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ص���رح به
(ش���كرا ال تكف���ي) ...ه���ذا م���ا ّ
المنصفون ونزالء مراكز الشفاء

صفحتنا على الفيسبوك :مجلة االحرار
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وماذ� �أعطت؟!
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(و َج َاء ِم ْن َأْق َصى اْل َمِديَنِة َر ُج ٌل َي ْسَع ٰى َق َال
قال اهلل تعالىَ :
ِين ،)..ال شك إن العطاء بكل حاالته
َيا َقْوِم َّاتِبُعوا اْل ُمْر َسل َ
له فوائده الكثيرة في حياة اإلنس�� ��ان أو من بعد مماته أو
ف�� ��ي كليهما ،خاصة إذا ما كان مثل هذا البذل خالصًا
في التجارة مع اهلل ،السيما ونحن نحيا أجواء عاشوراء
وهو م�� ��ن أعظم مواس�� ��م تلك التج�� ��ارة ،ولنا ش�� ��اهدنا
ومعّلمنا األعظم اإلمام الحسين عليه السالم فقد أعطى
تحصل على كل
في كربالء كل شيء ،وبذات الوقت َّ
شيء ،مما تعجز العقول عن استيعابه.
ولو تمعّنا في المس�� ��يرة المبارك�� ��ة للمرجعية الدينية
العلي�� ��ا وهي االمت�� ��داد الطبيعي لذاك الخط الحس�� ��يني
المعطاء ،ومنذ س�� ��قوط الطاغية ولحد يومنا هذا على
س�� ��بيل الحصر ال التعميم ،ونتس�� ��اءل مع أنفس�� ��نا :هل
كانت ف�� ��ي أي من دعواتها وتوجيهاتها ووصياها تطلب
ش�� ��يئًا لنفس�� ��ها؟ أو ألحد المقربين منها؟ أم إنها كانت
كل طلباته�� ��ا وكل عطائها للناس؟ والجواب نورده في
(..اتِبُعوا َم ْن ال َي ْس� � �َأُلُكْم َأ ْج ًرا
تكملة اآلية التي بدأنا بهاَّ :
ون).
َو ُهْم ُمْهَت ُد َ
ف�� ��إذا كانت غايتها الناس؛ إذن لم�� ��اذا بعضهم يغفل أو
يتس�� ��اهل باإللتزام بجميع ما توصي ب�� ��ه؟ وال أعني هنا
فقط ف�� ��ي الجانب الوقائ�� ��ي من كورون�� ��ا ،بل بجميع
القضايا فيم�� ��ا مضى أو في اآلتي ،وهو يعرف جيدًا بأن
المصلحة فيما توصي به لس�� ��المته هو في دينه ودنياه،
ألنها حصن هذا البلد الجريح الذي تكالبت عليه الذئاب
وستبقى تتكالب ،وقد أثبتت الوقائع بأن لوال رحمة اهلل
تعالى ووجود المرجعية العليا؛ ألضحى العراق في خبر
كان!.
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مجالس عاشورائية للصم بتقنية
البث المباشر

بارش مركز االمام احلسني (عليه السالم) التخصيص للصم
التابع لقسم النشاطات العامة يف العتبة احلسينية املقدسة
بإقامة جمالس عاشورائية طيلة شهر حمرم احلرام عرب تقنية
البث املبارش يف مواقع التواصل االجتامعي...
وذكر باسم العطواين يف ترصيح خصه ملجلة (االحرار) ان
املركز التخصيص للصم ناقش مقرتحاته مع معاون رئيس
قسم النشاطات العامة سامحة الشيخ عيل القرعاوي ومنها
تفعيل تقنية البث املبارش عرب مواقع التواصل االجتامعي
وفتح منصات التواصل املتنوعة مع الصم يف خمتلف
املحافظات العراقية إليصال الواقعة االليمة اليب االحرار
(عليه السالم) للصم من خالل البث املبارش بوجود خطيب
حسيني ومرتجم لغة اشارة واحلث عىل تطبيق اجراءات
التباعد االجتامعي وااللتزام بالتوصيات الصحية.
ويذكر ان للمركز له نشاطات اخرى منها دولية واخرى حملية
يف فرتة الزيارات املليونية يف االعوام السابقة كالتعاون مع
مراكز املفقودين املنترشة يف كربالء وضواحيها واالستعانة
بمرتمجي لغة االش��ارة ليكونوا دليال للزائرين الصم اىل
كربالء املقدسة ،واستضافة الزوار العرب واالجانب من
الصم يف السنوات املاضية ومن خمتلف اجلنسيات اضافة
إلقامة جمالس العزاء يف داخل املركز واملواكب املنترشة يف
املحافظة..
جملة االحرار اال�سبوعية
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موقع الكتروني خاص بالصور
والتصاميم الحسينية
اطلقت مؤسسة اإلمام احلسني (عليه السالم) لإلعالم الرقمي
يف اعالم العتبة احلسينية املقدسة موقعا الكرتونيا متخصصا
بالصور الفوتوغرافية والتصاميم واللوحات الفنية احلسينية
حيمل اسم (مكتبة االم��ام احلسني (عليه السالم) الصورية
الرقمية) ،بمناسبة حلول شهر حمرم احلرام..
وحتدث املرشف عىل املؤسسة (والء الصفار) عن املوقع قائال:
«ان املوقع حيتوي عىل عدد من املميزات من بينها امكانية
تسجيل احلساب فيه من قبل اجلميع سواء من املصورين او
املصممني وحتى اهلواة من اي مكان يف العامل».
ونوه الصفار اىل مميزات املوقع قائال« :املوقع تديره وحدة
املصورين يف اعالم العتبة احلسينية ،ويعدُّ االول من نوعه يف مجيع
العتبات املقدسة ،فهو صورة حقيقية للسعي احلثيث يف ايصال
رسالة واهداف ثورة االمام احلسني (عليه السالم) ومظلوميته
من خالل وسائل وادوات االعالم املتعددة واملتنوعة ،فضال
عن استثامر التطور الكبري يف جمال االعالم الرقمي».

مضيف اإلمام الحسين يع ّلق عمله
في شهر محرم الحرام ويباشر
بتوزيع سِالل غذائية جافة
اعلن قسم مضيف االمام احلسني (عليه السالم) التابع لألمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة عن تعليق عمله بعدم جتهيز
الطعام للزائرين ،وحتويل ما يقدمه من بركات اإلمام احلسني
(عليه السالم) خالل شهر حمرم احلرام إىل ِسالل غذائية جافة
توزع عىل العوائل املتعففة ،تنفيذا لتوصيات املرجعية العليا،
واجلهات الصحية لغرض جتنب االزدحام الذي قد يسبب
تفيش فريوس (كورونا) بني الزائرين..
وقال الشيخ مهدي املسعودي ،املرشف عىل توزيع املواد
الغذائية يف مكتب املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة ،يف
حديثه للموقع الرسمي ،إنه «بعد أن قرر قسم املضيف عدم
استقبال الزائرين والوافدين داخل اروقته يف الوقت الراهن
بسبب تفيش فريوس (كورونا) وتنفيذا لتوصيات املرجعية
الدينية العليا ،واجلهات الصحية ،تم حتويل الطعام اىل مواد
جافة متكاملة كي يتم إيصاهلا اىل العوائل املتعففة يف كربالء
وبقية املحافظات خالل شهر حمرم احلرام».

صحن العقيلة «عليها السالم» اكبر
مشروع توسعة في مخطط تصميم
المدينة القديمة

اكد رئيس قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة يف ترصيح متلفز
الحدى القنوات الفضائية ان توسعة العتبة احلسينية ضمن مرشوع خمطط
اقرته احلكومة املحلية واملركزية يف اجلزء اجلنويب الغريب
املدينة القديمة الذي ّ
من العتبة املقدسة.
وقال رئيس القسم املهندس (حسني رضا مهدي)« :اقيمت عام 2014
مسابقة ألفضل خمطط ملدينة كربالء القديمة وشاركت فيها مجيع الدول
العربية واالسالمية وفاز تصميم لرشكة (ديوان العامرة) االماراتية وكان
يشمل مساحات كبرية تقاس ب�(اهلكرتات) وتفاصيل مجيع املدينة القديمة
بام فيها العتبتان املقدستان من اضافة صحون جديدة واماكن اسرتاحة
للزائرين ،وتم اقرار هذا املخطط بشكل رسمي حينها ،مشريا اىل ان توسعة
العتبة احلسينية تصل اىل (نصف مليون مرت مربع) ووضعت ثالثني سنة
إلنجاز املخطط».
وتابع مهدي« :إلمتام هكذا مرشوع كبري وضخم تط ّلب من العتبة املقدسة
رشاء االرايض املحيطة بالعتبة املقدسة وال خيفى عىل القارئ الكريم ان
استمالك االرايض يتطلب مبالغ كبرية ،لذلك كان القرار باستمالك جزء
من التوسعة وهو اجلزء اجلنويب الغريب الذي يوجد فيه اليوم صحن العقيلة».
مبينا ان «توسعة العتبة احلسينية متثل ربع املرشوع من املخطط ومع العتبة
العباسية املقدسة متثل ثمن التوسعة من مرشوع املخطط ،وبعد ان تم تقسيم
التوسعة اىل مراحل وبعد استمالك العتبة املقدسة كافة العقارات من جهة
اجلنوب الغريب بارشت بمرشوع صحن العقيلة (عليها السالم)».

وفد من الوقف الشيعي
في رحاب إعالم العتبة الحسينية

ترشف وفد دائرة احياء الشعائر احلسينية التابع
لديوان الوقف الشيعي بزيارة مرقد ايب عبد
اهلل احلسني (عليه السالم) والتقى رئيس قسم
االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة بغية تعضيد
التعاون االعالمي بني الطرفني وتبادل اخلربات.
وقال مدير قسم التوعية االسالمية يف دائرة احياء
الشعائر احلسينية االستاذ (حسن هادي)« :طلبا
للتنسيق والتعاون مع العتبة احلسينية املقدسة يف
جمال االعالم الديني التوعوي احلسيني ،وتبادل
اخلربات االعالمية خدمة للزائرين».
م��وك��دا «ب��ان اللقاء ال��ذي مجعهم مع رئيس
قسم االع���الم يف العتبة املطهرة السيد عيل
شرب وال��ردود اجلميلة التي حظوا هبا من قبل
املسؤولني قد و ّلدت هلم الدافع لوضع اخلطط
االعالمية واملبارشة هبا».
واشارة هادي اىل «ان الدائرة قد اوعزت بإيقاف
مجيع نشاطاهتا اخلدمية (مواكب التوزيع) متاشيا
مع بيان املرجعية الرشيدة لتقليل التجمعات
خ��وف��ا ع��دد االص��اب��ات ب��ال��ف��ريوس اللعني،
منوها عن توجه خطاهبم اىل االلكرتوين الديني
التوعوي عرب الوسائل االلكرتونية يف مواقع
التواصل االجتامعي ،لنرش الوعظ التوعوي
واالرشادي».
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من �أر�شيف ُخطب ُ
�جلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ
العراق الحديث

�عد�د:حيدر عدنان

يف االنتخابات وان ال يكون مسبب ًا لإلحباط والعزوف وعدم
�خلطبة �لثانية ل�شالة �جلمعة باإمامة �ل�شيخ عبد
الرغبة للمشاركة يف االنتخابات كام حصل يف انتخابات جمالس
�ملهدي �لكربالئي يف  /3رم�شان1434/هـ �ملو�فق
املحافظات حيث هبطت نسبة املشاركة يف االنتخابات ،طبع ًا
2013/7/12م :
ذلك العزوف سواء كان يف انتخابات جمالس املحافظات او
اود ان اتعرض يف هذه اخلطبة اىل األمر التايل:
انتخابات جملس النواب ُله اسباب متعددة لكن حديثنا فيام
ما ُيطرح من مقرتحات من قبل الكتل السياسية لتعديل قانون
يتعلق هبذا التعديل..
انتخابات جملس النواب للدورة القادمة وهناك طرح للتعديل
فنقول هنا هذا الرأي فيام يتعلق بكال األمرين بعد ان ذكرنا
ٌ
فبعض يطرح مقرتح التعديل
وهناك اختالف بني هذه الكتل
عنه..
السؤال واجلواب ُ
باعتامد القائمة املغلقة وبعض يطرح القائمة املفتوحة وبعض من
هنا البد ان نعود اىل جتاربنا السابقة يف انتخابات جمالس النواب
الكتل يطرح مقرتح جعل العراق دائرة انتخابية واحدة يف مقابل
والقانون الذي ُاعتمد يف االنتخابات وماذا استفدنا وتع ّلمنا
تطرحه بعض الكتل من جعل العراق دوائر انتخابية متعددة..
ما
ُ
من تلك التجارب ،..ما كان يمثّل فش ً
ال يف فقرات بعض ذلك
نبني الرأي يف ِكال املقرتحني
نقول بالنسبة اىل هذا االمر وقبل ان ّ
القانون علينا ان ال نعتمد ُه وان ال نختاره وعلينا ان ال نعود
يف اجراء التعديل نتساءل هنا سؤاال و ُنجيب عليه ..هل هناك
اىل الوراء اىل جتارب ثبت سابق ًا اهنا فيها سلبيات كثرية وغري
احتياج اىل اجراء هذا التعديل؟؟ نقول جواب ًا عن ذلك (نعم)
موف ّقة يف االنتخابات ما يتعلق باعتامد القائمة املغلقة فإنه قد
(رب��ام) هناك احتياج اىل اج��راء
َث ُب َت اهنا سببت احباط ًا وعزوف ًا
تعديل ولكن هذا التعديل البد ان
من املواطنني عن املشاركة يف
معه رشطان مع ًا ان يكون
يتحقق ُ
االنتخابات ملاذا؟؟! ألن النائب
تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ان
هذا التعديل حمقق ًا لتوازن اكثر من
ال��ذي يصل اىل جملس النواب
املرات السابقة يف متثيل مكونات يحقق الرغبة لدى املواطن العراقي للمشاركة
مل تكن للمواطن احلرية التامة
الشعب العراقي يف جملس النواب يف االنتخابات وان ال يكون مسبباً لإلحباط
واالرادة الكاملة يف انتخاب من
كو ًن والعزوف وعدم الرغبة للمشاركة يف االنتخابات
القادم بحسب حجم كل ُم ّ
يمث ّل ُه يف جملس النواب باعتبار
من هذه املكونات..
ان االش��خ��اص امل��وج��ودي��ن يف
ان حيقق ه��ذا التعديل الرغبة
القائمة تضعها الكتل السياسية
لدى املواطن العراقي للمشاركة
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahr a r W eek l y

6

�خلطبة من�شورة يف جملة �لأحر�ر �لعدد ()394
�خلمي�س /9رم�شان1434/هـ �ملو�فق 2013/7/18م

وليس للمواطن دور اسايس يف انتخاب ذلك ّ
املرشح الذي االنتخابية الواحدة فمشاركة املواطنني يف خمتلف املحافظات
مرشح ال يرىض ِ
يصل اىل جملس النواب وقد يصل ّ
به املواطن ختتلف من حمافظة اىل اخ��رى ونسب املشاركة ختتلف من
الناخب ألن
انتخابه انام يكون للقائمة قائمة مغلقة وهو ال حمافظة اىل اخرى وبالتايل التوازن املطلوب يف متثيل مكونات
ُ
يعرف من هم يف هذه القائمة وبالتايل ليس للمواطن احلرية الشعب العراقي يف جملس النواب ال يتحقق ونحن بحاجة
التامة واالرادة الفاعلة
اىل اعتامد نظام ودائرة انتخابية حتقق
النتخاب من يريد هلم
توازن ًا اكرب يف متثيل مكونات الشعب
ال���وص���ول اىل جملس
فإنه ليس
العراقي وعىل ضوء ذلك ُ
ان تجربة القامئة املغلقة هي تجربة فاشلة
النواب..
من الصحيح أبد ًا ان نعود اىل الوراء
واىل جتربة َث ُب َت ان فيها سلبيات كثرية
ومن هنا َث ُبت ان جتربة وفيها سلبيات من حيث تأثريها عىل حصول
ومل تكن ُموفقة يف نظام االنتخابات
القائمة املغلقة هي جتربة هذا االحباط والعزوف عند املواطن للمشاركة
بل البد ان نعتمد ما هو الصحيح
فاشلة وفيها سلبيات يف االنتخابات
من حيث تأثريها عىل
وما فيه االجيابيات الكثرية التي من
حصول ه��ذا االحباط
خالهلا ان نحقق هذين الرشطني،
والعزوف عند املواطن
الرشطان اللذان ذكرنامها ان يكون
للمشاركة يف االنتخابات..
هذا النظام االنتخايب حيقق توازن ًا اكثر من املرات السابقة يف
الدائرة االنتخابية الواحدة يف مقابل الدوائر االنتخابية متثيل مكونات الشعب العراقي يف جملس النواب وان يمنع
املتعددة ،..هنا اذا كانت هناك حاجة إلجراء تعديل البد ان حصول حالة االحباط والعزوف لدى املواطن بل بالعكس
حيقق هذا التعديل توازن ًا اكثر واكرب يف متثيل مكونات املجتمع نحن نريد من خالل النظام االنتخايب ان حيقق رغبة وتوجه ًا
العراقي يف جملس النواب القادم..
من املواطنني للمشاركة يف االنتخابات وعىل ضوء ما ذكرناه
ّ
وأ ّما االختيار والتعديل الذي ال حيقق هذه النسبة من التوازن
العليا يف ما ُيطرح من مقرتحات
يتضح رأي املرجعية الدينية ُ
ملكونات الشعب العراقي يف جملس النواب فإن هذا ِخالف ما من قبل خمتلف الكتل السياسية بإزاء إجراء تعديل عىل قانون
انه حينام ُتعتمد الدائرة االنتخابات ملجلس النواب القادم..
ُيراد من التجربة الديمقراطية باعتبار ُ
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فقـــــــه وعقائد

�إعد�د :حممد حمزة جرب

�ملن�شطات
السؤال  :ما حكم تناول كبسوالت زيت السمك ،مع العلم بأن
الرشكات املصنعة تذكر ان هذا الزيت قد يكون مستخرج ًا من
اي نوع من األسامك كاحلوت و سمك القرش و اسامك اخرى قد
تكون من ذوات الفلس وقد تكون من غري ذوات الفلس ؟
اجلواب  :ال جيوز اال اذا احرز كوهنا مأخوذة من ذوات الفلس
من االسامك ،نعم اذا كان ذو اليد املسلم قد عرضها لألكل و مل
يكن ممن يستحل غري ذوات الفلس من االسامك جاز االستعامل .

السؤال  :انا ألعب كامل االجسام ،واستخدم بعض املواد الغذائية
املكملة التي تأيت يف علب ومن ضمن املحتويات نجد الكثري من
جذور النباتات وبعض الزيوت وغريها ولكنني وجدت من
ضمنها غرضوف سمك القرش ،عل ًام هذه العلب ال تأيت من دول
اسالمية ،فام حكم تناوهلا ؟ هل يعد اكل هذه املكمالت التي فيها
يشء من غرضوف سمك القرش حرام ًا ؟
اجلواب :سمك القرش حرام اكله واكل اي جزء منه واكل اي
مادة غذائية تشتمل عليه إال اذا كانت النسبة ضئيلة مستهلكة يف
السؤال  :هل جيوز استخدام أدوي��ة تقوي الشعر حتتوي عىل
املادة الغذائية.
جيالتني حيواين غري مذكى ؟
السؤال :يف بعض املحالت رشاب اسمه (تاجير او تايكر) تصفه اجلواب  :ال جيوز .
الرشكة املنتجة بأنه منشط حيوي ومقوي ومن حمتوياته (السكر
والسرتيك وسرتات الصوديوم ونكهة الفواكه املطابقة للطبيعة السؤال  :تدخل الكحول يف تركيب كثري من العقاقري واالدوية،
وبنزوات الصوديوم والكاراميل والكافيني) فهل جيوز رشبه فهل جيوز تناوهلا؟ وهل هي طاهرة ؟
اجلواب  :هي طاهرة  ،وحيث إن الكحول املستخدم فيها بمقدار
وبيعه مع احتوائه عىل هذه املواد وخصوصا الكافيني؟
اجلواب  :ال مانع منه يف حد ذاته إذا مل يلزم من استعامله رضرا مستهلك جيوز تناوهلا أيض ًا .
بليغا حيرم احلاقه بالنفس فانه ال جيوز حينئذ .
السؤال  :هناك بعض املستحرضات التي تستخدم يف ازالة رائحة
السؤال  :هل جيوز استعامل زيت كبد احلوت لعالج العني او العرق وهي أما بودرة عادية أوبودرة معطرة التي من مكوناهتا
(الكحول) فام حكم استعامهلا علام أن بعضها صناعة غربية ؟
لتقوية اجلسد بصورة عامة ؟
اجلواب  :طاهرة والمانع من استعامهلا .
اجلواب  :جيوز التدهني به و ال جيوز األكل .
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�لنبي �لأكرم� ..ملرجع �لأول
ّ
يقول الشيخ حممد هادي معرفة يف كتابه (التفسري واملفرسون
يف ثوبه القشيب)« :كان رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
هو املرجع األول لفهم غوامض اآلي��ات [ومنها آيات
األحكام] ،وحل مشاكلها ،مدة حياته الكريمة؛ إذ كان
عليه البيان كام كان عليه البالغ… وقد تصدى النبي األكرم
لتفصيل ما أمجل يف القرآن إمجا ً
ال ،وبيان ما ُأهبم منه؛ إما بيان ًا
يف أحاديثه الرشيفة وسريته الكريمة ،أو تفصي ً
ال جاء خالل
ترشيعاته من فرائض وسنن وأحكام وآداب ،كانت سنته،
قو ً
ال وعم ً
ال وتقرير ًا كله ًا بيان ًا وتفسري ًا ملجمالت الكتاب
العزيز ،وحل مبهامته يف الترشيع والتسنني .فقد كان قوله:
«ص ّلوا كام رأيتموين أصيل »..رشح ًا وبيان ًا ملا جاء يف القرآن
من قوله تعاىل{:أقيموا الصالة( }..البقرة ،)43 :ولقوله:
الصال َة َكا َن ْت َع َىل ا ُمل ْؤ ِمنِنيَ ِكتَاب ًا َّم ْو ُقوت ًا} (النساء:
{إِ َّن َّ
 .)103وكذا قوله« :خذوا عني مناسككم» بيان وتفسري
اس ِح ُّج ال َب ْي ِ
{وهللِ َع َىل ال َّن ِ
ت…} (آل عمران:
لقوله تعاىلَ :
.»…)97

المطالعات الفقهيّة
الفقهية ،نستطيع عدها ثالثة
ثمة ثالثة أنواع من املعاجلات
ّ
ّ
أشكال للفقه نفسه:
الفقهية مسأل ًة
* فقه املسألة :وهو الفقه الذي يدرس القضايا
ّ
مسألة ،بدء ًا من كتاب «الطهارة» إىل كتاب «الديات».
الفقهية .والقاعدة
* فقه القاعدة :وهو دراسة القواعد
ّ
معني له تطبيقات يف أكثر من مكان،
الفقهية عبارة عن مبدأ ّ
ّ
مثل قاعدة «األمني ال يضمن»ّ ،
فكل شخص يكون أمين ًا
نضع عنده ما ً
قرص ،سواء كان ذلك
ال فهو ال يضمن إال إذا ّ
عرب املضاربة أو اإلجارة أو املساقاة واملزارعة ،وكذلك مثل
بالصحة بعد الفراغ من العمل،
قاعدة «الفراغ» وهي احلكم
ّ
تطبق يف مواضع عدّ ة من الفقه مثل الطهارة والصالة
والتي ّ
وغريمها.
منظومية متناسقة ّ
مللف
* فقه النظر ّية :وهو تكوين رؤية
ّ
متنوعة يف احلياة
كبري يمكنه إدارة
قضية هلا امتدادات ّ
ّ
اإلنسانية.
ّ

حقّ اإلنسان بعد مماته
(و َل � َق��دْ َك َّر ْمنَا
يقول اهلل (سبحانه وت��ع��اىل)َ :
َاهم
َبنِي آ َد َم َو َ َ
ح ْلن ُ
رب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
َاه ْم ِيف ا ْل َ ِّ
الط ِّي َب ِ
ِّم َن َّ
َاه ْم َع َ ٰ
ىل َكثِ ٍ
ري ِّمم َّْن َخ َل ْقنَا
ات َو َف َّض ْلن ُ
َت ْف ِض ًيال) (اإلرساء.)70 :
لذا فاإلنسان بعد مماته ال يزال إنسان ًا رغم تغري
حاله هبذا املامت ،فال يزال موصوف ًا باألفضلية
والتكريم عىل كثري من خملوقات اهلل ،وهذا
التفضيل والتكريم جاء مطلق ًا مل يقيده اهلل تعاىل
بقيد ،وأما حسابه وجزاؤه عىل عمله يف الدنيا
فأمره إىل اهلل يوم يلقاه ،فاحلديث هنا يقترص
عىل امتداد حقه بعد مماته ،فقد جاءت بذلك
األحاديث واآلثر ،ففي حديث عن النبي (صىل
ْ
جيلس أحدكم عىل
«ألن
اهلل عليه وآل��ه) :قال
َ
مجرة فتحرق ثيابه وختلصه إىل جلده ،خري له من
أن جيلس عىل قرب».
ويروى عن جابر (رضوان اهلل عليه) أنه قال:
«خرجنا مع رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يف
جنازة ،فجلس عىل شفري القرب وجلسنا معه،
فأخرج احل ّفار عظ ًام ،ساق ًا أو عضد ًا فذهب
ليكرسه ،فقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):
َ
كرسك إ ّياه ميت ًا ككرسك إياه
«ال تكرسها فإن
دسه يف جانب القرب» ،فدلت مثل
حي ًا ،ولكن َّ
ّ
هذه األحاديث عن حرمة امليت وإكرامه بعد
مماته ،كام تقتضيه ذلك حياته وال خالف يف هذا
بني عامة الفقهاء.
ومن حقّ امليت عدم اغتيابه أو هبتانه أو التعرض
له بأي صورة من صور األذى كاالستهزاء به
أو السخرية منه بأي رسم أو صورة أو متثيل
ين
أو تشبيه لقول اهلل (عز وجل)( :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
ض َّ
ريا ِم َن َّ
الظ ِّن إِ َّن َب ْع َ
الظ ِّن
اجتَنِ ُبوا َكثِ ً
آ َمنُوا ْ
َ
َ
ُ
َب َب ْع ُضك ْم َب ْع ًضا)...
إِ ْث ٌم َوال جت َّس ُسوا َوال َيغْ ت ْ
(احلجرات.)12 :
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العطاء احل�سيني

بين المنجز منها والتي على قيد االنجاز...

