��اه اهلل بفرج عاجل؛ إن اهلل َو ّك��ل بقرب احلسني
أربعة آالف ملك كلهم يبكونه ويشيعون من زاره إىل أهله،
فإن مرض عادوه ،وإن مات حرضوا جنازته باالستغفار له
والرتحم عليه.
ّ
وعن جعفر بن حممد بن قولويه يف (املزار) عن حممد بن عبداهلل
بن جعفر احلمريي ،عن أبيه ،عن عيل بن حممد بن سامل ،عن
حممد بن خالد ،عن عبداهلل بن محاد ،عن االصم ،عن هشام
بن سامل ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) ـ يف حديث طويل ـ أنه
قال له رجل :هل يزار والدك؟ قال :نعم ويصىل عنده ،وقال:
يصىل خلفه وال يتقدم عليه ،قال :فام ملن أتاه؟ قال :اجلنة إن
كان يأتم به ،قال :فام ملن تركه رغبة عنه؟ قال :احلرسة يوم
احلرسة ،قال :فام ملن أقام عنده؟ قال :كل يوم بألف شهر،
قال :فام للمنفق يف خروجه إليه واملنفق عنده؟ قال :كل درهم
بألف درهم ،قال :فام ملن مات يف سفره؟ قال :تشيعه املالئكة
وتأتيه باحلنوط والكسوة من اجلنة وتصيل عليه.
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َ
هنـاك
كـأ ِّني

َ
�����������ك ي����������ا ب�������������نَ ال����������ويل
����ل����ام ل������������روح�
�����������س�
ٌ
��������د م�����ث����� َل�����ه�����ا
وي��������������ا ب����������ن ال���������ت���������ي مل ت���������ل� ْ
هلل يف
وي��������������ا ب����������ن ال���������دل���������ي���������لِ �إىل ا ِ
ال��������������ذي ث������� َّب�������تَ ال���������������س� َ
ّ
������اق ف�����وق
وي����������ا ب�������ن
����ل����ام ل���������������ص�������وت� َ
َ
������ك ب�
�����������س�
�����ي������ن ال�����ن�����خ�����ي�����لِ
ٌ
و�أع���������ل���������ى ال��������ك��������رام� َ
َ
����وف
�������ة ف�
������������وق ال�����������س�����ي� ِ
���ل����ام ال��������س�������م� َ
������ك ح������������ول ال�����������ش�����م�����و������س
����������س�
ٌ
��������ر ال��������������زم��������������انُ �إىل َرح������ب������ت������ي������ك
ي���������ف� ُّ
ُ
َ
�������������������روق ال�������ي������راع
����������������ول ال������������ق������������وايف ع�
جت�
������ر ا���������س��������م ُ
ن ي���������������س� ِّ
وح��������ي������� َ
��ي���ن
احل���������������س� ِ
������ط� ُ
ل���������ت���������وق� َ
��������ظ ه���������اج���������ع� ُ
��������ة ال���������ذك���������ري���������ات
وال ي�������ب� َ
�����و ب����ج���������س����م����ي ال����ن����ح����ي����ل
������ق �������ش������ل� ٌ
ك��������������������� يّأن ب�������ط������� ْي�������ف� َ
َ
ح����������������ول اخل�������ي�������ام
������ك
َ
ب�������رح�������ل�������ك ���������ش� َّ
�أن�����������خ�����������تَ
�������ط ال��������ف��������رات
����������اء ع����ل����ي����ك
���������ش��������رق��������تُ ب�������دم�������ع�������ي ب�����������ك�
ً
ت�������������������راءى ل�����ع�����ي�����ن�����ي ب����������ري� ُ
���������ق ال��������دم��������اء
�������اف ت�����������ن�����������دَّ ى دم����������� ًا
وط�
ُ
�������ي��������ن ال�����������������ض��������ف� ِ
َ
َ
ال������غ������دي������ر
��������������������������ك
���ب����رت وم������������ا راود ْت�
����������ص�
ُ
واء ال����������ذي
و�أي����������ق����������ن����������تَ �أنَّ ال���������������������������� َّر َ
و ْ
����ب ال������ ِّ���ش����ف����ار
مل ي��������ج��������ر�ؤِ ال��������ق��������و ُم ������س�����ح� َ
������ر ج�������ن�������دُ ال�������ط�������غ�������ا ِة ال�����������س�����ه�����ا َم
ف��������أم�������ط� َ
َرج��������������������� ْو ُت ال�����������زم�����������انَ رج���������وع��������� ًا �إل�������ي� َ
������ك
َ
�����دن������ن������ي ال���������رم� ُ
ط������������ول ال�����ن�����وى
��������ل
ف������ل������م ي� ْ
ْ
����ح
و���������ش�������� َّر ْع��������تُ ��������ص�������دري لأه��������������دي ال�����ذب�����ي� َ
�����م �������ض������ل������ ُع� َ
�����ك ي���������ا ب���������ن ال������ه������دى
ف�����ي�����������س����� َل َ
���ل����ام ل�������ي�������وم� َ
ال���������ش����ه����ي����د
������ك ي���������ا ب���������ن
����������س�
ِ
ٌ
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ف�������ت�������ى يف ُذرى ال��������ك��������اه��������لِ الأع���������ب���������لِ
ً
ْ
�
�����ب
�
حت
مل
و
�������������ود
�
�������������وج
�
ال
��������اء
�
��������س
ن�����������
�����لِ
ُ
ُدج��������������ى ال�������ل�������ي�������لِ ن�����������������ور ًا ويف الأل���������ي���������لِ
زح�������ال�������ي�������ف�������ه�������ا يف امل������������������دى الأ َّو ِل
َ
�أج������������������� َّز ال���������� ُ�������س��������ع�
�������وف ك�������م�������ا امل������ن������ج������لِ
���������ال و ْ
����������م ال����������ق����������ت�
مل يُ������ق������ت������لِ
ِ
ب�����������رغ� ِ
َ
������م اجل������������م�
�����������ال �إىل الأج����������م����������لِ
ي���������������ض� ُّ
مل امل�
��������وح���������لِ
ِ
م���������ن ال�������������ض������ي� ِ
�����ق يف ال����������ع����������ا ِ
ف���������ي����������أب���������ى ����������������ش���������������رود ًا وال يُ������ك������م������لِ
ي�������ف�������ي��������� ُ������ض ن���������زي���������ف��������� ًا وال ي������ب������خ������لِ
ل��������ه��������ي��������ف وح������������������������زنٍ ج����ل����ي
ب��������ق��������ل��������ب
ٍ
ٍ
�إىل
و�����������������س����������������ا َر
� اَّإل
امل��������ق��������ت��������لِ
َ
����������اك يل
�������������������وح ح�����������ن�����������اي�
ُي��������������������������������ر َّد ُد ب�
َ
�����ة يف
امل������ح������م������لِ
أ�������������س ال������ف������ج������ي������ع� ِ
ْ
وك������������� ُ
ف�������������ك�������������انَ �أم�������������������������� َّر م�������������ن احل��������ن��������ظ��������لِ
ك�����������ش�����م������� ِ����س الأ���������ص��������ي��������لِ ع������ل������ى ال������ن������وف������لِ
������������دول
�����ب ال م��������ن ن����������دى اجل�
ِ
م��������ن ال�������� َّ�����ص������ح� ِ
�������د �إىل م�������ائ�������ه�������ا ال�����������س�����ل�����������س�����لِ
ب��������ك�������� ْي� ٍ
ب������ل�����ا ظ������������م�������������أٍ يف ي�
���������س����������لِ
ِ
���������������د امل����������ر�� َ
��������ن و���������ش��������ى ال�������غ�������م�������دُ ل���ل���
أن�������������ص������لِ
ول���������ك� ْ
ُ
�����������������زل
������م �أع�
ِ
����������س���������ي���������و ًال ع�������ل�������ى ��������ض�������ي�������غ� ٍ
َ
������������ك يف م����ق����ت����ل����ي
ل��������ع��������لَّ��������ي �أُغ�������������ي������������� ُث�
���������ر َّح����������لِ
ف��������أ��������س�������رج�������تُ �������ش������وق������ي م����������� ِع ال� ُ
أرج��������������لِ
��������ض�������ل�������وع������� ًا ل������� ُت�������ط�������ح�������نَ ب��������������ال ُ
وزي�������������ن�������������ب ُت������������ف������������دى وال ُت��������ث�������� َك��������لِ
ُ
�أع����������������������������ا َدتْ ط���������ف���������و ُف� َ
��������ك ذك����������������رى ع����ل����ي
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الشيخ
ديوان
من
ِ
ِ
محسن أبو الحب الكبير
المتوفى 1305هـ
يرثي فيها اإلمام الحسين عليه السالم
والمستشهدين معه*
محمد علي عالء الدين  -لبنان

