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�ك إن لإلعالم دورًا جوهريًا ،ورسالة جليلة في محاولة
الش�� � َّ
إيصال الحقائق كما هي للناس وهذه من أسمى مهامه ،أي
إخراجها من ظلمات الدس�� ��ائس إل�� ��ى نور الحقيقة ،بالرغم
مر
م�� ��ن محاربة الطغاة وعملهم عل�� ��ى تغييب الحقائق على ّ
التاريخ ،أو محاولة تشويهها وإضفاء الرتوش الباطلة عليها
يتم تنبيههم الى ظالميهم بكشف
لمنع وصولها للناس ،لكيال ّ
المضيعة.
حقوقهم
ّ
من هذا أريد اإلش�� ��ارة إلى ضخامة دور الحوراء زينب سالم
اهلل عليها في واقعة الط�� ��ف الخالدة كصوت اعالمي جاهد
 رغ�� ��م كل اآلالم والمصائ�� ��ب  -ف�� ��ي ايصال رس�� ��الة اإلمامالحس�� ��ين عليه الس�� ��الم الكوني�� ��ة وواقعة كرب�� ��الء  -كما
اراده�� ��ا اهلل تعالى  -الى الناس من بع�� ��د انجالء غبرة واقعة
الط�� ��ف الخالدة خاصة من خالل خطبتيه�� ��ا في مجلس ابن
زياد في الكوفة ويزيد في الشام ،فمازالتا مدويتين في آذان
التاريخ حينما فضحت بهما الطغاة ،وقد أدت العقيلة س�� ��الم
اهلل عليها الرس�� ��الة ..رس�� ��الة كربالء وقامت بجميع األدوار
العظيم�� ��ة على أكمل وجه مع كل م�� ��ا أنيط بها من مهام
جسيمة ،فكانت بحق الصوت اإلعالمي الحسيني الهادر على
مر األزمان.
ّ
وهذا مما يلقي بالمس�� ��ؤولية على عاتق المش�� ��تغلين بحقل
اإلعالم الملتزم حاليًا ،ويوجب الحذر المضاف على كل من
يدعي اإلصالح في منهجه ،كون صوته إنما يمّثل بالحقيقة
ّ
امتدادًا لذاك الص�� ��وت الزينبي العظيم ،بل وقبل ذلك كان
امتدادًا لرسالة السماء اإلعالمية في خطابات القرآن الكريم
لتحذي�� ��ر العب�� ��اد من عواق�� ��ب الغفلة والجه�� ��ل ،وقد يخفى
عل�� ��ى البعض ما لإلعالم من خط�� ��ورة على حياة الناس ،من
خالل تأثيره عل�� ��ى آرائهم ،وتكوين مواقفهم تجاه األحداث
اليومي�� ��ة ،فقد يح�� � ّ�رف اإلعالم المضلل الحقائق ويلبس�� ��ها
على الناس بالباطل؛ فيحاربونها! ،أو يحاول تزيين الباطل
لتكون في عيونهم حقائق؛ فيدافعون عنها!!.
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العتبة الحسينية المقدسة تقيم مجلس
عزاء الكتروني بلغة االشارة
اقام مركز االمام احلسني (عليه السالم) التخصيص للصم
يف العتبة احلسينية املقدسة جملس عزاء حسيني الكرتوين
لذوي االعاقة السمعية (الصم) بتقنية البث املبارش ألول
مرة عىل مواقع التواصل االجتامعي ،استذكار ًا لفاجعة سيد
الشهداء (عليه السالم).
وقال مدير املركز باسم العطواين ل� (ملجلة االحرار):ان» امهية
االستمرار بإقامة املجالس احلسينية والنشاطات املختلفة مع
يمر هبا البلد والعامل بارسه
مراعاة الظروف احلرجة التي ُّ
ورضورة نرش قضية الطف اخلالدة ملحبي آل البيت االطهار
(عليهم السالم) خصوصا لفئة الصم املظلومة واملهمشة
وتوعيتهم بشكل متواصل بخطورة الوباء املنترش».

صحيفة بريطانية تعد حسينية الحاج
داوود العاشور في البصرة انموذجا
اق��ام مركز رعاية الشباب يف العتبة احلسينية املقدسة
وبالتعاون مع نخبة من اجلامعات واملعاهد العراقية يف
حمافظات الفرات االوسط واجلنوب مراسيم رفع راية يا
حسني السوداء يف شهر االح��زان ،مع االلتزام بتوصيات
املرجعية الدينية العليا وخلية االزم��ة للحد من انتشار
جائحة كورونا.
وق��ال م��س��ؤول امل��رك��ز (حممد الربيعي)ّ ،
إن رف��ع راي��ة
(ياحسني) جاء ضمن خطة سنوية وضعها مركز رعاية
الشباب يف العتبة احلسينية املقدسة لرفع الراية فوق رصوح
اجلامعات واملعاهد العراقية».
واكد الربيعي «ان مراسيم رفع راية يا حسني هلذا العام
اقيمت بشكل خاص رعاي ًة ملا يمر به البلد من وباء عاملي
بسبب (جائحة كورونا) حيث تقام املراسيم وفق ما وجهت
به توصيات املرجعية العليا وخلية االزمة من التزام صارم».
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م
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اختارت صحيفة الغارديان الربيطانية صورا ملجالس العزاء
احلسيني يف حسينية داود العاشور يف البرصة من هذا العام
كتجمعات نموذجية وفق التوجيهات التي اوصت هبا منظمة
الصحة العاملية التي تنص عىل التباعد االجتامعي يف االماكن
املغلقة.
وجدير بالذكر ان املرجعية الدينية العليا دعت مجيع املعزين
املشاركني يف املجالس احلسينية العامة اىل االل��ت��زام فيها
بالضوابط الصحية التزاما صارما.

مجالسُ عاشورائية تقيمها العتبة
الحسينية المقدسة باجراءت وقائية

اقامة العزاء الحسيني في
مستشفى الشهيد المهندس

اقامت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة جمالس العزاء احلسينية يف
الصحن احلسيني الرشيف بضوابط صحية وقائية راعت فيها جمموعة
من اإلج��راءات الوقائية من أجل إجياد التوازن بني إقامة الشعائر
احلسينية وتطبيق الرشوط الصحية.
وقال مسؤول قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة (عيل شرب) ل� جملة
(االحرار) :تم حتديد جمموعة من التدابري الوقائية التي جيب االلتزام هبا
قبل الدخول للمجالس من بينها ارتداء الكاممة والقفازات وااللتزام
بالتعقيم ،وعملنا عىل استخدام املنصات االلكرتونية لنقل املجالس
احلسينية عرب الفضاء ليتسنى للجميع املشاركة فيها من داخل وخارج
العراق».
ونوه شرب اىل االلتزام بتوجيهات املرجعية الدينية العليا وارشادات
اجلهات الصحية من خالل تطبيق وضع مسافات التباعد االجتامعي
بني احلضور يف املجالس احلسينية داخل الصحن احلسيني الرشيف من
خالل حتديد عالمات دالة تم حتديدها مسبقا داخل الصحن احلسيني
املرشف فض ً
ال عن ارتداء الكفوف والكاممات».

شهدت مستشفى الشهيد أبو مهدي املهندس
يف كربالء املقدسة إقامة جمالس حسينية شارك
فيها املصابون بفريوس (كورونا) من اماكن
حجرهم الصحي.
وحت��دث كفيل ع��زاء مجهور البلوش السيد
(حيدر الكربالئي) لقناة كربالء يف لقاء صحفي
تابعته (االحرار)« :ارتأينا اقامة العزاء احلسيني
للمصابني بفريوس كورونا كوهنم مل يستطيعوا
احلضور واملشاركة يف إحياء الشعائر احلسينية
وجلعلهم يف صلب املناسبة وكجزء من املقيمني
هلذه الشعائر ،وارتاى مجهور البلوش بالتوجه
إليهم ومشاركتهم يف موسم االحزان».
وأض��اف الكربالئي ،أن «املجلس روعي فيه
االل��ت��زام ب��اإلج��راءات الوقائية ،وك��ان وقع
املحارضات الدينية واالستشهاد بروايات أهل
البيت (عليهم السالم) واألحاديث النبوية التي
تدعو إىل التحيل بصرب اإلم��ام احلسني (عليه
السالم) إجيابيا وواضحا عىل مالحمهم».
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من اأر�سيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ
العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة باإمامة ال�سيد
احمد ال�سايف يف /29ربيع الول1435/هـ املوافق
2014/1/31م :
األمر االول:
هو ما يتعلق باالنتخابات..
طبع ًا استعدادات اجلهات املسؤولة عن االنتخابات القادمة ،يف
هذه السنة استحدثوا ما يعرب عنها بالبطاقة االلكرتونية وطبع ًا
الشك هذه مسألة حديثة وجيدة وتساعد عىل تذليل بعض
العقبات امام الناخبني ولكن هذه البطاقة االلكرتونية حتتاج
اىل ظروف مهيئة ان تقوم هبا اجلهة املعنية باالنتخابات وحتديد ًا
املفوضية العليا املستقلة ومن يعمل يف ركبها بمعنى ان هذه
املسألة ال تكون عائق ًا امام الناخب او فيها بعض املسائل الفنية
التي جيهلها الناخب ثم بعد ذلك يعاين من مسألة او اخرى
وينكفأ عن املجيء اىل صناديق االقرتاع..
مثال ً اآلن توزيع هذه البطاقة يف مراكز التسجيل وحقيقة مراكز
التسجيل جمهولة عند الكثري من الناخبني ..والناخب قد يتعاجز
من جهة او يتناسى او قد يفتش مرة او مرتني ثم ال يستدل عىل
املكان فيكون هذا سببا ألن يتوانى وهو السبب غري مقبول
باملنظار العام ألنه عليه ان يتابع بنفسه لكن هذه املعوقات قد
تثنيه او قد تسبب له حالة من الفتور  ..وهذه املسألة اآلن بدأت
تتداول يف االوساط املعنية ان الكثري مل حيصلوا عليها بسبب
عدم استدالهلم عىل املكان فيمكن كبدائل عن ذلك ان تكون
يف مكان االقرتاع نفسه الذي يعلم به الناخب بأنه يف املرحلة
السابقة قد ذهب اىل هذا املركز وهو يعرف هذا املركز..
ايض ًا يف بعض احلاالت هناك مشاكل بعضها ال يرتبط اي بعض
املعاجلات قد تكون ناظرة اىل جهة وفاقدة التأثري يف جهة اخرى
وبتعبري آخر يف بعض احلاالت ال يوجد تنسيق بني جمموعة من
اجلهات املعنية التي يفرتض ان تصب كلها يف هذا االمر..

اعداد:حيدر عدنان

مثال ً بعض االفراد خرجوا من االرسة اي من البطاقة التموينية
لسبب او آلخر سواء كان ل��زواج هذا الشخص او النتقال
االرسة او لسبب آخر  ..ايض ًا بعض البيانات نفس الشخص
الناخب ال يعلم ان بياناته ذهبت بسبب عدم التواصل مع
اجلهات املعنية فيام بينها فإذا جاء اىل املركز الفالين وقالوا ان
اسمك يف االنتخابات السابقة كان موجودا واالن اسمك غري
موجود وجتد الشخص الناخب يذهب اىل اجلهات املعنية وال
يصل اىل جواب واضح وواف ..نحن ال نريد ان نصل اىل
يوم االنتخاب والفضائيات تأيت اىل بعض االماكن وجتد هناك
مجوعا من الناس يقول ان اسمي ال يوجد ..من اآلن البد ان
نعالج هذه املسألة ألنه يف كل دورة انتخابية توجد مثل هكذا
مشاكل ..فأقول ان جتربة البطاقة االلكرتونية هي جتربة حديثة
ولكن مع ذلك حتتاج اىل زيادة من التثقيف وايض ًا حل املشاكل
املتوقعة..
البد ان تكون للمفوضية صالحيات تعالج مثل هكذا مشاكل
والبد ان تكون هناك عالقة ما بني الوزارات املعنية حتى يفهم
املواطن اين يكون املحل احلقيقي يوم االقرتاع..
األمر الثاين :
اهلم األكرب ال نعلم اىل أين
واقع ًا نحن عندنا مهوم كثرية ..ولعله ّ
يسري العراق ..واىل اين ستنتهي بنا األمور يف البلد..
أقول أنا كمواطن يومي ًا افتح عيني عىل مشكلة يف العراق وننام
عىل مشاكل يف العراق واصبحت حالة املشاكل املشكلة تو ّلد
مشاكلُ ..
وأفقا ّ
حلل املشاكل ال نرى وانا لست متشائ ًام نعم..
هناك جهود جبارة وكبرية للعمل عىل ارضاء املواطن لكن اقول
الوضع العام عندنا ازمة ..فهناك شاشة تظهر حي ًا بكامله فيه
ناس يرشبون من املياه اآلسنة ..وهناك شاشة اخرى تعرض
ترصحيات ملسؤولني بركانية فيها نقمة وفيها شدة  ..وآخر
يتحدث عن مرشوع ورسعان ما تتفاعل الناس مع املسؤول
ويظهر شخص آخر مسؤول بالدولة يزيف هذا املرشوع وجيعله
بعيد املنال وجتد هناك حالة من ال��رصاع املربمج وحالة من

اخلطبة من�سورة يف جملة الأحرار العدد ()423
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املشاكل التي نأمل ان تنتهي ولكن رسعان ما حياول البعض ان
حيل هذه املشكلة تنفتح مشكلة اخرى..
الوضع االمني نفرح بأنه استقر وفجأة تسمع وترى استهانة
بدماء الناس بشكل يومي ..عندما نريد ان نتحدث عن موضوع
امني ماذا نقول ؟! املسؤول األمني امامه االنفجارات فهو
ليس نائ ًام وكذلك اجلهات املعنية ومن بيده العمل والعنارص
فأمامهم هذه املسائل ومن كل اجلهات هذا يريد ان حيل املشكلة
والشخص اآلخر يقول ال ألن فيها كذا وكذا ف ُت ّ
عطل املشكلة ..
اخواين ال يوجد قانون قرآن ُمنزل فكل االشياء فيها عيوب
لكن البد ان نحاول ان نجري رسيع ًا من اجل التخفيف من
معاناة الناس وهذه املشاكل اصبحت طريقة االداء تشنج ..
اهيا االخوة السياسيون اجلسوا وتباحثوا وتكلموا فيام بينكم
وحلوا املشكلة داخلي ًا وافرزوا من يريد سوء ًا ومن يريد خري ًا ..
فهناك من يريد السوء بالبلد فليفرز وهناك من يريد خري ًا لكنه
يشتبه يف الطريق واختيار الطريق اخلطأ وهذا قد يكون أهون
وهناك من يريد خريا بالبلد فالبد ان نمد االيادي له..
واذا نجد يف احلقيقة حالة من املشاكل واملواطن اصبح ال يعرف
ما هي وظيفته حقيقة  ..املوضوع الفالين يتأخر وهذا يؤجل
واالعالم يذكر شيئا وعىل التطبيق عىل االرض ال يوجد يشء
واصبح هذا املواطن الذي بذل جهد ًا ورسم الدهر عىل وجهه
اخاديد من املعاناة واالمل يريد ان يسرتيح وحقوقه من الدولة
ليست حقوقا تعجيزية فهو يريد ان يسرتيح ..
واقع ًا البد ان يكون هناك خط امحر كل املسؤولني يتفقون عىل
عدم جتاوز هذا اخلط االمحر ويتفرغون بحسب سياسة كل كيان
ان خيدم اما ان الرصاعات تصل اىل حالة جتعل هناك طرف يف
الرشق وطرف يف الغرب واملواطن يتفرج متى يأيت فرج اهلل ..

اخواين هذا حديث الناس والشك ان كل العامل فيه مشاكل
ولكن هناك خطوط محر ال يتجاوزوها ..وهذا االحتقان فضائي ًا
ا ّثر عىل الناس سلب ًا والناس اآلن متعبة وتعبت أال يوجد من
خيفف عنها ..وانا ال احتدث عن سياسة فضائية وانام انا احتدث
عن الساسة وعن افعاهلم  ..انزلوا اآلن والتقوا بالناس بشكل
مبارش واسمعوا منهم وعندما تسأل اي شخص ماذا تريد م ّنا
؟ حقيقة سيجيبك أجوبة بسيطة لكن انت ال تريد ان تصدّ ق
وال تريد ان تعمل لو صدّ قت وانا ال اخص جهة معينة وانام انا
اسأل من يمثل الوضع السيايس..
اخواين جتد هناك معارضة يف الربملان واملعارضة ثقافة واالنسان
يعارض لغرض تنضيج الرأي وال يعارض لغرض التعطيل
فهذا ليس عمال ،وجهة نظر اآلخ��ر حمرتمة لغرض تقويم
تقوم العمل فهذا جيد اما معارضة دائ ًام
العمل واي معارضة ّ
ّ
وتعطل امل��رشوع اعتقد ان هذا امر غري صحيح ..انا
تعوق
ّ
اقول ان هناك ازمة ثقة واصبحت تسقط بظالهلا غري املحببة
اىل املجتمع ونحن اآلن يفرتض اننا نقرتب من دورة برملانية
جديدة فالنفوس تتبدل وتصفو ونتعامل مع واقع والناس
تنتظر حلو ً
ال وال تنتظر خطابات وانام تنتظر حلوال حقيقية
ومصداقية مع التعامل.الناس اآلن يقولون بدأ املسؤولون االن
يقرتبون م ّنا من اجل اصوات االنتخابات  ..ملاذا اهيا املسؤولون
جتعلون انفسكم يف هذه الدائرة  ..نحن ال نريد ذلك نحن نريد
مصداقية واملصداقية تستمر ما دام الشخص يف موقع املسؤولية
 ..نحن نحتاج اىل جرأة ورصاحة من املسؤول ومواطنة صادقة
واخالص هلذا البلد وهذا اخلطاب ألي مسؤول ويف اي موقع
ويف اي كيان ومن اي طائفة او قومية او مذهب ما دمت انت يف
عملية سياسية فالناس تريد منك ..
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فقـــــــه وعقائد

اإعداد :حممد حمزة جرب

احلِجر
السؤال  :ما املقصود باحلجر ؟
اجلواب  :املقصود به كون الشخص ممنوع ًا يف الرشع عن الترصف
ٍ
لسبب من األسباب ،و هي كثرية أمهها أمور :
يف ماله
 -1الصغر
 -٢اجلنون
 -3السفه
 -4الفلس
 -5مرض املوت
السؤال  :هل جيب عىل الويل مراعاة املصلحة يف اموال الطفل ام
يكفي عدم املفسدة ،مث ً
ال قد حيتاج الويل إىل ان يستقرض اموال
الطفل فهل جيوز له ذلك ؟
اجلواب  :اذا كان الويل هو االب او ا ّ
جلد كفى عدم املفسدة وان
كان الويص او احلاكم الرشعي اعترب وجود املصلحة .

السؤال  :املجنون او َمن يطر ًا عليه اجلنون او الذي يطر ًا عليه
الشلل النصفي او الكيل الذي يسبب خل ً
ال يف تفكريه  ،وكذلك
الغائب او املفقود او املحبوس الذي مل يمكن االتصال به ،اذا مل
يكن هلؤالء ويل رشعي ،فهل جيب عىل ذوهيم نصب ّقيم بواسطة
احلاكم الرشعي لغرض الترصف يف امواهلم بحسب املصلحة .ثم
كيف يمكن للقيم ان يترصف يف أمواهلم هل جيوز االنفاق عىل
بعض ذوهيم دون بعض بحسب حاجتهم ام جيب رصفها عىل
اجلميع بحسب حصصهم من االرث ام غري ذلك ؟

اجل��واب  :اما الغائب واملحبوس واملفقود فوليهم هو احلاكم
ال��رشع��ي ف��ال جي��وز ال��ت��رصف يف ام��واهل��م م��ن دون مراجعته
واالستئذان منه ،واما املجنون الذي طرأ عليه اجلنون بعد البلوغ
ففي كون الوالية عليه واجلد من من طرف األب او للحاكم
خاصة اشكال فال يرتك االحتياط بتوافق الطرفني مع ًا فاذا مل يكن
السؤال  :إذا نصب احلاكم الرشعي او املجتهد ّقي ًام عىل طفل او له اب وال جد كانت الوالية للحاكم الرشعي خاصة فينصب قي ًام
عىل شخص متخلف عقلي ًا ،ثم تويف احلاكم الرشعي او املجتهد ،عليه ،ويقترص يف الترصف يف أموال هؤالء عىل ما يكون مشتم ً
ال
عىل مصلحتهم .نعم ينفق منها عىل واجبي النفقة عليهم باملقدار
فهل تسقط قيمومة املنصوب ام تبقى عىل حاهلا ؟
اجلواب  :بقاء قيمومته حمل اشكال فاالحوط ان ال يترصف اال املالئم دون الزائد عليه .
بمراجعة جمتهد آخر .
السؤال  :انا أهديت مالبس والعاب ًا غريها لطفلٍ ثم كرب هذا الطفل
السن ،واراد ان هيب مما يؤ ّدي إىل أن تصري هذه املالبس صغرية فهل جيوز التصدق هبا
السؤال  :شخص مصاب بالشيخوخة وكرب ّ
شيئ ًا من امواله او ان يتربع بيشء منها لبعض االمور اخلريية ،فهل او الترصف فيها ؟
اجلواب  :جيوز الترصف فيها بام ال يتضمن مفسدة للصغري واذا
تنفذ هذه املنجزات ؟
اجلواب  :اذا كان ال يزال عاق ً
ال رشيد ًا نفذت هذه الترصفات  .كان التصدق لدفع الباليا عنه كذلك جاز .
جملة االحرار اال�سبوعية
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قدر ُة اهلل تعاىل
حممد الصادق (عليه السالم):
قال اإلمام جعفر بن ّ
عز ّ
وجل ر ّبنا… والقدرة ذاته وال مقدور،
«مل يزل اهلل ّ
ّ
فلام أحدث األشياء ..وقع القدرة عىل املقدور».