( ) 21مركزا للشفاء في  14محافظة عراقية
لعالج المصابين بكورونا
تقرير :ح�شنني �لزكروطي  /ت�شوير� :شعبة �لت�شوير
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لم تكن ازمة كورونا بالحدث العابر
الذي يمكن تجاهله فقط وعدم
الوقوف امامه يدا واحدة فقط في
سبيل منع تفاقمه والحد من أضراره
التي طالت بلدانا كثيرة في العالم
وصوال الى ايقاف عجلة الحياة فيها،
ولم يكن العراق بمنأى عن هذا الوباء
الخطير ،تزامنا مع الظروف الصعبة
والمعقدة التي يعيشها البلد وبخاصة
في الجانب الصحي الذي أقرته الجهات
ذات العالقة بضعف امكانيته في
مواجهة هذه الجائحة ،االمر الذي
دعا الى ان تتعاضد جهود الجميع في
مواجهتها بال تردد أو كسل أو تهاون.

وكان من بني أهم املشكالت التي واجهت اجلهات الصحية
قلة املراكز الصحية املؤهلة ملعاجلة حاالت االصابة املؤكدة،
شمرت العتبة احلسينية املقدسة عن سواعدها يف دعم
لذلك ّ
اجلهات الصحية هبذا امليدان عرب انشائها للمراكز الصحية
وفق مواصفات عرصية وبتصاميم تساهم بتقليل الضغط
النفيس عن املصابني وبأوقات قياسية ،مواصلة الليل بالنهار
يف خمتلف حمافظات البلد وبخاصة املناطق التي شهدت
ظهور اصابات أكثر من غريها.
وحتدث ملجلة (االحرار) وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن
نمر
التميمي ،عن دور العتبة املقدسة يف اجلائحة فقال« :نحن ّ
يمر العامل بأرسه من تفيش فريوس كورونا التي اصابت
كام ُّ
اكثر من ( )17مليون شخص عىل مستوى العامل ،مع اكثر
من ( )٦00الف حالة وفاة يف خمتلف الدول ،وهذه اجلائحة
تتطلب تضافر اجلهود يف سبيل توفري مجيع اإلمكانات ودعم
جهود وزارة الصحة ودوائر الصحة يف باقي املحافظات»،
وتابع« :كام يعلم اجلميع منذ أكثر من ثالثة أشهر نتيجة لعدم
التزام أغلب املواطنني بالتعليامت الصحية واالرشادات من
قبل وزارة الصحة زاد عدد االصابات وعدد الوفيات يف

العراق ،وملواجهة هذا االمر كان للمرجعية الدينية العليا
املتمثلة بسامحة املرجع االعىل السيد عيل احلسيني السيستاين
(دام ظله) والعتبات املقدسة دور كبري لدعم جهود وزارة
الصحة ومعاجلة املصابني ،وك��ان لألمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة الدور االكرب بدعم وزارة الصحة بإنشاء
ما يزيد عىل ( )20مركزا صحيا يف العاصمة بغداد واغلب
املحافظات العراقية ،وقد تم انجاز قسم منها واالخر قيد
االنجاز».
مبينا «ان مجيع املراكز التي افتتحت تعدُّ من املراكز املتميزة
من حيث املواصفات اهلندسية واخلدمات الطبية».
وعن انشاء املراكز كان دائام ما يؤكد نائب االمني العام
للعتبة احلسينية املقدسة االستاذ (حسن رشيد العباجيي) يف
افتتاح كل مركز شفاء« :البد لنا من خالل افتتاح بعض
مركز الشفاء يف املحافظات العزيزة ان نستذكر التضحيات
اجلليلة لشهداء العراق االبرار الذين جادوا بأنفسهم دفاعا
عن سيادة العراق وارضه وحرماته ومقدساته ،والشكر
والتقدير والعرفان مقدّ م اىل رجال ونساء اجليش االبيض
املرابطني يف خطوط الصد االول ملواجهة جائحة كورونا،
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كام نتقدم بخالص الشكر والتقدير جلميع الكوادر الصحية
واهلندسية والفنية الذين سامهوا بإنجاز املراكز الطبية
الكبرية ،اذا تؤكد العتبات املقدسة السيام احلسينية منها باهنا
ستكون السد املنيع للدفاع عن ابناء العراق بجميع أطيافه
من الشامل اىل اجلنوب اذا ما تعرضوا اىل املحن والشدائد
وستقف دائام اىل جنبهم كام كان عهدها سابقا بالدفاع عنهم
مقتدية بتوجيهات االب الروحي سامحة السيد عيل احلسيني
السيستاين (دام ظله)».
ومن جانبه قال املرشف العام عىل القطاع الصحي يف العتبة
احلسينية املقدسة الدكتور ستار الساعدي« :بتوجيه مبارش
من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي وحتت خيمة املرجعية العليا الرشيدة
يستمر العمل يف انشاء مركز الشفاء يف اغلب حمافظات
عراقنا احلبيب ،فالبعض منها افتتح والبعض االخر قيد
االنجاز ،ومن املؤمل ان يصل عدد مراكز الشفاء اىل اكثر
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من ( )20مركزا ،وبسعة تقارب ( )2000رسير».
موضحا« :ان اهلدف الرئيس من انشاء املراكز الطبية هو
التكامل مع مؤسسات الدولة ،وتقديم خدمة جليلة اىل
أبناء الشعب العراقي العزيز السيام يف ظل تفيش جائحة
كورونا».
للعاصمة بغداد مخسة مراكز شفاء منها مركزان دخال اخلدمة
الفعلية وثالثة مراكز قيد االنجاز بنسب متفاوتة
وعن تفاصيل اكثر حول انشاء هذه املراكز التقت (االحرار)
رئيس قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف العتبة املقدسة
(املهندس حسني مهدي):
«م��ن منطلق التكامل مع وزارة الصحة ب��ادرت العتبة
احلسينية املقدسة اىل انشاء جمموعة من مراكز الشفاء
(مستشفيات األوبئة) يف خمتلف حمافظات العراق ،حيث
وصل عدد املراكز اىل ( )21مركزا يف ( )14حمافظة لغاية
 ،2020/8/15منها ( )5يف العاصمة احلبيبة بغداد ،انجز

منها ( )2بالكامل (واحد يف مستشفى ابن اخلطيب يف منطقة
التويثة ب� ( )٦4رسيرا ،والثاين يف مستشفى الفرات يف منطقة
الكرخ وب� ( )30رسيرا) وسلمت اىل وزارة الصحة ،و( )3مراكز
قيد االنجاز يف مستشفى الكندي يف منطقة الرصافة ب� ()125
رسيرا ،وقد وصلت نسبة االنجاز فيه اىل ( )%30تقريبا ،ومركز
واحد متت املبارشة به يف مدينة الشعلة ،وقد تم وضع التصاميم
اخلاصة به بوجود صالة عمليات كربى جمهزة بكافة املعدات
االرسة
واالجهزة الطبية التي حتتاجها املشفى ،كذلك بعض
ّ
وارسة غسل
اخلاصة باإلفاقة ،وارسة العناية املركز ،))ICU
ّ
الكىل والعناية االعتيادية ،وقد وفرنا هذه اخلصوصية يف بعض
املراكز ألهنا تقع خارج املستشفى الرئييس ،وبالتايل حتتاج اىل
انظمة واجهزة خاصة هبا ،اضافة اىل ان بعض املصابني (الذكور،
واالناث) قد يتطلب اجراء عملية القسطرة والوالدة اذ تطلب
االمر وبالتايل عملنا عىل توفري هذه الصالة واالجهزة الطبية من
اجل اجراء العمليات االضطرارية للمصابني بكل سهولة ويرس،
واملركز اخلامس واالخري يف قيد املبارشة سيكون يف داخل مدينة
الطب ،وستتوفر فيه جمموعة من املميزات».
وتابع مهدي« :مجيع املركز التي افتتحتها العتبة احلسينية املقدسة
وستنشئها بطريقة البناء الرسيع ( )Panel sandwichلكن
مركز الشفاء يف منطقة الشعلة ،ومركز مدينة الطب ،ومركز
الشفاء يف حمافظة االنبار ،ومراكز نينوى ،ومركز حمافظة بابل يتم
العمل هبا بنظام البناء وليس ال� ( ،)Panel sandwichوعن
متييز هذه املراكز من حيث طرائق البناء عن بقية مراكز الشفاء
اجاب:
يسبب
«باحلقيقة ان اي مركز يتم انشاؤه خارج موقع املستشفى ّ
لنا خماوف ،فخشية ان يفتقد مقومات السالمة واالمان حيتاج اىل
عمل انظمة وتقنيات جديدة ،وهذا العمل ال يقترص عىل تلك
املراكز التي ذكرناها سلفا بل اي مركز سيتم انشاؤه خارج موقع
املستشفى العام حيث سيكون هبذه الطريقة».

وزير الصحة العراقية :كان لألمانة العامة
للعتبة الحسينية المقدسة الدور االكبر
بدعم وزارة الصحة بإنشاء ما يقارب الـ()٢٠
مركزا صحيا في العاصمة بغداد واغلب
مراكز شفاء قيد االنجاز ثالثة منها في محافظة الموصل
المحافظات العراقية ،منها منجز وما هي
قيد االنجاز ،وتعدُّ من المراكز المتميزة من
ارسد مهدي احلديث عن مراكز الشفاء التي تنشئها العتبة املقدسة
حيث المواصفات الهندسية والخدمات الطبية،
وال زالت قيد االنجاز ،فقال:
ومنظومات تنقية الهواء...
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«هناك مراكز بدأ العمل هبا ووص��ل البعض منها اىل
نسب انجاز عالية ،منها مركز شفاء رق��م ( )10يف
حمافظة الديوانية وحتديدا يف داخل مستشفى الديوانية
التعليمي بمساحة ()1500م ،2وبسعة ( )100رسير،
وقد وجتاوزت نسبة انجازه ال� ،%95و مركز الشفاء رقم
( )11يف العاصمة بغداد وحتديدا داخل مستشفى الكندي
بمنطقة الرصافة بمساحة ()2000م ،2وبسعة ()125
رسيرا ،وقد وصلت نسبة انجازه اىل  ،%30كذلك مركز
الشفاء رقم ( )12يف حمافظة كركوك بمساحة وصلت اىل
()2250م ،2وبسعة رسيرية تصل اىل ( )150رسيرا،
وبنسب انجازه وصلت اىل ،%30ومركز الشفاء رقم
( )13فقد كان من نصيب حمافظة الساموة وحتديدا يف
قضاء الرميثة بمساحة وصلت اىل ()1500م ،2وبسعة
( )75رسيرا ،ونسب انجازه  ،%30فيام كان مركز الشفاء
( )14ملحافظة بابل داخل مدينة املرجان التعليمي الطبية،
بمساحة ()1800م ،2وبنسب انجاز وصلت اىل ،%20
وكان مركز الشفاء رقم ( )15من نصيب منطقة الشعلة
ببغداد بمساحة تصل اىل ()255م ،2وبسعة ()150
رسيرا ،ونسبة انجاز  ،%5ونفس احلال (من حيث نسبة
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االنجاز) يف مركز الشفاء رقم ( )1٦يف حمافظة كربالء
املقدسة بقضاء عني التمر ،الذي تبلغ مساحته ()900
م ،2وب���()40رسي��را ،اما مركز الشفاء رقم ( )17يف
حمافظة االنبار فيقع عىل مساحة ()7500م ،2وبسعة
( )150رسيرا ،وستتم عملية املبارشة باإلنشاء يف االيام
القلية القادمة ،كذلك احلال مع مركز الشفاء رقم ()18
يف مدينة الطب ببغداد ،الذي ينتظر حتديد مساحة االرض
لتتم املبارش بتنفيذ املركز».
وتابع مهدي «ان مراكز شفاء ( )21 ،20 ،19ستكون يف
حمافظة املوصل وسيتم استالم االرض واملبارشة بالتنفيذ
يف االيام القليلة القادمة ،وسيكون موقع تلك املراكز يف
اجلانب االيمن مركز شفاء ( )19وااليرس مركز شفاء
رقم ( ،)20ويف قضاء تلعفر مركز شفاء رقم (.»)21
معايري متبعة ومواصفات هندسية وفنية تكسب الراحة
النفسية
قد يتساءل العديد عن االختالف املوجود بني مراكز
الشفاء املنجزة والتي قيد االنجاز من حيث التصاميم،
وعن ذلك اوضح رئيس قسم اهلندسية« :يأيت ذلك اىل
عدة معايري منها ما يتمثل يف املساحة التي توفرها دائرة

رئيس المشاريع الهندسية
في العتبة المقدسة :جميع
المراكز التي انشأتها
العتبة الحسينية المقدسة
وسلمت الى وزارة الصحة
تتوافق مع توصيات منظمة
الصحة العالمية ووزارة
الصحة العراقية من حيث
السالمة الصحية ،وذلك
من خالل توفير منظومة
الضغط السالب (Negative
 ،)pressureوالذي يساعد
على اخراج الهواء الملوثة
من الردهات الى خارج
وادخال هواء نقي

صحة املحافظة اىل العتبة املقدسة النشاء املركز ،ومنها
ما يعتمد عىل الكثافة السكانية يف املحافظة ،وحاجتها
ِ
لألرسة مع وجود مستشفيات حكومية خاصة لعالج
امل��ص��اب��ني .وع��ن امل��واق��ف ال��ت��ي صاحبت ال��ك��وادر
اهلندسية والفنية خالل عملهم يف املراكز الصحية قال
مهدي« :هناك ُمجلة من املواقف االنسانية والبطولية
التي صاحبت الكوادر اهلندسية والفنية خالل عملهم
ّ
ولعل ابرزها مبادرة
املتواصل يف تشييد املراكز الصحية،
احدى االمهات حينام ارصت عىل التربع بمبلغ من املال
مجعته لعدة سنوات من راتبها البسيط ،وكذلك موقف
الكبرية الذي قدمه ثله من الشباب الغيارى يف حمافظة
ذي قار بعد ان بادروا بتقديم العون للكوادر العاملة يف
املركز ،وبعد التواصل معهم لوحظ اهنم من الشباب
املتظاهرين ،وقد ارصوا عن تقديم العون للكوادر
العاملة وهم يرددون (للعتبة احلسينية املقدسة َدين يف
اعناقنا ولن ننساه)».
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معهد و�رث �لنبياء لإعد�د �ملب ّلغني يف �لعتبة �حل�شينية �ملقد�شة...

بأسس علمية
ديني
صرحٌ
ٍ
وأكاديمية رصينة
مع انبعاث النبي االكرم (صلى اهلل عليه واله وسلم) وتكليفه بمهمة نشر دين االسالم ،وتحقيق
العدالة االجتماعية التي كانت مغيبة ،كان للرُسل والمُبلغين دور مهم وتأثير كبير في ايصال
الرسالة االسالمية الى بقية الشعوب.

تقرير :ح�شنني �لزكروطي  /ت�شوير� :شالح �ل�شباح

نجد اليوم ان العتبة احلسينية املقدسة بمؤسساهتا الدينية
والعلمية التخصصية قد اخذت عىل عاتقها نرش العلوم
االسالمية واملفاهيم الدينية املستوحاة من السري العلمية
واحلياتية خلري خلق اهلل (صىل اهلل عليه واله) واالئمة
االطهار (عليهم السالم) ومن بني تلك املؤسسات
الدينية والعلمية االكاديمية يف العتبة املقدسة معهد
انشئ عام 201٦م.
وارث االنبياء إلعداد املبلغني ،الذي َ
وحتدث مسؤول املعهد الشيخ احد العاميل عن املعهد
واهلدف منه ونتاجه املثمر خالل السنوات املاضية ،فقال:
عرف املعهد عىل انه رصح ديني اكاديمي
«يمكن ان ُن ّ
يمزج بني الطريقة الدينية واالسلوب العلمي احلديث،
ال��ذي يعتمد عىل تقسيم امل��واد الدراسية اىل سنوات
ومراحل ،وبنظام الوحدات والفصول ،وان اهلدف
االسايس من انشاء هذا املعهد يأيت من اجل إعداد مبلغني
يأخذون عىل عاتقهم نرش التعاليم االسالمية ومفاهيم
اهل البيت (عليهم السالم) وايصاهلا اىل اصقاع العامل،
منظمة،
وذلك من خالل مناهج علمية ودينية وتربوية
ّ
كذلك إعداد مدرسني ُ
وك ّتاب وباحثني يكون ارتباطهم
بالعتبة احلسينية املقدسة واملرجعية الدينية العليا».
مشريا اىل ان املعهد استقطب ما يزيد عن ( )210طالب
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من ( )22دولة افريقية واسيوية اضافة اىل بعض الطلبة
من بريطانيا وامريكا.
وتابع العاميل« :ان الدفعة االوىل التي خترجت كانت
خاصة باخلرجيني الناطقني بلغة االوردو (اللغة السائدة
يف اهلند وباكستان) ،وايض ًا اخلرجيني املبلغني من العراق
وخارجه ،حيث ان فرتة الدراسة حلني التخرج هي
( )4سنوات ،وقد رشعت ادارة املعهد يف الدفعة الثانية
املستمرة يف الدراسة لغاية اللحظة ،عىل ان تأخذ االوائل
من الطلبة وتبقيهم لعامني ختصصني اضافيني ،بعد ان
يتجاوز الطالب االمتحانات اخلاصة ،والطلبة الباقون
يرتكز العمل عىل عودهتم اىل بالدهم ملامرسة دورهم
التبليغي يف نرش تعاليم اهل البيت (عليهم السالم)،
وجيب التنويه اىل انه يصل يف العام الدرايس الواحد اىل
اكثر من ( )200طالب ،فهو ال يعمل كبقية املعاهد او
املدارس من حيث العطل السنوية ،وايام االعياد ،وازمة
اجلائحة التي عصفت بالبالد ،فقد رشع��ت االدارة
بالعمل بنظام التعليم االل��ك��رتوين من حيث اعطاء
املحارضات وايضا االمتحانات».
وواص��ل حديثه عن املعهد ،قائال« :املعهد ال يكتفي
بدوره العلمي والديني فحسب؛ بل هو مؤسسة تتفاعل

مهام معهد الوارث بين إعداد مبلغين يأخذون على عاتقهم نشر التعاليم االسالمية
ومفاهيم اهل البيت (عليهم السالم) وايصالها الى اصقاع العالم ،وبين إعداد مدرسين
ُ
وكتّاب وباحثين يكون ارتباطهم بالعتبة الحسينية المقدسة والمرجعية الدينية العليا...
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مع املحيط ،ولدينا عدد من التفامهات الكبرية مع اجلمعيات
جتمع شباب العراق التابع للمرجعية
الشبابية من االخوة يف ّ
يف النجف االرشف ،وكشافة ال��وارث وكشافة الكفيل،
كذلك احلضور يف املحافظات والتواصل مع املؤسسات
العلمية والشبابية وحماولة التفاعل مع املحيط ،وعدم االعتامد
عىل الصورة النمطية التقليدية ،فاملعهد ديني اكاديمي يتميز
بوجود نخبة من املدرسني االك ّفاء ،وخالل فصل الصيف
كان لكوادر املعهد اكثر من ( )10دورات للطلبة اجلامعيني،
وقد وصل عدد الطلبة خالل هذه الدورات اكثر من ()700
طالب».