الأر�� ُ
����������������ض ت����ب����ك����ي و�آف���������������اق ال�����������س�����م�����اء م���ع���ا
يف ي���������وم ب�����ي�����ت ب�����ن�����ي ال���������زه���������راء م����ن����ه����دم���� ًا
يف ي��������وم ����ش���م���ل ب����ن����ي ال��������زه��������راء م���ن�������ص���دع��� ًا
يف ي���������وم �أم�����������س�����ى ر��������س�������ول اهلل مم���ت���ع�������ض��� ًا
�أب������������وه������������م ح���������ي���������در والأم ف�����اط�����م�����ة
دع���������ا اب���������ن ه�����ن�����د ف�����ل����� ّب�����ى ك�������ل م�������ن ����س���م���ع���ا
وي����������ل ال���������ع���������راق ووي�������������ل ال�����������س�����اك�����ن��ي��ن ب���ه
�أ�أن�������������ت�������������م ك��������ف��������وه ال وال�������������������ذي �����س����م����ك
�أ�أن��������������ت��������������م م��������ان��������ع��������وه امل�����������������اء وي�����ل�����ك�����م
�أ�أن������������ت������������م ح���������ارق���������و �أب��������ي��������ات��������ه ب�������أب������ي
ل������������وال ن�������ف�������اق ب����ي����ن ال�������دن�������ي�������ا وغ�������دره�������م
م�������ا �أن������������ت ي�������ا ك�������رب���ل���اء �أر���������������ض وال ف���ل���ك
ط�����ف ب����ال����ط����ف����وف ف����م����ا �أح�����ل�����ى ال������ط������واف ب��ه��ا
وال�������ط�������ف ع������ر�������ش ال�����ع�����ل�����ى م������ال������ه �����ش����رف���� ًا
ل����ب����ي����ك ������ص�����ح ع�����ن�����ده�����ا واع�������ل�������م ب�������������أن ل���ه���ا
ل�����ب�����ي�����ك ك������������رر جم������ي������ب������ ًا ل�������ل�������ن�������داء ف���ك���م
�أج�������������اب�������������ه ن�������ف�������ر �أف����������دي����������ه����������م ن�������ف�������ر ًا
ول�����������و ������س�����م�����ع�����ت ب������ه������ا ي���������ا ج���������د ������ص�����ارخ�����ة
وت�������ل�������ك زي�������ن�������ب �أف�������دي�������ه�������ا وم�����������ا وج��������دت
وك��������������ان ج���ب���ري�������ل م��������ع م������ي������ك������ال خ�����ادم�����ه�����ا
ول�����������و ر�أي����������������ت ج�������������س������وم������ ًا م��������ن �أح����ب����ت����ه����ا
�أب�������ك�������ه�������م م���������ا �أم�����������������دّ اهلل م���������ن ع�����م�����ري
ي��������ا رب �أن�������������ت ع�����ل�����ى م��������ا ������ش�����ئ�����ت م����ق����ت����در
ً
������������ة
ي��������ام��������ن ي�������������رى �أن ل������ل�������أف�������������راح �أن�

