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ونح�� � ُ�ن نحي�� ��ا أج�� ��واء الختام لموس�� ��م األح�� ��زان حيث إن
المراس�� ��يم العاش�� ��ورائية وضعت أوزاره�� ��ا بطقس زيارة
األربعين ،وبدء مسيرة العودة لقافلة السبايا من كربالء
إلى المدينة ،أقول ونحن نعيش أجواء الوداع ،البد لنا من
زينب
اس�� ��تذكار وقع الفواجع على قلب سيدتنا وموالتنا َ
الكبرى س�� ��الم اهلل عليها؛ وكذا يجدر بنا أن نتساءل :هل
تحملت من
يمكن المرأة س�� ��وى الح�� ��وراء أن تتحمل م�� ��ا ّ
مصائ�� ��ب دون أن تنهار ناهيك عن أن تبقى ش�� ��امخة؟ ولعل
األهم إلى أي ش�� ��يء يمكن عزو كل ذل�� ��ك الصبر والثبات
والشجاعة سوى لعظمة اإلنسان؟
وكيف تران�� ��ا ننظر إلى بطولة موقفها س�� ��الم اهلل عليها
ف�� ��ي كل محطة من محط�� ��ات الواقعة منذ العاش�� ��ر من
المحرم وحتى العش�� ��رين من صف�� ��ر؟ وهل معدن موقفها
في حقيقت�� ��ه معدن أي موقف آخر في القيمة اإلنس�� ��انية
وعل�� ��ى وجه الدقة بع�� ��د كل تلك الفواج�� ��ع تراها قوية..
ثابتة الجنان ،ثاقبة البصيرة وهي تستشرف آفاق الزمن؛
تحققها بع�� ��د حوالي ألف وأربعمائة
فتطل�� ��ق نبوءة نعيش ّ
من الس�� ��نين حينما قالت ليزي�� � َ�د( :ولينصبن على قبر أبي
وليجتهدن أئمة الضاللة على طمس�� ��ه فال
علم،
َّ
عب�� ��د اهلل ٌ
يزداد إ ّال علوا وانتشارا).
اسَت ْش�� � َ�رفت المستقبل سالم اهلل عليها وهي في تلك
كيف ْ
الحالة الحرجة من الس�� ��بي والفقد واألح�� ��زان ،لتعلم إن
هذا األمر س�� ��يكون محل طمس وتشويه ومحاربة من قبل
علوًا وانتشارا؟
مر األزمان ،إ ّال إنه ال يزداد إ ّال ّ
الطغاة على ِّ
وه�� ��ل إن من يطلق مثل تلك النبوءة يمكن ان تؤش�� ��ر عليه
حالة ضعف وانكسار! ،بقدر القوة والوضوح في البصيرة،
والثقة في النبرة والخطاب ،واالس�� ��تهزاء بحوادث الحياة
مهم�� ��ا عظمت؛ ل�� ��ذا كان خطابا أرعب الس�� ��يوف وهي لم
تزل تقطر دما ،وهزمها وهي في أوج نش�� ��وتها بانتصارها
المزعوم ،وهو ما ينبئ عن بطولة االيمان.
رئيس التحرير

هاتف املجلة 07435000170
رئيس التحرير
طالب عباس الظاهر
مدير التحرير
حسين النعمة
هيأة التحرير
علي الشاهر
حيدر عاشور
حسين نصر

المراسلون
قاسم عبد الهادي
ضياء االسدي
حسنين الزكروطي
إبراهيم العويني
عيسى الخفاجي

التصميم
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
محمد حمزة  -ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان

التصوير
وحدة التصوير

اطالق حملة توعوية في الزيارة
األربعينة بمشاركة الصحة العالمية

الشيخ الكربالئي يطلع ميدانيا على
المعدة لزيارة االربعين
الخدمات ُ
اطلع املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي عىل اخر االعامل اخلاصة بتوسعة
مدنية كربالء املقدسة الستيعاب االمواج البرشية القادمة
لزيارة ايب االحرار (عليه السالم) بعد جولة ميدانية شملت
صحن العقيلة زينب (عليها السالم) واملركز الصحي املتنقل
والرسداب اخلاص بالصحن احلسيني الرشيف.
ووجه سامحته برضورة انجاز االعامل اخلاصة يف صحن
ّ
العقيلة زينب (عليها السالم) وال��رسداب خالل الفرتة
القادمة ،وشدد سامحته ،عىل االخالص يف العمل ورفع
الوترية اخلاصة بالعاملني ،مثمنا ب��ذات الوقت اجلهود
الكبرية املبذولة عىل مدار الساعة خلدمة للزائرين.