واض��اف العاميل« :لدينا تواجد يف دول افريقيا بجنوهبا
ورشقها وغرهبا من خالل بعض املراكز التي ُوفقنا بتوقيع
تعاون معها ،وتارة عرب املراكز التي تدعمها العتبة احلسينية
املقدسة ،او من خالل الطلبة املتخرجني من املعهد الذين
يرجعون اىل ب��الده��م ،ويكون هناك ارت��ب��اط مبارش مع
املعهد ،عرب رابطة (الوارثون) العاملية للتبليغ الديني التي
تضم هؤالء اخلرجيني ،كام ان التعاون مع املراكز يف البلدان
املذكورة سلفا يساعدنا عىل استقدام الطلبة اىل املعهد ،بعد
ان ك ّنا نستقدم الطلبة عرب التقديم االلكرتوين موثقا بكتاب
مكتب املرجعية العليا يف ِ
بلده ،او من احدى الشخصيات

للمعهد رابطة عالمية للتبليغ تمتد من جنوب افريقيا الى شرقها وغربها ،ومنتدى
معرفي دولي يكون نشاطه في اربعينية االمام الحسين (عليه السالم) ،وتعاون
علمي مع جامعات ،وطالبه من داخل وخارج العراق
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العلمية التابعة ملذهب اهل البيت (عليهم السالم)».
واكمل« :املعهد يتوىل اقامة فعاليات يف كل عام ،ومنها
منتدى وارث االنبياء املعريف الدويل الذي يكون نشاطه
يف اربعينية االم��ام احلسني (عليه السالم) ،والسنة
املاضية تم استضافة ما يقارب ( )1250شخصية،
واج��راء ما يقارب ( )22ورشة معرفية عن اوضاع
الشيعة يف تلك البلدان ،فضال عن وجود مهرجان
(رسالة احلسني (عليه ال��س��الم)) ال��ذي يقام داخل
العراق وخارجه ،كام يوجد تعاون علمي مع جامعة
الكوثر الباكستانية ،ولدينا فرع باسم مؤسسة الكوثر
للدراسات التخصصية يف حمافظة النجف االرشف،
كذلك مع جامعة اهل البيت (عليهم السالم) يف مدينة
قم املقدسة».
وعن عدد الطالب املتواجدين حاليا يف املعهد اجاب:
«يوجد ما يقارب ( )210طالب يف الوقت احلايل ،أما
اخلرجيون فوصل عددهم اىل ( )100طالب من داخل
وخارج العراق».
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العتبتانِ الحسينية والعباسية المقدستان

تعقدانِ مؤتمر ًا تنظيمي ًا لمناقشة اآللية
الخاصة بحركة المواكب

متابعة� :شياء �لأ�شدي  /ت�شوير� :شامر �حل�شيني
عقدت االمانتانِ العامتانِ للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين في ( 15من شهر آب) من العام
الجاري على قاعة اإلمام الحسن (عليه السالم) في العتبة العباسية المؤتمر التنظيمي السنوي لمناقشة
اآللية الخاصة بحركة المواكب وحمايتها في شهر محرم الحرام طبق ًا لتوصيات المرجعية الدينية العليا
والجهات الصحية الخاصة بالوقاية من جائحة (كورونا).
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وض� َّ�م املؤمتر ع��ددا من املسؤولني يف العتبتني احلسينية
والعباسية املقدستني ،وق��ادة امنيني يف حمافظة كربالء،
وأصحاب األطراف واملواكب واهليئات احلسينية يف كربالء،
بحسب ما نرشه املوقع الرسمي للعتبة احلسينية املقدسة
وتابعته جملة «األحرار» ،وجاء فيه أن األستاذ (حسن رشيد
جواد العباجيي) نائب األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة،
أكد ان «املؤمتر يعقد كل عام قبل حلول شهر حمرم هبدف
التنسيق بني العتبات املقدسة والقيادات االمنية واملواكب
احلسينية لتنظيم حركة املواكب يف كربالء املقدسة من أجل
إحياء مراسيم عاشوراء».

واوضح ان «املراسيم يف هذا العام ستكون خمتلفة عن االعوام
السابقة بسبب تفيش فريوس (كورونا)» ،مبينا ان «اجلهات
املجتمعة وضعت ضوابط وآليات إلحياء الشعائر تراعي
الوضع الصحي للحفاظ عىل املعزين وحسب توصيات
وتوجيهات املرجعية الدينية العليا وخلية األزمة من خالل
تطبيق التباعد االجتامعي وااللتزام بالرشوط الصحية».
من جهته حتدث العميد (عالء الغانمي) مدير إعالم قيادة
رشطة حمافظة كربالء قائ ً
ال :ان «قيادة رشطة كربالء لديا
تم تشكيل
استعدادات مكثفة خاصة بشهر حمرم احلرام ،وقد ّ
جلنة خاصة من قيادة عمليات الفرات االوس��ط ،وقيادة
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الرشطة للتباحث مع العتبتني املقدستني وأصحاب املواكب
وتم التوصل إىل مجيع النقاط املتفق عليها ومن
احلسينية ّ
بني هذه النقاط تسهيل عملية حاية املعزين واملشاركني يف
املراسيم ،كام تم التأكيد عىل غلق حمافظة كربالء وبالتنسيق
مع مقررات خلية األزمة وعدم دخول الزائرين والوافدين
وسيطبق هذا القرار من يوم ( )13-1حمرم
للمحافظة،
ّ
احل��رام ،وستكون هناك إج���راءات قانونية صارمة بحق
املخالفني هل��ذا ال��ق��رار ،فيام سيتم نرش
وتعزيز السيطرات األمنية داخل
وخ���ارج املحافظة السيام
يف ال��ط��رق النسيمية
ل���ل���ح���ف���اظ ع��ىل
ان���س���ي���اب���ي���ة
ال���زي���ارة

ونجاحها يف ظل جائحة (كورونا)».
يف سياق متصل اوضح السيد (هاشم املوسوي) معاون رئيس
قسم الشعائر واملواكب واهليئات احلسينية يف العراق والعامل
احلسينية والعباسية املقدستني:
اإلسالمي التابع للعتبتني
ّ
إن «املؤمتر ناقش مع كفالء األط��راف واهليئات واملواكب
احلسينية العديد من املواضيع ،وتم االتفاق عىل عدد من
املقرتحات التي تنسجم مع توجيهات وتوصيات املرجعية
الدينية العليا واجلهات الصحية ،ومنها أن يتم (نزول عزاء
خمصص هلذه األطراف (العرشة) يف
الردات) حسب جدول ّ
كربالء ،عىل أن تقوم املواكب بتطبيق كافة التوصيات التي
أكدت عليها الكوادر الطبية من التباعد وارتداء الكاممات
والكفوف واالل��ت��زام ب��اإلرش��ادات الصحية أثناء إحياء
مراسيم عاشوراء».
وقال (فاضل ابو دكة) مسؤول املواكب واهليئات يف العتبة
احلسينية املقدسة :ان «العتبة احلسينية ّ
شكلت جلانا ميدانية
للتواصل مع اصحاب املواكب يف اطراف كربالء الرئيسية
والتي ّ
تشكل العمود الفقري ملواكب العزاء ايام عاشوراء
من اجل التباحث والوصول اىل آلية عمل بخصوص اداء
هذه املواكب خالل العرشة االوىل من حمرم القادم وإجياد
طرائق حللول مشرتكة متنع التجمهرات العشوائية مع
مراعاة الرشوط الصحية وخاصة ما يتعلق بتوزيع االطعمة
املطبوخة للزائرين» ،موضح ًا ان اغلب مواكب العزاء اكد
اصحاهبا عىل التزامهم بتعليامت خلية االزمة وتوجيهات
املرجع السيستاين وأوضحوا ان مواكبهم سوف تقوم بتوزيع
االرزاق اجلافة عىل مستحقيها مراعاة للظرف الصحي».
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اإلعالم الدولي
ودور المرجعية الدينية العليا في حفظ السلم
المجتمعي في العراق
�لحر�ر :ح�شني �لنعمة
اقام مركز االعالم الدولي التابع إلعالم
العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع
كرسي اليونسكو للحوار في جامعة
الكوفة الندوة الموسومة( :االعالم
الدولي ودور المرجعية الدينية العليا في
حفظ السلم المجتمعي في العراق) في
 ٢٠٢٠/٨/1٧على منصة زووم.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahr a r W eek l y

24

واستضاف املركز يف ندوته الدكتور عامر الربيعي رئيس مركز
ال��دراس��ات والبحوث االسرتاتيجية (العربية – االورب��ي��ة) يف
باريس ،وادار الندوة :الدكتور عالء شطنان عن كريس اليونسكو
للحوار واملرشف عىل اإلصدارات باللغة الفرنسية ورئيس حترير
جملة النهضة احلسينية باللغة الفرنسية يف مركز االعالم الدويل.
استهل الدكتور عالء شطنان الندوة يف تقديم عرض ألهم ما تناولته
وسائل االعالم الفرنسية عن دور املرجعية الدينية العليا يف حفظ
السلم املجتمعي يف العراق و الدفاع عن وحدة أراضيه واإلرصار
عىل تبني النهج الديمقراطي يف منظومته السياسية والدفاع عن
النظام الدستوري والترشيعي فيه ،وكذلك تناوهلا لدور سامحة
السيد عيل السيستاين يف حتريم الدم العراقي ونبذ الطائفية واملذهبية
وحماربة ٍ
االرهاب والفساد والوقوف الثابت مع الشعب يف املطالبة
بحقوقه و كذلك ما تقوم به العتبات املقدسة بإرشاف املرجعية
العليا من دعم التنمية ومشاريع البنى التحتية واملشاريع اخلريية يف
عموم البالد يف ظل التلكؤ احلكومي الواضح يف كافة األصعدة.
ً
مفصال عن دور
وتناول الدكتور عامر الربيعي« :رس ًدا تارخي ًيا
املرجعيات الدينية يف الدفاع عن الشعب العراقي والتنوع فيه
وحتريم دمه وصوال اىل فرتة ما بعد العام  2003ودور املرجع
السيد عيل السيستاين (دام ظله) حني تصدى سامحته ملحاوالت
قوى االحتالل يف فرض دستور عىل الشعب العراقي ومطالبته
برضورة كتابة الدستور بأيدي العراقيني ومن كل مكوناهتم وال
دخل لألجنبي بذلك».
وتابع الربيعي حديثه عن دور املرجعية العليا متناوال دورها يف
نبذ الطائفية يف االحداث التي اعقبت تفجري املرقدين العسكريني
وحتريمها للدم العراقي ورعايتها األبوية لكافة رشائح الشعب
العراقي ،كام رشح الدكتور الربيعي أمهية تصدي املرجعية العليا
لفتوى اجلهاد الكفائي التي حت العراق ووح��دة أراضيه من
الغزو اإلرهايب الداعيش ،وارسد احلديث عن هنج املرجعية العليا
يف تصديا للفساد ودعمها حلقوق الشعب العراقي املرشوعة يف
حكومة عادلة ومنصفة».

بعد ان اعادت تأهيله...
العتبة الحسينية المقدسة تفتتح شارع
ديوان آل شهيب
تقرير :قا�شم عبد �لهادي  -ت�شوير :خ�شري ف�شالة

بتوجيه مباشر من قبل المتولي الشرعي للعتبة
الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي
الكربالئي وبالتعاون مع محافظ كربالء المقدسة
المهندس نصيف جاسم الخطابي والدوائر
الخدمية فيها (الماء ،الكهرباء ،المجاري) ،قام
قسم شؤون خدمات المدينة القديمة التابع
للعتبة الحسينية المقدسة بتنفيذ وتأهيل وافتتاح
مشروع زقاق ديوان آل شهيب الكائن وسط شارع
السدرة بالقرب من الصحن الحسيني المطهر
والذي يبلغ طوله  1٣٢مترا.
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تاأهيل و�فتتاح

يف هذا السايق حتدث رئيس قسم خدمات
ش��ؤون املدينة القديمة (نافع جاسم حممد
اخلفاجي) قائال« :ب��ارشت مالكات قسم
خدمات شؤون املدينة القديمة بإعادة اعامر
وتأهيل احد اهم االزقة يف املدينة القديمة
املعروف (بعكد آل شهيب) بشكل كامل
وببنى حتتية جديدة» ،مشريا اىل ان الزقاق
يربط س��وق ب��اب السالملة القديم بشارع
السدرة احد اهم الشوارع املؤدية اىل حرم
اإلمام احلسني (عليه السالم)».

�شجرة متفرعة

يعد الزقاق من األزقة احليوية والرئيسة التي
تقع ضمن املدخل الرئيس ملدينة كربالء من
جهة باب بغداد ويبلغ طوله ( )132مرتا
وي��رتاوح عرضه يف بعض املواقع من ثامنية
امتار ،لكنه تتخلله ازق��ة طويلة ومتشعبة
احداها بطول ( )75م��رتا ويتفرع منه ما
يقارب ( )130مرتا وزقاق اخر يبلغ طوله
( )55مرتا واخر يبلغ طوله ( )40مرتا واخر
ي��رتاوح طوله ( )22م��رتا ،وه��ذا الشارع
عبارة عن شجرة متفرعة عىل اجلهتني اليمنى
واليرسى وحيتوي عىل ( )1353دارا سكنيا.

انجاز االزقة والشوارع في المدينة القديمة
بأيادي عراقية من مهندسين وفنيين  ،%1٠٠هو
مؤشر يعطي ويسند الكفاءات العراقية لخلق
المستحيل ،فجميع ما انجزته المالكات في
قسم شؤون المدينة القديمة من اعمال صيانة
وترميم واعادة تأهيل واكساء وانارة كان محط
اعجاب االهالي في محافظة كربالء
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مدة �لإجناز

استغرقت مدة انجاز العمل يف الزقاق مخسة اشهر متتالية
وذل��ك لوجود ازق��ة متفرعة وكثرية وم��ن خ��الل ذلك
تم استبدال شبكات املاء والكهرباء واملجاري بالكامل
واضافة رونق الرتاث الكربالئي القديم اىل اسطح االزقة
واطئة االرتفاع بام يف ذلك صبغ أوجه املنازل املطلة عىل
الشارع وكذلك الفنادق.

�شبكة جماري تعود للعقد �ل�شاد�س من �لقرن �ملن�شرم

اكد اخلفاجي ان «شبكة املجاري القديمة التي ُنفذت يف
الشارع عن طريق رشكة هندية عام ( )19٦1فأهنا مل تر
النور خالل احلكومات املتعاقبة حيث تم استبداهلا بأخرى
جديدة واكامهلا ثم دفن االرض ب��امدة السبيس وحدهلا
واكساؤها بامدة املقرنص ذات املنشأ االملاين وتسليك مياه
املجاري الثقيلة واخلفيفة واالمطار بشكل سهل.
بعد ذلك بارشت مالكات القسم باإلنارة الكهربائية ذات
الطابع الكالسيكي والنرشات الكهربائية اجلميلة بام يف
ذلك تزيني املنطقة بالبلوجكرتات الكهربائية املستوردة من
رشكات عاملية لالنارة سبق وان استخدمتها العتبة احلسينية
يف تأهيل وأعامر الكثري من االس��واق املحلية واملشاريع
اخلاصة هبا وهي تعمل عن طريق االنرتنت بحيث يسمح
ملسؤول شعبة الكهرباء بتشغيلها واطفائها من منزله
اخلاص او من اية مكان بعيد عن الشارع.

مر�عاة �ل�شالمة

نتيجة تفيش وباء كورونا فأن االمانة العامة للعتبة احلسينية
املقدسة عملت جاهد ًة عىل مراعاة معايري السالمة والوقاية
اثناء حفل االفتتاح حيث أكد رئيس القسم قائال« :راعينا
حسب توجيهات املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
واالم��ني العام فيها لضوابط السالمة التي اوص��ت هبا
منظمة الصحة العاملية املتضمنة بمنع التجمعات وارتداء
الكاممات والقفازات (الكفوف) فضال عن التعفري املستمر
للشارع».
�شعادة غامرة..

عربت جمموعة من أهايل املنطقة عن سعادهتا الغامرة ملا
آل إليه الزقاق من إعادة تأهيل وإعامر بعد اجلهود الكبرية
واملبذولة من قبل األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
وكوادرها اهلندسية والفنية واخلدمية مشكورة عىل مدار ما
يقارب اخلمسة اشهر.
وقال االه��ايل« :ال خيتلف احد من ابناء حمافظة كربالء
أو خارجها عىل الدور الكبري والبارز الذي تبذله العتبة
املقدسة يف شتى القطاعات املختلفة سواء عىل مستوى
اخلدمات أو بالنهوض بواقع املدينة القديمة التي افتقدت
خالل السنوات السابقة ألبسط اخلدمات احلكومية».
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حد يقة ا لكــــتب

صناعة القائد في فكر اإلمام علي (عليه السالم)

العباس بن علي أنموذج ًا
ِ
ي���أت قائد كرس���ول اهلل (صلى اهلل
لم
عليه وآله) اطالقًا منذ أن أهبط اهلل نبينا
آدم (عليه الس���الم) وجعله خليفته في
أرضه الى يومنا ه���ذا ،فهو قائد القادة،
وسيد السادة ،وإمام الورى ،وقد شهد
ل���ه كس���رى وقيص���ر وبقي���ة الملوك
والن���اس أجم���ع بمختلف األزمن���ة بأنه
أعظم قائد شهده التاريخ.
وقد أخذ أمير المؤمنين (عليه السالم)
هذه السمة عن رس���ول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله) ،إضافة لشجاعته ،فإنه تربى
ف���ي حجر رس���ول اهلل (صل���ى اهلل عليه
وآله) ،لذا صار اإلمام علي (عليه السالم)
م���ن أبرز ق���ادة الدني���ا بعد رس���ول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله).
فالنبي (صىل اهلل عليه وآله) هو من صنع من ع ّ
يل قائد ًا عظي ًام،
لذا حينام يتخرج من بني يدي أمري املؤمنني (عليه السالم)
قائد شجاع يمتلك من اخلربة والفطنة ما تأهله يف قيادة جيش
بأكمله ،فهذا متوقع وليس بغريب.
فقد تعلم أم��ري املؤمنني (عليه السالم) كثري ًا من رسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآل��ه) باخلصوص كيفية صناعة القادة
الناجحني وقد خترج من تلك املدرسة العلوية ثلة من القادة
من اآلل والصحابة الطيبني.
ومن أبرز القادة الذين خترجوا من تلك املدرسة العلوية
هو العباس بن عيل (عليهام السالم) فقد تأثر العباس (عليه
السالم) بأبيه كام تأثر أمري املؤمنني برسول اهلل (صىل اهلل عليه
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وآله) فمواقفه البطولية ومؤازرته ونرصته لسيد شباب أهل
اجلنة كل هذه املواقف تذكرنا بأمري املؤمنني ونرصته لرسول
اهلل (صىل اهلل عليه وآله).
وقد صدر للمؤلف حممد حزة اخلفاجي عن مؤسسة علوم
هنج البالغة كتاب (صناعة القائد يف فكر اإلمام عيل � عليه
السالم � العباس بن عيل انموذج ًا) ،فالعباس بن عيل َ
ورث
من آبائه مجيع الصفات احلميدة واكتسبها ،إضافة اىل ذاته
الطاهرة التي حوت مجيع الفضائل واملكارم ،واحلسني بن
عيل (عليه السالم) حينام سلم رايته الكربى بيد أخيه العباس
(عليه السالم) ذلك عن معرفة ودراية أن قمر العشرية كان
مؤه ً
ال ألن يكون قائد جيشه ،ألن القيادة بنظر األئمة هلا

رشوط ومن تلك الرشوط :اإليامن ،والبصرية ،والشجاعة،
والكرم ،واجلود ،واملروءة ،وغريها من الصفات األخرى
التي جيب أن تتوفر يف شخصية القائد.
قسم املؤلف كتابه إىل فصلني ،كان الفصل األول لصناعة
وقد ّ
القائد عن طريق الوراثة واالكتساب ،فمن خالل ما ورثه
قمر العشرية وما اكتسبت روحه الطاهرة من صفات قيادية
صار العباس قائدا معروفا ومشهورا عىل مدى العصور.
أما الفصل الثاين فقد تناولنا فيه أهم الصفات واأللقاب

امل��وروث��ة واملكتسبة لقمر العشرية من آبائه وأه��ل بيته
الطاهرين.
ومن أبرز النتائج التي توصل هلا الكتاب أن اجلانب الوراثي
واجلانب االكتسايب ال ينفصالن يف القائد وشخصيته ،فكونه
من ساللة متتاز بالقيادة تورثه هذه الصفة ،وكذلك ما حييط
به من أحداث تكسبه هذه الصفة ،وقد توافر هذان اجلانبان
يف شخصية العباس (عليه السالم)..

دراسة تحليلية لسيرة االمام الحسين A
صدر عن شعبة الدراسات البحوث اإلسالمية التابعة
لقسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة
كتاب (سرية االمام احلسني (عليه السالم) دراسة حتليلية
للحياة االخالقية والعلمية والسياسية لإلمام احلسني
(عليه السالم) (٦1 –4ه�٦80–٦25/م) يف جزئيني
(األول  528ص والثاين  530ص) للمؤلف الشيخ
الدكتور عبد اهلل أحد اليوسف.
ويستهل املؤلف مقدمته ببطاقة اإلم��ام احلسني (عليه
السالم) الشخصية ،ثم يتناول تعريفه للكتاب يف بداية
هذه الدراسة العلمية عن حياة وس��رية اإلم��ام احلسني
(عليه السالم) عن أهم وأبرز مناقب وفضائل وشامئل
وخصائص اإلمام احلسني (عليه السالم) واستقاها مما
ورد يف كتب احلديث والسرية والتاريخ من أمهات كتب
الفريقني ،وذلك هبدف تذكري األمة اإلسالمية باملكانة
املتميزة والعظيمة لإلمام (عليه السالم) من أكابر أئمة
املسلمني بعدما ُقتِل غريب ًا ومظلوم ًا وعطشان ًا ،ومل يراعوا
فيه حرمة وال ذمة!.
ويذكر األدلة عىل إمامته من عدة وجوه وطرق ،وأنه اإلمام
ُ
الواجب الطاعة بعد شهادة أخيه اإلمام احلسن املجتبى
(عليه السالم) ،كام ينقل أق��وال األع��الم من معارصيه
دو َن عن حياته وسريته
وغريهم ممن ترجم أو َ
كتب او ّ
املباركة (عليه السالم) ،والتي جتمع عىل فضله (عليه
السالم) ومكانته ومقامه ومنزلته وموقعيته العظيمة.
ُ
ويتطرق املؤلف إىل السرية الروحية لإلمام (عليه السالم)،
حيث أمجع الرواة عىل أن اإلمام احلسني (عليه السالم)

كان كثري العبادة ،والصالة ،والصوم ،واحل��ج ،ودائم
الدعاء والتهجد..
ويبنيُ بيشء من التفصيل سرية اإلم��ام (عليه السالم)
َ
بعض القصص واألمثلة
االخالقية العطرة ،ذاك���را
والشواهد من السرية األخالقية الرفيعة ،ومتحدثا عن
تواضع وحلم وصرب وعفو ورحة ورفق وكرم وجود
وإحسان اإلمام احلسني (عليه السالم) حتى عىل أعدائه
وخصومه وخمالفيه.
ُ
يتناول يف هذه الدراسة سريته العلمية والفكرية
وبعد ذلك
التي أثرت الفكر اإلسالمي ،وسامهت يف تعميق الثقافة
اإلسالمية ،وتوضيح معامل اإلسالم وأحكامه ومفاهيمه
ومقاصده وقيمه ومثله العليا.
كام خيصص قسام من كتابه إلسهامات اإلم��ام احلسني
(عليه السالم) يف املعارف والعلوم اإلسالمية املهمة
وهي( :علم الكالم ،وعلم احلديث ،وعلم الفقه ،وعلم
التفسري) ،وهو األمر الذي ساهم يف إثراء ورشح وتبيني
بعض املفاهيم والرؤى الفكرية واملعرفية يف اإلسالم…
ويتبع يف هذه الدراسة عن سرية وحياة اإلم��ام احلسني
ُ
منهج التحليل واالستقراء واالستنباط يف
(عليه السالم)
َ
ُ
ويسلك املنهج العلمي
قراءة االحداث التارخيية البارزة،
واألكاديمي يف طريقة كتابة البحوث العلمية الرصينة
هبدف تقديم السرية واملسرية املباركة للشهيد اخلالد
اإلمام احلسني (عليه السالم) بلغة جديدة ،ومنهج جديد،
واسلوب جديد لألجيال اجلديدة القادمة للتعريف بسرية
وحياة وهنج أئمة أهل البيت (عليهم السالم).
29
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ملف العدد

إحياء المجالس الحسينية بين األمس واليوم..