يف ي����������وم ج���ب���ري�������ل �أب���������ن���������اء ال�����ن�����ب�����ي ن���ع���ى
�أم�����������س�����ى وب������ي������ت ب�����ن�����ي ال���������زرق���������اء م���رت���ف���ع���ا
�أم�����������س�����ى و�����ش����م����ل ب����ن����ي ال��������زرق��������اء جم��ت��م��ع��ا
ي���������ش����ك����و �إىل اهلل م�������ا يف ول������������ده ����ص���ن���ع���ا
وك������ل������ه������م ك�����������ان در ال��������وح��������ي م����رت���������ض����ع����ا
واب�����������ن ال�����ن�����ب�����ي ف������أغ�����������ض�����ى ك�������ل م�������ن ����س���م���ع���ا
ه����ل���ا �أج����������اب����������وا ح�����ب�����ي�����ب اهلل ح����ي���ن دع�����ا
الأف������ل������اك ل������و ������ش�����اء �أخ������ل������ى م���ن���ك���م ال���ب���ق���ع���ا
ل�������و �������ش������اء ا������س�����ق�����اك�����م م�������ن �����س����ي����ف����ه اجل�����زع�����ا
ت����ل����ك ال�����ب�����ي�����وت وم��������ن يف ظ����ل����ه����ا ا����ض���ط���ج���ع���ا
واهلل خ���������رق رداء ال�������دي�������ن م�������ا ات�������س���ع���ا
ب�����ل �أن���������ت ع�����ر������ش م���ل���ي���ك ال����ع����ر�����ش ق�����د ُرف����ع����ا
ف����ال����ط����ف وال�����ع�����ر������ش ك�����ان�����ا يف ال�����ع��ل��ا ����ش���رع���ا
ث�����������م �أو ب��������ي��������ت ل�����������ل�����������ورى و������ض�����ع�����ا
ق������د ا�����س����ت����غ����اث اب�������ن م������ن ل����ل����دي����ن ق������د ����ش���رع���ا
داع��������������ي االل��������������ه �أال واغ���������رب���������ت���������اه دع������ا
م��������ا ف����ي����ه����م �أب�����������������د ًا م��������ن ي������ع������رف ال����غ����زع����ا
ح����ت����ى ب�������ص���رخ���ت���ه���ا ق����ل����ب ال������ه������دى ان�������ص���دع���ا
م�������ن ب�����ع�����د �أخ�������وت�������ه�������ا م�������ن خ�������دره�������ا م���ن���ع���ا
وال��������ي��������وم �����ش����م����ر وزج�����������ر ق�����رط�����ه�����ا ان����ت����زع����ا
ت���������روي ال����ث����رى م������ن دم���������اء �أوداج��������ه��������ا دف���ع���ا
وم�������������ا ب�������ك�������ائ�������ي �إال ب�������ع�������ده�������م ج�����زع�����ا
ف������اج������ع������ل ب��������ث���������أره��������م ف��������������وزي الق����ت����ن����ع����ا
م�����ت�����ى م�����ت�����ى و������س�����ح�����اب ال�����رح�����م�����ة ان���ق�������ش���ع���ا
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أعلنت وجع جرحها ..
كربالء
ْ
ُ