ُسئل اإلمام عيل بن موسى الرضا (عليه السالم):
خلق اهلل األشياء بالقدرة أم بغري القدرة؟ فقال(عليه
السالم)« :ال جيوز أن يكون خلق األشياء بالقدرة».
ألنّك إذا قلت :خلق األشياء بالقدرة فكأنّك قد
جعلت القدرة شيئ ًا غريه ،وجعلتها آلة له هبا خلق
األشياء ،وهذا رشك.
وإذا قلت« :خلق األشياء بغري قدرة ،فإنّام تصفه أنّه
جعلها باقتدار عليها وقدرة ،ولكن ليس هو بضعيف
وال عاجز وال حمتاج إىل غريه ،بل هو سبحانه قادر
لذاته ال بالقدرة».

السجود على تربة كربالء
أن السجود ع��ىل األرض م��ب��ارشة ه��و األص��ل
املعمول به عىل عهد رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
والصحابة الكرام والتابعني هلم بإحسان وهو الذي
يلتزم به الشيعة اإلمامية حتى يومنا هذا وال حييدون
عنه قيد أنملة فهم يسجدون عىل األرض رشيطة
التأكد من ع��دم نجاستها وخلوها من األق��ذار
ويستحبون من بني ت��راب األرض تربة كربالء
حيث استشهد هبا أبو األحرار وسيد الشهداء أبو
عبد اهلل احلسني بن عيل (عليهام السالم) الذي خرج
يف ثلة من أهل بيت النبوة األطهار (عليهم السالم)
وصحابته األبرار من أجل مقارعة الظلم والطغيان
واإلثم والعدوان.

تفسير القرآن بالقرآن
وتعد هذه النظرية يف الطرف املقابل لنظرية املحدثني
والتي تقيض بعدم امكان التفسري إال بالرجوع إىل
الروايات واالحاديث.
اما العالمة الطباطبائي فانه يرى ان القرآن فيه
بيان كل يشء ،ويف تفسري كل آية جيب الرجوع إىل
اآليات األخرى التي توضح املراد واملقصود ،فمثال
قوله تعاىل( :الرمحن عىل العرش استوى) ،يشتبه
امل��راد من كيفية االستواء لكن اذا رجع إىل قوله
تعاىل( :ليس كمثله يشء) ِ
علم ان املراد من االستواء
هو التسلط عىل امللك واالحاطة عىل اخللق دون
التمكن واالعتامد عىل املكان الذي يستلزم التجسيم
املستحيل.
ومل يكن العالمة الطباطبائي يف نظريته منفرد ًا بل
متبع ًا لطريقة أهل البيت :فإهنم قلام يفرسون آية
من دون ذكر اية أخرى توضح املراد منها .وكأهنم
يرشدون أتباعهم إىل كيفية تفسري القرآن والتدبر يف
آياته باالستفادة من اآليات األخرى يف تفسري ما
ُاهبم من املعاين.
ويضيف أن ما ورد يف تقسيم آي��ات القرآن إىل
املحكامت واملتشاهبات ال يعني أن اآلية يف نفسها
مبهمة وال يتضح منها معنى البتة ،بل ان التشابه
هو بلحاظ فهم السامع والقارئ وتردده بني معنى
وآخر بحيث ال يتعني املراد منها إال بالرجوع إىل آية
حمكمة والتي هي بمنزلة األصل الواجب الرجوع
اليه عند تردد املعاين يف املتشاهبات.
وحصول التشابه لدى السامع او القارئ امر طبيعي،
ومرجعه ُانس اإلنسان باالمثلة املادية املحسوسة
فيحمل االلفاظ ال عىل معانيها بحدها املاهوي بل
خيلط هبا املصداق املألوف لديه فيختلط عليه املراد،
اما اذا التفت إىل أن األلفاظ موضوعة لروح املعاين
دون النظر إىل املصاديق التي هي عرضة للتبدل
والتغري ،ارتفع لديه االختالط ،فمثال السجود
موضوع ملنتهى اخلضوع واخلشوع وليس موضوعا
للهيئة اخلاصة املتداولة وعندها يمكن فهم امر احلق
تعاىل مالئكته بالسجود الدم.
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العطاء احل�سيني

العتبة الحسينية المقدسة طيلة ايام عاشوراء...

تقديم سالل غذائية لمواكب األطراف الحسينية
لتوزيعها على العوائل المتعففة
تقرير :قا�سم عبد الهادي  -ت�سوير :قا�سم العميدي

زارَ وفدٌ من خدمةِ العتبة الحسينية المقدسة ،جميع االطراف الحسينية العاملة خالل شهر محرم
الحرام ،بهدفِ توزيع السالل الغذائية عليهم وبدورهم يقومون بتوزيعها على العوائل الفقيرة
ّ
ّ
الجافة،
والمتعففة وحسب الحاجة الماسة لهم ،حيث تضمنّتْ السالل عدد ًا من المواد الغذائية
دعم تقدّمه سنوي ًا العتبة الحسينية ألصحاب المواكب الحسينية
ومنها الرز والزيت والفاصوليا ،في ٍ
بتقديم الخدمات خالل شهر محرّم الحرام.
المشاركين
ِ
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زيارة األطراف احلسينية
ويف هذا السياق حتدّ ث مسؤول قسم اخلدمية اخلارجية احلاج
حممد ابو دكة قائال :تنفيذا لتوجيهات املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام
عزه) ،أجرى وفد العتبة املقدسة زيارة لألطراف احلسينية
مبين ًا ان «الوفدّ
التابعة للمدينة والبالغ عددها ( )11طرف ًاّ ،
ضم ع��دد ًا من رؤس��اء االقسام فضال عن السادة اخلدم
ّ
ورجال الدين من قسم التوجيه الديني وكذلك مسؤول
احلسيني» ،مضيف ًا أن الوفدَ «قدّ م
العالقات العامة واملخيم
ّ
السالل الغذائية اجلافة ألصحاب األطراف والذين بدورهم
َ
سيقومون بتوزيعها عىل العوائل املتع ّففة يف املدينة املقدسة».
وأوضح أن ّ
«كل سلة غذائية احتوت عىل املواد الغذائية

(الرز  5كيلو غرام ،الفاصولية ،املعجون ،احلمص ،احلليب،
التمر هند ،الزيت)».
توزيع السالل الغذائية
وأضاف قائ ً
ال« :تم رفد كل طرف ( 80سلة غذائية) وهو
املسؤول عن توزيعها اىل عوائل الفقراء واملتعففني فض ً
ال عن
عوائل الشهداء األبرار» ،موضح ًا أن «هذا العمل تشجيع
من قبل العتبة احلسينية املقدسة لألخوة يف االطراف عىل
توزيع امل��واد الغذائية اجلافة وذل��ك بسبب تفيش جائحة
كورونا املستجد ألنه ومثلام يعلم اجلميع ربام تؤثر عملية
الطبخ والتوزيع والتجمعات عىل صحة املواطن بشكل
عام ،وتم االتفاق عىل توزيع تلك السالل الغذائية للعوائل
املستحقة».
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العطاء احل�سيني

مستشفى

سفير اإلمام الحسين (عليه السالم)...

مسيرة عطاء حسيني بأكثر من (  73الف)
كامل
عملية جراحية طيلة عقدٍ
ٍ
ما ان تنقرَ للبحث في محرك جوجل عن مستشفى سفير اإلمام الحسين (عليه السالم) حتى تخرج اليك قرابة
( )٢٦٩٠٠٠٠نتيجة بحث لوسائل إعالم متعددة ،تابعت انشطة وعمليات المستشفى في كل مناسبة وازمة
مرَّ بها البلد الحبيب ،فعلى الرغم من صغر عمرها اال ان انجازاتها كبيرة قد فاقت انجازات مستشفيات
اخرى كبيرة في عمرها الطبي ومسيرتها الصحية ،وربما يسأل سائل كيف ذلك؟ مجلة (االحرار) تابعت هذا
االمر طيلة شهر كامل مع اطباء وإدارييّ المستشفى وفتحت سجالت انجازاتها الطبية واطلعت على كمِّ
العمليات الجراحية والناظورية وعدد المراجعات للمستشفى واالستشارية ،وقبل الغور في الحديث عن هذه
التفاصيل البد من االشارة الى القدرات الطبية العالية والكفاءات المتميزة في الميدان الصحي التي حرصت
على توفيرها ادارة المستشفى لمراجعيها الكرام حسب توجيه المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي..
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بدأت كمركز للطوارئ ثم
كمجمع طبي بعدها حصلت
موافقة وزارة الصحة على
كونها مستشفى بسعة
( )5٠سريرا...

منظمة األمم المتحدة« :ان
مستشفى السفير التخصصية
سجلت أرقام ًا قياسية في
زيارة األربعين لم تسجلها اي
دولة في العالم»

المستشفى نجحت في انجاز
اكبر عددٍ من العمليات على
يد أطباء عراقيين واخرين من
دول عربية واجنبية خدمة
للمواطن العراقي
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دواعي التأسيس وآثاره

مستشفى السفري احدى املشاريع املنفردة بالعطاء يف العراق..
فقد تأسست يف  ٢010/8/10وهي مشفى (جراحي
وختصيص) أنشأهتا االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
بالتنسيق مع دائ��رة صحة كربالء وأصبحت من الناحية
االدارية والفنية تابعة لوزارة الصحة العراقية؛ واما ما خيص
الدعم واالسناد فهي تابعة للعتبة املقدسة ،وألهنا تنفرد
هبذه االدارة املشرتكة بني الطرفني بدأت كمركز للطوارئ
ثم كمجمع طبي بعدها حصلت موافقة وزارة الصحة عىل
كوهنا مستشفى من سعة ( )50رسيرا وصالتني للعمليات
حديثة عىل مستوى العراق والطوارئ وملحقاهتا ،حيث
نفذ هذه الصاالت رشكة ( )MAQYETاالملانية العاملية،
كام تم انشاء صاالت العمليات من مادة (السييل ستيل)
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اما االن فاملستشفى بسعة رسيرية تبلغ ( )110رسير ًا أما
االختصاصات العاملة يف املستشفى يف الوقت احلارض
هي اختصاصات اجلراحة العامة والرتكيز عىل اجلراحة
الناظورية بكون املستشفى تتوفر لدهيا أجهزة النواظري
املتطورة عىل مستوى العامل ،فيام كان جتهيز املستلزمات
الطبية مناصف ًة مع دائرة صحة كربالء.
وكان للمستشفى دور كبري يف تقديم اخلدمات للمراجعني
والزائرين حيث اهنا مل تغلق وال ساعة واحدة منذ افتتاحها
حلد االن ،كام كان ملالكات املستشفى الطبية دور كبري جدا
يف املناسبات الدينية التي شهدهتا مدينة كربالء املقدسة.
هل المستشفى ألهالي كربالء فقط؟

أوىل لقاءاتنا كانت مع املعاون االداري يف مستشفى السفري
املعاون الطبي (خضري النرصاوي) والذي تفضل مشكورا

المعاون االداري في مستشفى السفير
(خضير النصراوي):
بعضَ العمليات نادرة ،واجريت على
يد كادر طبي متخصص وبدعم من
العتبة الحسينية المقدسة رعاية
لمعالجة المرضى من المواطنين
مجانا ،وهذه العمليات لم تجر في
المستشفيات العراقية سابقا

باحلديث املوسع عن خدمات املستشفى املتنوعة يف املجال
الصحي طيلة عرشة اعوام ،فقال:
«املستشفى مل تقترص عىل اهايل كربالء املقدسة فقط؛
بل لكافة الزائرين الكرام وامل��رىض الوافدين من كل
اجلنسيات ،كذلك خمتلف اخلدمات الصحية التي قدمناها
للنازحني من املناطق الساخنة».
واش��ار النرصاوي اىل ان الطاقم الطبي الذي يتواجد
دوما يف املستشفى «جهودهم احلثيثة واجلادة يف اجراء
العمليات اجلراحية والناظورية كانت مشكورة ودائام
كانت ناجحة».
استقطاب أطباء اخصائيين لمواكبة التطور العلمي

اكد النرصاوي ان «املستشفى نجحت يف انجاز اكرب
عدد من العمليات عىل يدِّ أطباء عراقيني واخرين من
دولة املانيا خمتصني يف (طب االمل) حيث ابتكر جمموعة
من االطباء عددا من االدوية لقتل االمل بمساعدة اطباء
التخدير الذين استقطبتهم مستشفى سفري االمام احلسني
(عليه السالم) وهم الدكتور (رضا الكعبي وحيدر النجار

وطبيب التخدير عيل املوىل).
واض��اف «اضافة اىل املالكات الطبية واملهارات التي
متتلكها املستشفى من ذوي اخلربة واملهارة اجلراحية ،فقد
كنا نسعى للتعاون وتبادل اخلربات من خالل استقطاب
ك��وادر متخصصة من دول اخل��ارج ،حيث استقطبت
ضم اربعة اطباء وايضا
املستشفى كادرا طبيا من كوريا َّ
كادرا طبيا من النمسا وكندا وقد اجروا عمليات عديدة
منها زرع املفاصل واجلراحة الناظورية كاستئصال املرارة
واجلراحة البولية ،وكذلك من اهلند ومجهورية ايران
االسالمية والكويت وسوريا ممن اج��روا الكثري من
العمليات ومنها اجلراحة العامة ،فضال عن العمليات
يف جمال اجلملة العصبية حيث استقطبنا اطباء من أملانيا
ألجل ذلك».
ويذكر إن املستشفى أجرت الكثري من العمليات اجلراحية
كتبديل مفصل الركبة وتصغري املعدة وكذلك يف جمال
جراحة املجاري البولية باإلضافة اىل تقديم اخلدمات
اطباء
العالجية املختلفة للمرىض عىل مدار العام ،اجراها
ُ
عراقيون.
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اخصائي الجراحة البولية الدكتور
رياض رشيد آل طعمة:
مستشفى السفير انفردت بعمليات
تفتيت الحصى و وصل عدد هذه
العمليات الى اكثر من ( )٩٠٠٠حالة
من كل محافظات العراق ،اضافة الى
اجرائها عمليات تنظير الكلى وتنظير
البطن بواقع ال يقل عن ( )7٠٠عملية
شهريا...

اجراء عمليات جراحية يندر بعضها حتى في اوربا
وأمريكا

اجريت يف املستشفى عدة عمليات كربى يندر اجراؤها يف
العراق (واحلديث للدكتور رياض رشيد آل طعمة اخصائي
جراحة بولية) ،واضاف «انفردت السفري بعمليات تفتيت
احلىص وتقريبا ان عدد العمليات يف هذا االختصاص
وصل اىل اكثر ( )9000حالة من كل حمافظات العراق ،بل
اصبحت املستشفى مركزا للتدريب عىل عملية تنظري الكىل
ثم تنظري البطن وبواقع ال يقل عن ( )700عملية شهريا
باإلضافة اىل اجلراحة العامة ثم اقامت تعاونا مع املؤسسة
العراقية لالختصاصات الطبية ثم مركزا للزمالة الطبية بعد
التخصص».
ويف عودة اىل املعاون االداري يف املستشفى ذكر النرصاوي،
َ
«بعض العمليات نادرة ،واجريت عىل يد كادر طبي
ان
متخصص وبدعم من العتبة احلسينية املقدسة اقيمت عدة
عمليات كربى للمواطنني جمانا ،وهذه العمليات مل جتر يف
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املستشفيات العراقية سابقا وتعد تكلفتها ارقاما باهظة،
كذلك هي دقيقة وصعبة وحتتاج اىل اجهزة متطورة ،لكن
مستشفى سفري احلسني (عليه السالم) انفردت يف اجرائها
لكثري من املواطنني ،وكان من اخطر العمليات اجلراحية:
(رف��ع ورم رسط��ان الغدة الكظرية وهي من ان��در ست
عمليات اجريت يف العامل اجريت اثنتان منها يف امريكا
واثنتان منها يف اوربا واثنتان منها يف العراق يف مستشفى
السفري حرصا) ،علام ان حالة من احلالتني كانت مصابة
ايضا بالتهاب الكبد الفريويس نوع ( )Cفضال عن اجراء
عمليات خطرية كتبديل مفصل ركبة بواقع ( )114حالة،
ورفع حصاة الكىل بالناظور بواقع ( )٢5000حالة ،ورفع
املثانة الكامل وزرع مثانة».
التطبب عن بعد احد ابرز الخدمات التي ُقدّمت

افتتحت العتبة احلسينية املقدسة مركز التطبب عن بعد يف
مستشفى سفري احلسني (عليه السالم) الطبي بالتعاون مع
مدينة ناريانا الطبية اهلندية لتوفري اخلدمات للمرىض الذين
حيتاجون العالج خارج العراق ،ويف صدد هذا املوضوع

حتدث النرصاوي قائال:
«متت املبارشة بالعمل يف مركز التطبب عن بعد من شهر
كانون األول لسنة  ٢011باستقبال العديد من املرىض
وك��ان عمل املركز ارس��ال التقارير الطبية والتحاليل
للمريض من قبل طبيب املركز اىل الطبيب املوجود يف
اهلند وتلقى اإلجابة الفورية منه وذلك من خالل االتصال
املبارش الذي تم تأمينه بني الطبيبني».
أرقام قياسية لم تسجلها اي مستشفى في العالم

كانت املستشفى تضاعف جهودها يف الزيارات املليونية
واملناسبات الدينية ،وتستنفر طاقاهتا الطبية ،ويف ذلك
رصحت منظمة األمم املتحدة« :ان مستشفى سفري اإلمام
احلسني (عليه السالم) التخصصية سجلت أرقام ًا قياسية
يف زيارة األربعني مل تسجلها اي دولة يف العامل» ،وكان ذلك
سنة  ٢015عند زيارة ميدانية أجراها وفد من منظمة األمم
ضم خربا ًء من جنسيات عربية وأجنبية ملستشفى
املتحدة َّ
سفري اإلم��ام احلسني (عليه السالم) يف كربالء ،هبدف
االطالع ميداني ًا عىل مواقع جتمع احلشود املليونية واخلطط
واآلليات التي عملت عليها املستشفى لتقديم افضل

اخلدمات الطبية حينها.
عشرة أعوام من العطاء الحسيني تصل نفقاتها الى
( )٩.5مليارات دينار

بعد جولة طويلة بني سجالت املرىض الكبرية واالطالع
عىل حالة عديدة استمرت عدة أيام بني االدارة وبني االطباء
ملعرفة ما حيدق باملريض من خطورة اثناء العمليات وكذلك
ملعرفة كلفة هذه العمليات ان اجريت يف مستشفيات أهلية
خاصة ،بأهنا ستكلف امل��رىض أضعاف ما انفقته العتبة
احلسينية املقدسة يف مستشفى السفري طيلة عرشة اعوام
بحسب تقدير املعاون الطبي (عيل كامل) يف املستشفى،
كام أوضح كامل أن« :اجراء العمليات جماين يف املستشفى
خالل الدوام الرسمي وال تكلف العتبة احلسينية املقدسة
االجور الطبية ،اما خارج ساعات ال��دوام الرسمي فأن
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العتبة املقدسة تقدم مكافآت منتظمة للطاقم الطبي الذي
جيري العمليات ،وتكون تكلفة العملية اجلراحية البولية
الواحدة ( )415.000دينار للطاقم فقط اما اجلراحة
العامة فتكلفتها ( )٢30.000دينار».
( )73.940عملية جراحية وناظورية اجراها مستشفى
السفري خالل عقد كامل
مع ازدي���اد امل��رىض بعد  ٢011تقرر ان تكون هنالك
عمليات بعد ال��دوام خلدمة مجيع املراجعني من املرىض،
فكانت العتبة احلسينية املقدسة تنفق شهريا من ( 50مليونا
اىل  1٢0مليون دينار) ،ترصف للطاقم الطبي املشكل من
(معني وموظف اخلدمة وممرض ومساعد ختدير وطبيب
ختدير وطبيب جراح) هذا ما اضافه املعاون الطبي (عيل
كامل).
منو ًه عن احلد املتوسط للتكلفة الشهرية ( 85مليونا) اي ان
تكلفة العتبة السنوية ( )950.000.000دينار أما تكلفة
العتبة لعرش سنوات فهو بحدود ( )9.5مليارات دينار
تقريبا.
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(فيام ل��و حسبنا تكلفة جممل العمليات التي اجرهتا
(السفري) عىل أهنا مستشفى اهيل خريي اي تستفيد من
ري��ع ه��ذه االم��وال ملشاريع اخ��رى ،فكانت ستصل اىل
( 108مليارات) دينار عراقي كحد متوسط للعمليات
اجلراحية اذا اخذنا تكلفة العملية بحد متوسط عىل ادارة
اي مستشفى اهيل بحدود ( )750الف دينار للعمليات
الوسطى و(مليون دينار) للكربى ومليون ونصف لفوق

( )٩.5مليار ات دينار ما انفقته العتبة الحسينية المقدسة إلجراء العمليات الجراحية مجانا
للمواطنين في مستشفى سفير اإلمام الحسين (عليه السالم) طيلة عقدٍ كامل.
الكربى ،وهنا ننوه ان هذه االحصاءات لو كانت
يف مستشفى اهيل خريي ،اما اذا كانت يف مستشفى
ربحي فأن االرقام ستتضاعف اىل عرشات املرات،
بلحاظ ان كثريا من العمليات تصل كلفتها اىل
( )10.000دوالر يف بعض املستشفيات االهلية،
لكن مستشفى السفري الزالت جترهيا جمانا).
ومما كشفت عنه ادارة املستشفى ان جمموع العمليات
اجلراحية والناظورية يف املستشفى من سنة  ٢011اىل
شهر نيسان من سنة ٢0٢0م ،بلغت ()7٢.940
عملية ،أم���ا تفاصيل ت��ل��ك العمليات فمنها
( )38.٢63عملية جراحية ك��ربى ومتوسطة
لغاية  ٢018/4/30ول��ذات التاريخ كان من
جمموع العمليات اع��اله ( )15.406عملية
ناظورية ،وكان عدد العمليات لسنة  ٢018كاملة
( )11039عملية ،وعدد العمليات لسنة ٢019
وحدها ( )1015٢عملية أما عدد العمليات لسنة
 ٢0٢0لغاية شهر نيسان فبلغت ( )٢٢17عملية.
كام حصلت جملة (االح��رار) عىل عدد املراجعني
للطوارئ الذي وصل اىل ( )569.٢19مراجعا،
أما مراجعي االستشارية فكان ()485.519
مراجعا ،يف حني سجلت اجهزة السونار واالشعة
وختطيط القلب احصائية بلغت)514.731( :
حالة يف الوقت الذي سجلت فيه ادارة تسحاليل
املخترب يف املستشفى مراجعة ( )411.٢18حالة.
وال زال العطاء احلسيني مستمرا يف مستشفى
السفري ،بل وبزيادة مع ما جيتاح البلد من أزمة
جائحة فريوس كورونا.
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العطاء احل�سيني

َ
طيلة الع�سر ِة الوىل من �سهر حمرم احلرام...