عاشوراء سيكون مغاير ًا يتحدّى فيه
الحسينيون عدو ًا جديد ًا!

�لحر�ر :قا�شم عبد �لهادي

مع حلول شهر المحرم الحرام وتجدد ذكرى فاجعة الطف وما يالحظ من استمرار وباء كورونا وتشديد
الجهات المعنيّة على ضرورة التجنب عن اقامة التجمعات الكبيرة وال سيما في األماكن المغلقة،
ظل السؤال األبرز لدى المؤمنين عما ينبغي لهم القيام به بشأن عزاء سيد الشهداء االمام الحسين
(عليه السالم) وأهل بيته وأنصاره (عليهم السالم) ،مع رغبتهم الملحّة في االستمرار على مراسمه
المعتادة ،وبالتأكيد جاء بيان سماحة المرجع األعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) وافي ًا
شافي ًا لإلجابة عن هذه األسئلة التي تدور في ذهن المعزّين.
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�حلاج �شادق ح�شني جعفر

ومن هذا املنطلق ،أعلنت عدّ ة مواكب وهيآت حسينية عرب
مواقع التواصل االجتامعي ،إلتزامها بتوجيهات املرجعية
املباركة يف إحياء املناسبة احلسينية املفجعة عرب نرش السواد
والتقليل من التجمعات خدمة للصالح العام وما اكدته
منظمة الصحة العاملية يف ظل تفيش فريوس كورونا املستجد،
معاهدين يف الوقت نفسه االمام احلسني (عليه السالم) ان
تكون اخلدمة احلسينية مضاعفة خالل االعوام املقبلة.
االكتفاء بنرش السواد
وحتدث كفيل موكب عشاق احلسني (عليه السالم) احلاج
سيد حيدر الشاجلي قائ ً
ال« :استجابة لتوجيهات املرجعية
العليا وتوجيهات وزارة الصحة يف التصدي جلائحة كورونا
وعدم انتشار الوباء بني املؤمنني ،قرر خدام موكب عشاق
احلسني (عليه السالم) يف حمافظة كربالء املقدسة خالل
اجتامعهم السنوي بعدم نصب التكية ،وإلغاء توزيع الشاي،
وإلغاء إعداد الطعام ،وإلغاء تشابيه القاسم بن احلسن (عليه
السالم) ،واالكتفاء بنرش السواد واالعالم فقط ،ويف الوقت
ُ
اخلدمة
نفسه نعاهد االمام احلسني (عليه السالم) ان تكون
احلسينية مضاعف ًة خالل االعوام املقبلة ،كام نسال اهلل كشف
الغمة عن هذه االمة ويرزق اجلميع الصحة ال سيام من فريوس
كورونا الذي تسبب بإصابة املاليني يف شتى دول العامل».
رشف اخلدمة احلسينية
من جهته حتدث كفيل هيئة عزاء شباب الزينبية يف حمافظة
كربالء املقدسة � جامع السلطانية ،احلاج صادق حسني جعفر
قائ ً
ال :ان خدمة االمام احلسني (عليه السالم) رشف لنا حيث

كان شعارنا هذا من عام ( )1953مرور ًا بزمن البعثيني الطغاة؛
حيث كان والدي احد املشاركني بعزاء الزنجيل حينذاك ،ومن
خالل ذلك نؤكد أننا فداء للحسني (عليه السالم) يف مدرسته
ورف��ع شعاره بالصورة الصحيحة والسري عىل هنجه الذي
رسمه يف طف كربالء.
االلتزام بتوجيهات املرجعية
وأضاف :خالل هذه االيام تعرض العامل بارسه اىل فريوس
خطري ومتشعب وهو كورونا الذي ال يمكن الحد السيطرة
عليه ،وهلذا ارتأت املرجعية املباركة املتمثلة بسامحة السيد
عيل احلسيني السيستاين (دام ظله) بعدد كبري من التوجيهات
ومنها التباعد االجتامعي وااللتزام بوصايا منظمة الصحة
لعاملية ووزارة الصحة وهذا االمر ال يمكن تطبيقه خالل
العزاء احلسيني لذلك قررنا بعد احياء ذكرى يوم الغدير االغر
(عدم نصب التكية ،عدم النزول بعزاء الزنجيل ،عدم طبخ
وتوزيع الطعام) وسنكتفي بنصب السواد ونرش اعالم احلزن
والشعارات عن ثورة االمام احلسني (عليه السالم) واقامة
جملس حسيني يف مقرنا وهو جامع السلطانية صباح كل يوم
من ايام حمرم احلرام (وحتديدا قبل ارشاق الشمس) ويقترص
عىل عدد حمدود من املؤمنني بام يف ذلك توزيع السالت الغذائية
اجلافة عىل املتعففني من خدام احلسني (عليه السالم).
تطبيق توجيهات املرجعية
وبني املتحدّ ث باسم هيئة صنف القندرجية (السيد حيدر
ال��الون��دي) ق��ائ� ً
ال :استقبلنا توجيهات املرجعية املباركة
ونحن من اوائ��ل اهليئات التي قررت االستجابة هلا وعدم
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�ل�شيد حيدر �لالوندي

نزول موكب عزاء الزنجيل اخلاص هبا وواجهنا ردود فعل
خمتلفة بني املؤيد لقرارنا واملعارض له ،وسنطبقها بحذافريها
بالتقليل من التجمعات ونرش السواد واحلفاظ عىل ارواح
العامل من جائحة كورونا الذي نسأل اهلل العيل القدير ان يكفي
االمة ّ
رشه.
إعانة املصابني بكورونا
واضاف الالوندي :قررت هيأتنا عدم نصب التكية وعدم
نزول موكب عزاء الزنجيل واالبتعاد عن التطبري ،ويف الوقت
نفسه احلفاظ عىل املراسيم العاشورائية املتمثلة بتوزيع وجبات
الطعام عن طريق علب (السفري) عىل املصابني بفريوس
كورونا ونرش اعالم السواد ،واقامة جمالس العزاء يف املنازل
اخلاصة ويقترص احلضور فيها عىل االهل واملخالطني فقط،
وتوزيع االموال التي كانت خمصصة إلقامة الشعائر احلسينية
عىل الفقراء واملتعففني واملصابني بفريوس كورونا بام يف ذلك
توزيع املواد اجلافة ورشاء االوكسجني.
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االمتثال ألوامر املرجعية
وب��دوره حتدث املتحدث باسم هيأة بطلة كربالء املقدسة
(السيد رضا املوسوي) قائ ً
«قرر خدّ ام اهليأة يف اجتامعهم
الّ :
السنوي تأجيل املراسيم احلسينية خالل شهر حمرم احلرام اىل
العام املقبل بأذنه تعاىل وبشكل مضاعف وذلك لالبتعاد عن
اصابة االخرين ،مضيف ًا ،سنكتفي هذا العام بنصب التكية
فقط ونرش السواد واعالن احلداد واالبتعاد عن اقامة املجلس
احلسيني العام بام يف ذلك عدم توزيع وجبات الطعام وعدم
نزول مركب الزنجيل النه من غري املمكن تطبيق التباعد
خالل ذلك ،وسنقوم بتوزيع السالل الغذائية عىل العوائل
املتعففة وعوائل شهداء احلشد الشعبي واقامة املجالس
احلسينية داخل املنازل والتي تقترص عىل حضور املقربني
واملخالطني وملدة ثالثة ايام».
مراعاة االلتزام بالوقاية الصحية
واستذكر عدد من املثقفني املايض احلسيني وكيفية احياء ذكر

�ل�شيد ر�شا �ملو�شوي

�لأديب ح�شن كاظم �لف ّتال

اهل البيت (عليهم السالم) من خالل اقامة جمالس العزاء
ونرش السواد...
ويف هذا السياق حتدث خادم االمام احلسني (عليه السالم)
الشاعر (مهدي هالل الكربالئي) قائال :فيام خيص االستفتاء
الذي توجه اىل املرجعية املباركة اخلاص بإقامة الشعائر
احلسينية لو تصفحناه فانه حيتوي عىل ثالث نقاط ،االوىل
تتضمن استثامر القنوات الفضائية وصفحات مواقع
التواصل االجتامعي لنرش الشعائر احلسينية واستخدام
املنازل إلقامة املجالس احلسينية اخلاصة باملقربني ،ويشري
سامحته خالل النقطة الثانية باالقتصار من املجالس احلسينية
العامة ومراعاة االلتزام بالوقاية الصحية الصادرة من منظمة
الصحة العاملية ووزارة الصحة بارتداء الكاممات والقفازات
(الكفوف) بام يف ذلك التعفري والتعقيم املستمر ،وشخصيا
ارى ان االموال املخصصة إلحياء الشعائر احلسينية جيب
ان ختصص اىل الفقراء واملتعففني السيام املصابني بفريوس
كورونا.
للمرجعية دور كبري
واضاف :ان املرجعية الرشيدة دائام ما تستخدم العقل إلنقاذ
العراق من اخلطر وخاصة يف التصدي للعصابات االجرامية
املتمثلة بداعش االرهايب ،مضيف ًا أن هناك خطو ًة اقدم عليها
عدد كبري من الشعراء والرواديد احلسينيون انه من خالل
قناة كربالء الفضائية والفضائيات االخرى بان يكون هناك
جمالس خاصة تبث من خالهلا ويتم االستامع هلا من داخل
املنازل.

�ل�شاعر مهدي هالل �لكربالئي

استعدادات خمتلفة
ومن جهته حتدث الكاتب واألديب احلسيني (حسن كاظم
الف ّتال) قائ ً
ال :ان «معظم املسلمني يكون استعدادهم لشهر
حمرم احل��رام خمتلف ًا متام ًا عن استعداداهتم االخ��رى لباقي
أشهر السنة؛ الن حمرم هو شهر احل��زن وال��دم وتنرش فيه
املالئكة قميص احلسني (عليه السالم) وهو ملطخ بالدم
وت��رتاءى اىل الناس مصيبته من خالل مفاهيم ومضامني
واف��رازات وكل ما يف النهضة احلسينية املباركة واملواقف
التي جسدها (عليه السالم) واصحابه يف ذاك املوقف» ،مبين ًا
أن «من مجلة االستعدادات التي كنا نعمل عليها الستقبال
شهر حمرم احلرام متمثلة بالذهاب اىل الصباغ اخلاص بصبغ
الدشاديش ونصب التكيات ومن بعدها نبدأ بتوزيع ماء
الرشب (السبيل)بام يف ذلك ارتداء وتعليق السواد ورفع
رايات احلزن».
النهضة ضد الباطل
واض��اف الف ّتال قائال :ا»جلميع متفق عىل ان��ه ال توجد
هنضة بكل هيكليتها وكيفيتها وتوجهها ومعايرها متاثل
هنضة احلسني (عليه السالم) التي انتفض هبا ضد الباطل
واالنحراف ودعا من خالهلا اىل العدالة واالنصاف وحتقيق
احلرية لكل البرشية».
التفاعل مع القضية احلسينية
مبينا :ان «مدينة كربالء هي نقطة الرشوع بالقضية احلسينية
ومنها تأسست مناطق أخرى لتكون نقطة رشوع ايضا ومن
خالل ذلك فال بد لالستعدادات أن ختتلف ،وان املجتمع
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الكربالئي متفاعل وذائب يف هذه القضية وهو أوىل واعلم
وأعرف بكيفية واقامة االستعدادات واملأتم لذلك فأن املعامل
جتدها قبل أيام من بدأ شهر حمرم وحتديدا بعد عيد الغدير
عىل خمتلف االصعدة سواء املؤسسات واملنظامت والدوائر
او عىل املستوى الشخيص وهذا يدل عىل التعامل والتفاعل
مع القضية احلسينية».
دور الشعراء والرواديد
ويلفت الفتال إىل أن «الشاعر احلسيني كان يتهيأ لكتابة
الردات والقصائد احلسينية قبل شهر من حمرم ونفس احلال
ينطبق عىل الرادود الذي ييئ قصائد معينة للمناسبة ألن كل
ليلة من ليايل الشهر العرش األوىل خمصصة ألحد الشهداء».
استقبال الشهر احلرام
وبدوره حتدث احلاج حممد اخلفاف قائ ً
ال :ان «حمرم احلرام
شهر اجلهاد والشهادة واالحزان لذلك كانوا اهايل كربالء
يستعدون ملقدمه ويرفعون شعارهم االب��دي املتضمن
حب احلسني (عليه السالم) وهلذا ترفع من نفوسهم احلقد
والضغينة والنزاعات واالختالفات واهلدف االوحد هو
اقامة مواكب العزاء واملجالس احلسينية بروح متفانية يف بذل
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العطاء املادي واجلهد اجلسمي وينتقل من جملس عزاء اىل
موكب سواء اكان من مواكب االطراف واملحال او مواكب
اصناف املهن والكسبة كالصياغة والقندرجية والصفارين
والتكمجية اىل جانب االط��راف مثاال عىل ذلك اطراف
املخيم وباب الطاق وباب النجف وباب السالملة واىل اخره
حسب مدينة كربالء التي حددوها يف هذه االطراف ،فيتهيأ
املجتمع الكربالء بتحضري املالبس والتوشح بالسواد يف كل
ارجاء املدينة بدء ًا باحلرضة احلسينية والعباسية حيث متتلئ
بالسواد وترفع االعالم وقطع السواد يف كل االماكن سواء
كانت حسينية او مساجد او مقرات املواكب باإلضافة اىل
اقامة جمالس التعزية».
صبغ املالبس
واضاف« :قديام ونظرا لرتدي الوضع االقتصادي يف البلد
بشكل عام فكان املستورد من املالبس قليل جدا واالعتامد
عىل املنتوج املحيل واالكتفاء بصبغ املالبس الشخصية سواء
رجالية او نسائية والتي كان يشتهر هبا املرحومان احلاج ما
شاء اهلل واحلاج علوان الصباغ ،حيث كان يعمالن يف قلب
مدينة كربالء يف شارع االمام عيل (عليه السالم) مقابل سوق

الكربالئيون كانوا
يعدّون العشرة األولى
من شهر محرم
الحرام أيام ًا لطلب
المغفرة والرحمة من
اهلل تعالى ،من أجل
المواساة واالقتداء
بذكرى شهادة اإلمام
الحسين (عليه السالم)

التجار الكبري (سوق العرب) وكان البعض من الذين ال
يملكون مبلغ (التصبيغ) ويقومون بأنفسهم يف البيوت
بصبغ مالبسهم».
نزول املواكب احلسينية
وأضاف ،أن «املواكب من ّأول أيام الشهر ُ
تنزل صباح ًا
بمواكب الزنجيل الرئيسة وتقدم موكب احليدرية ثم
املنتظر والزينبية ،اما مواكب املساء فالرئيسة منها مها
موكبا صنف القندرجية وهيأة القندرجية ويف الليل
تقام جمالس التعزية ،والعيون تنتظر اليوم الثاين بدخول
موكب متثيل تشابيه ورود االمام احلسني (عليه السالم)
واهل بيته الكرام إىل كربالء ،ولي ً
ال تبدأ مواكب االطراف
بإقامة العزاء ،ب��دء ًا من موكب الصفافري ثم البلوش
وباب بغداد وباب النجف وباب السالملة وباب الطاق
واملخيم والعباسية واخريا موكب مدينة االمام العباس
وينتظرهم اهايل كربالء والوافدين الستامع إىل الردات
احلسينية وخاصة السياسية املعربة عن مشاعر اجلامهري

بعدم رضائهم من الوضع السيايس لعموم االمة العربية
وفلسطني والعراق خصوص ًا ومعاداة االستعامر املتمثل
بأمريكا وبريطانيا».
مواكب خارجية
منوها :أن «هناك بعض املواكب التي كنا ننتظر مشاهدهتا
اضافة اىل مواكب اطراف كربالء هو موكب اهايل البحرين
لتميزه بطريقة النزول وكيفية الرضب عىل الصدر بشكل
خاص وكثري من الشباب العراقي يشارك فيه ،باإلضافة
اىل موكب اه��ايل القطيف واالحساء س��واء بالتعزية يف
املجالس او النزول اىل منطقة بني احلرمني الرشيفني»،
مضيف ًا أن «الكربالئيني كانوا يعدّ ون العرشة األوىل من
شهر حمرم احلرام أيام ًا لطلب املغفرة والرحة من اهلل تعاىل،
من أجل املواساة واالقتداء بذكرى شهادة اإلمام احلسني
(عليه السالم) الذي بذل كل يشء يف إعالء كلمة الدين
واملحافظة عىل النهج الرسايل الذي جاء به جده املصطفى
(صىل اهلل عليه وآله)».
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�سخــــــــــــــو�ص

ي�شتمع
للوهلة �لأوىل ..فقد كانَ كلُّ من يقر�أ �أو
ِ
ُ
للبيــت �ل�شعري �خلالــد (� ْإن كان دينُ حم ّم ٍد مل
ُ
ي�شتقــم – �إل بقتلي يا
�شيــوف ُخذيني) ،يعتقدُ
ْ
�أن قائلــهُ هــو �لإمــام �حل�شــني (عليــه �ل�شالم)
ً
ر�ئعــة يف معنــى
ج�شــدَ �شــور ًة
خ�شو�شــ ًا و�إنــهُ ّ
قــدم �شيــد �ل�شهد�ء
�لفــد�ء
�حل�شينــي ،وكيف ّ
ّ
�شبيل
(عليــه �ل�شالم) ج�شده لنه�س �ل�شيوف يف
ِ
جــده �مل�شطفــى (�شلــى �هلل عليه
�إحيــاء ديــن ّ
و�آلــه)� ..إل �أنّ هذ� �لبيت �ل�شعري كتبهُ �شاعر
كربالء �لكبري و�خلطيــب �لالمع �ل�شيخ حم�شن
�أبــو �حلــب (ر�شــو�ن �هلل تعاىل عليــه) وجرى
على ل�شان �ش ّيد �شباب �أهل �جلنّة ،ناطق ًا بحجم
�لق�ش ّيــة �لإلهيــة و�ل�شفر �لعظيــم �لذي ّ
خطه
�خللــود على �شفحــات تاريخ كربــالء ّ
�ملعظمة،
يف معركــة �نت�شــار �لدم علــى �ل�شيــف و�لكلمة
نعيق �خلائبني.
�لطاهر ُة على ِ

الشاعر الشيخ محسن أبو الحب الكبير (رحمه اهلل)

ٌ
موهبة �شعر ية وخطابية خ ّلدها
ذكر �حل�شني �ل�شهيد
ُ

ُ
ينطلق شاعرنا وشيخنا اهلامم حمسن أبو احلب (رحه اهلل)
والعزة ،حيث نشأ وسط
من أرومة املجد وعائلة الرشف
ّ
كربالئية ّ
حضورها املشع يف الوسط الديني
خطت هلا
عائلة
َ
ّ
وأنجبت خرية الرجال املدافعني عن الدين
واالجتامعي،
ْ
وإعالء كلمته ،ومن بينهم شاعرنا الذي مل يقف عند حدود
بسيد
الشعر فحسب وإنام أصبح خطيب ًا المع ًا وحاز َ
لقب ّ
كرس
قراء العراق ،واألعظم ما يف حياته وسريته العبقة أنّه ّ
ّ
موهبتيه يف الشعر واخلطابة خلدمة قضية اإلمام احلسني (عليه
السالم).
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�إعد�د /علي �ل�شاهر

عم األرسة والوليد
نِ َ
استوطنت أرسة (أيب احلب) مدينة كربالء املقدسة يف القرن
الثاين عرش اهلجري ،وهي تنتسب لقبيلة (آل خثعم) التي
كانت تقطن احلويزة ،واشتهر أفرادها بالفضل ،واألدب،
ونظم الشعر ،ومن بينهم شاعرنا اهلامم (الشيخ حمسن ابن
احلاج حممد أبو احلب) ،املولود سنة ( 1235ه�) ،أو قبلها
بعرش سنوات كام يقول حم ّقق ديوانه وقريبه الدكتور جليل
كريم أبو احلب ،وأما ُكنيته بأيب َ
احلب (بفتح احلاء) فبدأت
فزوده أحدُ األطباء
معه عندما كان مصاب ًا بمرض السعال َّ

بدواء من َ
احل ِّب ،كان حيمله معه ويعطي منه ملن يراه من
الذين أصيبوا هبذا املرض ،ومن ذلك احلني ُأطلق عليه هذا
اللقب ،وقيل أيض ًا أن التسمية تعود إىل أن أحد أجداده كان
مشهور ًا بتجارة (احلبوب) واكتسب منها هذا اللقب ،الذي
أصبح يرادفه اليوم لقب (الكبري) للتفريق بينه وبني حفيده
الشاعر الشيخ حمسن أبو احلب الصغري ،الذي سطع اسمه
هو اآلخر وأصبح كجدّ ه (أبو احلب الكبري) شاعر ًا بارز ًا
مفوه ًا.
وخطيب ًا ّ
يسطع نجم شاعرنا الكبري وسط هذه املدينة
وال غراب َة أبد ًا أن
َ
أنجبت خري َة الشعراء واخلطباء احلسينيني
املعطاءة التي
ْ
الالمعني ،وهي مدينة األدب والعلم والثقافة والفن ،والتي
شهدت أعظم ملحمة يف اخللود اإلنساين ّ
سطرها بدمائه
ْ
اإلمام سيد الشهداء (عليه السالم) وأبناؤه وصحبه الكرام،
مر
فبقيت حيث هذه الدماء طر ّية واألفكار تتوالدُ عىل ّ
السنني متوزّ عة يف عقول ونفوس كل من سكن كربالء أو
زارها وقرأ عنها وعن بطوالهتا العظيمة.
أما ما يتع ّلق بعلمه وأدبه فقد ترعرع الشاعر (حمسن) يف كنف
أبيه فأواله رعاية وتوجيه ًا ،اال أن يد املنون كانت أرسع إليه،
وهو ما يزال صغري ًا يف حاجة إىل رعايته وحنوه وعطفه ،فنشأ
يتي ًام فقري ًا يف بداية حياته ،ليعرف بعدها أن الفقر ليس بق ّلة
َ
جعل
املال ،بل الفقري بعلمه وأدبه ،ولذا أغنى حاله عندما
وجهته صوب املحافل واملجالس األدبية والدينية التي كانت
فتى صغري ًا ،فنهل منها
مشهورة يف مدينته األم ،وهو ال يزال ً
َ
صنوف العلم واألدب والثقافة ،حارض ًا ومشارك ًا
رب
وخ َ
ثم
يف مساجالهتا ومناظراهتا التي كان تعقد بنسبة كبريةّ ،
برح ّ
أن وجدّ يف شعراء وشخصيات مثقفة ضا ّلته لسرب
ما َ
أغوار املعرفة والثقافة ،فتع ّلق تعلق ًا شديد ًا وتأ ّثر تأثر ًا كبري ًا
بالشاعر حممد عيل كمونة ،واحلاج جواد األسدي والشيخ
عمران عو ّيد والشيخ موسى األصفر والشيخ عيل النارص
وآخرين من نوابغ األدب واخلطابة ،الذين راح ينهل من
ِ
رضاب قوافيهم وأحاديثهم العطرة ،تأخذه حاسته الشبابية
ويصبح
وعشقه ملدينته مأخذ ًا كبري ًا لينمو هذا الشبل احلسيني
َ
واشتهر
اس ًام المع ًا يف ساموات اإلبداع اإلنساين ،فذاع اسمه
َ
خصب
بني الناس وهو مل يزل بعمر الثالثني عام ًا ،شاعر ًا
َ