فسمع العالم أنينها
كربالء حزنها على �سيد �شهداء الكون ،و�سمع العامل �أنينها،
�أعلنتْ
ُ
تقدّ م �أيها القلب الهائم يف حبه والناب�ض لأجله� ،شاركه الوجع
واجلزع  ،واحفر ثبوت اجلرم ،وكن ال�شاهد على الع�صر ،وقاوم
جنود "يزيد" من جديد و�أع��دّ لهم العدة ف�إن احلرب القادمة
حا�سمة بحراب الأقالم وقنابل البث و�صوتيات املنابر ،وهجوم
كا�سح عرب مواقع و�أيقونات الغرف ال�سرية والغالب هو الأكرث
ثقافة والأعمق فكرا والثابت عقيدة .ال تتوقف �أيها القلب
لعلك ت ��ؤرخ عرب عينيك تلك الأ�سماء التي حت�ترق يف مكنون
لعبة احلياة مع ال�سبط ّ
املب�شر باجلنة ،وهو يبحر يف �سفينته
املحمدية احل�سينية  .وتعلم منه �أن احلرف له �أ�سرار الألفة وهو
يراقب �ضياء الوافدين من كل بقاع الأر�ض لذكراه �أو تعزيته،
وحتا�صرك ال�صرخات ،وانني الآيات املحكمات ب�صوت عذب يثري
يحرك احلوا�س ويتالعب بامل�شاعر ورهافة النف�س .مل
الده�شة ّ
ني مقامات يرويها
متهلك العني ال�صرب على النحيب بوجع ..فللع ِ
الزائر العا�شق عرب هدير يورق حني ت�شاء وي�شهد حني ت�شاء ..
�آن لل�صوت �أن يفر ملن عذبه وي�ستقر يف مكانه ويتدحرج حافيا
حتى يالم�س القرار ويفوز من يخالط �صوته يف املحراب وي�ؤ�شر
اقرتب �أكرث �أيها القلب املفجوع،
ت�أ�شرية ال�صعود على ظهر النجاة.
ْ
وتفر�س يف مقامه املخلد ،وبعيون زائريه فقد توجه اهلل على
ّ
بقعة دمائه الزاكيات ،وامتد �سلطانه عرب فكره الثابت وعقيدته
الرا�سخة ..ف�أ�صبح امة بد�أ الإ�سالم بها ل�سحق جراد الأفاعي
،جراد العقارب ،فال ت�س�ألوه ،يعلم من خان الرتاب امل�ضيء ،ور�أ�سه
ال�شريف يف حمرابه يكلم من ي�شاء ،ويرتل عليهم حينا من الذكر
�آي ًا  ،ويتفقد يف �صمت �أ�صوات املاليني الناطقة با�سمه املتو�سلة
حتت قبته والناثرة الرتاب على �أجزاء �أج�سادها طمعا بال�شفاء
�أو حتررا من فقر ،ومن ي�ستجري بحفنة رمل فت�صري ماء يغيظ بها
قاطعي املاء وحاملي الر�ؤو�س اجلدد ،فيو�سع يف مدينته ودولته
و�أمته ويعمق فيها من ي�صلي عليه ليتعلق بحبل الوجع واجلزع
تهيئة لأمة الفقراء ال�صاعدين ل�سفينة النجاة.
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الى روح الشهيد البطل (اياد عبد الكاظم حسن العلياوي)...