مواكبُ الدعم اللوجستي في كربالء
ّ
تنظم برنامج ًا لتعفير الهيئات حفاظ ًا على سالمة المعزين
تقرير� :سياء الأ�سدي -ت�سوير :خ�سري ف�سالة
بالتنسيق مع العتبة الحسينية المقدسة
ِ
ّ
نظمت مواكب الدعم اللوجستي بمختلف
عناوينها في كربالء المقدسة ،برنامج ًا
لتعفير المواكب والتكيات في داخل
المدينة القديمة وخارجها وذلك حفاظ ًا
على سالمة المعزين من االصابة بفيروس
كورونا المستجد ،ويأتي ذلك تنفيذ ًا
لتوصيات المرجعية الدينية العليا في
النجف االشرف المتمثلة بسماحة المرجع
الديني األعلى السيد علي الحسيني
السيستاني (دام ظله) ،بإقامة مراسيم
العزاء وفق الشروط الصحية التي
وضعتها خلية االزمة التابعة لوزارة الصحة
العراقية.

وحتدث (احلاج مازن الوزين) معاون قسم الشعائر واملواكب واهليئات يف
العتبتني املقدستني ملجلة (ألحرار) قائ ً
ال:
«حسب توجيهات املرجعية الدينية العليا يف النجف األرشف وبعد اطالق
فتوى التكافل االجتامعي ،قامت عدة محالت يف كربالء املقدسة بخصوص
توزيع السالل الغذائية ومنها محلة لبيك  -يا حسني -التي نفذها موكب
انصار اإلمام احلجة ( )313ومواكب لبيك يا عباس ولبيك يا مهدي
وشارك مجع كبري من احلسينيني بتوزيع تلك السالل الغذائية وبعد انتهاء
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معاون ق�سم ال�سعائر واملواكب يف العتبتني املقد�ستني

حتول عمل
احلظر الكيل بارش اغلب املواطنون يف اعامهلم اذ ّ
موكب انصار االمام احلجة ( )313وموكب كفيل زينب
(عليها السالم) اىل تعفري كافة مناطق كربالء ،اضافة اىل
املوجهة الينا خالل كروب التواصل
استجابة املناشدات
ّ
االجتامعي (كروب ايادي اخلري يف زمن كورونا) ،وكذلك
األخ��وة يف موكب االم��ام احلجة ( )313وخدمة االمام
احلسني (عليه السالم) يعملون عىل استجابة املناشدات
التي ترد الينا ايضا اخلاصة بتعفري املنازل واالحياء السكنية
املوبوءة او التي تظهر فيها حاالت للمصابني وأين ما توجد
رضورة جتدهم متواجدين لتعفري تلك املناطق».
وأضاف الوزين« :مع قدوم شهر حمرم احلرام استعدّ االخوة
يف موكب االم��ام احلجة ( )313وموكب كفيل زينب
(عليها السالم) بتعفري كافة املواكب والتكيات املنصوبة
يف داخل املدينة القديمة وخارجها واجلهات الساندة هلم
كانت انفاس االمام احلسني (عليه السالم) وبرنامج التعفري
اشرتكت به اغلب مواكب الدعم اللوجستي منها( :موكب
انصار احلجة وموكب كفيل زينب وموكب هيئة احلشد
الشعبي) وستكون اعامهلم بالتناوب طيلة العرشة االوىل
من شهر حمرم احلرام».
من جهته حتدث (امحد عبد اجلبار حممود) مسؤول موكب
انصار احلجة (« :)313ان موكب انصار احلجة بدأ اعامله
مع بداية جائحة كورونا واخذ عىل عاتقه تعفري مدينة كربالء
املقدسة والبداية كانت بعجلة واحدة وهلل احلمد نحن االن
بصحبتنا مخس عجالت تقوم بتعفري املواكب واهليئات يف
داخل املدينة القديمة لكربالء املقدسة وخارجها ويتم هذا
العمل بالتنسيق مع العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني
حفاظ ًا عىل املواكب وأصحاهبا من اصابتهم بعدوى
فريوس كورونا املستجد».

حفاظ ًا على سالمة المعزين من االصابة
بفيروس كورونا المستجد ،ويأتي ذلك
تنفيذ ًا لتوصيات المرجعية الدينية العليا
باشرت نخبة من المواكب الحسينيةو في
كربالء المقدسة بحمالت التعفير طيلة
العشرة االولى من شهر محرم الحرام
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العطاء احل�سيني

محطات مياه ( )ROفي مدينة كربالء والبصرة...

مشروع انساني وخدمي اطلقته العتبة الحسينية
المقدسة حرصا على صحة المواطن

تقرير :ح�سنني الزكروطي ت�سوير :ح�سنني ال�سر�ساحي
من ابجديات قيام اي دولة متحضرة هي النهوض بالواقع الخدمي المتمثل بخدمات الماء والكهرباء
والطرق والجسور وغيرها كما ان هذه الخدمات هي ضرورات حياتية ال يمكن ألي مجتمع بشري ان
يتخلى عنها ،من هذا المنطلق ارتأت الكوادر المختصة في العتبة الحسينية المقدسة ان تشاطر
الدوائر والمؤسسات الحكومية االهتمام بالواقع الخدمي للبلد.
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وحمطات مياه الرشب ( )ROأحد مشاريع العتبة احلسينية
املقدسة اخلدمية التي تسعى لتخفيف االعباء عن كاهل
املواطن وبخصوص عمل املرشوع...
اىل ذلك قال كريم االنباري رئيس قسم الصيانة يف العتبة
احلسينية املقدسة« :ان العمل يف مرشوع انشاء حمطات مياه
(( ROبدأ يف عام ( ،)٢011وقد تم نصب اول حمطة حتلية
مياه ( )ROيف حمافظة كربالء املقدسة يف مركز املدينة ,وبعدها
توسع املرشوع ليشمل خدماته احياء مدينة كربالء واقضيتها
ونواحيها ليتسنى للجميع احلصول عىل مياه صاحلة للرشب
وبشكل جماين.
وتابع «يف كربالء انشأنا ( )40حمطة ماء ( ،)ROمجيعها
منجزة عىل ارض الواقع ،وتعمل عىل مدار الساعة ,ويف عام
٢013م توجهت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة اىل
مدينة البرصة الفيحاء لتنشئ فيها ( )6حمطات حتلية ملياه ال�(
(ROمنها مخس تعمل حاليا ،وتوجد يف منطقة (السيحان)
حمطة متوقفة والعمل جاري لتشغيلها ،أما املحطات اخلمس
فتوزعت بني منطقة (ام قرص) ،التي كانت تنتج يف الساعة
ال��واح��دة ( )150م ،3اي ( )150.000ل��رت ،وبسبب
النقص يف بعض املواد املهمة يف عملية تصفية املياه واذابة
االمالح ،فقد قلت نسبة االنتاج اليومي اىل ()130�1٢0
م 3يف الساعة ،كذلك يف حمطة املياه املوجودة يف منطقة
(صفوان) والتي انشئ ت يف عام ٢014م وتعمل بشكل

يومي حيث يتم ض��خ امل��اء ع��رب احل��وض��ي��ات ،ام��ا حمطة
(ابو اخلصيب) التي تأسست يف عام ٢015م يف منطقة
العصفورية ،فقد وصلت طاقتها االنتاجية يف بداية االمر
اىل ()48م 3يف الساعة ،اما االن فتعمل بطاقة انتاجية
تصل اىل ()18م 3يف الساعة ،كام هو احلال يف حمطة مياه (ام
قرص)» ،مشريا اىل «حمطة اخرى تم افتتاحها عام ٢018م
وهي حمطة (النشوة) وطاقتها االنتاجية ()18م 3يف الساعة،
لتجهيز اهايل املنطقة باحلوضيات او التوزيع بشكل مبارش
من املحطة ,كام توجد مشاريع عمالقة كمحطتي (الفاو)
االنتاجية التصميمية وطاقتها ()400م ،3يف الساعة وتعمل
عىل املياه البحرية ،وقد بلغت نسبة االنجاز فيها اكثر من
 ,%85و حمطة (سيحان) التي تبلغ طاقتها االنتاجية  400م3
يف الساعة ،وهي متوقفة عن العمل حاليا وستستأنف عملها
عندما تتوفر التخصيصات املالية».
منوها اىل ان «اهلدف من اقامة وتشغيل حمطات املاء ()RO
هو رفع املعاناة عن كاهل املواطنني واملسامهة يف توفري املاء
الصالح للرشب».
خامتا حديثه باإلشارة اىل وجود «تعاون مع اجلهات ذات
العالقة السيام كوادر دائرة الصحة ،مؤكدا ان العتبة احلسينية
املقدسة تسعى جاهد ًة اىل اعادة تشغيل املحطات املتوقفة يف
اقضية ونواحي مدينة البرصة ويف ارسع وقت ممكن».
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الحرار� :سياء الأ�سدي  /ت�سوير :ر�سول العوادي

تزامنا مع أيام عاشوراء االليمة...

العتبة الحسينية المقدسة تفتتح عاشر
مراكز الشفاء في الديوانية
تنفيذ ًا لتوجيهاتِ ممثل المرجعية الدينية العليا المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة
سماحة الشيخ (عبد المهدي الكربالئي) ودعم ًا لجهود وزارة الصحة العراقية ،ودائرة صحة مدينة
الديوانية ،افتتحت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مساء األربعاء الموافق ()٢٠٢٠/8/٢٦
من العام الجاري ،مركز الشفاء ( )1٠في مستشفى الديوانية التعليمي وبسعة سريرية تبلغ ()1٠٠
سرير منها ( )48للعناية المركزة وبواقع ثالث ردهات (رجال ،نساء ،اطفال) وعلى مساحة كلية
( )15٠٠متر مربع.
جملة االحرار اال�سبوعية
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يتم انجاز هكذا مشاريع بجهود الكوادر
النفس البرشية ،فمن دواعي الفخر ان ّ
اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية املقدسة وتقوم بإحياء النفس البرشية من خالل
إنشاء املستشفيات ملعاجلة املصابني بفريوس كورونا املستجد».
موضح ًا« :ان املركز يأيت ضمن مرشوع انشاء ( ٢4اىل  )٢5مركزا يف مجيع حمافظات
العراق دون استثناء ،مشري ًا اىل ان العتبة احلسينية املقدسة تعمل عىل زيادة السعة
الرسيرية اىل ( )3000رسير خالل ثالثة اشهر».
من جهتها ،قالت الدكتورة (ملياء احلسناوي) مدير عام دائرة صحة حمافظة الديوانية:
«إننا نقدّ م شكرنا كدائرة صحة حمافظة الديوانية واهايل املحافظة للمرجعية الدينية

الدكتور ستار الساعدي

وقال الدكتور (ستار الساعدي)
املرشف العام عىل القطاع الصحي
يف العتبة احلسينية املقدسة خالل
خص به املوقع
االفتتاح يف حديث ّ
الرسمي وتابعته جملة (األحرار):
«بتوجيه مبارش من سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي ،وحتت
خيمة ومظلة املرجعية الدينية
العليا ،وبالتزامن مع اي��ام حمرم
احل���رام ذك��رى استشهاد االم��ام
احلسني (عليه السالم) تم افتتاح
مركز الشفاء ( )10الذي انشأته
العتبة احلسينية املقدسة يف حمافظة
ال��دي��وان��ي��ة ،بعد ان ت��م جتهيزه
بأحدث االجهزة الطبية وتنفيذه
وفق اطر معامرية حديثة ايضا».
وأض��اف الساعدي« :يقول جل
�ن
وع��ال يف حمكم التنزيلَ } :و َم� ْ
اس َ ِ
مج ًيعا...
َأ ْح َي َ
اها َف َك َأ َّن َام َأ ْح َيا ال َّن َ
(املائدة ،{)3٢ :ولطاملا أن االمام
احلسني (عليه السالم) ّق��دم كل
يشء من اجل إحياء الدين وإحياء
جملة االحرار اال�سبوعية
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العليا والعتبة احلسينية املقدسة لتنفيذها مركز الشفاء العارش» ،موضحة املركز الذي تم
جتهيزه من قبل وزارة الصحة (دائرة صحة الديوانية) من شأنه أن يسهم يف خدمة اهايل
املدينة والتخفيف من حدة الضغط عىل املستشفى الوحيد يف مركز املحافظة».
ويف سياق متصل حتدّ ث املهندس (حسني رضا مهدي) رئيس قسم املشاريع اهلندسية
والفنية يف العتبة احلسينية املقدسة قائ ً
ال:
«قامت كوادرنا بإنشاء هذا املركز ضمن سلسلة املراكز التي تنفذها العتبة احلسينية
يف عموم حمافظات العراق لدعم جهود وزارة الصحة يف مواجهة جائحة (كورونا)
واملركز يقع يف مستشفى الديوانية التعليمي ،ون ّفذ عىل مساحة كلية تبلغ ()1500
مرت مربع ،وبسعة ( )100رسير ،و( )48منها للعناية ّ
املركزة وبواقع ثالث ردهات

الدكتورة لمياء الحسناوي

مدير عام دائرة صحة محافظة الديوانية« :مركز الشفاء
العاشر يسهم في خدمة اهالي المدينة التخفيف من حدة
الضغط على مستشفى المحافظة».

(رجال ،نساء ،اطفال)».
يضم جمموعة من املنظومات املهمة ومنها منظومة
مضيف ًا« :ان املركز
ّ
الضغط السالب للهواء والتربيد ،ومنظومة أوكسجني متكاملة ،ومنظومة
االنرتنت والتلفزيون ومنظومة االطفاء الذايت ويمتاز كذلك باللمسات
املعامرية اجلميلة داخل املركز وخاصة يف ردهة االطفال ،وكذلك احلدائق
اخلرض لتقليل الضغط النفيس عن املصابني» ،الفتا إىل أن املركز س ّلم هذا

اليوم لدائرة صحة الديوانية لغرض ادخاله
اىل العمل ألبناء هذه املحافظة العزيزة».
ون��رش اكاديميون وتربويون عىل مواقع
التوصل االجتامعي كلامت شكر وعرفان
جاء فيها« :باسم كل أبناء الديوانية الطيبني
نرفع آي��ات الشكر والتقدير واالمتنان
وال��ع��رف��ان للمرجعية الدينية العليا يف
النجف االرشف م َّ��د ظ ّلها واىل العتبة
القيمة
احلسينية املقدسة عىل هذه اهلدية ّ
ألهل الديوانية االصالء ونسأل اهلل بحق
ايب عبد اهلل احلسني عليه السالم ان يرفع
هذه الغمة عن هذه األم��ة وينهي الوباء
وال��ب��الء بحق حممد وال حممد الطيبني
الطاهرين».
جدير باإلشارة أن االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة اعدّ ت خطة إلنشاء (-٢4
 )٢5مركز ًا للشفاء يف عدد من املحافظات
بمواصفات عاملية وخ��الل ف��رتات زمنية
قياسية ،أفتتح منها اىل اآلن ( )10مراكز،
يتم العمل بوترية متصاعدة إلنجاز
يف حني ّ
البقية ودخوهلا للخدمة الفعلية يف احلرب
ضد فريوس (كورونا املستجد).
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حد يقة ا لكــــتب

مواقف الشعائر الحسينية في العصرين
األموي والعباسي
قراءة /ح�سني ن�سر

ان الدين االسامي تضمن شعائر كثيرة
كان له���ا أث���ر كبير في تجدي���د الهوية
الحضاري���ة لام���ة اإلس���امية ،فمنها ما
كان مرتبطًا بأصول العقيدة والجوانب
العبادية والحياة االجتماعية والسياسية
ترس���خ
كمناس���ك الح���ج وأعماله التي ّ
وتعمق
ل���دى االم���ة عقي���دة التوحي���د
ّ
الش���عور باالنتماء لألم���ة الواحدة ولم
تكن الش���عائر إال قضية إسامية أصيلة
مثلت فريضة من فرائض االسام ،حيث
جس���دت تلك الش���عائر اإلخاص والحب
والتفاني للرس���الة اإللهية لما جس���ده
االم���ام الحس���ين(عليه الس���ام) م���ن
مقام االمامة االلهية في األمة.
وحتدث املؤلف حممد باقر موسى يف مقدمة الكتابّ :
إن لكل
ٍ
تعرب عن حضورها اخلاص
مجاعة
إنسانية قيمها العليا ،التي ّ
يف التاريخ كام ّ
أن لكلٍ ُأمة من األمم شعائر وممارسات خاصة
تعرب هبا عن خصوصياهتا وحتمل يف احلقيقة هويتها ،وتكون
ّ
الشعائر بمعناها املطلق املوروث احلضاري املرتاكم الذي
ينتقل من األجداد إىل األبناء يف ُأطر حضارية خمتلفة وختضع
ملؤثرات وخصوصيات معينة ،وأحد أهداف الشعائر احلسينية
أن تستلهم األمة من عطاء الثورة وأن تعيش أهدافها يف بناء
املجتمع الصالح الذي تتكون هويته وفق املفردات العقائدية
والسياسية التي صاغ مفرداهتا األئمة املعصومون بعد مقتل
اإلم��ام احلسني (عليه ال��س��الم) ،ولقد استمدت الشعائر
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احلسينية قيمها ،من عظمة الثورة احلسينية التي استمرت يف
ديمومتها وخلودها وسمو أهدافها.
وذكر املؤلف حممد باقر يف الفصل االول ،مفهوم الشعائر
احلسينية وجذورها واملرتكز الديني واحلقيقة التارخيية هلا،
هناك الكثري من الروايات ذكرت وح��ددت االرض التي
سيقتل فيها االمام احلسني (عليه السالم) ،وقد ذكرت تارة
شط الفرات وعرفت بأهنا كر وبالء ،وتارة كربالء ،وبالطف
يف بعضها والتأكيد عىل الرتبة املطهرة ،ولعل أكثر الرويات إن
مل تكن معظمها أشارت بأن جربيل ،واملالئكة الذين زاروا
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) وقدّ موا العزاء واروه
الرتبة  ،تربة االم��ام احلسني ( عليه السالم) وأعطوها له،

كام وصفت دائ ًام تربة مقتل االمام احلسني (عليه السالم)
بأهنا محراء ،وأهنا ذات رائحة زكية ،وهو ما يميزها عرب
التاريخ يف االستدالل عىل قربه الرشيف ايام املنع السيايس
 ،والظاهر من هذا االهتامم بتلك الرتبة ما يدل عىل عظمتها
وفضلها بان جعل اهلل الشفاء برتبته من خصائص تربة
االمام احلسني (عليه السالم) التي خصها اهلل تعاىل هبا.
وتناول موسى ،يف الفصل الثاين أساليب وممارسات
الشعائر احلسينية وهي جمموعة من االعامل واملامرسات
التي يقوم هبا اتباع أهل البيت ( عليهم السالم) استجابة
ملا دعا إليه رسول اهلل ( صىل اهلل عليه واله وسلم) وأكد
عليه األئمة املعصومون ( عليهم السالم) من بعده،
فكل فعل قام به شيعة أهل البيت أو يقومون إنام مرجعه
ُسنة رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله وسلم) وهو خاضع
للضوابط الرشعية املستقاة من كتاب اهلل وسنة نبيه ،ولقد
أكد األئمة (عليهم السالم) عىل كون الشعائر خاضعة
للموازين والقيم الدينية لكوهنا ترتبط بشعائر من أهم
الشعارات االسالمية اال وهي االمامة ،منوها يف املبحث
االول اىل شعرية البكاء عىل اإلمام احلسني (عليه السالم)
وأرش لبكاء اإلمام السجاد (عليه السالم) وأهل بيته وما
وقع من حاالت البكاء العامة من قبل املسلمني وذكر بكاء
األئمة (عليهم السالم) املتكرر يف ذكرى يوم عاشوراء من
كل عام كام وأرش إىل ظاهرة البكاء الكوين وأخبار العلامء
فيه ،منوها اىل املجالس احلسينية التي انعقدت عىل اإلمام
احلسني (عليه السالم) والتي باتت تعقد يف كل عام بتوجيه
من قبل األئمة (عليهم السالم) ولقد رصد تلك املجالس
ومالحظة تطورها وانتشارها يف البلدان اإلسالمية طيلة
الفرتة املمتدة من مقتل اإلم��ام احلسني (عليه السالم)
وحتى سقوط اخلالفة العباسية  656ه� 1٢58 /م ،مشريا
إىل كيفية زيارته من قبل الذين كانوا يفدون من أماكن نائية
اذ كانوا يقصدون كربالء بعد أداء فريضة احلج وكيف
كان القرب ملتقى لبعض الدعوات الرسية املناهضة لبني
العباس.
أ ّما الفصل الثالث الذي جاء بعنوان (املوقف من الشعائر

املوقف األموي والعبايس من الشعائر الحسينية
يف العرصين مل يكن بعيدا عن سياستهم العدائية
آلل بيت النبوة والتي ساروا عليها طيلة فرتة
حكمهم ،رغم التباين يف الحكم العبايس ومل تتسم
مبوقف واحد يعرب عن توجه خاللفة العباسيني.