أملعي ًا يشجو وينشد
املفردات والصور الشعرية وخطيب ًا ّ
بمحبة احلسني وآل احلسني (عليهم السالم) ،وهو
ويصدح
ُ
ّ
األثر البالغ الذي ظهر عىل أغلب شعره وجمالسه احلسينية
التي كان يرتقي منربها املبارك ،مدافع ًا عن أصل اإلسالم
املحمدي األصيل وخالصة عطائه وثمرته املتمثلة بأهل
ّ
البيت (عليهم السالم).
الشاعر الذي ما غادر احلسني يوم ًا
كتب الشاعر الشيخ حمسن أبو احلب الكبري ،قصائدَ يف غاية
َ
الروعة واجلامل ،وقف فيها عىل مضامني هامة من سرية أهل
البيت (عليهم السالم) وجهادهم وعزيمتهم ،إال َّ
أن القضية
احلسينية كانت هي األبرز بأن َّ
ذكرها أكثر قصائده
حيتل ُ
وكأن مرشوعه الشعري ّ
َّ
تركزَ يف ذكر سيد الشهداء
الوالئية،
(عليه السالم) ،فكان ديوانه البارز (احلائريات) ،الذي يقع
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يف (198صفحة) وح ّققه وأصدر طبعته األوىل الدكتور
جليل أبو احلب سنة  ،2003وكام يؤكد عدد من الن ّقاد
والباحثني بأن قصائد الشيخ أبو احلب يغلب عليها الناحية
الدينية ،ويكاد يكون ج ّله يف ِ
رثاء اإلمام سيد الشهداء (عليه
السالم) ،وأبرزها قصيدته التي أوردنا أحد أبياهتا يف مقدّ مة
حديثنا.
القيم ،كتب الباحث (عيل كاظم املصالوي)
ويف بحثه ّ
دراس��ة -سامها (دي��وان الشيخ (حمسن أبو احلب الكبري)
دراس��ة يف املوضوع الشعري) ،والتي أش��ار فيها إىل ّ
أن
شاعرنا أبو احلب الكبري «قد حظي بمنزلة أدبية رفيعة يف
عرصه ،فقد ذكره كثري من املؤلفني وأصحاب الرتاجم،
واثنوا عىل موهبته الشعرية واخلطابية فقد كان – رحه اهلل –
خطيب ًا وشاعر ًا متمكن ًا يف كليهام .ذكره صاحب كتاب أعيان
الشيعة بقوله..« :أحد األدباء الوعاظ الذاكرين للشهيد
يف كربالء املشهورين وله قراءات مشهورة يف ذكر مصيبة
احلسني(عليه السالم) ،»...ولعل لفظة (القراءات) تعني
أطوار النعي التي كان يستعملها يف جمالس العزاء احلسيني.
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وقال فيه صاحب معارف الرجال انه «كان فاض ً
ال أديب ًا
بحاثة ثقة جلي ً
ال ،ومن عيون احلفاظ املشهورين واخلطباء
البارعني ،له القوة الواسعة يف الرثاء والوعظ والتاريخ،
وكان راثي ًا آلل رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله) وشاعر ًا
جميد ًا ،حرضت جملس قراءته فلم أر أفصح منه لسان ًا وال
ابلغ منه أدبا وشعر ًا».
نصه« :شاعر
وقال فيه صاحب البيوتات األدبية يف كربالء ما ّ
شغل األوساط األدبية صيته ،وعم املجالس العلمية ذكره،
وطبقت أرجاء املدينة شهرته شاعر بارز و واعظ قدير.»..
ثم قال فيه «انه شاعر املأساة ،أوقف شاعريته عىل تصوير
معركة الطف املرشقة تصوير ًا رائع ًا ورهن نفسه عىل ان
يكون القيثارة اخلالدة الن يرنم وقائع البطولة والبسالة التي
كشفت عنها ارض الدماء الزكية فقد راح املولعون هبذا
النهج من خطباء وشعراء يتغنون بغرر قصائده ويعقدون
األندية واملجالس رغبة منهم يف ترديد هذه األحلان ومتجيد ًا
بذكرى أيب الشهداء وإعجابا بمعاين الفداء وستظل هذه
القيثارة موئل عشاق الطفوف».

ووصفه صاحب معجم رجال الفكر واألدب بانه «فاضل
أديب وخطيب شهري وشاعر ال يشق له غبار ،احد شعراء
كربالء وحفاظها املشهورين يف عرصه».
ففي إحدى قصائده التي تندرج ضمن قصائد (الط ّفيات)
املولعة بذكر اإلم��ام احلسني (عليه السالم) ومصائب
عاشوراء األليمة يقول أبو احلب (رحه اهلل):
ُقتل احلسنيُ فجدِّ دوا حزن ًا
ِ
ملصابه ثوبا
وجتلببوا
ِ
أجله كمد ًا
من مل يذب من

أصاب من الصفا قلبا
فلقد
َ
وأرى الصفا ينهدُّ منصدع ًا
هو حني يذكر يو َمه الصعبا
َ
ُ
الزمان لنا
يوم ًا جيدِّ ده
يابس حزنِنا رطبا
ُ
فيعود َ
األيام مشفق ًة
متيض به
ُ
ِ
هبوله ذوبا
تذوب
أن ال
َ
حتى تعود به فتحسبه
ما غاب أو ما زارنا غبا
تقضون آل حممد عطش ًا
ّ
ويلذ قلبي بعدها رشبا
وإىل جانب قصائد الط ّفيات التي احتواها ديوان الشاعر
كتب أيض ًا قصائد عن األخوانيات
أبو احلب الكبري ،فقد َ
واملناسبات ،فض ً
ال عن قصائد الرثاء ،لتأيت بعدها قصائده
الشهرية املعروفة بشعر االستنهاض واملقصود هبا كام يبني
الباحث عيل املصالوي «تلك القصائد أو األشعار اخلاصة
املوجهة إىل اإلمام الثاين عرش من أئمة أهل البيت (عليهم
السالم) الستنهاضه والتعجيل بخروجه وطلب نرصته
واالنتقام من الظاملني الذين ملؤوا األرض ظل ًام وجور ًا
ُّ
فيحل هبم القصاص العادل وين ّفذ إرادة السامء فيهم»،
فض ً
ال عن قصائد يف جمال املديح واملوضوعات الشعرية

باهبا
و أنا املدي��نة وابن عمي ُ
ُ
تدخ�ل
هل من سوى الباب املدينة
أنا من ع ٍّ
يل وه�و منِّي مث�لام
هارون من موسى ف���ال تتع َّللوا
نبويت م�ا مل تكن
يا ق�وم ان َّ
ُ
تكم���ل
فيها والية حي��در ال
احلسيني ،فال تقل
أما بالنسبة خلطابته وارتقائه للمنرب
ّ
ومتفوه بليغْ ،
بل أنه عرف
شأن ًا عن مكانته كشاعر بارز
ّ
كيف يزاوج بني شعريته وخطابته ،أو أحدمها خدم اآلخر
وتساوقا مع ًا خلدمة القضية األبرز التي نذر (الشيخ أبو
احلب) عمره ألجلها ،فكان حسيني ًا يف كل يشء ..ح ّتى يف
ذكره ،فال يمكن أن ّ
تطل عىل سريته أو تتلهج به دون أن
تقول (احلسيني الالمع) أو (الشاعر احلسيني) أو (اخلطيب
احلسيني) ..هكذا من دون أي رتوش أو مقدّ مات.
وفاة مبت ّلة بالدمع
تويف الشيخ حمسن أبو احلب (رحه اهلل) عام (1305ه�) عن
ّ
الطف
ثامنني عام ًا ،قضاها يف خدمة الدين وذكر مصائب
األليمة.

األخرى التي احتلت اجلزء األقل من مساحة ديوان شاعرنا
الكبري.
ضمن
ومن قصائده التي تسمى بالغديريات أو تدخل
َ
قصائد املناسبات ،يقول (رحه اهلل):
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مقاالت

�حل�شني ..
A

قضية وفكر ومنهج
ضحى بكل ما يملك وما يملك كبري وكثري قد
ّ
تعيينا احليلة وال نعدّ ه ،فلم ُي ِ
بق لنفسه شيئا ،وجاد عن يقني
راسخ حدّ الرمق االخري ولو كان ما هو خلف ذلك لضحى
به عن طيب خاطر ،فهو اجلواد ولقد حسم أمر سخائه منذ
البدء؛ فانبجس بذ ً
ال أصي ً
ال حتى انبهر الكرم ذاته من بذله
والذ اجلود به عىل استحياء! ومل ينس وهو يف خضم املحنة
حتى االعداء من كرم عطاياه ففاضت عيناه عليهم نب ً
ال
يتجيشون لقتاله!
ألهنم ّ
فأي نفس كبرية ..كبرية بإيامهنا تقف االوصاف عىل أعتاهبا
حائرة وقد ُأسقط يف يدها ،وأية روح عظيمة..عظيمة
بتسليمها ...بل أي ذات إهلية ضمتها جوانحه املقدسة إنه
شبل اهلل يف االرض من ذلك االسد!
ليعري سواد فعلتهم
فأي قتيل يبكي قاتليه ساعة قتله؟! ّ
ببياض بذله بفعل حاشاه أن ختالطه رغائب أرضية ألنه
كادح لوجه احلقيقة احلابية بكامهلا نحو اهلل ابد ًا منذ اقرتاهنا
ومل ال؟ فهو ملتقى لطائف الدوحة الفاطمية
بفعل االنسانِ ،
فبأي
املطهرة بالعلوية املعطاء «خيرج منها اللؤلؤ واملرجان* ّ
آالء ربكام تكذبان».
فعذر ًا ..وألف عذر فإن كلاميت املحدودة هذه ...أسرية قيود
التجسيد؛ لتقف اآلن عاجزة ،مذهولة أمام فضاءات مطلقه
حاء  ..سني
الروحي الالحمدود ،وإهنا واهلل حلروف جليلةٌ ،
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طالب �لظاهر

 ..ياء  ..نون ،قد نقشتها انامل الرحة عىل ساق العرش
بمداد من نور ..فتلثغها عفوي ًا شفاهنا املحبوسة بجبلتها
الرتابية دون ان تعي توهجات جوهرها املكنون ،وكيف
هلا ان تستجيب وهي االرضية الغارقة بالغفلة إلحياء نغمها
الساموي ..بام متثّله من مغاز للرحة بالعاملني فتستقي نفحة
جرسها املقدس من اسم اجلاللة بلفظي الرحن الرحيم...
بل إهنا ألنوار قدسية تستيضء هبا مالئكة السامء ،اكثر من
كوهنا مصابيح هداية تستنري هبا خطانا الراكسة يف وحول
اجلهل وال��غ��رور ،فض ً
ال عن عامها بطول غفلتها عن
وجوده بني ظهرانينا ،فام أجحدنا باحلسني ...ما اجحدنا
باحلسني ...ما أجحدنا باحلسني!!
ّ
ولتجف الكلامت وي��رق مدادها،
لتنكرس كل االق��الم
ولتخرس ألسنة القراطيس إن مل ِ
تقتف أثر النسغ اخلالد ابد ًا
يف احلسني؛ قضي ًة وفكر ًا ومنهج ًا ،ولتتواضع كل القامات
أمام سموق قامته النورانية املتصلة بالسامء اكثر من كوهنا
مغروسة يف طني هذه االرض ،فإنه مصباح اهل الساموات
ّ
ألجل وأسمى.
كام الشمس ألهل االرض ...بل إنه
السباقة؛ زاد ًا لعشق
فامذا نقدّ م بني يدي مائدة جوده وكرمه ّ
وزواد ًا حلرقة وهلف أفئدة
حمبيه وما ًء للهفة عطش قاصديه ّ
عارفيه ،لنيل رضا اهلل من بعد الفوز بشفاعته يوم املحول.
ان طرح السؤال جلدير به ان يثري مكامن اإلجابة ويف حماولة

االجابة فتح اب��واب حمتملة للعمل ويف نوايا ال��رشوع امل
الوصول للغايات السامية رشيطة اقرتاهنا بصواب املسعى
وإخالص النية من خالل استعانتها باهلل وتوكلها عليه.
ان فعل القلم خطري ومسؤولية الكلمة أخطر «وكانت
ّ
بغض النظر عن نوعها ومادهتا وأسلوب
يف البدء كلمة»
طرحها ،فبقدر املسؤولية اجتاهها والوعي ملضامينها وصدق
نشدان االهداف من ورائها بنبل الغايات؛ سيكون بالرضورة
مدى تأثريها وانتشارها فام كان هلل ينمو وما كان لغريه فإنه
كالزبد سيذهب جفا ًء.
ولو ساءلنا انفسنا ّ
عام قدّ مناه باملقارنة بام بذله احلسني من
تضحيات يف يوم الطف؛ لوجدناه ضئي ً
ال نوع ًا وربام كثري ًا ك ًام
ولشعرنا بالتقصري إزاءه مهام ُ
عظم ،وإذا ما قرنّاه بام رصفه
ويرصفه اآلخر يف الرتويج لرموزه عرب التأريخ لربز أمر

ان غفلتنا عن حقيقة الحسني وماهية
االهداف التي أستشهد دونها فيه نوع
من االستخفاف بحرمتها وذواتنا ،وان
متسكنا ابدا يف جانب القضية العاطفي
ّ
واالستمرار عىل ذلك نوع من االجحاف
لقيمته وعدم نضجنا
جدير باملالحظة ،فالعامل حياول أبد ًا تضخيم ابطاله ورجاالته
يف املجاالت كافة وإحاطتهم هباالت املجد أمثال دارون
لتبني
وماركس ولينني أو نيتشه ،وإذا ما قيسوا مجيعا باحلسني ّ
البون شاسع ًا بينهام ،أفيطال حضيض الثرى وجه الثريا!
إال إن صنع البهارج االعالمية حول حقائقهم العادية ديدهنم
بينام العكس نعيشه يف واقعنا أبد ًا ملاذا؟!
فمن هذا ومن ذاك ..بل ما قيمة هذا وذاك ازاء احلسني؟!
ان غفلتنا عن حقيقة احلسني وماهية االهداف التي أستشهد
متسكنا
دوهنا فيه نوع من االستخفاف بحرمتها وذواتنا ،وان ّ
ابدا يف جانب القضية العاطفي واالستمرار عىل ذلك نوع من
االجحاف لقيمته وعدم نضجنا ...وربام اتضح يشء آخر

غاية يف الدقة واحلساسية وقد ال يقل امهية عن االول؛ وهو
اننا مازلنا نأسى عىل مظلوميته ونلعن الظلمة من مستبيحي
حرمة رسول اهلل يف قتله ونحن يومي ًا نشارك دون دراية يف
ٍ
ذلك الظلم وتلك االستباحة
بكيفية ما ،أفهناك ظالمة أشدّ
من ظلم االقربني من الشيعة واألتباع واملوالني ،وإجحافا
اقسى وطأة من إجحاف العارفني!!
فإذا ما كان (الفضل ما شهدت به االعداء) فإن الظلم الظلم
ما استغفله األصدقاء ،إذ ًا فالسؤال املطروح ها هنا :ما عسانا
ان نقدم من اعامل ابداعية تكرس طوق العادي وال تنحرش
ضمن املألوف يف خدمة قضية كربى ذات امتدادات متشعبة
ومتداخلة سوا ًء يف مغازيا الدينية او الثقافية او السياسية
كوهنا قضية وجود كقضية االمام بام حلته من االبعاد الكونية
كفكرة و دمعة؟ او الفكرة والدمعة مع ًا؟
باعتقادي املتواضع اقول :لقد آن االوان وأزفت الفرصة
لتجاوز مرحلة التأصيل الشعوري بأبعاده البسيطة وحرصها
يف حماوالت إثارة الشجون وقد امتدت طوي ً
َّ
وجل غايتها
ال
االبكاء يف الوقت الذي نحن احقّ بالبكاء ذاك ال احلسني!
ٍ
بطريقة ما،
وأعتقد أيض ًا ان عىل النخبة املؤمنة التفكري اجلدي
للعبور يف التناول نحو اآلفاق الفكرية يف القضية خاصة يف
ظل ما نشهده ويشهده العامل اليوم من االنفتاح الواسع التي
أتاحته وسائل االعالم احلديثة وتقنيات االتصال املتطورة يف
تقريب املسافات بني شعوب االرض وردم الفواصل بني
االنسان واإلنسان.
إذ ًا ستكون القضية بال ادنى شك رسيعة االثر يف اآلخر ،اذا
ما وجدت لغة اخلطاب املشرتك معه بموضوعية الطرح الفني
لألبعاد االنسانية العالية التي انطوت عليها قضية احلسني
العاملية وحقيقة استشهاده من اجل ترسيخ قيمها وتأصيلها
يف ارض الواقع بعد ان ك��ادت تطاهلا خمالب التحريف
فحملها أمان ًة يف اعناقنا وأعناق االجيال القادمة
واالنحراف َّ
الالحقة لثورته املباركة وهنضته االهلية لالعتبار بمبادئها
السامية من خالل إحياء امرها بفهمها وتفهيمها والتبليغ
بك ِ
ُ
نه رسالة السالم الضخمة التي حلتها رغم تضمخها
بدمه الطاهر ودماء شيعته املستباحة لآلن ،املحتشدة بالرؤى
الكونية وبثها للعامل امجع ليكون فكر ُه يف السامء ،مصباح
هدى ،وحبه يف االرض سفينة نجاة.
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ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

سِفــرُ
حيدر �ل�شالمي
َ
ـــــب
بـــــيـــــنـــــي
وبــــــيــــــنــــــك يف �لــــــــهــــــــوى َنــــــ�ـ َـــــشـ ُ
بـــــــيـــــــنـــــــي وبــــــــــيــــــــــ َنـ َ
ٌ
فـــــــــــكـــــــــــرة ودم
ـــــــــك
ــــــــك حـــــــــــا ِمـ ً
ومــــــــتــــــــى �أتـــــــــيـــــــــ ُتـ َ
ــــــــــال طـــلـــبـــي
ولـــــــــديـ َ
ــــــــك �ألــــــــفــــــــي حــــــاجــــــتــــــي ُقــــ�ــــشــــيــــتْ
لــــــقــــــد ��ــــــشــــــتــــــبــــــاحــــــو� �ـــــــشـــــــ ّيـــــــدي وطــــنــــي
َ
حـــــ�ـــــشـــــدو� �لألـ
ــــف ُز ِرعـــــــــــــتْ
ــــــــــــــــوف بـــــنـــــا�ـــــشـ ٍ
و�لـــــــــقـــــــــ ّبـ ُ
ـــــــاء و� �أ�ـــــشـــــفـــــا
ــــــــة �لـــــــ�ـــــــشـــــــ ّم ُ
كـــــــيـ َ
ــــــف ��ـــــــشـــــــتـــــــطـــــــا َع ميـــــ�ـ ُّــــشـــــهـــــا َو�ـ َــــــشـــــــر
كــــــــانــــــــتْ َعـــــــريـــــــنـــــــ ًا لــــلــــ ُتــــــــــــــقــــى �أبــــــــــــــد ً�
مـــــــــــــــــاذ� �أُحــــــــــــــــــــــــــــــدِّ ُث �ــــــــشــــــــ ّيــــــــدي ومبـــــــا
�لــــــــنــــــــاطــــــــقــــــــونَ جــــــمــــــيــــــ ُعــــــ ُهــــــم �ــــشــــكــــتــــو�
و�حلـــــــــا ِكـــــــــمـــــــــونَ جـــــمـــــيـــــ ُعـــــ ُهـــــم �ـ َـــــشــــــ ِهــــــدو�
ــــــــــــر ُب ملّــــــــــا �أُخــــــــــــــــــــربو� �ـ َـــشــــجــــبــــو�
و�لـــــــــــــ ُعـ
ْ
ــــــب
و�جلـــــــــــــــــــا ُر ذو ُقـــــــــربـــــــــى وذو َجـــــــ َنـ ٍ
ٌ
�ـــشـــقـــ�ـــشـــقـــة
ُعــــــــــــــــــذر ً� �أبـــــــــــــا �لأحــــــــــــــــــــــر� ِر
ُعــــــــــــــــــــــــذر ً� فـــــــقـــــــد عــــــــــــــــــــادتْ حمــــــ ّمــــــلـ ً
ـــــة
َ
ملّــــــــــــــا ر�أتْ
دم
ـــــــــــــر�ق
�نَّ �لــــــــــــــعـ
ٌ
ــــــل تــــــــــدّ عــــــــــي عـــــــربـــــــ ًا
جــــــــــــــــــــاءتْ بـــــــلـــــــيـ ٍ
ُعـــــــــــــــذر ً� �أبـــــــــــا �لـــــفـــــ�ـــــشـــــلِ ��ـــــشـــــتـــــبـــــدًّ بــــِـــنـــا
ُ
عــــــــــــا�ــــــــــــشــــــــــــور�ء جـــــ َّمـــــعـــــنـــــا
ـــــــــــــــــــــري�ث
مـ
َ
و�ـــــشـــــهـــــيـ ُ
خــــــيــــــل و�إ�ـــــــــشـــــــــطـــــــــر� ُم ِخــــبــــا
ــــل
ٍ
يـــــــــا �أر�ـ َ
ـــــــــور�ء مــــــــعــــــــذر ًة
ــــــــــــــــــــس عــــــــــا�ــــــــــشـ
َ
�أ ّمــــــــــــــــــا ُحــــــ�ــــــشــــــني ٌ فـــــــارتـــــــقـــــــى َد ُمـــــــــــــــهُ
و�لـــــ�ـــــشـــــيـــــعـ ُ
ــــة �لأحــــــــــــــــــــــر� ُر قــــــــد جــــنــــحــــو�
ــــري َلـــــ ُهـــــم
و�أ�ـــــــشـــــــتـــــــوحـــــــدو� �إ ْذ ل نـــــ�ـــــشـ َ
ــــــــــور�ء مــــــئــــــذنـ ٌ
ـــــة
ــــــر عـــــــــــا�ـــــــــــشـ
يــــــــــا �ـــــــشـــــــفـ َ
َ
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وحــــــــــديـ ً
ـــــــــــــر ُب
ــــــر َطـ
ـــــــــث َوجـ
ٍ
ِ
ــــــــــــــــد �ـــــــشـــــــاعـ ٌ
أدب
يـــــعـــــيـــــا بـــــــو�ـــــــشـ ِ
ــــــف جــــــمــــــا ِلــــــهــــــا �ل ُ
َ
َ
ـــــب
هـــــيـــــهـــــات ُيـــــــر َفـــــــ�ـ ُــــــس عــــــــنــــــــدَ َك
�لـــــطـــــ َل ُ
ويــــــطــــــيــــــب �إنْ عــــــاتــــــبــــــ ُتـ َ
ـــــب
ـــــك �لــــــ َعــــــتـ ُ
ُ
و�ـ ِــــــشـــــــعـــــــا ُر �أهـــــــــــــلِ ُ
(لغـــــ�ـــــشـــــب)
ـــــــم
ُ
�حلــــــــكـ ِ
ــــــب
ـــــــــــــــــــــس مــــــــعــــــــتــــــــو ِه بـ
ِ
يف ر�أ�ـ ِ
ــــــــــــه َعـــــــطـ ُ
ـــــــــــد هُ ــــــــــــدِّ مــــــــــــتْ وكــــــــنــــــــوزهــــــــا نــــهــــبــــو�
قـ
ْ
ـــــر �لـ َ
ــــــــب
ــــــــذهـ ُ
فـــــــاأ�ـــــــشـــــــتـــــــعـــــــربتْ فــــــتــــــفـ َّ
ـــــجـ َ
لــــــــــو �إنَّ �آ�ـــــــــــــــشـــــــــــــــاد ً� لـــــــهـــــــا وثـــــــبـــــــو�
و�خلـ َ
ُ
ـــــــــب
ـــــع �لأ�ـــــــــشـــــــــعـــــــــا ُر
ذ� تــــــنــــــفـ ُ
ـــــــــطـ ُ
ُ
ـــــــب
� ّل �أنــــــــــــــــا
و�ملــــــــــــــــــــــوت و�لــــــــ�ـ َـــــــشــــــــ َغـ ُ
ـــــــم ذهـــــــبـــــــو�
ـــــــم لــــــــعــــــــرو�ـ ِـــــــشــــــــ ِهـ ْ
لـــــــكـــــــنّـــــــ ُه ْ
ــــــدهـــــــا �نـــــقـــــلـــــبـــــو�
ــــــم مـ
ـــــــــــن بـــــــعـ ِ
ْ
لـــــــكـــــــ ّنـــــــ ُهـ ْ
ـــــــــــال و�نــــ�ــــشــــحــــبــــو�
�ـ َــــشـــــ َمـــــتـــــو� ِبـــــنـــــا يف �حلـ
ِ
َ
ــــب
ــــــــــــــــــرتْ ذلـ
ـــــــــــــــــــــدرتْ وقـ
هُ ـ
ِ
ـــــــــــــك �لـــــ�ـــــشـــــبـ ُ
ّ
ـــــــب
يف جــــــــــ ِيـ ِ
ـــــــــدهــــــــــا ملـــــــــحـــــــــ َّمـ ٍ
ــــــــد َحــــــــطـ ُ
ُيـــــحـــــيـــــي �لـــــــر�ـــــــشـ َ
ــــــول فــــــتــــــنـ ُ
ـــــب
ـــــزل �لــــــ ُكــــــ ُتـ ُ
وبــــــــريــــــــئـ ٌ
ـــــــرب
ـــــــة مـــــــــن ِحــــــــقـ ِ
ـــــــدهــــــــا �لــــــــعـ ُ
ـــــــــــــر �لـ َ
ـــــب
َح
ـــــب ُمــــــلــــــ َتــــــ ِهـ ُ
ــــــظـــــــمـــــــا فــــــالــــــقــــــلـ ُ
ُّ
ـــــــــر ُب
وتــــــنــــــا�ــــــشــــــلــــــتْ بـــــــدمـــــــا ِئـــــــنـــــــا �لــــــــــ ُكـ َ
ُ
ـــــــــــات وكــــــــ ُّلــــــــهــــــــا �ـ َــــــشـ َ
ــــــب
و�لــــــــــــذكــــــــــــريـ
ــــــخـ ُ
ــــب
ملِ َــــــــــــن �لـــــ�ـــــشـــــحـــــايـــــا �لـــــــــيـــــــــو َم ُتـــــ َتـــــ�ـ َــــشـ ُ
ومـــــــــــن �ـ َـــشــــحـــــِــــبــــو�
وتــــــتــــــابــــــ َع �لــــــقُــــــربــــــى
ْ
ـــــم حــــــتــــــى �أ َّنــــــــــــ ُهــــــــــــم ُنــــــ ِكــــــبــــــو�
لــــــلــــــ�ـ ِـــــشــــــلـ ِ
عـــــــــــــــــامل بـــــــالـ ُ
يف
ـــــر ُب
ــــــم َيــــــ�ــــــشــــــطـ ِ
ــــــظـــــــلـ ِ
ٍَ
ــــــــــــــب
ــــــــل بــــــهــــــا َز َغ
مـ
ــــــــس جـــــــــربيـ ٍ
ْ
ـــــــــــن ريـــــــــ�ـ ِ
ُ