مثلي ال يحزن على من يختاره اهلل شهيدًا
حيدر عاشور

ملبدة باألماين املحنطة ،انتظر خربا ،واتط ّلع
بدأت أتنفس بصعوبة ،والسامء ّ
دون صرب اىل القادمني من ارض املعركة اشم رائحتهم ،فأنا عىل يقني أنه
سيأيت وحيقق رغبتي برؤية جسده ُملتحفا بأعالم القداسة  ..أغرقتني
القناعة بأنه شفيعي بعد املوت .ان كان هناك َم ْن يلومني ان ارى ابني (اياد)
وقدمه ..مثيل ال حيزن عىل من خيتاره اهلل شهيد ًا.
أقبل يد ُه
ُ
شهيداّ ،
ُ
ّ
بقي صوت (اياد) يلح عيل خمرتقا جتاويف السمع «مجيع الناس يذهبون
للموت عن طريق احلياة اال حشد اهلل املقدس يذهبون للحياة عن طريق
امل��وت» ..وقع خطواته يف قلبي تدق كحبات املطر عىل زجاج النافذة،
كالوتد يف االرض ،ختربين انه طريقي اىل اجلنة ،واجلدار الصلب يف حيايت،
بعد ان تفيأت بظالله سني عمري املتعبة بمرض الرسطان.
يف طفولته حفظ اجزاء من القرآن ،وحني اصبح شابا زاحم الشمس يف نقائه
وصفائه ،وصفاته التي امتزجت باخللق احلسيني ،معلنا نفسه خادما لزائري
االمام احلسني(عليه السالم) مواظبا لكل جملس حسيني يذكر فيه االمام
وال بيته االطهار.
وحني جاء صوت اجلهاد الكفائي اعتربه خطوة نحو ابتداء املسرّ ة ،فكان
من االوائل الذين لبوا نداء املرجعية الدينية العليا يف الدفاع عن الوطن
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واملقدسات ،تاركا عائلته وبناته (رقية ونرجس )
والتحق بلواء عيل االكرب القتايل احد تشكيالت احلشد
الشعبي التي انطلقت باسم العتبة احلسينية املقدسة...
فكان بطال شجاع ًا ال هياب املوت ،مقاتال ال يشق له
غبار شارك مع ابطال لوائه -عيل األكرب -يف حترير
ارايض العراق املغتصبة ،حاميا املقدسات املطهرة،
منقذا ابناء جلدته الف��رق عنده بني ُسني وشيعي،
وصابئي ومسيحي ،حمتضنا السامء بذراعيه الصلبتني،
مفرتشا االرض رسيرا ،وتراهبا غطا ًء ،واملوت يتوشح
له قبة السامء ،فحيثام ُيويل وجهه يبرص الشهادة حوله.
عند نزوله من املعارك ملدينته البرصة قال:
والدي  ،ابا عيل « أنا حزين ،احلشد راح خيلص واناماستشهدت»...
مل امتالك نفيس فاضت روحي عليهّ ،قبلته من جبينه
وص��دره وعينيه ونحره ،ويديه  ..فتعانقنا طوي ً
ال
وبكينا كثريا...
ك��ان��ت اج��ازت��ه ق��ص�يرة م��ن اج��ل ان ي��أخ��ذين اىل
املستشفى .يف طريقنا قال وهو يامزحني بحب كبري :
ايب سأتغيب مدة أو اىل األبد ،قد تكون هذه
اللحظة اخر مشاهدة للبرصة ولقضاء الزبري وللبيت
ولك ولزوجتي واطفايل ،واخر معركة حترير ستكون
يل يف جزيرة اخلالدية وهي املحطة األخرية ،وسآتيك
شهيدا..
اوصيك أن تشغل وعرب مكربات الصوت يف تشييعي
قصيدة « يا حسني بضاميرنا بصوت ياسني الرميثي»..
وسم جملس العزاء باسم
واذكرين يف زياراتك لإلمام
ِّ
االمام واعلم انني سأكون احد احلارضين الن روحي
لن تفارق روحك اينام تذهب وأي يشء تفعل ....
ساد الصمت بيننا وبال وعي تشابكنا وبكينا حد
انقطاع النفس ،وقلت بحرسة والد واثق من استشهاد
ولده :
امتنى لك الشهادة وان تكون شفيعي يوم
القيامة ..بعد عرشة ايام من قتال رضوس عىل ارض
خالدية االنبار ويف٢٠١٦ / ٨ / ٤ -م -جاء البطل
حممال عىل اكتاف النشامى وهو يلتحف راية االمام
احلسني وعلم العراق ..فرصخت يا حسني  ..لقد
فزت بك!...
قلتها بام تبقى من خم��زون قويت التي اهنكها املرض
والشوق لفلذة كبدي .واعلنت مراسيم العزاء باسم
االم��ام احلسني عليه السالم عىل روح��ه الطاهرة
فشاركت زبري البرصة عن بكرة ابيها..
مل يتوقف الزمن واملوت ،ومل ِ
متض اال ثالثة أيام عىل
رحيل الشهيد (أي��اد العلياوي) حتى فاضت روح
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أسرة ومجتمع
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عالمات وصفات
شخصية المرأة األنانية
يتوجب علينا الدراية التامة بمجموعة من األمور شديدة األمهية
عن عالمات األنانية عند املرأة ،و ذلك كي نتمكن من منعها من
إيذائنا أو التأثري السلبي عىل حياتنا عىل الرغم من أن الشخصية
األنانية يف األصل ليس من السهل مالحظاهتا ،و ذلك راجع إىل
ظهورها يف العادة بمظهر الشخصية اللطيفة أو املحبوبة .
هناك بعض من العالمات شديدة الوضوح للمرأة األنانية من
أجل التعرف عليها بكل سهولة كي نتمكن من محاية أنفسنا
من تأثرياهتا السلبية عىل حياتنا .من هذه العالمات الدالة عىل
األنانيتها -عاد ًة ما تبحث عن االمتيازات التي سوف حتصل
عليها مهام كانت كبرية أو صغرية  ،وذلك يرجع إىل أهنا دائ ًام ما
تكون بحاجة إىل احلصول عىل أي يشء منك  ،ولكنها ليست عىل
استعداد إلعطائك أي يشء يف املقابل .ومن العالمات االخرى
تعتقد أهنا تستحق معاملة خاصة بشكل كبري أهنا تستحق معاملة
خاصة  ،وهذا السبب جيعلها تطلب منك كل أنواع املعروف أو

الطلبات التي يمكنها أن حتصل عليها من خاللك حتى  ،و لو
كانت ال تعرفك جيد ًا .وكثري ًا ما حتاول املرأة األنانية إشغالك
بمشاكلها الشخصية فهي متتلك مهارة كافية يف إقناعك بأنك ال
تفعل ما يكفي بالنسبة هلا  ،و أنك يف احتياج إىل بذل املزيد من
اجلهد من أجلها .وختاف املرأة األنانية بشكل كبري من فقداهنا
ملوضع السلطة اخلاصة هبا  ،و لذلك فإهنا تلجأ غالب ًا إىل استعامل
جمموعة من التكتيكات السيئة لالحتفاظ بالسلطة إذ تستخدم
مهاراهتا يف املراوغة ملحاولة معرفة أي معلومات هامة عن
الزمالء  ،و من ثم تبدأ عىل هذا األساس تشويه سمعتهم .واملرأة
األنانية غري مستعدة عىل اإلطالق للمشاركة يف أي أعامل مجاعية
بل تريد أن تعمل وحدها كي ال تكون يف بيئة تنافسية من املمكن
أن ترضها  ،و هلذا فإن العطاء أو املشاركة من إحدى الكلامت
النادرة التي يمكنك أن تسمعها من املرأة األنانية.
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مشكلة األسرة
المعاصرة