احلسينية يف العرصين األم��وي والعبايس) ،أما املوقف
االموي من الشعائر احلسينية مل يكن بعيدا عن سياستهم
العدائية آلل بيت النبوة والتي س��اروا عليها طيلة فرتة
حكمهم ،ذلك ألهنم كانوا ي��رون يف آل البيت املنافس
احلقيقي والسيايس األبرز هلم عىل الساحة السياسية والذي
يمتلك تأثري ًا هيدد استمراية وجودهم السيايس ،كام ان
املوقف األموي من الشعائر احلسينية ارتبط ارتباط ًا كبري ًا
بام أحدثته الثورة احلسينية من آثار انعكست يف املجتمع
االسالمي وما ولدته من ردود فعل مبارشة جتاه احلكم
االم��وي والتي متثلت يف العديد من الثورات يف العامل
االسالمي متخذة من مبادئ الثورة احلسينية مرتكز ًاهلا
مستغلة ما أحدثته هذه الثورة من نقمة ضد احلكم االموي،
أما املبحث الثاين فقد اشار اىل املوقف من الشعائر احلسينية
يف العرص العبايس فقد تناولنا فيه موقف السلطة العباسية
من الشعائر وعىل طول الفرتة املمتدة من قيام اخلالفة
العباسية 13٢ه� 749 /م وحتى سقوطها عام 656ه�
1٢58 /م وابرز املؤلف فيه مواقف اخللفاء من الشعائر
يعرب عن توجه
والتي كانت متباينة ومل تتسم بموقف واحد ّ
تعرب عن موقف هذا
اخلالفة ،انام جاءت بمواقف خمتلفة ّ
اخلليفة أو ذاك تبع ًا للتأثريات السياسية والفكرية املحيطة
به وتنأولنا فيه كذلك مواقف العامة من الشعائر احلسينية
يف بغداد كوهنا عاصمة اخلالفة العباسية والتي كانت تصل
الفتن هبا إىل حد املصادمات الطائفية واالقتتال.
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�سخــــــــــــــو�ص

ممــا ل ّ
هــم
�ســك فيــه ان علماءنــا العــالم ُ
المتــداد الطبيعــي ملدر�ســة ائمتنــا الطهــار
(عليهم ال�سالم) وحوزاتهم العلمية ,هي املنابع
دائمــة العطاء ,التي لن تن�سب ابدا كونها تنهل
من النبــع اللهي املقد�س اخلالــد؟! ,وان اخلط
امل�ستقــل الــذي اختطته حوزاتنــا العلمية منذ
اكــر من األف عام جعلها غــري خا�سعة لإرادات
احلــكام واهوائهم ونزواتهــم كونهم ل يلتزمون
مببــادئ ال�سالم ال�سامية – فاحلاكم ال�سيا�سي
هو حاكــم (و�سعي) ينظر اىل المور من خالل
عــرف علمــاء ال�سيا�سة
م�سلحتــه الذاتيةفقد ّ
باأنهــا (فــن املمكــن) اي انهــا ل تتوفــر علــى
منظومــة فكريــة عقائديــة ثابتة ,امنــا تلهث
وراء م�ساحلهــا الذاتية املتغرية بطبيعتها ,تبع ًا
للظروف ولتطورات الحداث.

الشهيد الثائر..

(قد�س �سره)
اآية اهلل ال�سيخ عبد الر�سا ال�سايف ّ
بقلم :الأديب ر�سا اخلفاجي
وبشكل خاص يف عاملنا املعارص امليلء باحلروب والرصاعات
الطائفية والعرقية ,هذا العامل ال��ذي ابتعد عن قيم السامء
السمحاء ومبادئها النبيلة السامية ,الداعية اىل حتقيق الكرامة
والسعادة احلقيقية ورغ��م مناداة ال��دول الغربية وغريها
بمبادئ الديمقراطية وتأسيس حكومات ع��ن طريق
االنتخابات واالقرتاع الرسي املبارش ووجود برملانات اال ان
الديمقراطيات الغربية فيها الكثري من النواقص واملشكالت
الن الرأسامليني هم الذين يسيطرون عىل احلياة السياسية
ويسريوهنا وفق اهوائهم ومصاحلهم ,فام زال الفقر والفوارق
الطبقية موجودة يف جمتمعاهتم وكذلك الرصاعات والنزعات
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العنرصية املتطرفة لذلك مل يتحقق مبدا العدالة االجتامعية .
واألن��ك��ى م��ن ذل��ك ان امريكا التي تدعي باهنا راعية
الديمقراطية يف العامل نرى تأيت بجيوشها لتحتل دول كثرية
ويف مجيع القارات وتقوم بنهب ثرواهتا علنا وتقحمها يف
ح��روب اقليمية او ح��روب اهلية لكي تستمر يف انعاش
جتارة االسلحة  ..فأية ديمقراطية هذه التي اسست املنظامت
االرهابية وساعدت عىل نرشها يف بقاع العامل املختلفة من
اجل رسقة ثرواهتا وابقائها يف دائرة التخلف والتبعية اضافة
اىل ذلك نجدها تتحالف مع حكومات ديكتاتورية رجعية
يسودها النظام القبيل اجلاهيل املتخلف كالنظام ،وتتدخل

�ن ح��روب ق��ذرة م��ن اج��ل احل��ف��اظ ع��ىل امن
علن ًا يف ش� ِّ
ارسائيل وتدعي يف نفس الوقت وبكل وقاحة باهنا تريد
(رشق اوسط جديد) تسود فيه مبادئ الديمقراطية واالمن
واالستقرار واالزده��ار  ..وخري مثال عىل ذلك احلروب
القذرة التي يشنها االستكبار العاملي واذنابه يف مناطق مثل
العراق وسوريا وليبيا واليمن ومرص وغريها.
اذن :عندما ينهض عامل من علامئنا االف��ذاذ يف ظل حكم
ارهايب دموي دكتاتوري كنظام الطاغية املقبور؛ فان ذلك
يعني اليشء الكثريّ ،
الن علام َءنا هم رموزنا وقادتنا وهم
ال��ق��ادرون عىل ادارة ال��رصاع بني االس��الم وب��ني اعدائه
والقادرون عىل احداث التغيري اجلذري يف جمتمعاهتم من
خالل عطائهم الذي يبلغ ذروت��ه باستشهادهم من اجل
مبادئ االسالم السامية.
ويأيت جهاد اية اهلل الشهيد الشيخ عبد الرضا الصايف مع
رفاقه االعالم يف طليعة املضحني من اجل العقيدة ..وانه
مثل هذه املواقف نراها تتكرر يف اماكن اخرى فاستشهاد
اية اهلل الشيخ النمر وغريها وان هذه املواقف املبدئية ترعب
احلكام الطغاة كثريا فيسارعون اىل قتل العلامء االعالم ظ ّن ًا
منهم بان التصفية اجلسدية ستبعد عنهم املصري املحتوم..
(ال َت ْع َمى ْ َ
ولكنَ ..
وب ا َّلتِي ِيف
األ ْب َص ُار َو َٰل ِكن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ

الصدُ و ِر) (احلج.)46 :
ُّ
لقد عرف عن اية اهلل الشهيد – الصايف – اضافة اىل علومه
املتعددة بانه شاعر فذ ومن الطراز االول ..حيث كتب
الكثري من القصائد الوطنية ويف شتى املواضيع االنسانية
واالجتامعية ..وكذلك هنالك كتب رائعة من روائعه التي
سامها (احلزب الغشوم) والتي نحاول تسليط الضوء عليها,
كوهنا كتبت يف زمن الطاغية  .فهذا يدل عىل شجاعة الشهيد
الصايف واخالصه لإلسالم املحمدي االصيل ووقوفه مع
ابناء شعبه وأمته ضد طاغية عميل ارعن ادخل البالد يف
حروب قذرة خارسة فاسدة خدمة ألسياده االمربياليني
اعداء االسالم حيث حاول بكل خسة ووقاحة القضاء عىل
ابناء مذهب ال البيت النبوي االطهار (عليهم السالم)،
وان جمرد ان يذكر اي انسان اسم ذلك الطاغية بأسلوب
ال يريض جالوزة النظام كان مصريه االعدام فكيف بالذي
يكتب قصيدة يفضح فيها اساليب النظام الوحشية ضد
الشعب العراقي املظلوم ..؟؟ !
ابتداء من البيت االول للقصيدة التي تتكون من ( )36بيت ًا
من البحر الكامل جيسد الشيخ الصايف بوضوح وصدق
معاناة الشعب العراقي من حزب البعث املقبور ..
فيقول -:
ِ
ويح العراق ِ
جوره الق ّت ِ
ببعثه ا ُمل ِ
ال
ختال ** كم قد جنى من
فمطلع القصيدة يكاد يكون عبارة عن قصيدة متكاملة ..ألن
الشهيد الشاعر كان قد ضخ كل انفعاالته ومعاناته ملا شاهده
من جرائم بحق ابناء شعبه يف مقدمتهم العلامء االعالم.
فقد مج��ع مطلع القصيدة ص���ور ًا مكثفة ألن���واع الظلم
واالضطهاد الذي عاشه الشعب العراقي طيلة تلك السنني
الطويلة الرهيبة!!! اما باقي ابيات القصيدة فهي ترشح
تفصيلي ًا تلك املأساة ,ويف ابيات اخرى من القصيدة يقول
الشهيد الشاعر- :
النفوس برهبةِ
ِ
ّ
ِ
البعث حني تس ّلطوا ** سلبوا
حزب
حك ُام
َ
ِ
الزلزال
فليتصور القارئ الكريم كم كان رهيب ًا ذلك الزمن وذلك
احلاكم عندما وصف الشاعر ارهابه كانه – زلزال !!! -
فالزلزال ال يبقي وال يذر!! .
هذا ما سعى اليه النظام املقبور ،فقد اهلك احلرث والنسل
ومل تسلم من إجرامه االشجار واالهنار اضافة اىل البرش فقد
وطني خملص غيور
كان عدو البرشية االول واحلاقد عىل كل
ٍّ
31

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar Weekly

ل�سنة  2020م

عىل كرامة الوطن ومستقبل أبنائه ,ألنه كان يعاين يف داخله
من رصاع مرير ,فهو يعلم متام ًا بأنّه جمرد عميل صغري حقري
خادم ألسياده االمربياليني والصهاينة ,لذلك كان حياول ان
يغطي او يطمس تلك احلقيقة بادعاءاته الكاذبة ,بانه يمثل
الوطنيني واالحرار وبانه ثائر ضد االمربيالية وبانه مدافع
عن حقوق شعبه ..يف حني قاد املاليني من ابناء الشعب اىل
املتعمد!! لكي يبقى حمافظ ًا عىل
احلروب والدمار والقتل
ّ
كريس احلكم النتن!!
ّ
لقد خاب سعيه اهلادف اىل القضاء عىل – احلوزة العلمية
– وقرارها املستقل ..فحاول ارهاهبا واخضاعها اىل نزواته
وحاول شق وحدته الرصينة..
والنه فشل فش ً
ال ذريع ًا ..ونيس ان احلوزة العلمية واملرجعية
الرشيدة ,هي صامم امان االمة وهي املدافع احلقيقي عن
حارض ومستقبل الشعب ,وهي التي تقف دائ ًام يف مقدمة
املضحني عن دين االسالم ومبادئه السامية.
لذلك كانت املرجعية الرشيدة هي املثل االعىل للشعب؛
الن الشعب يعرف عظمة تضحياهتا وقوة مواقفها ضد
يسبب اخلوف والذعر يف قلوب
طغاة العصور ..وهذا كان ّ
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احلكام الطغاة وما اشبه اليوم بالبارحة ..فها هي مرجعيتنا
الرشيدة نراها تقف اليوم يف االمور بحزم يف االمور اخلطرية
التي يتعرض هلا الشعب واالمة ومبادئ الدين االسالمي
احلديث ..فكام وقفت يف ثورة العرشين ,ضد االستعامر
الربيطاين تقف اليوم من خالل – جهادها الكفائي – ضد
االستكبار العاملي وكل اذنابه ويف مقدمتهم – داعش –
واحلكام العمالء الذين يسريون خلف اسيادهم وهم اذالل
ملعونون..
ان املوقف االخري – اجلهاد الكفائي – من قبل املرجعية
الرشيدة العليا قد اعاد اىل العراق هيبته بني الدول فلقد
لبى الشعب ن��داء قادته العلامء ..وانتفض باسال ليطرد
الدخالء العمالء االرجاس اعداء الدين واالنسانية يف هذا
رس عظمة مرجعيتنا العليا الرشيدة هو
الوطن املقدس ..ان ّ
اخالصها احلقيقي وإيامهنا املطلق بمبادئ االسالم العظيم
وسعيها الدائم لتكملة ِّ
اخلط الرسايل الذي سار عليه ائمتنا
االطهار (سالم اهلل عليهم) حمافظني عىل بيضة االسالم
مستشهدين يف سبيله!!
ونتواصل مع قصيدة الشهيد اية اهلل الشيخ عبد الرضا

الصايف اخلالدة حيث يقول فيها-:
شعوهبا ِ
ِ
بنبال
قلوب
انّى وليس من املروءة دولة ** ترمي
َ
ان احلضارة قد تساقط وزهنا ** يف سلطة البعث االثيم
البايل
ان الكلمة اجلريئة (كلمة احلق) يف وجه سلطان جائر هي
السيف الذي كان يرعب ويزلزل االرض حتت عروشهم
الوهابية لذلك كان هم النظام املقبور وشغله الشاغل هو
القضاء عىل علامئنا االعالم وحوزاهتم العليا الرشيدة ألنه
كان يعلم علم اليقني بان هذا الشعب يقدس مرجعيته
ويعتربها االمتداد الطبيعي ملقام ائمة ال البيت االطهار وهو
مستعد ان يقدم ارواحه رخيصة من أجل احلفاظ عىل بيضة
اإلسالم املحمدي االصيل.
لقد كان حقد النظام املقبور واضح ًا ضدّ أغلبية الشعب التي
تدين بمذهب ال البيت االطهار فاراد من خالل حروبه
القذرة ومقابره اجلامعية وارهابه املنظم املدعوم من قبل
الدوائر االمربيالية والصهيونية والرجعية العربية ان تكون
هذه الغالبية من الشعب العراقي اقلية ال حول هلا وال قوة
وهبذا يقيض عىل وجودها الفعال والذي يعدّ ُه خطر ًا عىل
نظام حكمه البائس العميل وكام يفعل الدواعش العمالء
اليوم الن اهلجمة عىل االسالم املحمدي االصيل ما زالت
مستمرةّ ،إال االعداء رغم كل احلروب التي شنوها ضد

الشعوب االسالمية فاهنم فشلوا يف القضاء عىل هذا الدين
العظيم نتيجة للتضحيات الكبرية واملستمرة يف كل زمان
ومكان من قبل عشاق عرتة رسول اهلل حممد (صىل اهلل عليه
وآله) ومن قبل احرار العامل والذين يتعاطفون مع حركات
الشعوب التحررية ويدينون السلوك العنرصي والطائفي
لطغاة العامل املستكربين.
ولقد ترك الشهيد اية اهلل الشيخ عبد الرضا الصايف اثارا
ابداعية عديدة يف الفقه واالدب والرتبية االسالمية وكذلك
يف الشعر وانا عىل يقني تام بأن هذه الصفحات القليلة مل
ِ
تعط الشهيد العامل حقه لذلك أدعو اىل ان تسليط الضوء
عىل انجازات هذا العامل الفذ واملفكر االسالمي الكبري من
خالل التوجيه اىل طلبة الدراسات العليا يف اجلامعات ومنها
جامعة كربالء للكتابة عن اثار هذا العامل القيمة خاصة وان
اجلامعة اجتهت يف السنوات االخ��رية مشكورة لتسليط
الضوء عىل عدد من املبدعني من ابناء كربالء املقدسة يف
املجاالت الفكرية واالدبية واالجتامعية وهذه اخلطوة بالغة
االمهية حتسب جلامعة كربالء وألساتذهتا الكرام الذين
سعوا اىل هذا االجتاه املهم إلغناء املكتبة الثقافية والفكرية
بكل ابداع خيدم بني االنسان ويرفد احلضارة االنسانية بكل
ما هو سا ٍم ونبيل وله متاس مبارش مع حياة الناس  ،واخر
دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني.
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مقاالت

a

قالوا يف احل�سني

لوحة على جدار التاريخ
عندما نشري إىل األج��زاء الكثرية والكم اهلائل
من البحوث واالستقصاءات والتحقيقات التي احتوهتا
موسوعة الشيخ األستاذ حممد صادق الكربايس (دائرة
املعارف احلسينية) ،فإننا ال نعني هنا خلق حالة من االهبار
يتبجح به أغلب
بإبراز اجلانب الكمي فقط ،وال��ذي ّ
أصحاب املوسوعات والكتب اآلن وهم جيمعوهنا من
(امل��ادة اجلاهزة) لزيادة حجمها فقط ،فتغيب َب ْص َم ُت ْهم
يف صفحاهتا ،وينزوي أثرهم بني طياهتا ،بل ويتالشى
ظ ّلهم حتى يف أجزائها ،بل نعني �� إضافة إىل اجلانب
الكمي �� حضور الكربايس �� املؤلف �� يف كل صفحة من
صفحات موسوعته فهو يدير د ّفة البحث بمهارة الر ّبان
اخلبري بأنواء التاريخ واللغة والفقه والعقائد والكالم
واألدب والشعر والسري ،فيواكب احل��دث ،ويراقب
متر دون أن
احليثيات ،ويرصد الشخصيات ،وال يدعها ّ
ّ
املؤرخ والناقد
يشخص ويد ّقق ويفحص و ُي ّ
محص برؤية ّ
واملحقق الذي تو ّفرت فيه الرشوط الكاملة التي جيب أن
تتوفر يف املوضوع لتشكيل صورة متكاملة عن احلدث
والشخصيةُ ،
وخي ّيل للقارئ هلذه املوسوعة أن يستشعر
(اهلمس التارخيي) للمؤلف بني ثنايا الكلامت والسطور
وكأنه يعيش احلدث ويستمع للحديث ويعايش الشخصية
التارخيية ،فتتنفس روحه مع األجواء واألحداث ،وتطلع
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نفسه عليها ،وي��رشف بنظره عىل شخوصها ،فيفعمها
بالتشخيص الدقيق ،ويمنحهام األس��ب��اب والصفات
واملعاجلات والسامت املوضوعية التي تكشف عن الفكرة
التي تدور حوهلا وإبراز اجلوانب املهمة منها.
يف كتاب (ق��ال��وا يف احلسني) اجل��زء األول وه��و اجلزء
اخلامس والثامنون من أجزاء دائرة املعارف احلسينية يوضح
وينوه فيها
الكربايس يف (متهيده) الغاية من وضع الكتاب ّ
إىل نقطة جوهرية من خالل استعراضه ل� (نظرة أصحاب
ال��رأي والفكر وأه��ل احل��ل والعقد من مجيع األدي��ان
والعقائد ،واملذاهب واملبادئ وهذه النقطة املهمة هي( :أن
نلقي الضوء عىل آراء هؤالء ممن هلم مكانة اجتامعية أو دينية

الحسني (عليه السالم) هذا ِ
السفر العظيم
من التضحية والفداء والبطولة واإليثار ،ترك
هذا اإلرث العظيم الذي مل يرتك مثله عظي ٌم
ليفيض بنمريه عىل البرشية
َ
غريه يف أمته،
حتى أغدقها فكراً وعطا ًء وغمرها نوراً وحياة
رضت به القلوب.
فأينعت به الضامئر واخ ّ

أو سياسية لنعرف وقعه عليه السالم عندهم ،وليس القصد
من ذلك أن نعرف اإلمام احلسني هبؤالء) ،فعظمة احلسني
ماثلة يف الضمري اإلنساين ،وهي شاخصة بدمه وشهادته
وسريته املعطاء التي مل يشهد هلا التاريخ مثي ً
ال ،والتي َج ّسد
فيها مبادئ اإلسالم املحمدي األصيل بأروع صورها وهو
يعلن ثورته من أجل حتقيق القيمة احلقيقية لإلنسان وحفظ
إنسانيته وكرامته.
واحلسني هذا السفر العظيم من التضحية والفداء والبطولة
عظيم
واإليثار ،ترك هذا اإلرث العظيم الذي مل يرتك مثله
ٌ
غريه يف أمته ،هذا اإلرث الذي فاض بنمريه عىل البرشية
حتى أغدقها فكر ًا وعطا ًء وغمرها نور ًا وحياة فأينعت به
الضامئر واخرضّ ت به القلوب.
ويقول الكربايس( :وإنام نؤكد عىل عظمة اإلمام احلسني
(عليه السالم) حيث شغل العامل به وال زالوا ،ومثل هذا
الرصيد قلام يناله أكرب الشخصيات العاملية ،ومن هنا فإن
اإلم��ام وهنضته الزاال ماثلني يف مجيع العهود واألمصار
وتستهوي مجيع الفئات من كل األقطار).
ّبني الكربايس عمله يف هذا الكتاب يف مخس عرشة نقطة
تتلخص يف تقسيمه للكتاب عىل مخسة فصول يضم الفصل
األول كالم اهلل (عز وج��ل) واألنبياء وأئمة أهل البيت
(عليهم السالم) ،ويضم الفصل الثاين أقوال مشاهري أعمدة
الفكر واالجتامع والسياسة ،أما الفصل الثالث فخصصه
الكربايس للذين قالوا عن اإلمام احلسني (عليه السالم)
من ضمن مقاالهتم يف تقييم أجزاء موسوعة دائرة املعارف
احلسينية ،أما الفصل الرابع فيضم جمموعة كبرية من النتف
املقتبسة من نصوص وردت يف املقاالت أو املصنفات
ملجموعة من الشخصيات ،وتضمن الفصل اخلامس معرضا
لصور كثري من الشخصيات التي وردت أسامؤها يف الكتاب.
وقد عمل الكربايس يف نقل األقوال بمبدأ احلروف اهلجائية
حسب االسم أو اللقب الذي اشتهرت به شخصية القائل
ليسهل الرجوع إليها ،مع وضع عنوان للنص ،وترمجة للقائل
ورشح للكلامت املبهمة التي حتتاج إىل توضيح ،وحتديد
املصدر األساس خشية من الوقوع يف االختالفات التي ال

يقول الشيخ الكربايس( :إمنا نؤكد عىل
عظمة اإلمام الحسني (عليه السالم) حيث
شغل العامل به ،ومثل هذا الرصيد قلّام يناله
أكرب الشخصيات العاملية ،ومن هنا فإن
اإلمام ونهضته الزاال ماثلني يف جميع العهود
واألمصار...