لتكن ُّ
ْ
كل هاماتنا جديرة بسم ّو شهادتك

ني� ،ليوم ت َن ُ
يا �شيدي يا ح�ش ُ
زل على كربالء من �ل�شماو�ت �لعلى،
ـاء توؤ�خي �لأر�ــس و�ل�شماء ..و�جلي�س �لبي�س �شينطلق يف
دمـ ٌ
عا�شرك �لذبيح� ...أنا ،ذ�هب �ىل  -ف�شحتي -قريب ًا من حامل لو�ء
طفك� ،أنتظر �شاعة �لند�ء لعل ّني �أموت بدمائي تت قبتك �أو بني
جد�ر �شريحك �أو �أ�شفل �أقد� ِم ز�ئريك ..و�أ�شرخ باأعلى قوة للجزع
ل�شمك �لعظيم – يا ح�شني -و�أبوح لك بال�ش ِر ما بقيت حي ًا ع�شى �أن
�أكون جدير ً� ب�شم ُّو َك �لعايل� ..أيتها �لروح �جلزوعة كاأنك خنجر�
أح�س به يف �لقلب مغروز�..
�شلد� ،لو �أ�شتطيع �أن � ّ
�شيدي� ،أ ّيها �حل�شني� ،نّ ّ
��شعة نورك �ل�شماوي �ملتوهج ،تهدينا يف
بال�شفاعة
هذه �لليايل �حلزينة موتك �لــذي يحيينا ..تغمرنا
ِ
�لأكيد ِة يف يوم مذبحك ،و�أحييت �ر�دتنا يف يوم مذبحك..
�أي ّتها �لليلة �جلزوع ،يا �أم �لحز�ن و�لوجاع �ملوؤملة ،يا ليلة �لنف�س
�لخري لريحانة ر�شول �لن�شانية؛ لأنت مر�شعة �جلزع لعا�شقي

ح��ي��درع��اش��ور

�شهيد عا�شور�ء ...يف �شبيلك �شارت �ملن ّية مر�شعتنا ..يف �شبيلك
يع�شل لنا مر�رة �حلياة� .لن�شان
�شارت �ملن ّية �لكنف �لعذب �لذي ّ
�لبي�س �لذي وهب دماء �لعقيدة و�ملذهب ك ّلها؛ لكي يعرف �لن�شان
�أنه �ن�شان..
�أي ّتها �ملو�كب �ملعزية ،يا مدينة �حل�شني و�ل�شادة ..ل �شوت يعلو
على �شوت �ل�شعائر� ،شوت �حل�شني هو �لعلى ..يا �أر�ــس �لطف،
بوح ب�شوت �ملــوت ،فكل �ملوت مع
لن�شيمك �ملمتلئ ب�شيق �ل�شدور ٌ
�ملوت يجاور حدّ �ملوت ...و�شريى �لعامل ذ�ت يوم �أين يكمن �ل�ش ّر..
�ن �حلا�شر لياأخذ درو�ش ًا مع ّتقة من ط ّفك �لد�ئم ،فاأنت مر�آة من
ل ميوت � ً
أبد ..فمن يقول كربالء ،يقول ح�شني� .أقو�ل ت�شكب روح
�لروح يوم مقتلك..
بف�شل قر�بني �لرجولة �لتي قدّ متها ليبقى �ل�شالم
�شيدي،
ِ
و�لإن�شان حر ً� ،ولتكن كل هاماتنا جديرة ب�شم ّو �شهادتك...
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الحلقة الثانية

ُ
الحر..
صوت ِّ
ُ
صوت الحرية الخالد
طالب عباس الظاهر
داخلي للحر
منلوج
ٌ
ٌّ
� ْ
�لنف�س حينما ت�شتهي �أمر� ،ويغريها ع�شق �لدنيا� ..لغائر
أجل ،هي
ُ
عميق ًا يف جبلتها �لرت�بية؛ فت�شوق ما تتاج من �لتربير�ت ..بل
وبكل ما �أمكنها �لو�شول �إليه ..بو�شو�شة �إبلي�س ،وتزيني �ل�شيطان
لقبيح �لفعل و�لقول ،وترتي�شه بالأوهام ..ليبدو قبحه للعيون �لرمد
جمي ًال! وهي تدرك جيد ً� خطله ،لكنها تظل متم�شكة باأوهى خيط
�أمل ،ع ّلها تهدّ ئ من عميق �شعورها بالذنب ..لتحقيق ماآربها ،ومن �جل
�لفوز بلحظة فرح عابرة ت�شيفها لركام �آثــام �لنف�س ،فال تت�شب
جيد ً� لعاقبة �لفعلة ،ويخفى عنها من يكون على �لطرف �لآخر وهو
و ُّ
يل �هلل ،فيهون عليها فعل �أي �شيء مهما كان مهو ًل ،بعد جر�أتها على
هذي �لقد�شية يف هذ� �لتن�شيب لأوليائه.
الراوي:
هذ� �حل�شني خام�س �أ�شحاب �لك�شاء ،و�شيد �شباب �أهل �جلنة ،و�بن
علي وفاطمة �أعظم �أبوين ،عرفهما �لتاريخ �لب�شريُ ..مـذ قال �لرب
�جلليل لأبي �لب�شرية �آدم وزوجه حو�ء� :هبطا لالأر�س ،و�تخذ�ها
م�شكنا ..بعد �أن تاب عليهما ،بف�شل كلماته �لقد�شية �لتي �أوحاها لهما
وهم :فاطمة و�أبوها وبعلها وبنوها ،فلم يب�شط �أر�شا ول رفع �شماء
�إ ّل بحب هوؤلء �خلم�شة� ،لكامن علمهم يف �لغيب من قبل �خللق لهذه
�لأكو�ن ،حينما كان �أبونا ومل يزل بعد ما بني �لطني و�ملاء.
منلـوج د�خلي للح ّر:
لكن ها هي بــد�أت تنـز�ح عن روؤ�ي غ�شاوة باطل ،وها هو ي�شفر عن
حر �آخر،
�أدر�نه ..بل وذ� قبح �شو�أته ،يدمغ بي �شهو �للحظة ..فاإذ� بي ٌ
ل ي�شبه َمـن كان قبيل �شويعات ل غري �ملخدوع ببهرج �لباطل وتزيينه!،
بذ�ك �لتاريخ �ملوبوء بالغفلة ،وكاأين �أ�شحو للتو مرعوب ًا من كابو�س
�شبات ��شتطال يف كهفي �مل�شحور ،لأفتح كوىً للنور �إ ّ
يل ،بعدما كنت �أقبع
بعيد ً� عني يف �جلزء �ملظلم! وبعدما غ ّلقت على نف�شي �لأبو�ب ،و�أخذ
بع�شي يناأى عن بع�شي ..بفعل و�شو�شة �ل�شيطان ،وتزيني هو�ي ل�شوء
فعلي وت�شريف ذ�ك ،حتى بلغت �لتعجب و�ل�شتغر�ب مني!.
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صـــوت الحـر:
ر ّباه ،قد حاول �إبلي�س ..بدهاء �بن مرجانة �ملعهود وتزيينه
للقبيح من �لأفعال �أن يلب�شنيه �شاعة غفلة ،و�ألب�شني طرفه
�لأدنى بالفعل ،حينما لفتني موجة �أ�شغاث �لأحالم ..وبع�س
ت�شب ملا
�أمان �شالة ،وقد �ن�شقت ور�ء عربدتها �ملاجنة دومنا ّ
�شيكون من بعد �نق�شاء �ملوقف ،ومتاديت ..متاديت معها كثري ً�،
لول بزوغ فجر �لربهان من �لأعماق �ل�شحيقة يف ذ�تــي ..من
دهاليزها �ملعتمة بالأهو�ء ،وو�شط حلكة ليلها �لأليل� ،نبثق
فجاأ ًة نــد�ء ّ
يـب�شرين باجلنة ..حلظة نقاء للنف�س ،و�شفاء
للقلب �نعدم نظريه ..باأ�شمى �آيات �لإ�شر�ق ،و��شتحمامه بقطر
ندى �لفجر �حلامل ،وجمال �شبابه ّ
�ملو�شح وجه �لوجود ..بطهر
غب�س للروح� ..لقد�شي �ملغزى �شاعة عزمت على مالقاة قافلة
�حل�شني و�أهل بيته و�شحبه خارج �لكوفة.
منلـوج داخلي للحر:
عجبا ،قلت مع نف�شيّ � :
حر! ،و�أنت خارج بخيلك
أتب�ش ُر باجلنة يا ُّ
ورجالك ،لإرعاب بنات ر�شول �هلل� ..أهل بيته ،وعيالت �شبطه
وحما�شرتهم ..ومنع ماء �لفر�ت عنهم ،وهو �لذي ت�شرب منه،
وترتع فيه كالب �ل�شو�د وخنازيره! فاأيَ خلد �أرجوه� ..أي خلد
ّ
�لت�شبث
ذ�ك يا حر! دون �أن تت ّوجهُ بفي�س دمك �ملوبوء بد�ء
ّ
وتخ�شب به �شيبات �شنينك �ل�شاحبات ،لكي تلقى
بهوى �لدنيا،
بالذب عن ول ِيه �لطاهر ،ودفاع ًا عن دينه �لأكمل،
�هلل �شهيد ً�..
ّ
دين �لإ�شالم� ..خلامت ملا ُبدئ ..و�لبادئ به ملا ختم؟! وكي تنام
نومتك �لأبدية قرير �لعني ..يف دفء �لطمئنان ،و�شكينة
�ليقني �لأبدية .

صـــوت الحـر:
�إل َم �أظــل �أنزلق نحو ذ�ت �لهاوية خطوة  ..خطوة ،فتلفنّي
متاهتها ،رغــم �إ�شعاعات هــذه �ل�شحوة �ملباركة ،و�شط هذه
�ملعار�شة من �أهــو�ء نف�شي ،و�إحلاحها �ملاكر لأن �أك ّمل م�شو�ر
�لطاعة لالأمري يزيد ولبن زياد وعمر و�ل�شمر ..وهي ل تعدو
�مل�شاندة للقو�ت �ملتاأهبة ،وتقدمي بع�س �لدعم لها دون �لدخول
�لفعلي معهم يف �ملعركة وهم بهذ� �لعدد و�لعدة �لهائلة ،فيكاد
�ل�شك يفقدين ر�شدي ،من �شو�ب ما �أف ّكر فيه ،وكي ل �أن�شاق
حقد ،ل ناقة يل فيه ول جمل ،ولكن ماز�ل ي�شمره �أبناء
خلف ٍ
�آل �أمية ،و�شيظلون كما يبدو لأبناء علي و�آل �لر�شول ،ول ..ولن
ين�شو� �لعد�وة ،لأنهم �أبناء �لطلقاء ،رغم كل �شعار�ت �لإميان
�لظاهرة ،بدخولهم دين �ل�شلم ..بال�شت�شالم!.
الراوي:
هي �شغينة متو�رثة �إذن� ،شبتت طوي ًال ،ثم تنا�شلت يف �أ�شالب �آل
ً
ر�ب�شة تت جلدها �ملتلون كاحلرباء،
حلقب متطاولة،
�أمية..
ٍ
منتقلة لالأبناء من �لآبــاء عن �لأجــد�د يف �لأرحــام �ملوبوءة
بالرج�س من �شاحبات �لر�يات �حلمر�ء ،وقد نبت حلمها على
�أكل (هندها) لكبد �حلمزة� ..أ�شد �لإ�شالم �لغالب ،وهي �لآن
تك�شر عن �أنياب �لغدر �ل�شاري بعروقها ً
ّ
ثانية� ..ملختلط مع دمها
�لأ�شود ،و�ملتنا�شلة �شهوته فيها مل�شغ كبد �بن ر�شول �هلل بذبح
ر�شيعه �لعط�شان بني يديه من �لوريد �ىل �لوريد ب�شهم حرملة
�لغادر!.
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روح الشهيد الشيخ (مقصد محمد محيسن الجبوري)
الى ِ

قربان مدينة القاسم

حيدر عاشور
الليل االنباري الهائج والبارد ،وبين شوارع الخالدية التي ّ
حطمتها زمر االرهاب الداعشي ،وقف
في
ِ
اعماق ِ
قائد فوج االمام القاسم ضمن تشكيالت لواء علي االكبر القتالي ،مفكرا بخطة تطهير منزل مفخخ ،وإنقاذ
أصحابه الذين اعدّهم (داعش) كدروع بشرية .وكثيرا ما تكون تلك الخطط على مستوى من الخطورة .وبينه
وبين نفسه يقول:
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 نحن أبناء املرجعية الدينية العليا مل نخلق إال لفك شفراتاخلطورة باملخاطرة وال نعرف طريقا للهزيمة أو الرتدد ،!..
نقشت عىل جبهات رؤوسنا الشهادة .ويردد يف كيان روحه
بل
ْ
ِ
العطشى للشهادة  :ال ّ
باملوت ،انطلق يف اجتاه
تفكر أيا الشيخ
الشهادة فهي تنتظرك .املرء ال يمكن ان يكون شهيد ًا اذا مل حيقق
يكحل به عيون املذهب والوطن...
انتصار ًا ّ
وطافت روحه اىل بدايات صدور الفتوى املقدسة ،وكيف خاض
أصعب املعارك يف -جرف الصخر ،وجبال حرين -حتى حترير
مدينة تكريت ويعد معارك اخلالدية يف حمافظة االنبار االرشس
بني املعارك .ورجع اىل واقع احلال كيف يمكن انقاذ أهل الدار
بأقل خسائر..؟ استنفر أبطال مدينة القاسم ّ أن اجلهاد بال شهادة
تقل قيمته علينا أن ننقذ أهلنا لتكرب قيمتنا يف االرض والسامء.
أنا الشيخ َ
(مكصد) تركت درويس احل��وزوي��ة ،واألكاديمية
وعائلتي املتكونة من مخسة اطفال وزوجة صاحلة التي حتسب
من الزينبيات .فأنا مؤمن ،اذا خرج االنسان يف سبيل العقيدة
واملذهب والوطن واملقدسات ،من ال��رضوري ان يرتك كل
ِ
استشهاده بكل فخر وعز ..اكتبوا ايا
يشء خ ّلفه ويكتب وصية

والثقافية ورعاية األيتام ويمتلك من اخلصال احلميدة ما جعلته
أخ ًا وصديق ًا لكل من يعرفه ,وأبا حنون ًا لكل أبناء مدينة االمام
القاسم ...حيثام حتتاجه جتده يف مقدمة الركب ,فهو الطالب
واألستاذ يف احلوزة ,واملبلغ يف مواسم اإلرشاد ,واألب والصديق
للمؤسسات اخلريية ,واملجاهد عىل سواتر العز والرشف بكل
شجاعة ووسامة.
خييم عىل رجال فوج القاسم من الطلقات النارية
بدأ اخلطر ّ
الطائشة ل�(داعش) اإلرهايب ،وبلغ السيل زباه ،فلم يعد يستطيع
ان يتحمل الشيخ ان خيرس كل املجاهدين ،انه ملشهد حمزن ..لو
سجل برشيط سينامئي ملا استطاع قادة احلرب احتامل قرار املوت
ّ
من أجل االخر .قرار أن يموت ليحيا االخ��رون .يشعرك أن
العام أصغر من ان جيد طالب عل ٍم يمنحك احلياة لتعيش .لعله
قمة الصفاء والقرار ان تكون قريب ًا من نفسك ،قريب ًا من اهلل؟!.
اذا كانت النفوس كبار ًا تعبت يف مرادها االجسام .هذا آخر ما
ردده بينه وبني نفسه ومن ثم اعلن ان يكون فدائي ًا .فلم يعد هناك
سيفجرون البيت مع
متسع من الوقت كان يعلم أن األوباش
ّ
اذان الفجر ال يمنحوهنم حتى قيام صالة الصبح..وألنه القائد

قمة الصفاء والقرار ان تكون قريب ًا من نفسك ،قريب ًا من اهلل؟! آخر ما
ردده قربان مدينة القاسم ثم اعلن ان يكون فدائي ًا...
االبطال وصاياكم كشهداء للمرجعية والعراق..
انتهى َ
(مكصد) من صالة الليل ،وعزم عىل فك لغز البيت
امللغوم بالقنابل البرشية .والتفت اىل املجاهدين يشدّ من ازرهم
قائ ً
ال:
ِ
بالشهادة ليكون مع أنصار االمام
 ال ريب أن كال منا حيلماحلسني (عليه السالم) ،وهو حت ًام طريق ُم ّيرس أمامنا اآلن.
سنحرر هبا أخوتنا وأخواتنا
فمهام تكن الشجاعة والطريقة التي
ّ
الذين جعلهم مرجعنا األعىل أنفسنا يف هذا املنزل ،علينا ان
نلتزم بالتعاليم االنسانية التي تعلمناها من املراجع العظام..
هذا االلتزام السمح والتعامل االنساين والرقة يف املحاورة مع
اجلميع كان بمثابة قائد حمنك يطاع أمره .وهذا ليس بغريب عىل
(الشيخ مقصد) فهو (ابن أجاويد) كام يقال .وقد ّ
غذته أرسته
الوالء للمرجعية الدينية العليا وحب الوطن منذ صغره ,وق ّلام
جتد ابن عائلة مبلغا ديني ًا وجماهد ًا ,ومهتام بالقضايا االجتامعية

واملرشف عىل الفوج ،انطلق نحو البيت كأنه عاصفة ممتلئة بقوة
اإليامن ،واندلعت مع الدواعش معركة عنيفة ،وعندما اهنار البيت
الح وجه الشيخ بوميض االنفجار وهو يشقّ طريقه عرب الغبار
مع اطفال صغار وام��رأة عجوز وشيخ طاعن يف السن .تقدّ م
أبطال القاسم صارخني :شيخنا سالمات .لكن شيخ َ
(مكصد)
كام حيلو ألهل مدينة االم��ام القاسم أن يسموه ..كان يلتقط
أنفاسه االخرية بني أحضان من أنقذهم ..فاحلقيقة املوجعة دخل
اىل البيت كاألسد ،وفتح الباب وجندل التكفريين وأخرج أهل
الدار ومن معهم وحلظة خروجه هبت عاصفة تدمريية فتحول
حلظتها اىل خيمة صلدة للجميع ،لكن العصف مزقه فامت شهيد ًا
صباح يوم األربعاء ..201٦ /8 /3 ،فمضيت روحه الطاهرة
ِ
بالدماء ..فكان االنفجار
اىل علياء السامء وجسده مرضجا
انتصار ًا لإلنسانية ،وروحه قربان ًا للمرجعية والوطن ولشجعان
فوج االمام القاسم.
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مر��شم عا�شور�ء وكربالء...
تشغل الفنانين في الغرب والشرق

�عد�د :ح�شني �لنعمة

يتناوب العديد من الرحالة والمستكشفين القادمين من شرق األرض وغربها ،على
زيارة مدينة كربالء المقدسة على امتداد تاريخها المبارك نظر ًا لمكانتها الدينية
والحضارية المميزة لدى المسلمين وحتى غير المسلمين في العالم أجمع ،فقد
شغلت لب الفنانين وراحوا يبدعون برسم معالم عاشوراء واخرين تفننوا برسم
معالم الحرم الحسيني المطهر ،وازهرت عاشوراء فيهم لوحات فنية وقصصا
ومسرحا وأفالما سينمائية ،لتفتح النوافذ لكربالء المسجونة بالدمع ،إليصالها لكل
الناس ،ألنها ثورة في سبيل اهلل وكرامة اإلنسان.
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لوحة للحرم �حل�شيني �ملقد�س بري�شة ر�شام
بريطاين يف �لقرن �لتا�شع ع�شر
وتنقل لنا (موسوعة كربالء احلضارية) يف املحور
التارخيي ،قسم التاريخ احلديث وامل��ع��ارص ،ج-1
ص 199صورة للوحة التي رسمها الرسام الربيطاين
الشهري «روبرت كاليف» ،من بني أبرز الشخصيات
الغربية التي زارت مدينة كربالء يف أواخر القرن التاسع
عرش ،إال أنه قام حينها برسم لوحة ملونة للمرقد
احلسيني الرشيف بكل تفاصيله فض ً
ال عن بعض
األجواء واملشاهد املحيطة به.
وعىل الرغم من أن زيارة «كاليف» ملدينة كربالء قد
ّ
وسكاهنا،
خلت من توثيق كتايب ملشاهداته للمدينة
والقيمة الدينية ملراقدها املقدسة ،أو حتى الوجه
احلرضي للمدينة كام حيلو للبعض يف معرض انتقاده
هلذه الزيارة ،إال أن اللوحة املرسومة حينها والتي
بقيت متداولة رقمي ًا حتى وقتنا احلارض هي شاهد حي
لرضيح اإلمام احلسني (عليه السالم) يف فرتة غابرة من
الزمن..