مشكلة األرسة يف عرصنا احلارض مشكلة خطرية جد ًا  ،فقد فقدت
نتيجة التغريات االجتامعية كثري ًا من وظائفها التي كانت تقوم هبا
من ذي قبل  .فأدى ذلك إىل تفكك عرى األرسة  ،واهنيار الروابط
التي كانت تربطها فيام قبل  .فيقول بعض املر ِّبني  ( :والواقع أن
من خماطر املجتمع احلديثة الرئيسية أن الدور الطبيعي الذي كانت
تقوم به األرسة يتضاءل نتيجة الستيالء مؤسسات أخرى عىل
كثري من مسؤولياهتا  ،ونخشى نتيجة التضاؤل أن تفقد األرسة
الفعال الذي هو من أهم قوى االستقرار يف املجتمع ) ..
األثر ّ
 .سنتحدث عن مشكلة معارصة نتجت بسبب خروج املرأة من
بيتها إىل ميدان العمل  ،فاملرأة كانت سابق ًا مستقرة يف بيتها تعتني
برتبية أوالدها  ،والقيام بشؤون زوجها  ،وكانت تقوم مقام املعلم
بني أبنائها  ،فهي يف احلقيقة مشرتكة مع الرجل يف ذلك .
أما يف عرصنا احلارض فقد خرجت الزوجة لتقوم بأعامل تشابه

أعامل الرجل  ،وأصبحت شؤون املنزل والقيام بمهامه عم ً
ال
ثانوي ًا بالنسبة هلا ،ومما ال شبهة فيه أن املرأة مسؤولة عن هتيئة
اجلو االجتامعي والنفيس لنشأة األطفال نشأة سليمة متكاملة
 .وخروج املرأة من البيت قد أوجب حرمان الطفل من التمتع
بحنان أمه  ،وذلك ملزاولتها العمل  ،وتركه هلا أكثر الوقت  ،ومن
الطبيعي أن تغذيته االصطناعية ال تسد مسدَّ حنان األم وعطفها
 ،فقد أثبتت التجارب العلمية أن الطفل ال ينمو وال يرتعرع عىل
حليب أمه فحسب  ،بل عىل عطفها وحناهنا كذلك .
وهذا الغذاء العاطفي ال يقل أمهية عن الغذاء اجلسدي يف تنمية
شخصيته ومن هنا جاءت أفضلية التغذية الطبيعية من ثدي األم
عىل التغذية االصطناعية  ،ففي األوىل يتمتع الطفل بأمرين مها
الغذاء واحلنان  ،وأما التغذية االصطناعية فإهنا ختلو غالب ًا من
شعور الطفل بحنان أمه بعد انعزاهلا عن الرتبية .
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ألم الصدر ...
إعداد /قاسم عبد الهادي

اهم اسبابه انسداد عضلة القلب

«النوبةالقلبية»

امل تشعر به يف اجلزء العلوي من جسمك ابتداء بالكتفني نزوال اىل رهبة او ارهاق بدون عالقة باجلهد وقد يكون قصريا او مستمرا
االضالع ،ينصح املصابون بأكل وجبات غذائية خفيفة وبأوقات ويصطحب بدقات قلب وضعف ودوخة واختناق يف احلنجرة).
متقاربة  ...وملعرفة املزيد عن هذا املرض جملة «االحرار» التقت متى جيب مراجعة املستشفى او الطبيب ؟
الدكتور عبد احلسني اخلفاجي اختصاص باطنية يف مدينة االمام هناك عدة اعراض تظهر للمريض من خالهلا جيب عليه مراجعة
الطبيب او املستشفى ومنها (عندما يزداد االمل تدرجييا ملدة اكثر
احلسني «عليه السالم» الطبية اذا اوضح ما ييل.
من  20دقيقة ,عندما يكون االمل عىل شكل ضغط او ثقل او
اسباب االم الصدر
هناك عدة اسباب تؤدي اىل حدوث هذا االمل منها :انسداد متمركز يف منتصف الصدر ,عندما يكون االمل ممتدا اىل الكتفني
عضلة القلب «نوبة قلبية» ,جلطة دموية تغلق احد الرشايني التي او اليد او العنق او الفك او الظهر او تصطحب االالم احدى
تزود القلب بالدم ,تصلب يف الرشايني متنع تزويد الدم بكمية العالمات التالية (عرق ,ضيق التنفس ,تقيؤ ,اهناك ,نبض رسيع
كبرية للقلب يف حاالت رضورية «بذل جهد ,انفعال ,غضب» ,وغري منتظم) ويظهر االمل عند اجلهد واالنفعال.
امل مصدره اجلهاز العظمي واهليكل العظمي ,امل هذا النوع يكون الوقاية من هذا املرض
شديدا وقصريا وقد يكون متواصال ويشتد مع حركات اجلسم هناك عدة عوامل تؤدي اىل انسدادا عضلة القلب او تصلب
املعينة ,امل مصدره اجلهاز اهلضمي فضال عن املشاكل الصحية الرشايني منها التدخني وسوء التغذية ونقص النشاط اجلسامين
املختلفة يف اجلهاز اهلضمي العلوي والتي قد تسبب شعورا باألمل والتوتر ,فاذا كان سبب االمل هو اجلهاز اهلضمي ينصح بأكل
والضغط يف الصدر مثال قرحة االثني عرشي او االلتهاب او وجبات غذائية خفيفة وبأوقات متقاربة وعدم النوم مبارشة بعد
تقلعات يف املريء او حجارة املرارة او معدة عصبية وهذه االالم االكل وكذلك عدم تناول ادوية ضد احلموضة والغازات ،ويف
تظهر بعد حاالت خمتلفة تتعلق باألكل مثال (املعدة فارغة او حالة مرىض القلب اذا مل يزل االمل بعد تناول االدوية لتوسيع
مليئة او غذاء دهني او نوم بعد االكل مبارشة) ,امل مصدرة نفيس االوعية الدموية جيب تناول (حب نايزوكرسين حتت اللسان).
(وهذا االمل يظهر عند االشخاص املتوترين نفسيا وباستمرار مع