تؤدي املقصود أو تؤثر عىل معنى القول يف املصادر األخرى،
وزيادة يف العمل بمبدأ األمانة الفكرية فإن الكربايس ينقل
النص غري العريب مرتمج ًا وينقله بلغة القائل يف اهلامش كام
تفوه به ،ومن باب التقويم فإنه يعيد صياغة القول إذا كان
ّ
غري دقيق أو يستدعي إعادة صياغة من جديد ليكون أدبي ًا
وأكثر واقعية ،إضافة إىل ذكر سبب القول ووضع الفهارس
العامة.
ويف باب املالبسات يبني الكربايس أنه ال يذكر أي قول ��
التحري
هكذا عىل عواهنه �� دون أن حيرص كل احلرص عىل
ّ
عن القول والتحقق من مصدره قبل إثباته ،وقد ّبني فيه كثري ًا
من األقوال لشخصيات مل جيد مصدر ًا هلا ،لقد أدركت هذه
الشخصيات وغريها عظمة احلسني وهو يواجه الباطل
بقوله (عليه السالم)( :أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بني
اثنتني بني السلة والذلة ،وهيهات منا الذلة ،يأبى اهلل لنا ذلك
ورسوله واملؤمنون ,وحجور طابت وطهرت وأنوف محية
ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام).
كام وقفوا عىل رس عظمته عندما قال( :إين مل أخرج أرش ً,ا وال
بطر ً,ا وال ظامل ًا ,وال مفسد ً,ا وإنام خرجت لطلب اإلصالح
يف أمة جدي رسول اهلل ,أريد أن آمر باملعروف ,وأهنى عن
املنكر) ،وأخريا فللكربايس قول عظيم يف اإلمام احلسني
(عليه السالم) هو هذا الكتاب.
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ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ

كربالء محبرة المآسي
األ يـــــــــــالئـــــــــــمـــــــ ًا ُحـــــــــــــــزنـــــــــــي ودمـــــــــــعـــــــــــي
ـــــرى ولـــــــطـــمـــي
ولئـــــــــ َ
ــــــم �ــــســـــــــرخــــتــــي الـــــــــــــحـ ّ
تـــــــــلـــــــــو ُم ,وتـــــــــدّ عـــــــــي الإ�ــــــســــــــــــــــــــال َم؟! هـــــــــــذا
اأتـــــــــــــــــــعـــــــــــ ُ
ـــالء ومـــــــــــادهـــــــاهـــــــا
ـــرف كــــــــــــــربـــــــــــ َ
اأمـــــــــــانـــــــــ ُ
ــد قــــــــــــــد �ــســـ ـ ّيـــــعـــــوهـــــا
ــة اأحـــــــــــمـــــــــ ٍ
ــــاء الـــــــمـــــــ�ـــســـطـــفـــى تـــــــلـــــــك الأريـــــــــــقـــــتْ
دمـــــــــــــ ُ
ــم قـــــــــــ َ
ُ
ــني مـــــنّــي
ـــال
الـــــــــر�ــــســــول :حـــــــ�ـــسـ ُ
َفـــــــكـــــ ْ
ــني �ــــســـــــــريــــ َع َطــــــ ٍّ
ـــف
فـــــــــــــاإنْ يـــــــمـــ�ـ ِــس الـــــــحـــ�ـــسـ ُ
ول تـــــــنـــــــمـــــــو الـــــــــهـــــــــدايــــــ ُ
ــوب
ـــة فـــــــــــــــي قـــــــــــلـــــ ٍ
ــت الـــــــ�ـــســـــــمـــاء بـــــــيـــــــوم طـــــــــ ٍّ
ــف
اأمـــــــــــــــــــا بـــــــــــكـــــ ِ
ــع �ـــســـــــتـــــــطـــــــيـــــ ُ
ــق �ــســــــــبــــــــر ًا
وا ّأي مـــــــــــدامـــــــــ ٍ
واإنْ تـــــــقـــــــنـــــــ ْع يـــــــــــراعـــــــي مـــــــــــــــن نـــــ�ــســـــيـ ٍـج
�ـــســـــــاأبـــــــكـــــــيـــهـــم مـــــــــــــــدى عـــــــمـــــــري كـــــــاأنّـــــــي
واإنّ الـــــــــــطـــــــــ َّ
ــف ِمـــــــــــحـــــــبـــــــر ُة الــــــــمـــــاآ�ــســـــي
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ــات ُتـــــــغـــــــ�ـّــســـــــلـــــــهـــــــا الـــــــــــــــدمـــــــــــو ُع
ووجـــــــــــــــنـــــــــ ٍ
ــــه ا�ـــســـــــتـــعـــلـــتْ �ـــســـــــلـــو ُع
عـــــــلـــــــى �ـــــســـــــــــد ٍر بـــــــ ِ
ــــع !
عـــــــــجــــيـ ٌ
ــــمـــــريـ ُ
ــــــر الـــــــ ُ
ـــب ,بـــــــــل هـــــــــو الأمـــــــــ ُ
ــع ؟!
ِ
ــر ٍم يـــــــــــــــاذا الـــــــرقـــــــيـ ُ
بـــــ�ــســـــهـــــر مـــــــــــحـــــ ّ
ً
اأمـــــــــــانـــــ ُ
تـــــ�ــســـــيــع !!
ــجـــــــبـــا
ــة اأحـــــــــمــــــ ٍ
ـــد!! َعـــــ َ
ُ
ـــر الـــــــمـــ�ـــســـطـــفـــى َ
الـــــــقـــطـــيـــع !!
ذاك
ُ
ونـــــــــحـ ُ
واإ ّنـــــــــــــــــــي مـــــــــــنـــــــهُ  .قـــــــــــد �ـــســـــــمـــــــ َع الـــــجـــــمــيـ ُـع
ـــع !!
فـــــــــــــاإنّ الـــــــمـــ�ـــســـطـــفـــى لـــــــــ ُهــــ َو الـــــــــ�ــــســــريـ ُ
ــر الـــــ�ــســـــنـــــيـ ُـع
بـــــقـــــ�ــســـــوتـــــهــا هـــــــــــــــي الـــــــ َقـــــــفـــــ ُ
ــع !!
واإنّ دمــــــ َ
ـــرى نـــــــجـــــــيـ ُ
ـــوعـــــــــهـــــــــا الـــــــــحــــــ ّ
ـــع ؟!
اإذا مـــــــــــا قـــــــــــ�ـ َّــس قـــــــ�ـّــســـ َتـــه الـــــــــر�ــــســــيـ ُ
فـــــــــــمـــــــــــا جـــــــــــفـــــــنـــــــي ول قـــــــلـــــــبـــــــي قـــــــــــنـــــــو ُع
يـــــــ�ـــســـــــيـ ُ
ــع
ــل الآنَ فـــــــــــي نـــــــظـــــــري الـــــــنـــــــجـــيـ ُ
بــــــــهــــــــا قــــــــلـــــمـــــي كـــــــــــمـــــــا قـــــلـــــبـــــي نـــــقـــــيــــ ُـع

فكربالء موحشة
يردد اسمك..
ُ
صو ُتنا ّ

وكربالء موح�سة ..ويف دمي ثورة البحر
�س ُوتنا ير ّدد ا�سمك..
ُ
التي ل تهداأ� ..سوتنا ,يا اأخي يرتفع واعي ًا يف وجه برودة من قتلك
ومنْ �سمع ,يحذر النا�س .يحيى عذابات ال�سمري يف العيون القتلة..
املوت �سدّ نا� .سوتنا,
يف النفو�س ال�سود اليائ�سة ,وهي توؤيد حجج ِ
يا �سيديٌ ..
�سوت على مدى ال�سنني والعوام ينذر باخلطر ,ويك�سف
يف حفر الق�سور الفانية احلزن القائم ملجرد كلمتك " :مثلي ل
يبايع مثله" .ف�سنع دمك ال�سائل على اأر�س كربالء �سوت ًا ل يهداأ,
يتعاىل ليوؤ ّرخ ا ً
أمة مل يوؤ ّرخها اأحد .اأق ّروا لك بالولء وقد �س ّلوا
وهربوا فيك كي يلقوك يوم اجلــزاء ..والبغاة ما زالوا يتجولون
يف اجلحور الالمرئية ين�سرون حبات حقدهم دبابي�س يف جماجم
اأغواها العامل الفرتا�سي اىل حيث ه ّوة البقع ال�سوئية ت�سيئها
عقول �سيطانية بات يخ�ساها كثريون .
�سوتنا ,يا مــولي يف اأيــام م�سائبنا  -بــالــذات -يف تلك ال�سنة

ح�����ي�����درع�����اش�����ور

القا�سية ,مع املوت والنار التي اأحرقت اخليم وك�سفت عن خمدراتنا
وعفافنا ,ورغم تباعد امل�سافات بيني وبينك يا اأخي ,واملوت يختارنا
يف و�سح نهار عا�سوراء – نرفع اأكفنا عالمات ر�سا مل نخف من
�سراخ املغ�سوب عليهم ول من نارهم العالية .ان �سياح الباغني على
ا�سيادهم ,حيوات جاهزة متثل للواقع احلايل والقادم من كذبهم
امللقن ,كالرياح ال�سوداء حتا�سر ظلك بجنون ال�سور احلاقدة,
فن�سوا اأنك حا�سر يف كل زمان.
�سوتنا ,يا اأمريي مل يتوقف ,ولن يتوقف فم�سرية القافلة اللهية
ممتلئة من اأ�سباهي املوؤمنات املخدرات ,لي�س �س ّر ًا اأن اأقول هكذا
اأحيا فالأجلي �ستبكي النفو�س اأوجاعها ..فاأنا جبل ال�سرب �سهدت
َّ
ـوت ,اأب�سر احلياة �سجرة اأه ّز بجذعها فتت�ساقط زينبيات
كل املـ ِ
يلهنب الر�ــس با�سمك ,ويكت ْ
نب من قلب فحمة دموعهن اأن لدمك
حرارة ل تنطفئ ابد ًا.
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الحلقة الثالثة

ُ
الحر..
صوت ِّ
ُ
صوت الحرية الخالد
طالب عباس الظاهر

صــوت الحـر:
فلول �سطو ُع برهان ر ّبي برحمته ,وجت ّليه يف �سحوة اإلهية ,وت�ساقط
اأقنعة زائفة وبراقع وخماتلة عن وجوه الأ�سياء؛ ملا انك�سفت ا ُ
حلجب
يف ذاتي عن خيوط اللعبة املاكرة ,ومراوغتها وتباكيها على وحدة
الأمة وحلمتها ,حتت �سعار املحافظة على بي�سة الإ�سالم! ,وهم اأول
من ّ
وتو�سل املكر والغيلة من اأجل الطعن به من الداخل,
�سق ال�سف,
ّ
وحماولة الت�سلق على الأكــتــاف ,ومعاقرة امللك والريا�سة ,بنوايا
ال�ستئ�سال لل�سجرة الطيبة ..ثمالة اخلري على الأر�ــس ..املتمثل
مبع�سكر اأبي عبد اهلل ,واإزاحتهم عن مراتبهم التي رت ّبهم اهلل فيها.
للحر:
منلـوج داخلي ِّ
نعم ..نعم ,ولكنت الآن اأقر�س مع القار�سني لأ�سابع ندمي ,بعد فوات
الأوان ,فاأرزح يف "�سداأ" الهام�س من التاريخ ,اأو رمبا يف �سلة اإهماله!,
م�س ّيع ًا "ذهب" هذي الفر�سة النادرة التي قد ل تتكرر كثري ًا ..والتي
�س ّرع اهلل اأبوابها الوا�سعة برحمته اأمامي ,ب�سراء ر�سا العبد بغ�سب
املعبود ,واحلظوة بحطام الدنيا الزائل ,وت�سييع نعيم الآخرة املقيم.
الحـر:
صـــوت
ِّ
علي زيوف
لكن هيهات واأنا احل ِّر ,هيهات اإن كنت ح ّر ًا حق ًا؛ اأن تنطلي َ
دن�سة يبغونها ,ويغت�سبون بها حق اآل بيت ..اأ�سرف
فعال
املكارين ,يف ٍ
ٍ
من احتفت البطحاء بوطاأته ,واأظلته �سماء ,وفاخر اهلل به مالئكته
املقربني يف اأعلى عليني ,حمــال ..حمــال؛ اأن ت�ستغفلني لهذا احلد,
فاأ�ستبدل حريتي املطلقة ,بعبودية اأزلية ..ين�سج خيوط خديعتها
خدن ال�سيطان ,واأخ�ساأ �سنائعه من م�سوخ اآدمية.
للحر:
منلـوج داخلي ِّ
لكي يطبع جند ال�سيطان ب�سمة غدرهم فوق جبينك يا ح ِّر ويا �سيد
بني رياح ..بنق�س العار ,الأدهى بعدها يتبعها اأوار النار ,ومن ثم ل..
ل ميكن اأن متحى اأبد ًا من �سجالت التاريخ ,اأتر�سى يا ح ِّر لنف�سك ,اأو
تتق ّبل مروءتك ,اأن تكون حليف فعال تاأباها الأعراب؟ وتاأنفها �سيم
الأحــرار ,بل وحتى اأن�ساف الأحرار من الرجال ..وي�ستهجنها حتى
العبيد ,ومن ثم ي�ستنكرها �سلم الإ�ــســالم ..دين الرحمة واحلرية
والإن�سانية ,ودين الوجود برمته.
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الراوي:
فت�سبح جزء ًا من اللعبة القذرة ,ويغدو �سيفك هذا الذي نذرته
للحق ..عون ًا لل�سيطان ,يبارز اهلل باملع�سية ..ل�سالح تثبيت
�سرعة الغاب لأعـــداء الإ�ــســالم ..التي ما اأنــزل اهلل بها من
�سلطان ,فتكون حليف اأقرانها من اأذناب التاريخ ..هوؤلء املُ�سوخ
الب�سرية ,واتباعهم وكل مـن �سار على هذا النهج املنحرف اإىل
يوم الدين ..هوؤلء من اأبناء اللذة التائهة يف دهاليز الرغبة
اجلــاحمــة ..بلحظات القن�س احليوانية! اإ�سباع ًا للغرائز,
وا�ستجابة لل�سهوات الثائرة ,وان�سياقا لالأ�سل امللطخ بالرج�س,
مذ كانت ت�سرب اخليام وتعلق عليها الرايات احلمر.
للحر:
منلـوج داخلي ِّ
ها هم اإذن قد اعتزموها عن �سابق اإ�سرار وتر�سد ..خلو�س
يف�س هذا ابن
قتال اأي�سره اأن تطيح به الأيدي والأرجل ,اأمل ِ
�سعد نف�سه يل �سخ�سي ًا� ..ساعة ا�ستفهمته عن دفني نواياه؟ وقد
ا�ستثار -كما يبدو -فيه وفيهم العرق املوبوء ..بدن�س املنبت,
وحتاو�سوا بلهاثهم املحموم ..بهرج وعد بالري ,وامللك اخلالد يف
دنيا زائلة ,وقد زين ال�سيطان لهم �سوء فعالـــــــهم ,ف�سال لعاب
رغائبهم العمياء على حطامها ,وهو بال �سك اأباأ�س من اأن تطلع
عليه عني ال�سم�س ول يت�ستت ,بعد اأن اأ�سحى الدين لعقا على
األ�سنتهم ,وهاهم ما�سون يف حتقيق ماآربهم اخلبيثة ,فـن�سوا ذكر
اهلل؛ فاأن�ساهم اأنف�سهم.
الحــر:
صــــوت
ِّ
وهاهم ي�ستق ّلون بغلة اأهــوائــهــم ,فهذا ديدنهم يف مثل هذه
املواقف ..لهاث ًا وراء هوى اأنف�سهم الآ�سنة ,وخديعة مطامعها
النتـنة ,مبحاولة طم�س ذكر الإ�سالم ..بت�سويه ر�سمه� ,سبي ًال

لإطفاء نور اهلل ,ب�سعار اأ�سيادهم( :ل خرب جاء ول وحي نزل),
والكل يقينا يــدرك ما تعنيه فعاله ,وما ميكن اأن ت ـوؤول اإليه
الأيام ,ودوران الزمن عليه حتم ًا ,فالإن�سان على نف�سه ب�سرية
ولو األقى معاذيره ,لكنه يرجئ ما �سوف وما �سيكون ,لينغم�س يف
اإغراءات اللحظة العارية ..الكا�سفة عن اأقبح م�ساوئها.
الراوي:
رغم كل ق�سورها وحمدوديتها و�ساآلة لذتها ..مل�سايرة زهو
ال�سهوات ,املنزلة اأطهر ما ا�ستودع يف هذا الإن�سان ,وال�ساعدة
باأقبح ما ا�ستحدثه فيه نزغ ال�سيطان ..باحلظوة عند اأمري
العهر واملجون ,طمع ًا مبا تعد به من ذهب خال�س ,يـبهر بريقه
العيون الرمد وح�سب ,وهي تـنظر اإليه من �سيق زاوية الدنيا,
بليال حمر لالأن�س  ..مب�ساركة ذاك الظامل
من اأجــل الفوز
ٍ
بدنياه ,الطافحة بامللذات ,وبالغواين والغلمان ,واإن الل�سان هنا
لياأنف اأن يلوث طهره ,بلفظ حروف ا�سمه ,ويزيد من تعاليه..
مبجانبة اخلو�س بنتانة فعاله ال�ساذة التي يندى لها جبني كل
حر و�سريف ,من ج ّراء �سوء النبات والنابت واملنبت ,واحلرث
ٍ
واحلارث واملحروث ,واحلليم تكفيه اإ�سارة!!.
منلــوج داخلي للحر:
ولأن كل اإناء بالذي فيه نا�سح ,لذا فاإن �سبيل التقرب اإليه؛
اأعني الطاغية وكل من على �ساكلته ..الإيغال بح�سي�س فعال,
ورداءة معدن مواقف ..ديدنها مناواأة احلق عند رهط اآل علي
بن اأبي طالب يف كل �سورة ,وعلى كل وجه ,لأجل املخالفة ل
غري ,بل جمانبة احلق يف رهط ان�سار اهلل ور�سوله يف مع�سكر
اأبي عبد اهلل ,واإ ّتباع ًا لغواية النف�س ,وتزيني ال�سيطان فيها
للباطل.
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َ
ما ظمأ الضوء بع َدها
وقف الزمانُ حا ِئر ًا ماذا ُ
ني نورَيْ جال ِلهاُ ..
ب َ
وعند �سدر ِة
يقول؟
ِ
منتهاهاَ ..
حنجرات الع�ساف ِري..
لب�س ُه
ِ
عزف الكونُ حل َن ًا �سجي ًا ل ُي َ
املدينة يهزاأُ
ْ
بالليل
بح
كانُ املكانُ بر ّم ِت ِه غارق ًا
ِ
و�س ُ
ِ
بالذهولُ ..
والنائمنيْ ..واإ ْذ ف َّز ط ُ
البدايات قارئ ًا اآيا ِتها البي�س� ..سالم ًا اأ َّم
ني
ِ
قلبي� ..سالم ًا ..ر ّب َة ال ْ
ني
أمكنة والأزمنة � ..سالم ًا يا
َ
كربالء احل�س ِ
ُ
باأ�سوا ِئ ِه واأ�سما ِئ ِه واأ�سيا ِئ ِه� ..سالم ًا
ـاك اهلل منْ
عليك مبا اأتـ ِ
ِ
ْ
الفا�سلة..
فكنت مدين َت ُه
ف�س ِل ِهِ ..
النبي ..يو َم اأوماأَ
َ
َ
ماء
املح�س
للعط�س
وكنت
حبيبة ِ
ِ
فا�ستحال ً
ِ
ِ
�سبط ِّ
زلل ..ف ُم ُ
من ْ
أنت ..كفانا ..ترى
أنت وا ِ
أنت ..وا ِ
أنت ..وقبل ُت ُه ا ِ
عجز ُه ا ِ
عنك ماذا ُ
نقول؟!
ِ
ُ
ُّ
ت�ستلذ ب�سحك ِت ِك يف البال ِد..
نقول باأنَّ ِ�سفا َه املعاين
ْ
ُ
طويل..
عمر
فيورق
ِ
للحرف ٌ
ُ
ؤال ع ّنا ..نحنُ اأحباوؤها..
نقول ..لقد اأمعنتْ بال�سو ِ
وما ا ْ
أنكرت ح َّبها يوم ًا علينا..
نقول ..انها وه َب ْتنا اأثوابَها ..ف ُك ّنا وكانتْ ...
ينكر الكونُ َ
ْ
ْ
املدينة..
ف�سل
وهل ُ
ُ
أمنيات..
نقول ..ا�ستحا َلتْ ق ْرب ًَة منْ �سه َِد ال ِ
فما ظماأَ
ال�سوء بعدَ ها اأو ّ
تعط َل يوم ًا..
ُ
ُ
نقول ..باأنَّ عذابا ِتها اأغفل ْتها..
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ع����ل����ي ال���ش���اه���ر