لوحات فنية لعا�شور�ء بري�شة فنانني عرب و�عاجم
و�جانب

ولكي تتجاوز حدود الزمان واملكان واالنتامء واللغة ،كان
لعاشوراء االثر الكبري يف الفن التشكييل كلغة عاملية ،تتجاوز
عوائق اللغات وتنفذ عرب العني اىل القلب املفتوح ،وتنعكس
عىل مرآته لتوصل رسالة اإلمام احلسني (عليه السالم) رسالة
االصالح وصوتا للحق والعدالة.
الفن ليس مجاليا فقط إنام هو وسيلة للتأريخ لتدوينه وتوثيقه،
ولقد كانت اجل��داري��ات واللوحات العاشورائية املحفوظة
خري دليل عىل ذلك ،إذ رسخت يف الذاكرة والوجدان احلدث
التارخيي وما تاله.

حيتفظ متحف (بروكلن) يف نيويورك ببانوراما حتمل
اسم (بطل كربالء) ،أطلق عليها الغرب االمريكي اسم
(( )The Battle of Karbalaبطل كربالء) وقد
مجعت مشاهد متعددة لواقعة الطف تم رسمها حسب
تقديرات اخلرباء اواخر القرن ( )19اوائل القرن ()20
اواخر حكم الدولة القاجارية وهي لوحة زيتية حتمل
توقيع عباس املوسوي.
واىل اهلند حيث ع��رشات اللوحات الفنية ابرزها
لوحة مائية ملجلس عزاء لييل يف شهر حمرم احلرام سنة
1700م حمفوظة يف مكتبة الكتب املقدسة يف بريطانيا،
ولوحة الفنان اهلندي (سواك رام) املحفوظة يف متحف
(فكوريا اند الربت) ومتثل موكب عزاء حسين�������ي يف
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مدينة باتنا اهلندية» ،ومن بني اهم اللوحات اهلندية ايضا
لوحة حمفوظة يف (دبلن – مكتبة تشيسرت بيتي) متثل تفجع
املسلمني الشيعة سنة 1800م .ويف القرن العرشين مئات
اللوحات رسمت بحرفية وتفنن واتقان ،تقصينا بعضها
كلوحة الفنان (عباس العالق) الذي قال عنها« :فكرة
اللوحة راودتني من عرش سنوات إال أن عظمة الواقعة
جعلتني أمام مسؤولية كبرية يف أن أبارش هبذا العمل الذي
استمر قرابة شهرين لساعات طويلة وكنت اضطر أحيانا
للسهر حتى الصباح لكي أمتكن من توصيف الواقعة».
وتابع «مل أستطع رس��م شخص االم��ام احلسني (عليه
السالم) واقعا عىل األرض ألين مل أتصور اإلمام يف هذه
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احلالة مرضجا بدمائه عىل الرغم من املخيلة التي متلكتني
حينها وإنام إشارة لفرس اإلمام حمارصا من قبل جيش عمر
بن سعد».
أما (عرص عاشوراء) لوحة للفنان االيراين املعارص (حممود
فرشجيان) جتسد عودة امليمون اىل اخليام وهو يمأل الدنيا
صهيال وكأنه خيرب بسقوط االمام (عليه السالم) أرضا ،أما
فرشجيان فهو فنان عاملي صمم شباك احلرضة الرضوية
الذي ازيح عنه الستار عام .2012
ومتثل لوحة (ملحمة السامء) للكربالئي املعارص الفنان
(حيدر عيل حسني احلسناوي) مشهدا واقعيا وجدانيا مؤثرا
من معركة الطف اخلالدة يف ارض كربالء ،تم معاجلته من

قبل الفنان بطريقة سوريالية من خالل مساحة اللوحة
االفقية وفضاءاهتا ليمثل توثيقا يرتك طابعا انفعاليا حسيا
لكل متلق متأمل لتفاصيل اللوحة وعنارصها.
ويصور الفنان االي��راين (حسن روح االم��ني) لنا بريشته
حلظة دفن اجلسد الرشيف لعيل االكرب (عليه السالم) وهو
حممول عىل قطعة قامش كبرية خمضبة من دمائه السائلة من
اوصاله التي قطعتها سيوف الظلم االموية.
فيام اتقن الفنان العريب (ي��ارس آل رض���وان) يف لوحته
(الطريق اىل كربالء) وهي لوحة رقمية قد فازت باجلائزة
االوىل يف املسابقة الفنية ملوقع (ديفان) علام اهنا ليست كباقي

اللوحات التي تعرب عن كربالء بل أراد (آل رضوان) من
خالهلا أن يوصل حادثة كربالء لبقية األديان بالشكل الذي
يستطيعون فهمها من خالله.
فيام استغرق الفنان اللبناين (برنارد رنّو) رسم لوحة تعبريية
يف وقت قيايس جدا مل يتجاوز ( )30دقيقة بشكل مبارش يف
افتتاح معرض حكايا الطف عام .2014
واخر لوحاتنا للفيف من الشباب البابيل من التشكيليني
العراقيني يف حمافظة بابل اثناء زيارهتم اىل العتبة احلسينية
املقدسة حيث اتقنوا بفنهم رسمة جدارية كبرية لواقعة
الطف ال زالت يف قسم اعالم العتبة املقدسة.
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مع َلم ح�شاري و�إرث تاريخي كبري
�لأحر�ر :قا�شم عبد �لهادي  /عد�شة :ح�شنني �ل�شر�شاحي

كربالء ت�سيء التاريخ

َ
عكد السادة...

حتتضن مدينة كربالء عدة مواقع اثرية وتراثية يعود تارخيها
اىل سنني من القدم حيث يفد اليها العديد من ال��زوار
والسياح ،ومن تلك االماكن االثرية القديمة يف كربالء
هو عكد (زقاق) السادة ،الذي يقع يف منطقة باب بغداد
بالقرب من الصحن العبايس املطهر ،وسمي هبذا االسم
نسبة اىل ساكنيه اغلبهم من السادة اخلدم العاملني بخدمة
مرقد أيب الفضل العباس (عليه السالم).
موقع العكد
وملعرفة املزيد عن عكد السادة تارخيي ًا واجتامعي ًا ،التقينا
أحد وجهائه السيد عادل أبو املعايل الذي حتدّ ث قائ ً
ال:
يقع زقاق عكد السادة يف منطقة باب بغداد بالقرب من
صحن سيدنا العباس (عليه السالم) ضمن افرع متعددة،
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ويعد عكد السادة الرئيس بالنسبة هلذه االزقة نظر ًا لطول
مسافته ولكثرة عدد سكانه وامتيازه بالشخصيات الدينية
واالكاديمية التي سكنته سابقا وال تزال ،وترتبط بحدوده
أو تعود اليه منطقتان ابتدا ًء من مضيف أيب الفضل العباس
(عليه السالم) وصو ً
ال اىل احلرم العبايس املقدس وينتهي
بسوق باب السالمة املعروف بإرثه وامهيته عىل املستوى
التارخيي.
فروع ثانوية
وهناك تفرعات قليلة وصغرية بالنسبة لعكد السادة وعىل
اجلهة اليمنى هناك فرع مطل يف هنايته عىل منطقة باب بغداد
وعىل اجلهة اليرسى املقابلة هناك فرع اخر يؤ ّدي اىل شارع
صاحب الزمان (عليه السالم).

مقام موسى بن جعفر
ويبني أبو املعايل أن عدد ًا كبري ًا من العوائل املعروفة سكنت
العكد ،فضال عن السادة اخلدم العاملني يف حرم سيدنا
ويضم عكد السادة يف جهته اليمنى
العباس (عليه السالم)،
ّ
مسجال
مقام ًا لإلمام موسى بن جعفر (عليهام السالم)
ّ
ضمن أوقاف دائرة حمافظة كربالء بحيث يقصده الزائرون
من كافة بقاع العامل.
منازل ذات رساديب
ً
وحتدث أبو املعايل عن البيئة العمرانية لعكد السادة ،مبينا أهنا
تكاد تكون ذات طبيعة متوسطة بالنسبة للمنازل وبعضها
قديم والبعض االخر منها حديث حسب طبيعة اصحاب
املنازل ،وتتميز منازل العكد باحتوائها عىل رساديب تقي
العوائل من احلر الشديد يف فصل الصيف.
بيوتات وشخصيات مهمة
أما اهم العوائل التي سكنت العكد فهي عائلة الرشويف
وكذلك بيت حسن ماميثة وكذلك بيت احل��اج حسون
الكلش وبيت السيد حود ال نرص اهلل وكذلك بيت اخلطيب
البارع الشيخ حمسن اب��و احل��ب وبيت السيد اح��د نعمة
الوكيل وكذلك السادة ال املعايل وحتديدا السيد موسى ابو
املعايل وايضا بيت احلاج اسامعيل كامجي وبيت احلاج عبد
الرحن املعامر وكذلك بيت ناجي اجلحييش وبيت السيد
هاشم القصري وايضا بيت السيد احد السيد ابو طالل وبيت

السيد حسن صايف الكليدار الذي كان نائبا لكيدار الروضة
العباسية املطهرة يف السبعينيات من القرن السابق وايضا بيت
السيد عبود ضياء الدين والسيد عباس ضياء الدين ،ومن
الشخصيات الدينية التي سكنت يف العكد لفرتات متعددة
السيد روح اهلل اخلميني (قدس رسه) اثناء فرتة اقامته يف
العراق ،وان اغلب سكان العكد كانوا من السادة اخلدم
وحتديدا يف الروضة العباسية املقدسة والبعض االخر كان
يمتهن املهن احلرة كالتجارة وغريها.
هجرة شبه مجاعية
ويف السابق كانت املنطقة سكنية خالصة وبمرور الوقت
حتولت بعض املنازل اىل معامل وخمازن كام هو عليه االن
بعد مغادرة الكثري من عوائل العكد املرموقة وحتديدا منذ
التسعينيات من القرن السابق نتيجة الظروف البيئية الصعبة
بعد حصوهلا عىل منازل ذات مساحات اوسع يف مناطق
اخرى.
إحياء ذكر أهل البيت (عليهم السالم)
وكانت تقام يف كثري من بيوتات املنطقة جمالس العزاء اخلاصة
بإحياء ذكر اهل البيت (عليه السالم) وحتديدا يف شهري
حمرم وصفر من كل عام يف دار السيد حود ال نرص اهلل
وكذلك يف بيت احلاج اسامعيل كامجي وكان الشيخ هادي
الكربالئي هو من يرتقى املنرب احلسيني آنذاك.
53

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar Weekly

ل�سنة  2020م

مقاالت

(�شكر� ل تكفي)...

هذا ما صرح به المنصفون عن مراكز الشفاء

بقلم :ح�شني �لنعمة

ارتاد أزقة مواقع التواصل االجتماعي وأرى جموعا غفيرة من المنصفين يصفقون لغني بنى بيتا لفقير،
ويشيدون بفنان تبنى يتيما ،واخر شيّدَ دارا للعجزة ،وصاحب قناة فضائية رمّمَ دارا آيلة للسقوط
وأثثها لعائلة تشكو ضنك العيش( ..لكن) هؤالء اين هم مما تقدمه المؤسسة الدينية؟! ،فقد يكن
السبب في عدم التفاتتهم! ،او ألن المؤسسة الدينية تعمل بمبدأ( ..أفعل الخير ..وال تجعل شمالك
تعلم ما أنفقت يمينك) ،أو بين االمرين أو غيرهما ..فخالل متابعتي الحثيثة لما قدّمته العتبتان
المقدستان منذ اعالن فتوى الجهاد الكفائي في محاربة داعش الى وقوفهما مع الشعب في
تظاهراته وتوجيهه بتوجيه المرجعية الدينية العليا ،وصوال الى أزمة البلد بجائحة (كورونا) ،فأنهما
لم يبخال بجهد أو معونة أو إغاثة للمتضررين من جراء الجائحة فراحتا تقدمان دعمها الالمحدود بدءا
من تسجيل اول اصابة في العراق.
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahr a r W eek l y

54

قبل التطرق ملا قدمته العتبة احلسينية املقدسة من خدمات
واهتامم جتاه املواطنني طيلة اجلائحة ،سأوجز احلديث عام
قدمته خالل االعوام املاضية من منجزات إنسانية وخدمية
عمالقة؟ ،فليس من اإلنصاف أن نبخسها حقها ولو بكلمة
شكرا ألن منجزها عراقي خالص ِ
مرشف حتققَ برعايتها
وكفاءهتا؟ ..وألن لنا حق التفاخر كعراقيني بطاقتنا الشابة
ورجالنا الصامدين يف وجه االزمات الذين مجعتهم املؤسسة
الدينية خلدمة االنسان ،فإنتاجهم الوطني والعالج املجاين
والتقنيات احلديثة والبنايات اجلميلة والبساتني املثمرة
والشوارع املشجرة ودور االيتام وكفالتهم ،ورعاية ذوي
االحتياجات اخلاصة اىل املدارس واجلامعات واملستشفيات
واخلدمات املقدمة للزوار ومنها اىل الصناعات الوطنية
بشتى صنوفها ،جيعل هلا علينا حق التفاخر ،والتباهي ،هذا
ما حتدث عنه العرشات من الوطنيني واملنصفني واملثقفني
ونزالء مراكز الشفاء التي افتتحتها العتبة احلسينية املقدسة
يف املحافظات العراقية موجهني تعبريهم ب�(شكرا ال
تكفي).
ومما ال شك فيه ،مثلام هناك وطنيون ومنصفون فهنالك
(االضداد) الذين جعلوا االحقاد سالحا يتبجحون به!،
ومل يلتفتوا إنصافا اىل تلك املنجزات كوهنا عراقية ،فمجرد
النظر بتجرد عن كل ميول وانتامءات وشوائب ومنغصات
ممكن ان حتجب شمس احلقيقة التي حرصوا عىل التصدي
لنورها بغرابيل تعتيمهم وإس��اءهت��م رغ��م وف��رة وكثرة
املستفيدين من مشاريعها االنسانية والوطنية ،اال اهنم ال
يطيقون السامع عن فخر الصناعة العراقية او ال يسعدهم
ذلك.
ومن مدن الزائرين العرصية الثالث ،التي كانت تستقبل
قرابة (عرشين مليون) زائ��ر ومواطن كربالئي سنويا،
اىل جعلها أماكن استضافة للمصابني بفريوس كورونا
واملالمسني هلم ،ومن مستشفى اإلمام زين العابدين (عليه
السالم) التي اسهمت بعالج املئات جمانا من جرحى
احلشد الشعبي واملتظاهرين والقوات االمنية ،اىل ما تقدمه
اليوم من خدمات طبية جمانية للمصابني يف منازهلم ،ومن
املساعدات االنسانية التي جتاوزت (سبعة مليارات) لعالج
حاالت مرضية لرشائح خمتلفة من املواطنني كان اكثرها
باملجان ،اىل توجهها بكافة طاقتها البرشية (طبية وهندسية
وفنية واداري���ة) لفتح مراكز الشفاء التي تصل سعتها
الرسيرية اىل ( )2000رسير ،يف حمافظات الوسط واجلنوب
فضال عن كركوك واالنبار واملوصل ،ومن قيام دار الوارث
للطباعة والنرش بطباعة مخسة ماليني كتاب لعام 2019

للعتبات املقدسة علينا حق التفاخر ،والتباهي
بها ،هذا ما تحدّ ث عنه العرشات من الوطنيني
واملنصفني واملثقفني ونزالء مراكز الشفاء التي
افتتحتها العتبة الحسينية املقدسة يف املحافظات
العراقية موجهني تعبريهم بـ(شكرا ال تكفي)...
لتوزيعها عىل امل��دارس يف خمتلف املحافظات ملرحلتي
االبتدائية واملتوسطة بعناوين خمتلفة وبتقنية حديثة ،ومن
مرشوع املنشآت الصحية املتنقلة املتطورة البالغة ()109
منشآت خلدمة الزائرين يف الزيارات املليونية ،وسيارات
نقل الزائرين جمانا عىل م��دار السنة ،وتكثيف جهودها
يف الزيارات املليونية ،ومن ( )11مركزا متخصصا يف
معاجلة أطفال التوحد يف عموم حمافظات العراق ،ومن
مدارس االيتام النموذجية التي عدّ ت األوىل من نوعها يف
العراق ،ومن مستشفى سفري اإلمام احلسني (عليه السالم)
التي تتميز بأجهزهتا احلديثة واملتطورة التي انفقت قرابة
عرشة مليارات خلدمة املرىض ومعاجلة العراقيني باملجان
ومن نصب ّ
حمطات تصفية وحتلية املياه يف حمافظة كربالء
واملحافظات االخ��رى ،ومن معهد نور اإلم��ام احلسني
(عليه السالم) لرعاية املكفوفني ِ
وضعاف البرص ،ومركز
اإلم��ام احلسني (عليه السالم) التخصيص للصم ومها
اجلهتان الرائدتان اليوم يف العراق ،ومن الدعم اللوجستي
للمتظاهرين منذ اصدار الفتوى املباركة برضورة اتساع
التظاهرات السلمية وعدّ ها معركة االصالح ،اىل الدعم
الالحمدود يف حماربة االصابة بفريوس كورونا ،بني مراكز
شفاء كان عددها ( )22مركزا افتتح منها ( )9واخرى
قيد االنجاز ،اىل مئات آالف السالل الغذائية اىل حالت
التوعية الوقائية ،اىل فتح معامل االوكسجني واملعقامت اىل
مئات حالت التعفري اليومية ،اىل مساندة ودعم ابطال خط
الصد االول من املالكات الصحية ،اىل توفري كميات كبرية
من مستلزمات الوقاية لكوادر الصد االول اىل صناعة
الكاممات ...اىل مضامني اخرى ال زالت ترتمجها منجزاهتا
الرسالية االنسانية ،فالعتبة احلسينية املقدسة مل تدخر جهدا
إال وبذلته من أجل خدمة ابناء الشعب العراقي بجميع
اطيافه واعراقه.
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عا�شور�ء
�ل�شالح
�حل�شيني
وجهها سيد الشهداء (عليه
مل تكن االشارة التي ّ
السالم ) لالمة بقوله (ا ّن��ام خرجت لطلب االص��الح )
جمرد شعار ث��وري خمميل ورومانيس مستهلك ي��راد منه
كسب تعاطف اجلمهور معه او جذب املؤيدين املخلصني
لتكوين جيش يكون اداة التغيري املنشود من اجل االصالح
يف حال التمكن من حتقيقه واتاحة الفرصة لذلك  ،ولكن
كانت رسالة (انّام خرجت لطلب االصالح) برنامج عمل
متكامال وحال ثقيال ناء بكلكله االم��ام الشهيد لوضع
االمور يف نصاهبا وإلصالح الفساد الشمويل الذي اعتور
ليس املنظومة السياسية املتصدرة للقرار فقط بل لكونه
استرشى يف مجيع مفاصل الدولة االسالمية الفتية واصاهبا
بالشلل ،تلك الدولة التي كافح وناضل الرسول (صىل
اهلل عليه واله ) من اجل تأسيسها وترسيخ بذرة الدولة
املدنية واحلرضية فيها التي تليق بكرامة وانسانية االنسان
وهي دولة حقوق االنسان املصانة وحرية التعبري املكفولة
احس االمام الشهيد ان تلك التضحيات اجلسام
 ،وعندما ّ
وتلك الدولة التي توصف باملدنية توشك ان تذهب سدى
يف ادراج الرياح  ،وكان عليه السالم امام االمر الواقع
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عبا�س �ل�شباغ

وغض النظر ّ
ّ
عام ماكان جيري
فإما السكوت والرضوخ
او اعالن الثورة االصالحية الكربى القتالع الفساد من
جذوره ،فليس السكوت دائام من ذهب امام خلل مز ٍر
اصاب مجيع مناحي احلياة  ،فلم يكن االنحراف متجسدا يف
شخص راس اهلرم يف النظام السيايس القائم آنذاك والذي
اختري حسب منهج املحاصصة والعشائرية واملحسوبية
املقيت ومل يكن بحسب نظام الكفاءة التي تضع الشخص
املناسب يف املكان املناسب فاملسالة هي ليست مسالة تغيري
اشخاص او وجوه بقدر ماكانت مسالة ُنظم وبرامج عمل
ودستور اصاهبا الفساد واخللل العام فكان انحرافا شموليا
اصاب قلب الدولة الفتية  ،الدولة التي اسسها الرسول
(صىل اهلل عليه واله) وقام عىل ترسيخ مدنيتها وانسانيتها
وحرضيتها لتكون امتدادا طبيعيا للدولة احلرضية الناجحة
التي خ ّلفها الرسول ولكن وبعد انتهاء العرص الراشدي
باغتيال اخر خليفة له وتغيري صيغة ادارة الدولة واملجتمع
اىل صيغة اخرى سامهت بمجيء نظام مغاير متاما كان
مهد لقيام دولة فاشلة وفاسدة تقوم عىل غري
خمالفا ملا سبق ّ
املبادئ التي قامت عليها دولة الرسول واخللفاء الراشدين

الذين استمروا من بعده ،دولة ختتلف متاما
عام سبق فهي تقوم عىل مبادئ خمالفة
ملعايري حقوق االنسان ،وعىل الالمساواة
والالعدالة خاصة يف توزيع الثروات ،
وعىل التمييز والتهميش ِ
العرقي واالثني
والقومي وحتى يف اجلندر  ،فلم يعد الناس
سواسية كأسنان املشط ومل تعد املفاضلة
حسب التقوى (ان اكرمكم عند اهلل اتقاكم)
افضلكم وانفعكم للصالح العام ،ورجعت
القيم العشائرية واملحسوبيات املستهلكة
اىل الواجهة فضال عن ابعاد الكفء عن
التصدر يف عمله ليحل
حمله غري الكفء ناهيك
مل يرتاجع االمام الحسني او يتنازل ومن
عن هدر مربمج يف املال
ال��ع��ام ف��ك��ان��ت م���وارد مثرات االصالح الحسيني سلسلة الثورات
الدولة تنهب وفق نظرية واالنتفاضات التي اطاحت بالنظام الفاشل
( ا ّن����ام ال���س���واد بستان والفاسد برمته بعد ان ّ
دق االمام الشهيد
ق��ري��ش)  ،ف��س��اد الفقر
واالمالق يف مجيع اصقاع جرس االصالح يف صبيحة عاشوراء وكان
ال��دول��ة االسالمية التي امليدان واسعا يف رمضاء كربالء
ك��ان اغلبها ب��الدا وفرية
يف الثروات فصارت جمرد
تدر باخلري يف خزينة الدولة شعاراتية  ،شمل مجيع مفاصل الدولة عندما
بقرة حلوب ّ
الفاسدة والفاشلة.
وقف بوجه راس اخطبوط الفساد وقال له
وعندها ّ
توضحت ال��ص��ورة عند االم��ام (ال) املدوية  ،ومل يرتاجع او يتنازل ومن
الشهيد برضورة القيام باإلصالح الشمويل ثمرات االصالح احلسيني سلسلة الثورات
ملكافحة الفساد الشمويل الذي رضب مجيع واالنتفاضات التي اطاحت بالنظام الفاشل
هياكل الدولة حتى وان ك ّلفه ذلك حياته ،والفاسد برمته بعد ان ّ
دق االمام الشهيد
وه��ذا ماحصل يف ع��اش��وراء فلإلصالح جرس االصالح يف صبيحة عاشوراء وكان
احلقيقي ثمن باهظ يدفعه اصحابه  ،وقد امليدان واسعا يف رمضاء كربالء فاستحالت
ادرك االم��ام الشهيد ان االص��الح فكرة عاشوراء بزمنكانيتها اىل مرشوع اصالحي
حقيقية تنطلق من الواقع وليست فكرة كبري استرشفه مجيع رواد االص��الح عرب
طوباوية وخيالية بعيدة عن الواقع املعاش ،التاريخ ويف مجيع انحاء العامل وعىل اختالف
بل وم��ن الشارع ذات��ه وليس من صميم مشارهبم االيديولوجية .
االفكار املحبوسة يف متون االدبيات او حتت
هوامش الشعارات الفضفاضة ،كام جيب
ان يرتجم هذا االصالح اىل امثلة حية تنبع
من صميم املعاناة واحلرمان فليس هنالك
مثل اكرب واصدق من ان يقدّ م اإلمام (عليه
السالم) حياته قربانا لذلك علام ان فرص
وميرسة امامه لكنه
النجاة كانت مفتوحة
ّ
رفضها مجيعا ّ
مفضال املسري يف هذا الطريق
امل��وح��ش اىل هنايته املفجعة ع��ىل صعيد
كربالء .
نستشف مما تقدم ان االص��الح احلسيني
كان برنامج عمل ملموس ومل يكن سفسطة
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ا�رسة وجمتمع

بعد توجيهات المرجعية الدينية العليا والقرارات الوقاية من فيروس كورونا..