مشاركات
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شــــــــباب
المواكب الحسينية
بقلم  /عالء السالمي

عرشات املواكب واهليئات احلسينية املنترشة يف ش��وارع وازقة
كربالء واملحافظات العراقية خالل ايام املحرم احلرام والتي تعد
احدى موروثات حمبي اهل البيت عليهم السالم هدفها تقديم
انواع اخلدمة اىل الناس املارين نحو مراقد االئمة االطهار عليهم
السالم او الذين جيوبون االزقة والطرقات الحياء تلك االيام
العظيمة واستشهاد رحيانة رسول اهلل االمام احلسني (عليه السالم)
واهل بيته واصحابه (رضوان اهلل تعاىل عليهم) يف واقعة الطف
اخلالدة.
مايثلج القلب وتبتهج هلا النفس مشاركة الشباب بتلك املواكب
وايضا يف مسريات العزاء لتشاهد يف بعض االحيان ان املوكب
الفالين غالبيته من تلك الرشحية املهمة لذا ويف ظل مانعيشه من
استهداف واضح هلؤالء من نرش افكار بعيدة كل البعد عن تعاليم
ديننا االسالمي عن طريق بعض وسائل التواصل االجتامعي
والتي من املمكن بل االكيد استثامرها يف نرش هذه القضية العظيمة
من خالل عكس ماتعيشه املدن هذه االيام لتكون متنفسا للشباب
وايضا وسيلة جلذهبم يف املشاركة وبفعالية بتلك االجواء التي تعد
غالبيتها دروسا وعرب يمكن ان تستلهم لتضع هنجا لبناء شخصية
هذا الشاب او ذاك وبالتايل بناء جمتمع سليم.
اذا البد من استثامر هذه االيام يف جذب عدد اكرب من الشباب
اىل املشاركة يف هذه االجواء العاشورائية واحلضور اىل املواكب

واملجالس احلسينية واملسريات العزائية وبطريقة مدروسة تتضمن
عدة معطيات وحم��اور امهها وج��ود لغة حوراية بناءة مع تلك
الرشحية وبام يواكب عقليتهم ونظرهتم للحياة وعدم فرض اراء
عليهم وبقوة يمكن ان تؤدي اىل اختاذ موقف مناهض وبالتايل
هجرة هذه االجواء اخذين بنظر االعتبار قوة التاثري بني االصدقاء
ولربام تبني افكار سلبية تؤدي اىل االنحراف السلوكي والعقيل
يمكن ان تؤثر يف بناء املجتمع سلبا ويقود االمر اىل االهنيار.
معطيات واقعية كثرية تؤكد وجود جهات خارجية هدفها تفتيت
املجتمع العراقي بالشباب يف ظل ماتعيشه تلك الرشحية من اوقات
فراغ طويلة من خالل نرش امور عديدة من ضمنها املخدرات حيث
تلوح االحصاءات اىل تعاطي عدد منهم تلك السموم فضال عن
ّ
وضع منهجية معينة جلعلهم بعيدين عن الدين والسلوك الصحيح
مستثمرين اوضاع البالد االقتصادية واخلدمية وباملقابل مايشهده
العامل من تطور ملحوظ يعتمد الشباب ركيزة اساسية.
ان املجالس احلسينية واملواكب واهليئات ومسريات العزاء وبالتايل
اجواء عاشوراء البد ان تستثمر وبوعي مطلق لكسب الشباب
وتعديل الذي هتدمه بعض مواقع التواصل االجتامعي واجلهات
اخلارجة عن القانون يف تنشئة جيل غري معاىف وبالتايل جمتمع
مريض يف املستقبل.
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الواحة

االوائل
من واقعة الطف
 اول من هدم قرب اإلم��ام احلسني (عليهالسالم) هم العباسيون ويقول مؤلف تاريخ
كربالء اهنم س ُّنوا قانون التعرض للحائر
َّ
امل�شرف وهدمه وكانت ه��ذه البدعة من
العبايس املنصور الدوانيقي (140هـ) وهو
يف رأس قائمة املعتدين عىل احلائر والقرب
الرشيف (االوائ��ل يف اإلمام احلسني (عليه
السالم) وكربالء .)137 /
 أول من هنب األم��وال املخزونة يف حرماإلم��ام احلسني (عليه السالم) هو املتوكل
العبايس وكان يقول« :ان القرب ال حيتاج اىل
املال واخلزينة ثم وزعها عىل جنوده» وجاء
ذلك يف البحار (ج ،45ص )404كام ذكر ان
املتوكل أمر بحرث القرب عرشين مرة.
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ترك األماني