دمعة عابر ْة..
أجل ِ
ل ِ
عيون ال�سغا ِر وخوف ًا عليها منْ ٍ
نقولُ ..
ُ
العناوين
كربالء
عر�س ِه قــال� :سالم ًا
نقول ..ور ّبـ ِـك يف ِ
ِ
ُ
وال�سهداءِ الربر ْة..
َ
ق�س ٍّي ُي ُ
كان ُّ
القول لو َ
عاجل توق ًا ليح�سنَ
ن�س ُف
فمنْ ُي ِ
كل ا�ستهاءٍ ّ
ْ
ال�سكينة..
فيها
ومنْ َ
�سوف يقراأُ عندَ النبي َ
أ�سماءها..
ني ا َ
خر�س َ
ْ
و ُيعلنُ ثور َة ِّ
ال�سغينة..
�سوت
احلق ل ُي َ
َ
َ
مدركون اأكيد ًا
أر�سها..
هُ نا..
عاجزون كثري ًا اأما َم جت ّلي الدماءِ على ا ِ
باأنّ
الكربالء ُحيا ْة..
َ
بالت�سابيح َ
الل يديها..
ين�سج
امل�سافات
وخب َز
حتت ِظ ِ
ُ
ِ
ِ
وينبت ُ
ُ
طفل ال َق َ�س ْب..
ومن ُ
ت�ساء..
جاء
حيث َ
النداء� ..سالم ًا على ح ِّبها ما ْ
ْ
الوفاء
بحج ِم
�سالم ًا عليها ْ
ْ
�سالم ًا على ط ْف ٍلة ل ُ
ت�سيخ..
ْ
�سرمدية...
عيون العذارى ا�ستحالتْ روؤىً
دمعة يف ِ
�سالم ًا على ٍ
حنطة اأقدا ِرها َ
كيف توؤ ّمنُ للط ِري اأ ّيا َم ُه املخمل ّي ْة..
�سالم ًا على
ِ
�سالم ًا على ِّ
أنبياء..
تهجتْ ِ
كل ٍ
حرف باأ�سوا ِئهاّ ..
به ال ُ
َ
هم...
وبل�س َم ُه العف ُو ...وط ّر َز ُه
املتعبون على �سحارى ِ
َ
�سفاه ْ
ُ
َ
عافية الكر ْم� ..سالم ًا� ..سالم ًا.
لتنبت

بَ الـكـبـرى
يـا زيـنـ َ

علي جوده الرفاعي

ال يـــــــــــــــــا زيــــــــــــــنــــــــــــــب الــــــــــــكــــــــــــربى
ورثـــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــرح مـــــــــــــــــن اأ ٍّم
هـــــــــــــــي الـــــــــــــــــــزهـــــــــــــــــــراء مـــــــــــــــــولتـــــــــــــــــي
لـــــــــيـــــُـــــــــدمـــــــــي الـــــــــقـــــــــلـــــــــب ذكـــــــــراهــــــــــــــا
يــــــُـــــ�ـــــســـــــــــيـــــــــــع نـــــــــعـــــــــ�ــــســـــــــهـــــــــا لـــــــــيـــــــــ ًال
ـــــــرب
ر�ـــــســـــــــــاهـــــــــــــــــا قـــــــــــــل ر�ـــــســـــــــــــــــا الــــــــــ ِّ
اإذا غـــــــــــــ�ــــــســـــــــــــبــــــت فـــــــــــالـــــــــــلـــــــــــه
اأبـــــــــــــوهـــــــــــــا الـــــــمـــ�ـــســـــــطـــــــفـــــــى الـــــــــمـــــــــنــــذر
وليـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــي الـــــــــــــفـــــــــــــر�ــــــس
اأخـــــــــــــــــــــــوه الـــــــــمــــرتـــــــــ�ــــســـــــــى الـــــــــــهـــــــــــادي
ــــــي بـــــــــــــــــن اأبـــــــــــــــــــــــي طـــــــــــالـــــــــــب
عـــــــــــــــلـــــــــ ُّ
اأَل يـــــــــــــــا زيـــــــــــــــنـــــــب الـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــرى
ورثـــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــجـــــــــــــــرح مــــــــــــــــــــن اأُ ٍّم

لــــــــــك الـــــــــــــدنـــــــــــــيـــــــــــــا لـــــــــــــــك الأخـــــــــــــــــــــرى
مـــــــــ�ــــســـــــــائـــــــــبـــــــــهـــــــــا غـــــــــــــــــدت تــــــَـــــتـــــــــــرى
لــــــــــــــــــــربـــــــــــــي كـــــــــــــانـــــــــــــت الـــــــــــجـــــــــــ�ـــــســـــــــــرا
بـــــــــــــــحـــــــــــــــزنٍ جـــــــــــــــــــــــــــــدّ د الـــــــــــــــذكـــــــــــــــرى
�ـــــســـــــــــــــــرا
عـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــب دفـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا
ُ
ّ
جــــــمـــــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــا كـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــا اأدرى
هـــــــــــــي املـــــــــــعـــــ�ـــــســـــــــــومـــــــــــة الـــــــــكـــــــــبـــــــــرى
يـــــــُــــــ�ــــــســـــــــــــيـــــــــــــئ وجـــــــــــــــهـــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــورا
لـــــــــــــقـــــــــــــد دامـــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــنـــــــــــــا ذخـــــــــــــــــرا
ــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــدّ د الـــــــــــــكـــــــــــــفـــــــــــــرا
ولـــــــــــــــ
ٌّ
ــــــــــي يـــــــــــجـــــــــــبـــــــــــر الـــــــــــكـــــــــــ�ـــــســـــــــــرا
ولـــــــــــــ ٌّ
لـــــــــــــــك الـــــــــــــدنـــــــــــــيــــــا لـــــــــــــــك الأخـــــــــــــــــــــرى
ــــــــــــت مـــــــــــــــــن اأَ ٍب �ـــــســـــــــــبـــــــــــرا
ورثـــــــــــــــ
ِ
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روح الشيخ الشهيد (حسن عبد علي االبراهيمي) الكربالئي
الى ِ

طيرٌ أخضرُ في روضةِ السيدّ

حيدر عاشور
كلماتٌ خضرٌ شقت قلب النور بالنور،في عينيهِ صمت ًا ودموع ًا وجزع ًا .ملك خطواته صالة وتراتيل وفريضة،ما
أن دخلت بابهُ قام من بعيد يستقبلني كالملوك.قلت- :سيدنا ال تقم.
أجاب بكبرياء المتقين ،وعلوّ االسياد المنتجبين ،وشفافية اآلباء المخلصين.
 كيف ال أقوم لوالد الشهيد.ب ّلغ سالمي لوالدتهِ،وقل لها ال تحزن على الشيخ (ابي جعفر) فأنه شفيعٌ لهاولك وألهلهِ وأصدقائهِ.
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عطر أفعمه اإلي��امن بإرث الساموات،
عانقني،
ُ
شممت فيه ٌ
وتشممت الشهيد يف نشوة عطر يديه أماكن قدسية شتى
ّ
وروائ��ح األرضح��ة ،ومقامات االولياء ،وبخور عطرها ال
�رأت سورة األم��انَ ،ه َّل َل من حو َيل الضوء،
يشبهه عطر ،ق� ُ
أبرصت اجلالسني كاملالئكة ُحييون أحزاين يف خشوع مرير،
حني أصغي اليه ،أتراءى عىل العمر قربا بسيطا أو غارقا يف
ٍ
ظهرية خرضاء.كأهنا رحلة تغور يف احلقب ،تدور يف الصالة
والترضع كدوران املاء باحلياة.ولكن سأنرش ألواح صدري
املخرضّ ة يف حرضته لكل من تقع عيني ِ
عليه.ترتعش أكفي
ِ
حرارته كان زمن ًا
لقاء ال سبيل اىل إطفاء
املشري ُة نحو السامءٌ .
ٍ
بحظوة ال يمكن أن
مكرس ًا للشموخ والعز والرشف والتباهي
تتكرر كم متنيت لو أغرف من مياه هنرك الطيب يا وج َه املنتظر
القائم-يا وجه سيد عيل احلسيني السيستاين ،يف هذه املواقف
أحسن شعور يكون لدى اإلنسان األمان والثقة،فثقتي بالسيد
ِ
عرصه،أميض معه فإنه
كفكر إنساين عظيم،ومرجع كبري وإمام
َ
وفوق الظالم أنه نور االئمة واألولياء
يتقدم يب فوق اخلوف،
عىل االرض.
عيني ال تفارق كل حركة ومتتمة منه،اجتاحتني موجة من
السعادة غريبة وأحسست بخفة طاغية تتفتح يف أعامق روحي،
وأنبأين قلبي انني أمسيت قادر ًا عىل التحليق والتنقل داخل
الروح ،رأيت ولدي الشيخ» حسن «كأنه هنض عىل أصوات
الصلوات يعرب وجهه ضوء ثم ينطفئ عىل تقلص شفتيه ومها

الواقع التائه.فكانت احلوزة العلمية بالنجف االرشف جتربتك
املخلصة واحلادة ألزمات واقع البالد فليست القضية عندك
اذن،قضية استشهاد ِ
لم بل لرتفع االقنعة عن االعني
وع ّ
املعوج مستقي ًام،ومتهيد الطرق الوعرة.
وتزيل االوهام،وجعل ّ
بالدليل القرآين وحديث االطهار،معتمد ًا بسرية مأمونني بني
االموات كام أعتمد عىل مأمونني نجباء بني االحياء.فتقدمت
اكاديمي ًا ونلت مراحل املقدمات والسطوح والبحث اخلارج
–حوزوي ًا -فكنت تلميذ ًا وفي ًا ألبناء املرجع االعىل عيل
السيستاين وحني جاء النداء للجهاد اطعت وانتفضت وتركت
وراءك كل يشء ِعلمك وزوجتك وأطفالك االربعة.ناء يف
عينك تسهد وجرت يف عروقك الشهادة.عند كل معركة تفكر
وحتلم ان ترقد عىل كواكب عسى ان تزف شهيد ًا.كنت تنتظر
حتت مظلة االمام احلسني جماهد ًا هبيئتك احلوزوية بعاممتك
البيضاء رزمة جهاد ِ
العلم بالكفن .قاتلت بعاممتك الدواعش
قتال االب��ط��ال فشهدت ل��ك (الرحالية ،وج��رف النرص،
واللطيفية ،والضابطية ،وبلد والعوجة ،وبيجي) وشهدت
لك كافة فرق احلشد الشعبي وااللوية والرسايا ،انك شجاع
مهام تبحث عن الشهادة بإيامن وعقيدة ،وهي تسبح حولك
وت��دور،وأن��ت ّحتث ُ
اخلطى نحو مسالت الشهادة الشاخمة
التي تنذره ببشارة السعادة واخللود ،كان أبطال سواتر الصد
االمامية يقفون لك اجالال وأنت ّتؤم هبم وتلقي حمارضاتك
العقائدية وتنقل سالم-السيد السيستاين-بأمانة واخالص

بعمامتك البيضاء رزمة جهاد العِلم بالكفن ..وقاتلت بعمامتك
الدواعش قتال االبطال
تكظامن األمل والدموع فيتحول كل يشء أمامي اىل اخرضار
عميق،وهو هيمس ّيل:
سم لذيذ
أيب ،مشاغل الرجلُ
أحالمه التي هلا فعل.هي ُّ
حيويته االخالص ألويل األمر،وما قدمته للمرجعية الدينية
العليا وللوطن قليل.أنت تعرف أين نذرت روحي هلذا الفعل
الرهيب املحاط ب��األرسار اإلهلية فهي التوفيقات املتوسمة
بالشخص االكثر حظوة عن خالق األكوان.
فيا أبني يا َ
مجيل املحيا لك ان تستعيد السكينة والوقار،ان
الشهادة التي راودتك كاحللم منذ صغرك ،وهي تالحقك مثل
ظلك ،وقاسيت هبا أنواع العذاب بأول صيحة وقيام– بشعبانية
كربالء-عىل زمر البعث وقائدها املهان.كانت صوالتك عالي ًة
حدرته اىل السهل ،حمتدم ًا مجوح ًا ال ختاف
منترش ًة كاجلبال التي
ُ
املوت طرفة عني كانت سنوات عمرك تسري برسعة.رسعة
عجيبة بنوعها جتعلك دائام تنحني كمزارع احلنطة والقمح
اللتني تريدان ان حتميا سنابلها من الرياح الدامهة املتوجهة
بأمر طغاهتا الذين يشكلون منظامت رسية ملوت الصوت
ِ
حدود الغيب ،بل خرجت بلهفة اىل
الشيعي.مل ُتنظر خلف
الضوء ويف يدك القرآن الكريم منهج ًا ودستور ًا،لفك رموز

مل تكن خائف ًا من املوت،كنت تردد أن موت من أحبهم يف
هلل أعظم املصائب.فلم يمهلوك حني رصدك دواعش املوت
وانت تقتحم سواتر املنازلة لتصل اىل املجاهدين املحارصين
ّ
وتفك ازمة املاء والطعام
بنار (داعش) من كل حدب وصوب
والسالح.كان هنار ًا مشتع ً
ال باملوت يفصل بني انقشاع الريبة
وانفجار اليقني ،وحلم الشهادة يضاهي روع��ة النجوم
والتهاب الشهب.ارتعش الرتاب آالما عىل الوجوه ،والنار
متطر عىل القلب ،فغادرت روحك مثل الطيور اىل حضن فضاء
أرحب ،بعبوة غادرة ناسفة يف قضاء بيجي منطقة املزرعة شامل
حمافظة صالح الدين يوم .٢015 / 7 / ٢0عدت ا ّيل ملفوف ًا
بسامئك احلوزوية ونفذت وصيتك ،فكفنتك بكفن إحرام بيت
اهلل احلرام ودفنتك يف وادي الغري عند أمريك الغالب عىل
كل غالب عيل بن أيب طالب عال التهليل والتسبيح والتكبري،
ونظرت كأن طري ًا أخرض يقف فوق رأس السيد،انه وجه
ولدي (أيب جعفر):
 ولدي،يا َمجيل املحيا ال يشء يطفئ مجر َة القلب،سوى
يزجر حزين هذه الليلة اال عناق موالنا
آمال التفاؤل،وال يشء
ُ
السيستاين.
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مقــــــــــاالت

التضحية
بقلم :عالء ال�ساهر

لم تكن واقعة عاشوراء مجرد رقم من ارقام
المالحم التاريخية التي خ ّلدها التاريخ بل
كانت بحق رمز ًا لكل معاني العز واالعتبار ،اذ
انها امتزجت بمفهوم التضحية على اعلى
المستويات ،فكان النصر المتحقق كبير ًا على
قدر ما قدّم االمام الحسين(عليه السالم) من
تضحية صنع منها عليه السالم اول معادلة في
التاريخ البشري والتي عُرفت بانتصار الدم على
السيف ،فغدت هذه المعادلة شعار ًا لجميع
االحرار في العالم يعكسونها بقناعةٍ تامة في
سلوكهم واخالقهم وتعاملهم مع االخرين،
لتزيدهم يقين ًا بتحقيق النصر.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahr a r W eek l y

44

معنى التضحية
ضحى بنفسه أو
ضحى ،يقالَّ :
ال َّت ْضحية لغ ًة :مصدر َّ
بعمله أو بامله أي بذله وتربع به دون مقابل وهي هبذا
اصطالحا هو بذل ال َّنفس
املعنى حمدثة ،ومعنى ال َّتضحية
ً
أو الوقت أو امل��ال ألج��ل غاية أسمى ،وألج��ل هدف
عز
أرجى ،مع احتساب األجر والثواب عىل ذلك عند اهلل َّ
َّ
وجل ،واملرادف هلذا املعنى :الفداء ومن معانيها :البذل
واجلهاد وهي من اعىل سامت اجلود والشجاعة ،وقد تم
إيضاح معناها يف القرآن الكريم ملوضع من يضحي بنفسه
يف سبيل اعالء كلمة اهلل تعاىل لينال مرتبة الشهادة حيث
ين ُقتِ ُلو ْا ِيف َسبِيلِ ّ
اهللِ َأ ْم َوا ًتا َب ْل
(و َال َ ْحت َس َب َّن ا َّل ِذ َ
يقول تعاىل َ
َأ ْح َياء ِعندَ َر ِّهبِ ْم ُي ْر َز ُق َ
ون) ال عمران.169/
أهمية التضحية

تكمن أمهية التضحية يف تعزيزها لألهداف األخالقية
السامية لإلنسان اذ تتدخل يف ادق التفاصيل حلياته من
حيث املبادئ والعقيدة التي ال تكتسب أيا من قيمتها
ان مل ترتبط بمفهوم التضحية ،حيث يعمل هذا املفهوم
عىل ترمجة مجيع القيم واملبادئ التي تر ّبى عليها االنسان
يف الذهن اىل صور واقعية ،وخت ُلق لديه الدافعية الالزمة
لنرصة احلق اذا ما استنرصه احد.
فوائد التضحية
عند احلاجة القصوى نرى الكثري ممن يفيضون بمشاعر
التضحية فبعض يضحي من اجل انقاذ او اسعاد االخرين
لتعم مشاعر احلب واالخ��وة وحتقيق التكافل بني افراد
ّ
املجتمع والرتاحم فيام بني النسيج املجتمعي والضامن
لتحقيق السعادة التي ينشدها اجلميع كتضحية االم او
االب او الزوج ،فيام نرى نوع ًا اخر من التضحية هو اعىل
منزل ًة وسمو ًا واملتمثل بالتضحية يف سبيل اهلل تعاىل والذي
بدوره ينقسم عىل منحنى التضحية بالنفس او التضحية
باملال الذي قد يكون اشد وقع ًا يف حتقيق األهداف املرجوة
من التضحية يف سبيل اهلل تعاىل لنيل مرضاته تعاىل وضامن

لقد كانت تضحية اإلمام الحسين عليه
السالم خالصة لوجه اهلل تعالى وهي ما
ً
كرامة ربانية عملت على
استوجبت بإن ينال
تعزيز األخالق السامية لإلنسان و سكنت في
قلوب جميع األحرار في العالم

النرصة للدين اإلسالمي وزيادة التامسك لالمة االسالمية
لنحقق هلا هيبتها وقوهتا.
ومن غيره سيد للتضحية
عندما نذكر التضحية فال بد من اقرتاهنا بسيدها وصانع
جمدها ُ
وخم ّلدها االم��ام احلسني (عليه السالم) اذ مل ي
شهد التاريخ البرشي تضحية اعظم من
تضحيته اذ اهنا ارتوت بازكى الدماء الطاهرة وملا احتوت
من الشمولية يف االبعاد التي ضحى من اجلها االمام عليه
السالم حيث كان لل ُبعد الشخيص لإلمام األثر البالغ يف
حتقيق األه��داف املنشودة من هذه التضحية  ،اذ مثّلت
شخصيته اعتبار ًا مهام بفعل ُقرهبا من النبي حممد (صىل
ّ
اهلل عليه واله) فهو سبط الرسول ا ُملحبب وسيد شباب
اهل اجلنة وهو من قال بحقه جده املصطفى (حسني مني
وانا من حسني) فض ً
ال عن حجم التضحية (ك ًام ونوع ًا) اذ
ضحى باهله واصحابه ،سيام وان هذه التضحية مل تكن
انه ّ
عىل النحو اخلدّ اع أي اهنا مل تكن حتمل يف جنباهتا أي من
املطامع الدنيوية الزائلة ،بل كانت حق ًة خالص ًة لوجه اهلل
تعاىل وهي ما استوجبت بان يمنحه اخلالق تعاىل كرام ًة
يطلعون
ربانية سكنت قلوب مجيع االحرار يف العامل وهم ّ
عىل اهداف وفكر وهنضة االمام احلسني (عليه السالم)
التي بذهلا بتضحيته املباركة واخلالدة.
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عا�سوراء يف بغداد
مرا�سم
ُ
َ

بين العهدين البويهي والسلجوقي

السيام ما يقام منها يف يوم عاشوراء
تعدُّ الشعائر احلسينية ّ
والليايل العرشة ُ
األوىل من شهر حمرم احلرام � من أهم املظاهر
الدينية واالجتامعية التي امتاز هبا املسلمون الشيعة يف خمتلف
العصور ،واملتتبع لتاريخ االمم العربية سيجد ان نشوء الدول
واإلمارات الشيعية يف القرن الرابع اهلجري � كالدولة البوهيية
يف إيران والعراق ساهم بدوره يف إقامة ونرش الشعائر الدينية
للشيعة ،وبخاصة مآتم يوم عاشوراء.
وإىل هذا الواقع أشار البريوين (ت 440ه���) يف (اآلث��ار الباقية
عن القرون اخلالية/ص )4٢0بقوله عن يوم عاشوراء ،اىل:
«أما الشيعة ،فإهنم ينوحون ويبكون أسف ًا لقتل سيد الشهداء
فيه ،و ُيظهرون ذلك بمدينة السالم ،وأمثاهلا من املدن والبالد،
ويزورون فيه الرتبة املسعودة بكربالء» ،ويظهر من هذا النص ّ
أن
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إقامة املآتم احلسينية يف يوم عاشوراء كانت منترشة بشكل واسع
يف بداية القرن اخلامس اهلجري ،ونظر ًا ألمهية الشعائر احلسينية
عند الشيعة يف خمتلف العصور ،ولتسليط الضوء عىل أهم مظاهر
العزاء والنياحة املرافقة إلقامة ذك��رى ع��اش��وراء ،نحاول أن
تيرس مجعه من النصوص التارخيية من
نستعرض يف هذا املقال ما ّ
معلومات عن إقامة ذكرى عاشوراء يف القرن الرابع اهلجري.
وبعد استيالء البوهييني عىل بغداد سنة (334ه���) ،وبنا ًء عىل
املصادر التارخيية فأهنا شهدت إقامة املآتم احلسينية يف يوم
معز الدولة الديلمي
عاشوراء من سنة ( 35٢ه�) ،أي يف عهد ّ
أي إشارة إىل
(احلكم ،)358 �334 :وختلو املصادر التارخيية من ّ
السيد
إقامة املآتم يف يوم عاشوراء ببغداد قبل هذه السنة ،وقد عدَّ ّ
صالح الشهرستاين يف كتابه( :تاريخ النياحة عىل اإلمام الشهيد