ُ
االسرة العراقية مجالسها
كيفَ تقيمُ
العاشورائية لعام  144٢هجرية...؟
تقرير  :حيدر عا�شور

في شهر محرم الحرام من
كل عام تتجه أنظار العالم الى
مدينة كربالء إحدى أبرز المدن
اإلسالمية المقدسة وهي
تشهدُ تجديد ذكرى فاجعة
الطف ،ويُحي فيها الكربالئيون
بصورة خاصة مراسيم عاشوراء
الخالدة ،حيث تنصب سرادق
العزاء الحسيني والمواكب
والتكايا الخاصة .وهذا العام
ستجدد المراسيم مع تشديد
الجهات الصحية المعنيّة من
خطورة استمرار وباء كورونا.
وااللتزام تتوجيهات سماحة
المرجع الديني األعلى السيد
السيستاني (دام ظ ّله) الى
عامةِ المعزيّن ،الذين يعقدون
مجالس عزاء سيد الشهداء
االمام الحسين (صلوات اهلل
عليه) وأهل بيته وأنصاره
(عليهم السالم) كل عام أن
يقصرونها هذا العام على
افراد العائلة والمخالطين
معهم مع اتباع الحذر الصحي.
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ب�شري كرمي يزي �ل�شالمي

حجي ب�شري كرمي جنم �ل�شالمي

جملة «االحرار» طرحت سؤاهلا كيف ستقيم االرسة العراقية
جمالسها العاشورائية ضمن التوجيهات املرجعية الدينية
العليا..؟ وهل سيكون هناك التزام رشعي وصحي يف جمالس
التعزية .فقالت السيدة (ارساء كريم نجم) ام مصطفى:
املجلس احلسيني يف بيت العائلة نقيمه سنوي ًا ولن يتوقف هذه
السنة .سنقيمه حسب الضوابط التي وضعها املرجع الديني
االعىل سامحة السيد السيستاين(دام ظله) ،وسنكتفي بأفراد
التقيد
العائلة وبعض االقارب حولنا وجرياننا وسنعمل عىل ّ
بتعليامت الصحة ونقيم عمليات التعفري كل املعزين اضافة اىل
االلتزام بوضع الكاممة والكفوف ،ومراعاة التباعد االجتامعي
بني احلارضين.
فيام قال (بشري كريم يزي السالمي) :ان مدينة كربالء املقدسة
ختتلف عن باقي املحافظات واملدن العراقية ،فهي من أمد
طويل تنرش ثقافة الرسالة احلسينية ،واملآتم واملجالس فيها
هلا جذور متأصلة يف قلوب الناس وهناك اهتامم كبرية من
العليا يف إحيائها واملحافظة عليها وعىل
املرجعية الدينية ُ
ديمومتها ،وسنقيمها هذه السنة حسب التوجيهات وسنلتزم
بطرائق الوقاية اثناء اداء مراسيم عاشوراء هلذا العام».
وأكد االستاذ (سليم اخلفاجي) موظف متقاعد« :الكثري من
املؤمنني ّ
يعظمون املجالس بأمواهلم وبوقفتهم مع أرحامهم،
يف سبيل املحافظة عىل األرسة واحرتام الشعائر احلسينية التي
رست من جيل اىل جيل ويف هذا العام بالذات ستقام جمالس
اإلمام احلسني (عليه السالم) هي لطلب العون واملساعدة
يف القضاء عىل وباء كورونا الفتاك ..لكن اقامتها ستكون
يف حدود احرتام ما جاء يف بيان االمام السيد عيل احلسيني
السيستاين (دام ظله) ،وأما املجالس العامة فال بد من أن يلتزم
فيها بالضوابط الصحية التزام ًا صارم ًا ،بأن يراعى فيها التباعد

�لعالمي م�شطفى �ل�شايغ

�شليم �خلفاجي

االجتامعي بني احلارضين واستخدام الكاممات الطبية وسائر
وسائل الوقاية من انتشار وباء كورونا ،مع االقتصار يف عدد
احلضور عىل ما تسمح به اجلهات املعنية ،وأضاف الشيخ
اخلفاجي  ،جيب أن ّ
نعظم هذه القضية بعيون اإلمام احلجة ابن
احلسن وعزائه عىل جده اإلمام احلسني (عليهام السالم) بكافة
الوسائل املتاحة إلقامتها».

عاشوراء ...بني الوالء والوباء

ّ
ووضح االعالمي والشاعر(مصطفى الصائغ) ،ان «تأكيد
نرش املظاهر العاشورائية عىل نطاق واسع من خالل رفع
األعالم والالفتات السود يف الساحات والشوارع واألزقة
ونحوها من األماكن العامة مع مراعاة عدم التجاوز عىل
حرمة األمالك اخلاصة الذي ورد يف النقطة الثالثة ٌ
دليل اخر
عىل أمهية التمسك بإحياء مراسيم عاشوراء ورضورة إحيائها
يف العقيدة االسالمية الشيعية التي من جهة أخرى تعد حقا
كفله الدستور العراقي  2005بموجب املادة ( / )43أو ً
ال
 /الفقرة أ -والتي تنص عىل (ممارسة الشعائر الدينية ،بام
فيها الشعائر احلسينية) فليس هناك من يستطيع أن يمنعها أو
حيرمها ،إال أن األزمة احلالية  -التي وصلت اىل هنايتها كام يشري
املختصون  -هي التي حالت دون إقامتها بالنطاق املتعارف
عليه وأدت اىل تقنني وحتجيم عزاء مراسيم عاشوراء»
إن الرصخة التي صدرت عام  ٦1ه� من تلك الصحراء عىل
لسان سبط رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله وسلم) (إِ ّن��ى َ ْمل
رشا َوال َب َط ًراَ ،وال ُم ْف ِسدً ا َوال ِ
َأ ْخ ُر ْج َأ ِ ً
ظاملًا َ ،وإِ َّنام َخ َر ْج ُت
الح يف ُأ َّم ِة َجدّ يُ ،أريدُ َأ ْن ُآم َر بِ ْاملَ ْع ُر ِ
لِ َط َل ِ
وف َو َأ ْهنى
اإلص ِ
ب ْ
ري ِة َجدّ ي َو َأيب َع ِ ّ
يل ْب ِن َأيب طالِب ) ،ما
ري بِس َ
َع ِن ْ ُامل ْن َك ِرَ ،و َأس َ
زالت وستبقى ما بقي الليل والنهار لتبعث يف النفوس حالة
رفض الظلم وطلب اإلصالح يف الناس.
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مرض اليرقات الوالدي (أبو صفار)
طبيب ينصح :ال شأن لـ (الخرزة) بشفاء األطفال منه

�لأحر�ر/قا�شم عبد �لهادي

يعد مرض يرقات االطفال (المعروف محلي ًا بأبو صفار) إحدى الحاالت المرضية الشائعة التي تصيب االطفال خالل االيام
االولى من عمرهم وخاصة اولئك االطفال الذين يولدون في وقت مبكر اي قبل بلوغ االسبوع الـ ( )٢٧من عمر الحمل,
وتكمن اهمية الوعي الكامل بالمشكلة في ضرورة التدخل العالجي السريع الذي قد يكون الطريق الوحيد لتجنب الكثير
من المضاعفات والتي تبلغ حد االعاقة التامة المستقبلية للطفل ،ويتم تشخيصه من خالل قياس النسبة الكلية للبيليروبين
في الدم وكذلك قياس نسبة البيليروبين المقترن وغير المقترن ومعرفة فصيلة دم االم والطفل ،ولمعرفة تفاصيل اكثر
عن هذا المرض التقينا الدكتور عقيل مهدي حسين اختصاص طب االطفال والذي بين لنا ما يلي:
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اعراض المرض

طرائق العالج

من اعراضه هي اصفرار لون الوجه او اصفرار لون العينني
وغالبا ما تتم مالحظة االصفرار عىل جلد الوجه ثم بياض
العينني وجلد الصدر والبطن واليدين والرجلني ,وله نوعان
من االعراض ,النوع االول الريقات الفيزيائية وهذا النوع
يبدأ من اليوم الثاين او الثالث من الوالدة ويكون املولود
خاليا من اي اعراض غري اصفرار اجلسم ويرضع بشكل
طبيعي من قبل االم وعادة ال تزيد مدة اصابة عن عرشة
ايام وهوال حيتاج اىل اي عالج وينتهي من دون تدخل طبي
وال حتدث بسببه اي مضاعفات ,والنوع الثاين هو الريقات
املريض وهذا املرض يبدأ بالظهور مبكر ًا يف غضون 24
ساعة بعد الوالدة وعادة ما يكون املولود خام ً
ال ويرفض
الرضاعة ,او عن طريق الفحص الرسيري يالحظ ان الطفل
مصاب بفقر الدم وتضخم الكبد والطحال.

هناك عدة طرائق للعالج من هذا املرض منها اذا كان
الصغار ضمن االع��امر الطبيعية فال حيتاج االمر اىل اي
عالج بل تستمر مالحظة الطفل وكذلك يستمر تكرار
اجراء التحليل للتأكد من نسبة مادة (بيليوروبني) اذا رأى
الطبيب رضورة ذلك مع االهتامم بإعطاء الطفل السوائل
التي تساعد عىل تنقية اجلسم من هذه املادة ويتم اخراجها
من اجلسم عرب البزاز ,وهناك عالج ضوئي بحيث يتعرض
الطفل اىل الضوء ويتم حتويل البيلريوبني غري املقرتن
(الضار) اىل البيلريوبني املقرتن (غري الضار) بحيث يتم
تغطية العينني واالعضاء التناسلية اثناء التعرض اىل الضوء
لتجنب تلفها ويستمر ذلك التعرض حتى تنخفض نسبة
البيلريوبني اىل املستويات االمنة ويف حالة فشل الضوء
او وصول نسبة البيلريوبني اىل ارقام خميفة ومرتفعة (اكثر
من  20ملغ قد نحتاج اىل تغيري دم املولود) وفيه يستخدم
الدم الطازج وجيب ان يكون من فصيلة مطابقة لدم االم
والطفل حيث تستخدم  180مل دم  /لكل كغ من وزن
املولود ,ويتطلب العالج ألكثر من عملية تبديل الدم �
حسب نسبة البيلريوبني لتجنب خماطر تلف الدماغ.

اسباب المرض
يف حالة االطفال حديثي ال��والدة هناك كمية كبرية من
خاليا ال��دم احلمراء ووت��رية انتاج خاليا ال��دم احلمراء
وكذلك وترية تكسري خاليا الدم احلمراء وهي رسيعة لدى
اجلنني والطفل حديث الوالدة وبالتايل حتصل عىل ارتفاع
سبة م��ادة (بيليوروبني) يف ال��دم وخ��الل مرحلة احلمل
يساعد جسم االم عىل كفاءة القيام بتخليص جسم اجلنني
من هذه املادة الضارة ولكن بعد الوالدة ونظرا الن قدرة
عمل كبد الطفل حمدودة فان نسبة تلك املادة ترتفع بشكل
طبيعي يف االي��ام االوىل من العمر ثم ال تلبث ان لدى
الطفل احلديث الوالدة ولكن ضمن نسبة ختف تدرجييا
ولذا حتصل الريقات بشكل طبيعي فسيولوجي ولفرتة
طبيعية ,ومن االسباب االخرى التي تؤدي اىل هذا املرض
هي حصول نزيف داخيل لدى الطفل والتهاب ميكرويب يف
الدم والتهاب بكتريية او فريوسية يف غري الدم داخل جسم
الطفل وكذلك عدم جتانس بني دم االم ودم اجلنني وكذلك
من اسبابه هو ضعف عمل الكبد ونقص بعض االنزيامت
واضطرابات يف نوعية اهليموغلوبني داخل اخلاليا الدموية
احلمراء للطفل.

النصيحة طبية
جيب احلذر والتنبيه اىل بعض املامرسات اخلاطئة يف العالج
والتي قد حتدث رضرا كبريا للطفل حيث يعتقد االهل
باهنم يقومون باالجراء الصحيح يف التعامل مع املرض بينام
يستمر البيلريوبني باالرتفاع ومن هذه االجراءات اخلاطئة
هي اعطاء الطفل حديث ال��والدة املاء والسكر وبعض
االعشاب والنباتات واستخدام نوع من االحجار الكريمة
(خرزة ابو اصفار) ووضعها يف مالبس الطفل وكذلك
وضع الثوم يف مالبسه ايضا واستخدام النيون العادي يف
املنزل دون التأكد من نسبة البيلريوبني يف الدم وغري ذلك
من االجراءات واملامرسات التي يركن االهل اليها دون
اجراء فحص الدم البسيط.
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واحــــــــــــة االحرار

قتيل
ّ
�شط �لفر�ت

تقول الكاتبة ايزابيل ماما اشوري  :ضمن
دراستي الكهنوتية للكتاب املقدس والتي
استمرت س��ن��وات وان��ا اتفكر يف نص
غريب موجود يف الكتاب املقدس لكوين
عراقية وهنر الفرات يمر يف البلد الذي
اسكنه .سألت عن هذا النص الكثري من
قساوستنا وعلامئنا واساتذتنا وراجعت
التفاسري واملراجع اخلاصة بتفسري الكتاب
املقدس ولكن يبدو أن اجلميع تواطأ عىل
السكوت.
حتى التقيت ب��ق��داس��ة االن��ب��ا املقدس
البطريارك املاروين  :صبيح بولس بريويت.
وسألته عن النص الذي يذكر بأن هناك
ذبيحا عىل شاطئ الفرات ،فمن يكون .
مليا ثم قال  .لوال انك مسيحية
فنظر يل ّ
وباحثة يف علم الالهوت وان هذا ضمن
دراساتك ما اجبتك عىل سؤالك ولكني
سأجيب.قال :أوال أن شاطئ النبوءة يمتد
طوال عىل امتداد هنر الفرات من منابعة
وحتى مصبه يف البرصة .ولكنني استطعت
أن احرص منقطة احلدث يف صحراء تقع يف
العراق بالقرب من بابل.
الثاين  :بحثت ايضا عن تفسري هذه النبوءة
فوجدت أنه من تاريخ نزول هذه النبوءة
وحتى يومنا هذا مل تتحقق هذه النبوءة إال
مرة واح��دة .قلت له  :واين املكان ومن
هو الذبيح؟ قال  :ان النبوءة تتحدث عن
سيد عظيم
شخص مقدس (ابن نبي) وهو ّ
مقدس اسمه (اله سني) .وملا سألت قداسة
االب بطرس دنخا كبري االساقفة عن
معنى كلمة (إله سني) قال :ان العرب يف
جنوب العراق يقلبون اهلاء حاء .فتصبح
(احل��س��ني)  .ه��ذا ه��و امل��ذب��وح بشاطئ
الفرات وهي نبوءة تتعلق بابن نبي مقدس
سيدا يف السامء.
جدا وهو سيكون ّ
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�لزيارة تكفي
كتب الدكتور حممد هادي األمني :بعد أربع سنني من وفاة والدي املرحوم
َ
العالمة األميني رأيته يف إح��دى ليايل اجلمعة وقبل أذان الفجر سنة
(1394ه�) يف عامل الرؤيا فرح ًا وعىل هيئة حسنة فتقدّ مت نحوه وسلمت
عليه وسألته أي األعامل أوصلتك إىل هذه السعادة؟ قال :ماذا تقول أنت؟
وعرضت عليه السؤال مرة أخرى هكذا:
كتاب الغدير أو بقية التأليفات أو تأسيس مكتبة أمري املؤمنني؟ قال ّ :
وضح
أكثر ال أعرف املقصود من سؤالك هذا ،قلت :أنت بعيد اآلن عنا وذهبت
إىل العامل اآلخر فبأي األعامل العلمية واخلدمات الدينية واملذهبية وصلت
إىل ما أرى؟
فمكث املرحوم األميني قلي ً
ال ثم قال :فقط عن طريق زيارة أيب عبد اهلل
احلسني (عليه السالم).

عاملي �لأ�شل..
عر�قي �ملولد
العالمة السيد عبد احلسني رشف الدين العاميل (ت �  1377ه�) املؤلف
الكبري الذي له يف الوطنية القدح ّ
املعىل وهو صاحب املؤلفات املمتعة التي
طبع منها الفصول املهمة والكلمة الغراء ومقدمة املجالس الفاخرة وله
كتب خمطوطة كثرية مل تطبع وقد ُسلب الكثري منها يف حوادث سنة .1920
ولد يف مدينة الكاظمية املقدسة ،وعاش يف العراق حتى العام 1905
ميالدي (أي حوايل  32عاما) نال خالهلا درجة االجتهاد ،وبعدها عاد
إىل جبل عامل ،وسكن مدينة صور وأسهم يف النهضة العلمية واألدبية
يف جبل عامل كام عمل عىل التقريب بني املذاهب اإلسالمية من خالل
احلوارات الب ّناءة مع مشايخ وعلامء أهل الس ّنة.

خدمة �لعتبة �حل�شينية
�ملطهرةـ  1365هـ

م�شر وعا�شور�ء
يقول أبو الفداء (إسامعيل بن كثري) يف تارخيه يصف يوم عاشوراء يف
أيام الفاطميني( :ويف يوم عاشوراء من سنة ست وتسعني وثالثامئة
جرى األمر فيه عىل ما جيري كل سنة من تعطيل األسواق وخروج
ا ُملنشدين إىل جامع القاهرة ونزوهلم جمتمعني بالنوح والنشيد).
ويقول املقريزي يف خططه( :إن شعار احلزن يوم العارش من املحرم
كان أيام األخشيديني ،واتّسع نطاقه يف أيام الفاطميني ،فكانت
مرص يف عهدهم بوقت البيع والرشاء ُتعطل األسواق وجيتمع أهل
النوح والنشيد يكونون باألزقة واألسواق ،ويأتون إىل مشهد أم
كلثوم ونفيسة وهم نائحون باكون) ،ويقول أيض ًا يف نفس الكتاب:
(كانوا – أي الفاطميني – ينحرون يف يوم عاشوراء عند القرب اإلبل
والغنم والبقر ويكثرون النوح والبكاء ومل يزالوا عىل ذلك حتى
آخر دولتهم).
وبلغ اعتناء الفاطميني بذكرى عاشوراء مبلغ ًا عظي ًام ملا متثله من قيم
جسدها اإلمام احلسني يوم الطف ،يقول السيد مري عيل يف
ساموية ّ
(خمترص تاريخ العرب)( :وكان من أفخم عامرة القاهرة يف عهد
الفاطميني :احلسينية وهي بناء فسيح األرجاء ُتقام فيه ذكرى مقتل
احلسني يف موقعة كربالء ،وأمعن الفاطميون يف إحياء هذه الشعائر
وما إليها من شعائر الشيعة حتى أصبحت جزء ًا من حياة الناس).

�لعبور �إىل �حل�شني A
كلمات� :ل�شيد هادي �ملد ّر�شي

* كان احلسني (صلوات اهلل عليه) يف حياته هو
الذي خيرج إىل الناس ليهديم سواء السبيل ،أ ّما
بعد شهادته فإن عىل الناس أن خيرجوا إليه ليهتدوا
ّ
ولعل ذلك معنى «مصباح هدى ،وسفينة
هبداه،
نجاة» ،فاملصباح ال يطلب املحتاج إىل النور ،بل
يطلبه املحتاج إىل النور ،والسفينة ال تطلب طالب
النجاة ،بل يطلبها طالب النجاة..
* الشعائر
احلسينية هي تدريب متواصل عىل طريقة
ّ
مواجهة األعداء ،وليست طقوس ًا فارغة من املعاين،
ودموع الباكني عىل احلسني صلوات اهلل عليه هي
ق��ط��رات زي��ت ُت� ُّ
��رش ع��ىل اجل���راح إلذك���اء ج��ذوة
اإليامن ،وليست دموع الذ ّلة واالستكانة ،وترداد
مصائبه عىل املنابر استحضار للقضايا التي من أجلها
حتمل احلسني صلوات اهلل عليه تلك املصائب،
ّ
وليست جمرد تكرار لقصص املأساة..
اجلاذبية
* بمقدار ما للحسني صلوات اهلل عليه من
ّ
الكراهية عند أهل
عند أهل احلق ،بمقدار ما له من
ّ
الباطل ،أال ترى كيف ّ
أن النور بمقدار ما جيذب
الفراشات ،بمقدار ما يطرد خفافيش الليل؟
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