يقول امري املؤمنني (عليه السالم)« :من أطال األمل أساء العمل» ..ان األماين ليست
هي األسلوب املناسب وال الوسيلة الصحيحة وال الطريق السالك واملثايل لتحقيق
اإلنجازات واالنتصارات عىل صعيد احلياة االجتامعية ،وان الذين ال يملكون نظرة
واقعية ،وتراهم حيلقون عىل أجنحة اخليال ويتعللون باآلمال البعيدة التحقق ،ال
يتمتعون بأخالق حسنة ألهنم يصابون باإلفراط والتفريط ،واحكامهم اخلاطئة
تفقدهم قيمتهم يف املجتمع وحتط من منزلتهم بني أصدقائهم ،لذا ينبغي لإلنسان
أن يدرك احلقائق بمعونة العقل والنظرة الصائبة ،وان يقتلع اآلمال السلبية من قلبه،
ألن اآلمال السلبية تضعف القدرة عىل التعقل والتفكر لدى اإلنسان ،وعن ذلك
يقول االمام عيل (عليه السالم) ايضا ..( :واعلموا أن األمل ُيسهي العقل).

اشياؤنا الجميلة؟
ال تؤاخذ اخاك؟
ق��د ال ي��زع��ج��ن��ا ال���ق���ول؛ ولكن
يؤلمنا القائل ،وقد ال يؤثر فينا
الفعل؛ ولكن يصدمنا الفاعل..
ففي أعماق كل إنسان مشاعر
ال��ف��ط��رة والحب ,وال��رح��م��ة
والجمال والصدق؛ لكن الكثير
منا يعيش على سطح ال��ذات
هاربًا عن العمق.

منطقة بين الحرمين الشريفين ومرقد االمام الحسين (عليه السالم) والصورة
ملتقطة من منارة ابي الفضل العباس عليه السالم في نهاية السبعينيات
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قوة عقيدة األنصار
بــدر الــنــاصــري
إذا مل تكن النفوس ذائبة يف العقيدة ،سيكون املقاتلون جمرد
مرتزقة يبحثون عن مصالح دنيوية فالعقيدة هي التي تعطي
معنى للحياة ولون ًا براق ًا للمواجهة بني احلق والباطل ،فإذا
ً
خلت نفوس املغريين من العقيدة ،أضحت املواجهة جمرد
عملية انتحار فاشلة.
وك��ان أصحاب اإلم��ام احلسني (عليه السالم) قد ترشّ بوا
العقيدة اإلسالمية حتى أضحوا عىل بصرية من أمرهم يعرفون
ملاذا يقاتلون ومن الذي يقاتلونه ،فهذا أنس بن احلرث الكاهيل
يسمع من لسان رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم)« :ابني
ٍ
بأرض يقال هلا كربالء ،فمن شهده
هذا – يعني احلسني – يقتل
ينس أنس هذه الكلامت من رسول اهلل
منكم فلينرصه» ،ومل َ
ّ
وظل يرتقب ذلك اليوم الذي
(صىل اهلل عليه وآله وسلم)
يقف فيه لينرص ابن بنت رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
وعىل كرب سنه وشيخوخته فقد جاهد بني يدي احلسني (عليه
السالم) ،وخرج إىل املعركة بعد أن شدّ وسطه بعاممته نظر ًا
لتقوس ظهره ،رفع حاجبيه بالعصابة عصبها ليستطيع رؤية ما
ّ
حوله فلام نظر إليه اإلمام (عليه السالم) أرخى عينيه بالبكاء
وقال له« :شكر ًا لك يا شيخ» فكان قتاله عن عقيدة راسخة،
وليس نتيجة فورة عاطفية.
وكذلك زهري بن القني جييب عزرة بن القيس عندما شكك يف
والئه قائ ً
ال له« :كنت عندنا عثامن ًا فام بالك؟ ،فقال زهري :واهلل
ما كتبت إىل احلسني (عليه السالم) ،وال أرسلت إليه رسو ً
ال،
ولكن الطريق مجعني وإي��اه ،فلام رأيته ذكرت به رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) وعرفت ما تقدمون من غدركم ،ونكثكم
وسبيلكم إىل الدنيا فرأيت أن أنرصه وأكون يف حزبه حفظ ًا ملا
ضيعتم من حق رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم)» ،فكان
وليس عن عاطفة مؤقتة ،بينام كان جيش
انتامؤه عن عقيدة ثابتة ّ
عبيد اهلل بن زياد يقاتل بال هدف ،أو بتعبري أصح من أجل
هدف دنيوي فقد جاء سنان بن أنس بعد أن قتل اإلمام احلسني
ووقف أمام عمر بن سعد خماطب ًا:
أوقر ركايب فضة وذهــــبا * أنـــــا قتلت امللك املحـجبا
قتلت خري الناس أم ًا وأب ًا * وخريهم إذ ينسبون نـسبا