البويهيون بني الرتخيص واملنع ملراسم العزاء يف
وسعها وأخرجها من دائرة النواح
بغداد هم أ ّول َمن ّ
الضيقة يف البيوت واملجالس الخاصة إىل دائرة
األسواق العلنية والشوارع ،فيام ُمنع البغداديون
من مراسم عاشوراء يف نهايات العرص العبايس بقرار
اخر الحكام العباسيني
احلسني بن عيل (عليه السالم) :ج ،1ص ،)149 �148عدد ًا
آخر من القائلني هبذا الرأي ،منهم :مؤ ِّلف كتاب مدينة احلسني،
واخللييل يف موسوعة العتبات املقدّ سة ،نق ً
ال عن كتاب( :تاريخ
الشيعة يف اهلند) للمسترشق هولبيسرت..
السيد صالح الشهرستاين يف كتابه
وجتدر االشارة اىل ما ذكره ّ
أن ُ
(تاريخ النياحة عىل اإلمام احلسني (عليه السالم) اىل ّ
األمراء
أقام النياحة والعزاء واملآتم عىل
البوهييني مل يكونوا ّأول َمن َ
وسعها
اإلمام احلسني (عليه السالم)؛ لك ّنهم كانوا ّأول َمن ّ
وأخرجها من دائرة النواح الضيقة يف البيوت واملجالس اخلاصة
إىل دائرة األسواق العلنية والشوارع.
املؤرخ البغدادي ابن اجلوزي (ت 597ه�) يف (املنتظم
وذكر ّ
يف تاريخ امللوك ُ
واألم��م :ج ،14ص ،)150يف حوادث سنة
(35٢ه���)« :أنه يف اليوم العارش من املحرم ُأغلقت األسواق
وع ِّطل البيع ،ومل يذبح القصابون (وال طبخ اهلراسون)
ببغدادُ ،
وال ترك الناس أن يستسقوا املاء ،و ُنصبت القباب يف األسواق،
وعلقت عليها املسوحُ ...
وأقيمت النائحة عىل احلسني (عليه
ُ
السالم)».
املؤرخ ابن األثري (ت 630ه�) بتفاصيل ُأخرى عن مآتم
وأزا َد ّ
ُ
عاشوراء يف بغداد أقيمت يف هذه السنة آنفة الذكر ،حيث يقول
معز الدولة الناس
يف تارخيه« :يف هذه السنة عارش
املحرم أمر ّ
ّ
أن ُيغلقوا دكاكينهم ،و ُيبطلوا األسواق والبيع والرشاء ،وأن
ُيظهروا النياحة ،ويلبسوا قباب ًا عملوها باملسوح ،وأن خيرج
ثياهبن ،يدرن يف البلد
سودات الوجوه ،قد شققن
ّ
النساءُ ...م ّ
وجوههن عىل احلسني بن عيل (عليه السالم)
بالنوائح ،ويلطمن
ّ
ففعل الناس ذلك.»...
وأشار ابن اجلوزي إىل ما اعتاده الشيعة يف يوم عاشوراء من
تعطيل األسواق ،وإقامة النوح وال ّلطم ،وتعليق املسوح؛ وذلك
يف حوادث السنوات من (354ه�) إىل ( 361ه�) ،ويدل هذا

عىل أن إقامة ذكرى عاشوراء ظل يعمل هبا الشيعة يف كل سنة،
ولكن بسبب الفتن التي كانت تشهدها بغداد من حني آلخر،
قام بعض ّنواب أو وزراء امللوك البوهييني بمنع إقامة املآتم
احلسينية يف أيام عاشوراء لبعض األعوام ،فقد ذكر ابن اجلوزي
يف حوادث سنة 38٢ه�« :أن أبا احلسن عيل بن حممد الكوكبي
املعلم كان قد استوىل عىل ُأمور السلطان كلها ،ومنع أهل الكرخ
وباب الطاق من النوح يف عاشوراء وتعليق املسوح» ،كام ورد
أيض ًا يف أخبار سنة (393ه�)ّ ،
أن عميد اجليوش (ت 401ه�)،
منع يف يوم عاشوراء أهل الكرخ وباب الطاق من النوح يف
املشاهد وتعليق املسوح يف األسواق ،فامتنعوا.
وبام ّ
األول � فيام يبدو � مل يدُ م إال سنة واحدة ،أي:
أن قرار املنع ّ
(38٢ه�) ،فقد جاء قرار املنع اآلخر يف سنة (393ه�) إليقاف
الشيعة عن القيام بإحياء مراسم عاشوراء مدّ ة عقد كامل ،إىل
أن ِأذ َن فخر امللك (ت 407ه�) ،ألهل الكرخ وباب الطاق يف
عمل عاشوراء سنة (40٢ه�)« ،فع ّلقوا املسوح ،وأقاموا النياحة
يف املشاهد» ،وهكذا ظ ّلت مراسم عاشوراء ُتقام بشكل ّ
متقطع
بني الرتخيص واملنع من حني آلخر.
ويبدو ّ
أن دخول السالجقة لبغداد مع ّأهنم معروفون بتص ّلبهم
التشيع مل يمنعوا الشيع َة من إقامة
وتعصبهم عىل
الطائفي
ّ
ّ
ذكرى عاشوراء بني احلني واآلخ��ر ،فقد ذكر ابن اجلوزي يف
حوادث سنة (458ه�)ّ :
«أن أهل الكرخ أغلقوا دكاكينهم يوم
عاشوراء ،»...وفيام يتع ّلق بالعرص العبايس املتأخر ،فقد أشار
ووفيات املشاهري واألعالم ج،1٢
الذهبي يف (تاريخ اإلسالم ّ
ص ،)٢13إىل ظهور الرفض ببغداد يف أي��ام عاشوراء سنة
(561ه�) ،والشك يف ّ
أن ما يعنيه الذهبي من (ظهور الرفض)
هو إقامة املآتم احلسينية.
وث� ّ�م��ة نصوص تفيد أنّ��ه يف هن��اي��ات العرص العبايس ،اختذ
املستعصم باهلل (اخلالفة � )656 �640 :وهو آخر اخللفاء
العباسيني � قرار ًا بمنع قراءة املقتل يف يوم عاشوراء ببغداد ،فقد
ذكر صاحب احلوادث اجلامعة يف حوادث سنة (641ه�) :أن
اخلليفة تقدّ م «إىل مجال الدين عبد الرمحن بن اجلوزي املحتسب،
بمنع الناس من قراءة املقتل يف يوم عاشوراء ،واإلنشاد يف سائر
املحال بجانبي بغداد ،سوى مشهد موسى بن جعفر عليهام
السالم » وورد ذلك يف (احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة
يف املئة السابعة) ،املنسوب إىل ابن الفوطي :ص ،143وذكر يف
حوادث سنة (648ه�)ّ :
أن اخلليفة العبايس يف حمرم هذه السنة
تقدّ م أيض ًا «بمنع أهل الكرخ واملختارة من النياحة واإلنشاد،
وقراءة مقتل احلسني».
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كربالء ت�سيء التاريخ

عا�سوراء يف كربالء
تحدٍ تاريخي وإرادة حسينية في إقامة المراسيم

لم يستطع الشيعة في العصر العباسي وقبله االموي ان يعبروا عن حزنهم العميق بمأساة كربالء
تعبير ًا كام ً
ال وما ان اختلفت الظروف عليهم ومال ميزان القوى لصالحهم فيما بعد فقد اهلك اهلل
تلك الحكومات واستطاع الشيعة ألول مرة من اقامة العزاء الحسيني بشكل كامل وعلني في
بغداد حيث خرج الناس الى الشوارع واغلقت االسواق ونصبت المآتم ونظمت المواكب ولبس السواد
ووضعت الجرار لسقي ماء ثم سار الناس حفاة االقدام حاسري الرؤوس الى كربالء لزيارة قبر االمام
الحسين (عليه السالم) وكذلك فعل اهالي كربالء حتى التقوا عند قبر سيد الشهداء (عليه السالم)
فأقاموا مواكب العزاء بشكل كامل وعلني وكان ذلك في يوم عاشوراء من عام 353هـ ٩٦3م في
ايام معز الدولة البويهي الذي كان اول من جعل مراسيم العزاء الحسيني عادة تتبع سنوي ًا في بغداد
وكانت هذه الفترة من اهم الفترات في تاريخ نشوء وتطور الشعائر الحسينية ألنها اقيمت ألول مرة
بشكل علني حتى اصبح الطريق معبد ًا امام الشيعة إلعالن شعائرهم بدون رقيب.
اعداد :حسين النعمة
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وما ان جاء السالجقة حتى اعلنوا احلرب عىل هذه الشعائر
وصار املسلمون الشيعة يتخذون احتياطاهتم إلقامة العزاء
احلسيني غري ان الوضع تغري عند جميء الصفويني اىل
السلطة اذ اعطوا للشيعة مطلق احلرية يف ممارسة شعائرهم
ولكن ما ان جاء العثامنيون واستلموا مقاليد احلكم حتى
اص��دروا أوامرهم بمنع اقامة العزاء احلسيني فاضطر
الشيعة اىل اقامة جمالس العزاء يف البيوت بصورة رسية
بالرغم من املنع الذي فرضته السلطات العثامنية والعقاب
الشديد الذي يواجهونه جراء اقامتهم هلذا العزاء.
وحينام غزا الوهابيون مدينة كربالء ذلك الغزو الرببري
الوحيش عام 180٢م واستباحوها قتال وهنب ًا وتدمري ًا
واحرقوا املرقد املقدس بعد ان رسقوا كل ما فيه من كنوز
ونفائس وقتلوا كل من وجدوه فيه ،كانت صدور الشيعة
موغرة جراء املظامل التي يتعرضون هلا والتكتم الشديد عىل
اقامة شعائرهم فزاد ذلك احلادث االليم الذي اعاد مأساة
كربالء عليهم مرة ثانية من حزهنم وغضبهم ومتسكهم
بالشعائر احلسينية فافرغوا فيها ما اعتمل يف صدورهم
من غضب يف خطبهم وقصائدهم ومراثيهم التي امتزجت
بشعائر العزاء احلسيني فأهلبت محاس االهايل يف الدفاع
عن أرضهم ومقدساهتم وما ان أعاد الوهابيون الكرة عام
1807م حتى تصدى هلا اهايل كربالء وطردوهم بعد ان
حتصنوا حتصين ًا منيع ًا ردوا هبا اهلجامت الوهابية واستبسلوا
يف الدفاع عن ارضهم املقدسة.
كان الوايل العثامين عىل العراق داود باشا والذي حكم من
( )1831-1817من اشد الوالة تضييق ًا عىل الشيعة وقد
شدد من منعه اقامة العزاء احلسيني وقد اضطر الشيعة
آن��ذاك اىل اقامة جمالس التعزية يف الرساديب بعيد ًا عن
العيون واالسامع ،وبعد االطاحة باملامليك وسقوط داود
باشا تم تعيني عيل رضا واليا عىل العراق وكان هذا الوايل
يميل اىل التشيع وحيب االمام عيل (عليه السالم) وولده
فسمح بإقامة جمالس العزاء احلسيني الذي اخذ بالنمو
والتطور تدرجيي ًا حيث كان هذا الوايل حيرض بنفسه جمالس
التعزية التي تقام يف البيوت وبشكل علني مما اعطى دفع ًا
قوي ًا لتطورها وانتشارها ثم امتدت اقامة املجالس احلسينية
بعد ذلك اىل املساجد واملدارس الدينية وارضحة واألئمة
(عليه السالم).
ويف ذل��ك ال��وق��ت ن��ش��أت م��واك��ب امل��س��ريات الشعبية

الشعائر الحسينية كانت متثل رفضاً قاطعاً
وتحدياً لكل انواع الظلم واالستبداد وموقفاً
ثورياً اعاد اىل االنسان كرامته املهدورة فكانت
هذه الشعائر تزيد مبادئ الثورة رسوخاً يف
الواقع االجتامعي والسيايس.
(اللطم) وكان اول موكب بأرشاف آية اهلل الشيخ حممد
ج��واد البالغي وعنه اخ��ذت وتوسعت اىل ما هو عليه
االن واستمرت جمالس العزاء واملواكب وبقيت الشعائر
احلسينية متارس بعد حكم الوايل عيل رضا اذ كان الوالة
بعده عىل خطه حتى جاء مدحت باشا الذي حاول منع هذه
الشعائر ولكن حماولته باءت بالفشل وقد ترسخت هذه
الشعائر واخذت طابع ًا مجاهريي ًا وخاصة يف املدن املقدسة
(كالنجف االرشف وكربالء والكاظمية املقدستني) فإىل
جانب جمالس التعزية اقيمت مواكب اللطم والتشابيه.
واستمرت مواكب ال��ع��زاء احلسيني خ��الل االحتالل
االنكليزي للعراق وبعد تأسيس اململكة العراقية عام
 19٢1اعلنت احلكومة العراقية ي��وم ع��اش��وراء عطلة
رسمية يف عموم العراق ألول مرة وسمحت بإقامة جمالس
العزاء والشعائر الباقية ولكن مع بداية كل حمرم كانت
االنفعاالت تشتد مع اشتداد مراسيم العزاء احلسيني الذي
يتحول اىل تظاهرة ضد الظلم فكانت السلطات بدورها
حت��اول السيطرة عىل مواكب العزاء ومنع البعض منها
واخت��اذ اج��راءات صارمة ضد خطباء املجالس احلسينية
الذين يرفعون اصواهتم منددين بالظلم.
ويف عام 19٢8حاولت السلطات منع الشعائر احلسينية
لكن اجلامهري التي تعودت حناجرها عىل اهلتاف يا حسني
ك��رست ط��وق املنع واخرجت املواكب لتؤكد ان ثورة
احلسني (عليه السالم) مل تكن جمرد معركة بني فئتني يف
انعزال عن املجتمع بل اهنا كانت متثل رفض ًا قاطع ًا وحتدي ًا
لكل انواع الظلم واالستبداد وموقف ًا ثوري ًا اعاد اىل االنسان
كرامته املهدورة فكانت هذه الشعائر تزيد مبادئ الثورة
رسوخ ًا يف الواقع االجتامعي والسيايس.
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في العهد االموي
�سعيد ر�سيد جميد زميزم

الكل يعرف بان الدولة االموية الجائرة ضغطت على آل البيت ( )Dومحبيهم وقد استعملت
السلطة االموية معهم اشد أنواع األساليب القمعية للقضاء على استذكار هذه الحادثة
المؤلمة اال ان الموالين والمحبين آلل البيت ( )Dكانوا يستذكرون هذه المناسبة الحزينة في
مجالسهم الخاصة وكانت على الغالب تقتصر على النساء وكان اكبر مجلس للتعزية هو الذي
اقامته السيدة المجاهدة زينب الكبرى ( )Bفي دار الطاغية يزيد بن معاوية وهذا ما أشار اليه
المؤرخ الشهير ابن جرير الطبري في كتابه (تاريخ الطبري-ج-5ص )4٦٢حيث قال ما نصه:
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((فخرجن ويقصد هنا سبابا ال البيت ( )Dحتى دخلن دار يزيد بن
معاوية فلم يبق من ال معاوية امرأة اال استقبلتهن تبكي وتنوح عىل احلسني
( )aفأقاموا عليه املناحة ثالثا)) هذا ومل هتدا السيدة زينب الكربى
( )Bيف إقامة جمالس التعزية احلسينية يف املدينة املنورة بعد عودهتا اليها
االمر الذي جعل وايل املدينة االموي (عمرو بن سعيد االشدق) ان يكتب
اىل طاغيته يزيد يعلمه بنشاطها وخطره عىل الدولة االموية وكان كتابه عىل
الشكل التايل:
((ان وجودها يعني هبا السيدة زينب ( )Bبني اهل املدينة هتييج للخواطر
واهنا فصيحة عاقلة لبيبة وقد عرفت هي ومن معها عىل القيام لألخذ بالثأر
للحسني (( )).)aمرقد العقيلة زينب -ص -19للعالمة السابقي)
هذا من جانب ومن اجلانب االخر فانه يف العام ( )65هجرية قامت مجاعة
التوابني جملس عزاء ضخم عند قرب االمام احلسني ( )aعندما توجهوا
اىل كربالء ألخذ الدروس والعرب من صاحب القرب الرشيف ومن ثم رفع
راية الثورة ضد السلطة االموية ويقول املؤرخ ابن االثري يف كتابه (الكامل يف
التاريخ-ج-4ص,178ج-7ص )55عن هذا املأتم احلسيني ما نصه:
((فام رئي اكثر باكيا من ذلك اليوم واقاموا عنده يوما وليلة يبكون ويتذرعون
ويرتمحون عليه وعىل أصحابه)).
هذا من جانب ومن اجلانب االخر فان االئمة االطهار سالم اهلل عليهم كانوا
يقومون بإحياء جمالس التعزية احلسينية يف العهد االموي فقد كان االمام زين
العابدين ( )aيقيم بإحياء هذه املناسبة احلزينة وكذلك االمام الباقر ()a
وكذلك االمام الصادق ( )aحيث كانوا عليهم السالم يستدعون فطاحل
الشعراء لرثاء االمام احلسني ( )aوقد جاء يف بعض الروايات ان االمام
الصادق ( )aقال الحد أصحابه وهو جعفر بن عفان الطائي بلغني انك
تقول الشعر يف احلسني ( )aفقال له  -نعم جعلني اهلل فداك  -فقال االمام
( )aفانشدين فانشده شعرا حزينا يف رثاء االمام احلسني ( )aفأبكى فيه
االمام بكاء حزينا (تاريخ الشعائر احلسينية-ص-9للمؤرخ زميزم).
هذا وقد جاء عىل ألسن العديد من خطباء املنرب احلسيني ان االمام الصادق
( )aكان يستدعي املنشد الشهري يف زمانه املدعو (أبو هارون املكفوف)
ويقول له انشدين يا أبا هارون كام ينشد اهل العراق.
وهذا وسام رشف نضعه نحن أبناء العراق عىل صدورنا وهذا يعني باننا ممن
كان هلم دور قيادي وريادي يف احياء جمالس العزاء احلسينية منذ استشهاد
االمام احلسني ( )aوحتى اليوم بالرغم من املضايقات التي كانت تقوم هبا
األنظمة املستبدة بدءا بالعهد االموي ,العهد العبايس ,العهد السلجوقي ,العهد
املغويل ,العهد العثامين ,العهد امللكي والعهد الصدامي.

متى شُيّدت

أولى الحسينيات
شيدت احلسينيات يف املدن املقدسة وكذلك يف بغداد
والبرصة منذ بداية القرن العرشين ،وانترشت واختذت
هلا طابعا فولكلوريا ,إلقامة املجالس احلسينية ومواكب
العزاء ،وكذلك متثيل واقعة الطف ومقتل االمام احلسني
(عليه السالم).
و ُ
(احلسينية) بضم احلاء  -هي قاعة كبرية خمصصة إلقامة
جمالس العزاء احلسينية وقد غدت يف السنني االخرية
تستعمل يف مناسبات دينية واجتامعية وثقافية كحفالت
التأبني والتكريم وما اىل ذلك… ويبدو ان هذه املؤسسة
ليست حديثة التكوين؛ بل ترجع اىل عهد قديم فقد قال
السيد (امري عيل يف كتابه خمترص تاريخ العرب)« :وكان
من افخم عامرة القاهرة يف عهد الفاطميني ُ
(احلسينية)
وهي بناء فسيح االرجاء تقام فيه ذكرى مقتل احلسني
(عليه السالم) يف موقعة كربالء».
وتطورت فكرة احلسينيات حتى أصبح أتباع أهل
البيت (عليهم السالم) يؤسسوهنا ويبنوهنا يف كل مكان
يتواجدون فيه ويتخذون منها أماكن للمحافظة عىل
ثقافتهم وعقائدهم وتأرخيهم ,فتحولت احلسينية إىل
مؤسسة ثقافية أخرى – غري املسجد – اعتمدها أتباع
أهل البيت (عليهم السالم) لنرش الثقافة السالمية،
وأصبحت منطلق ًا ملرشوع مؤسسة ثقافية واسعة اختص
هبا أهل البيت (عليهم السالم) وهي الشعائر.
ويذكر (الدكتور ابراهيم احليدري يف كتابه تراجيديا
كربالء)« :ان اوىل احلسينيات التي شيدت يف العراق
هي (احلسينية احليدرية) يف الكاظمية عام 1876م وقد
تبعتها حسينية اخرى يف بغداد ثم ثالثة يف الكاظمية
ايضا… اما يف كربالء فقد تم بناء احلسينيات يف أوائل
القرن العرشين حيث شيدت اول حسينية لنزول
زوار االم��ام احلسني (عليه السالم) وكذلك إلقامة
مراسيم العزاء احلسيني عام 1906م ،وكانت حسينية
الشوشرتية يف النجف اول حسينية شيدت فيها عام
 1913وفيها اقدم مكتبة من مكتبات العرص احلديث يف
النجف ,ثم تعددت احلسينيات يف املدن املقدسة وغريها
من املدن».
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في اقدم المخطوطات
اعداد :ح�سني النعمة

نستعرض من خالل مقالنا هذا ما تيرس لنا البحث عنه يف
أزقة املعرفة وبعض املكتبات عن اقدم املخطوطات التي
وثقت معلومات هامة عن فاجعة يوم عاشوراء ،ورغم
قلة ون��در املخطوطة اال اهن��ا اه��م الوثائق التي حيرص
ٍ
مشاف
عىل ادامتها وترميمها املختصون اليوم من خالل
خاصة تراعي ديمومة املخطوطة.

أقدم النصوص اخلطية لزيارة العباس (عليه السالم)

نرش مركز الفقيه العاميل إلحياء ال��رتاث واح��دة من أقدم
النصوص اخلطية لزيارة سيدنا أيب الفضل العباس (عليه
السالم) ويذكر أن هذه الزيارة واردة يف إحدى املخطوطات
القديمة حيث أرخ نسخها اىل سنة ( )578هجرية ،أي اهنا
كتبت قبل نحو تسعامئة سنة تقريب ًا.
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تعد نسخة رشح ديوان اإلمام السجاد (عليه
السالم) التي كتبت يف القرن العارش من نوادر
املخطوطات لندرتها حيث توجد صورة لها
يف مركز الفقيه العاميل إلحياء الرتاث بحالة
جيدة ،وال تعرتيها أية عيوب.

ما قلب حجر يف بيت املقدس إال ووجد حتته دم عبيط

وردت هذه ال��رواي��ات يف كتاب (مثري الغرام إىل زيارة
القدس والشام) للحافظ املقديس أحد كبار علامء املسلمني
من غري الطائفة الشيعية.
ويظهر يف الصفحة الوسطى ال��رواي��ة التي تتكلم عن
الدم العبيط الذي كان يشاهد حتت كل حجر من احجار
بيت املقدس يوم استشهاد اإلمام احلسني (عليه السالم)
واستشهاد ابنه عيل األكرب (عليه السالم).
وورد يف (االعالم) للزركيل يف هوية احلافظ املقديس انه
«قاض ،من الكتاب ،له اشتغال باحلديث من أهل دمشق»،
وق��ال اب��ن حجر ،خ� ّ�رج له اجل��امل الرسمري (مشيخة)
واحلسيني أخ��رى ،وح��دث عنه ال��وع��اظ» .واب��ن ِهالل
املَ ْق ِديس هو أمحد بن حممد بن إبراهيم بن هالل املقديس
الشافعي ،أبو حممود ،مجال الدين :فاضل من
اخلوايص
ّ
أهل القدس ،مولده هبا ووفاته بمرص له كتب ،منها (مثري
الغرام إىل زيارة القدس والشام) ،و (املصباح يف اجلمع بني
األذكار والسالح).

ندرة املخطوطات يف زيارة عاشوراء ورشح ديوان اإلمام
السجاد (عليه السالم)

حيتفظ مركز الفقيه العاميل إلحياء ال��رتاث  -حاريص
 جبل عامل بنشخة خمطوطة من زيارة عاشوراء وهيخمطوطة مصباح املتهجد للشيخ الطويس (رمح��ه اهلل)
املكتوبة بخط الوزير ابن العلقمي سنة  578هجرية.
فيام تعد نسخة رشح ديوان اإلمام السجاد (عليه السالم)
التي كتبت يف القرن العارش من نوادر املخطوطات لندرهتا
حيث توجد صورة هلا يف مركز الفقيه العاميل إلحياء الرتاث
بحالة جيدة ،وال تعرتهيا أية عيوب.
وكتبت النسخة يف أوائ��ل القرن العارش هجري ولكن
يؤرخها إال أنه وجد يف آخرها بالغا بالتصحيح
الناسخ مل ّ
واملقابلة تارخيه يوم األربعاء من حمرم احل��رام من سنة
93٢هجرية.
مؤلفها هو عبد اهلل حممد بن احلاج نبي احلمريي املعروف
بالكوسج أما النسخة األصلية فموجودة يف إحدى مكتبات
إيران العامة.
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نهــــــــج املتقني

اأحداث مع حملة منهج النور
يف 1934 /4/9م التقى امللك غازي
ب�سماحة املرجع الأعلى للطائفة ال�سيد
اأبي احل�سن املو�سوي الأ�سفهاين (قد�س
�سره) ..وقال له �سماحته:
" نريد منك �سرية العدل بني النا�س,
وحفظ بي�سة الإ�سالم وامل�سلمني."..
امللك غازي :اأنا حا�سر لتلبية رغباتكم..
اأجابه ال�سيد اأبو احل�سن:
"لي�س يل رغبات خا�سة."..
وال��ت��أري��خ ي��ع��ي��د ن��ف��س��ه ال��ي��وم،
ف��امل��رج��ع��ي��ة امل��ب��ارك��ة اس��ت��م��دت
حكمتها وصالبتها من منهج أهل
البيت (عليهم السالم) متمثلة بام
يمتلك مرجعنا املبارك (دام ظله
ال��وارف) من عفة وزه��د ونزاهة،
وهؤالء هم محلة لواء منهج النور
واليقني.
املرجع يف سطور*
هو املرجع والفقيه سامحة السيد
أيب احلسن بن حممد بن عبد احلميد
املوسوي األصفهاين (قدس رسه)،
تسلم املرجعية بعد وف��اة سامحة
ّ
حممد حسني ابن الشيخ عبد الرحيم الغروي
الشيخ املريزا ّ
(قدس رسه) ،فصار أكرب مراجع الشيعة والقيادات الدينية
والسياسية يف إيران والعراق يف حينه ،كام ذكرت له مواقف
سياسية مميزة ،منها إبان احلركة الدستورية التي جرت يف
اي��ران يف عهد القاجاريني ،ورفض االحتالل الربيطاين
للعراق.
أما مؤلفاته فمن اشهرها ،وسيلة النجاة :وهو رسالته
العملية ملقلديه باللغة العربية ،وعىل هذه الرسالة العديد
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من التعليقات واحلوايش.
وسيلة النجاة الصغرى :وهذا
الكتاب خمترص لرسالته العملية
«وسيلة النجاة».
حاشية عىل العروة الوثقى :وهو
كتاب حاشية عىل كتاب «العروة
الوثقى» ملحمد كاظم الطباطبائي
اليزدي.
رشح
رشح كفاية األص��ول :هو
ٌ
ع��ىل ك��ت��اب «ك��ف��اي��ة األص���ول»
لآلخوند اخلراساين.
أنيس املقلدين :رس��ال��ة عملية
ملقلديه باللغة الفارسية.
حاشية عىل تبرصة العالمة :وهو حاشية عىل كتاب «تبرصة
املتعلمني يف أحكام الدين» للعالمة احليل.
ومن مؤلفاته ايضا (حاشية عىل نجاة العباد  -ذخرية
الصاحلني  -ذخرية العباد  -منتخب الرسائل) ،وكانت
وفاته (قدس رسه) ،يف التاسع من ذي احلجة سنة 1365
ه� يف مدينة الكاظمية املقدسة ،ودفن يف صحن العتبة
العلوية املقدسة.

ل ت�س ّيع زيارتك

ورد يف القرآن الكريم ان بعض الناس اضاعوا الصالة كام
يف قوله تعاىلَ } :ف َخ َل َ
الصال َة
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌف َأ َض ُ
اعوا َّ
الش َه َو ِ
َوا َّت َب ُعوا َّ
ات (مريم  ،{)59ومل يوقروها ويعظموها،
وكذلك انت يا ولدي ال تضيع زيارتك بفعل ما خيالف
الرشع ،وحيث ان املخالفات التي تكون سبب ًا يف ضياع ثواب
الزيارة كثرية تسلط الضوء عىل خمالفة واحدة منها وهي:
رأيت بعض الشباب الزائرين قصدوا زيارة االمام احلسني
(عليه السالم) وقد لبسوا لباس ًا ممزق ًا غري نظيف بحجة ان
(املودة) هكذا ،فلقد لبس ذلك الشاب (رسواال) ممزق ًا من
فوق الركبة دون ان يعلم ان هذا لباس البؤس والتباؤس،
وقد ورد ان اهلل تعاىل يبغض البؤس والتباؤس.
فيا ولدي هذا اللباس رأيناه عند بعض افراد الدول الغربية
ويدعون (اهلوملس) أي االشخاص الذين تركوا العمل
وتناول املخدرات ،واخ��ذوا يستجدون الناس بشعرهم
الكثيف االشعث ولباسهم املمزق الوسخ ليستعطفوا
الناس ،ومل يكن لباسهم هذا مما ترتضيه العقول والنفوس
الذواقة بل هو يعطي لصاحبه هيئة مقززة ،ثم قلدهم البعض
اىل ان انتقل هذا التقليد اىل شبابنا دون معرفة بأصل هذه

ال�سيخ علي الفتالوي

اهليئة الرثة ،ولكي جتعل االسالم ميزان ًا ملعرفة الصحيح من
اخلطأ يف االفعال واالقوال نقف عىل اقوال رسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله وسلم) :
 -1عنه (صىل اهلل عليه وآله وسلم) (بئس العبد القاذورة).
 -٢عن جابر بن عبداهلل قال  :أتانا رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله وسلم) فرأى رج ً
ال شعث ًا قد تفرق شعره ،فقال :أما كان
جيد هذا ما يسكن به شعره؟! ورأى رج ً
ال آخر وعليه ثياب
وسخة فقال :أما كان هذا جيد ماء يغسل به ثوبه؟!
 -3ورد عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ملا أبرص
رجال شعث ًا شعر رأسه ،وسخة ثيابه ،سيئة حاله :من الدين
املتعة واظهار النعمة.
 -4وورد يف آداب الزيارة ان يغتسل الزائر ويلبس انظف
ثيابه وهيتم هبيئته لكي يدخل عىل امامه ،وهذا من تعظيم
االم��ام واح��رتام املكان ،فلو ك��ان الزائر قاصد ًا لرئيس
اجلمهورية او الوزراء ال اظنه يلبس مالبس رياضية دون
سبب يدعو لذلك ،فال يدخل عليهام وهو قد لبس (الرتاك
االس��ود) فلامذا ال يكون دخولنا عىل إمامنا فيه يشء من
التعظيم واالحرتام واملثول بني يديه بأفضل هيئة؟
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َ
داخل بط ِنك!
خطر يختبئ
إلتهاب البنكرياس..
ٌ
والصوم أحد العالجات الناجعة للشفاء من المرض

الأحرار/قا�سم عبد الهادي

البنكرياس غدة مسطحة طويلة تقع خلف المعدة أعلى البطن .تتكون من عدد كبير من الغدد الصغيرة التي تفرز
االنزيمات الهاضمة التي تفرز في االثني عشري .وكذلك تحتوي على مجموعة من الخاليا المجتمعة التي تكون كتلة
من الخاليا تسمى جزر النكرهانز والتي تفرز هرمونات مباشرة الى الدم والتي تسيطر على نسبة السكر(الكلوكوز) في
الدم ومن اهمها هرمون النسولين  ...وفي هذا السياق اوضح الدكتور سعد العالق تخصص دقيق (فوق التخصص) في
جراحة الجهاز الهضمي والكبد في مدينة االمام الحسين (عليه السالم) الطبية ما يلي.
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وبدون السيطرة عليه ،ارتفاع السكر يف الدم ،اخلروج يكون
نبذة مختصرة عن التهاب البنكرياس
دهنيا وذا رائحة كرهية).
ان من املمكن التهاب غدة البنكرياس كأي عضو من جسم
المضاعفات
االنسان ,وقد يكون االلتهاب جرثوميا او فايروسيا او مناعيا
او قد حيدث بسبب انسداد قناة البنكرياس ،وقد يكون ممكن أن يؤدي التهاب البنكرياس إىل مضاعفات خطرية
جتمع السوائل داخل
التهاب البنكرياس حادا ،أي ظهوره فجأة ويدوم أليام ،أو ومنها (االكياس الكاذبة :امكانية ُّ
قد حيدث التهاب البنكرياس كالتهاب مزمن ،أي أنه يستمر البنكرياس او حوهلا ويف الغالب ختتفي االكياس بمرور
لعدة سنوات ،عندما حيدث التهاب البنكرياس فان اغلب الوقت ويف بعض االحيان تسبب مشاكل حتتاج اىل تداخل
احل��االت تتعاىف بشكل هنائي بدون مضاعفات ,اما النسبة جراحي ،االلتهابات اجلرثومية للبنكرياس :ممكن أن جيعل
القليلة من املرىض ينتهي االلتهاب بمضاعفات بسيطة ,او التهاب البنكرياس احلاد هذا العضو قاب ً
ال لإلصابة بالبكترييا
قد ينتهي التهاب البنكرياس بمضاعفات شديدة قد تكون والعدوى ويكون خطرا جدا وحيتاج اىل عالج مكثف ويف
مهددة للحياة وهذا حيدث يف نسبة قليلة جدا من املرىض.
بعض االحيان اىل تداخل جراحي إلزالة األنسجة املصابة
بالعدوى ،الفشل الكلوي :يمكن أن يؤدي إىل فشل الكىل
األسباب
ويكون عالجه بالغسيل الكلوي ،صعوبات التنفس :تؤدي
حيدث التهاب البنكرياس عندما تنشط انزيامت البنكرياس حلدوث تغيريات كيميائية يف اجلسم تؤثر عىل وظيفة الرئة مما
اهلاضمة وهي داخل البنكرياس (حيث اهنا تكون خاملة يسبب انخفاض مستوى األوكسجني يف الدم ،داء السكري:
يف غدة البنكرياس وتنشط عند خروجها منها) مما يؤدي اىل يؤدي لتلف اخلاليا التي تنتج األنسولني يف البنكرياس ،سوء
حدوث االلتهاب ،من اهم اسباب التهاب البنكرياس احلاد التغذية :يمكن أن يؤدي ٌّ
كل من التهاب البنكرياس احلاد
او املزمن (تناول املرشوبات الكحولية ,وهذا من اهم االسباب واملزمن إىل جعل البنكرياس ينتج إنزيامت أقل وهي الزمة
بشكل عام ،حىص املرارة ,وذلك عند نزوهلا اىل قناة الصفراء ،لتحليل ومعاجلة العنارص الغذائية من الطعام الذي يتناوله
اجراء العمليات اجلراحية وخصوصا عمليات البطن ،تناول الشخص وهذا يمكن أن يؤدي إىل سوء التغذية واإلسهال
أدوية معينة ،التدخني بكل أنواعه ،مرض التليف الكييس ،وفقدان الوزن ،بالرغم من تناول الطعام من النوع نفسه أو
اصابة احد اف��راد العائلة بالتهاب البنكرياس وخصوصا بالكميات نفسها ،رسطان البنكرياسُ :يعد االلتهاب املستمر
االلتهاب املناعي ،ارتفاع نسبة الكالسيوم يف الدم (فرط الذي يصيب البنكرياس بسبب التهاب البنكرياس املزمن
كالسيوم الدم) ،والتي قد حتدث نتيجة لفرط نشاط الغدة عامل خطر لإلصابة برسطان البنكرياس).
الدرقية ،ارتفاع نسبة الدهون الثالثية يف الدم ،االلتهابات
التشخيص
الشديدة يف اجلسم ،السموم مثال التعرض للدغة االفعى،
رسطان البنكرياس.
يتم التشخيص عن طريق (اختبارات للدم للتحقق من
ارتفاع مستويات إنزيامت البنكرياس ،اختبارات للرباز يف
األعراض
التهاب البنكرياس املزمن لقياس مستويات الدهن التي قد
ختتلف اعراض التهاب البنكرياس حسب سبب االلتهاب ،تشري إىل أن جهازك اهلضمي ال يمتص املواد الغذائية بالشكل
ومنها أعراض التهاب البنكرياس احلاد (أمل يف اجلزء العلوي املالئم ،تصوير البطن باملوجات فوق الصوتية للتحقق
من البطن ويمتد اىل منتصف الظهر ،حيدث االمل يف البطن او من حىص امل��رارة والتهاب البنكرياس ،التصوير باألشعة
يزداد سوء خصوصا بعد تناول الطعام ،ارتفاع درجة حرارة املقطعية ( )CTللتحقق من نسبة االلتهاب يف البنكرياس،
اجلسم ،زيادة يف نبض القلب ،الغثيان ،التقيؤ ،الشعور باألمل التصوير بالرنني املغناطييس للقنوات الصفراوية ()MRCP
عند ملس البطن ،زيادة يف حجم البطن وجتمع السوائل هبا) ،للتحقق من الشذوذات يف املرارة والبنكرياس والقنوات،
بينام تتضمن عالمات وأعراض التهاب البنكرياس املزمن (أمل السونار الناظوري ( )EUSللتأكد من وجود اي ورم يف قناة
يف اجلزء العلوي من البطن مستمر ،فقدان الوزن التدرجيي البنكرياس او حىص قناة الصفراء).
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واحــــــــــــة االحرار

القراآن
العظيم
دستور اخلالق إلصالح املخلوقني من
البرش ,وقانون السامء هلداية أهل األرض,
من حيث أمور دينه ودنياه ,وهو برهان
الرسالة ودليلها( :ال َي ْأتِ ِ
يه ا ْل َب ِ
اط ُل ِمن
ني َيدَ ْي ِه َوال ِم ْن َخ ْل ِف ِه َتن ِز ٌ
َب ْ ِ
يم
يل ِّم ْن َح ِك ٍ
َِ
مح ٍ
يد) ,وهو مصدر الترشيع اإلسالمي
يستند إليه يف عقائده وعباداته وحكمه
وأح��ك��ام��ه وآداب���ه وأخ��الق��ه وقصصه
وم��واع��ظ��ه وعلومه وم��ع��ارف�هَ ( ,ذلِ� َ
��ك
�ب ِف ِ
َاب َ
يه ُه��دً ى ِّل ْل ُم َّت ِقنيَ ),
ا ْل ِكت ُ
ال َر ْي� َ
والوسيلة إلصالح املجتمع اإلسالمي
إذا ساروا عىل ضوئه ,وأخذوا بأحكامه
وتعاليمه ,ومل حييدوا عن سننه ورشائعه.
فالقرآن الكريم مل يتخذ لنفسه طريقة
خاصة إلفهام مقاصده غري ما هو مفهوم
من لغة العرب وأصول حماوراهتم بلسان
عريب مبني ,ليدبروا آياته ويفهموا معانيه,
وك���ان م��ن مجلة م��ا ج��اء ب��ه القصص
القرآين ملا فيه من نصوص مكتنزة باملعاين,
أش��ارت يف طيها إىل مجلة من األحكام
التي يمكن أن يستنبط منها الفقهاء الكثري
م��ن األح��ك��ام الرشعية ,وك��ذل��ك نجد
يف القصة القرآنية الكثري من الدروس
والعرب ملا انامزت به من واقعية وأنبأتنا
عن األح���داث التي ج��رت عىل األمم
السابقة بكل صدق وحقيقة ,كي تكون
عربة ألصحاب العقول ,وكذا تثبيتا لفؤاد
النبي (صىل اهلل عليه واله) ,وما أجرى اهلل
(سبحانه وتعاىل) من سننه يف األق��وام
األولِ� َ
��ني)
(و َق���دْ َخ� َل� ْ
السابقة َ
�ت ُس� َّن� ُ�ة َّ
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ُ
ف�سل الزيارة املباركة
َروى الشيخ املفيد بإسناده إىل عيل بن ميمون ،عن أيب عبد اهلل الصادق
السنَة
يمر بأحدهم َّ
(عليه السالم) ،قالَ ( :يا عيلَ ،ب َل َغني أن قوم ًا ِمن شيعتِنا ُّ
ور ُ
احلسني).
والس َنتَان ال َي ُز ُ
َّ
ً
ً
الصفة.
قلتُ :جعلت فداك ،إين أعرف ناسا كثريا هبذه ِّ
فقال (عليه السالم)( :أ َما واهلل ِّ
حلظهم أخطئوا ،وعن َثواب اهلل َزاغوا ،وعن
جوار حممد َّ
اعدوا).
(صىل اهلل عليه وآلِه) َت َب َ
قلتُ :ج ِعلت فداك ،يف َكم الزِّ يارة؟
رت ْ
فقال (عليه السالم)َ ( :يا َعيلْ ،
فافع ْل) (هتذيب
إن ُقدِّ َ
زوره ُك َّل َشه ٍر َ
أن َت َ
األحكام  45 :6ح .)97

فقيد
ُ
ال�سعائر
اخلطيب السيد صدر الدين الشهرستاين (رضوان اهلل تعاىل عليه) من خطباء
كربالء األفذاذ ،تم اعتقاله عىل يد النظام الصدامي املجرم واختفى أثره منذ
ذلك احلني فال ُيعرف أيف أحواض التيزاب أم املقابر اجلامعية!
هبؤالء األبطال وصلتنا شعائر احلسني حية ونقية ..واحلمد هلل فإن اجليل
احلايل ال يظهر عليه أي مؤرش تراجع بل يبدو متمسك ًا باإلرث احلسيني
بشكل أكرب ..وسنستمر عىل ذلك حتى ظهور موالنا احلجة ابن احلسن
(عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف).

موكب عزاء الكاظمية يف
الع�سرينيات

ُ
النبل ال�سادق..

َ
قيل عن �س ّيد ال�سهداء

اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين (عليهام السالم):
ويلك يا يزيد ،انك لو تدري ما صنعت وما الذي
ارتكبت من أيب وأهل بيتي وأخي وعمومتي إذا
هلربت يف اجلبال وفرشت الرماد ،ودعوت بالويل
والثبور ،أن يكون رأس احلسني بن فاطمة وعيل
عليهم السالم منصوبا عىل باب املدينة ،وهو وديعة
«من مثيل واحلسني واضع خده عىل خدي» ..حروف مالئكية ،من
رسول اهلل فيكم ،فابرش باخلزي والندامة غدا إذا مجع
روح ساموية ،صدرت عن شاب تركي ،كان يف أصحاب احلسني عليه
الناس ليوم ال ريب فيه.
السالم..
عندما هوى إىل األرض رصيعا وفيه بقايا من حياة..مشى إليه احلسني،
ودموعه جتري عىل خديه ،طاملا عفرمها بالرتاب هلل خشوعا وخضوعا ..املرجع األعىل السيد عيل السيستاين (دام ظله):
صبي مل يبلغ احللم ،الخطر فيه ،مل يك فارسا يف ميدان احل��روب،
كل منا يتحمل مسؤولية احلفاظ عىل هذه الثورة
وميادين الكلمة ،لكنه حيمل قلبا ،يعجز الرجال االشداء ،ووعيا يعجز
املفوهني ،وروحا ال ترىض إال بمرافقة األنبياء ،أقىص ما وصلت إليه احلسينية املباركة من خالل اص��الح نفسه وأهله
روحه ،أن أحب اهلل يف احلسني ،وأحب احلسني يف اهلل ،جتسد ذلك احلب وأرسته ومن خالل قيامه بتوعية املجتمع الذي حوله
شهادة ..وضع الطهر خده عىل خد الرباءة ..إمتزج تراب وجهيهام ..يف بأمهية هذه احلركة وعظمة هذا امل��رشوع احلسيني
وحدة نقاء..ح ّنت هلا الساموات ..وفاض الوجود دمعا ..موقف تتجىل
العظيم.
فيه اإلنسانية بكامهلا ومجاهلا ..ينبئ كذلك عن حتطيم النزعة الطبقية
والعنرصية ..وإن غاية النبل ،حب اإلنسان يف اهلل.
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