اعلنت العتبة احلسينية املقدسة وبالتعاون مع منظمة الصحة
العاملية عن تنظيم محلة توعية لاللتزام باالرشادات الصحية
وتوصيات املرجعية الدينية العليا بالتزامن مع الزيارة املليونية
للحد من جائحة( كورونا).
وق��ال رئيس قسم العالقات العامة يف العتبة احلسينية
املقدسة (عبد االمري طه) ملجلة االحرار :أن «مراكز الشفاء
يف اغلب املحافظات تو ّفر املستلزمات الوقائية والكاممات
ومعامل األوكسجني وغريها من خدمات وكذلك الدعم
املايل للكوادر الطبية» ،مضيفا ان «العتبة احلسينية وجهت
كتب شكر وتقدير خلط الصد االول من الكوادر الطبية
والتمريضية ملواصلة عطاءهم اىل حني زوال هذا الوباء»،
مبين ًا «ان املؤسسات الصحية يف العتبة املقدسة تقدم اخلدمات
وجتري العمليات جمانا».
واوضح طه «ان العتبة احلسينية املقدسة ستفتتح مركز الشفاء
بمستشفى الكندي يف حمافظة بغداد ،ضمن ستة مراكز شفاء
ستفتتحها العتبة قريبا سبق وان رصح عنها رئيس قسم
املشاريع اهلندسية يف العتبة املقدسة».
واكد طه « متت مناقشة عدة نقاط مع ممثل منظمة الصحة
العاملية سعيا للحد من جائحة كورونا يف الزيارة املليونية»،
مبينا «انه تم االتفاق عىل تشكيل محلة من اربع فرق للتوعية
يف مداخل (بغداد ،بابل ،النجف االرشف ،مركز املدينة)
عىل ان تتضمن توزيع كاممات وبروشورات توعية مكتوبة
ومسموعة والرتكيز عىل التعليامت واالرشادات».
جملة االحرار اال�سبوعية
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اكثر من ( )10آالف موكب تشارك في
إحياء زيارة االربعين في كربالء
كشف قسم الشعائر واملواكب احلسينية عن تسجيل ()10300
موكب من خمتلف حمافظات العراق وذلك ضمن قوائم املواكب
احلسينية املشاركة إلحياء مراسيم زي��ارة األربعني هلذا العام
 1442ه�.
وقال معاون رئيس القسم احلاج مازن الوزين« ،عىل مجيع املواكب
االلتزام بالتوصيات بام ينسجم وتوجيهات املرجعية العليا يف
النجف األرشف واجلهات الصحية ،وبام يسهم يف حتقيق السالمة
العامة جراء تداعيات انتشار جائحة ( كورونا) ،من أجل احلفاظ
عىل سالمة الزائرين».
وأوضح الوزينّ :
خمتص بتقديم اخلدمة،
«إن املواكب احلسينية منها ّ
متخصصة بإقامة العزاءّ ،
املتخصصة بالعزاء
وأن املواكب
وأخرى
ّ
ّ
بلغ عددها ( )1200موكب وهي التي ستدخل حرمي اإلمام
احلسني والعباس (عليهام السالم) بمواكب عزاء الزنجيل واللطم
وفق جدول أعدّ ه القسمّ ،
مؤكدا ّ
أن ( )8800موكب خدمي
توزّ عت عند حدود ومداخل املحافظة ،وصو ً
ال إىل كربالء».
وذك��ر ال��وزين «بعد املوافقة احلاصلة من احلكومة املركزية
عىل دخول  1500زائر من كل بلد استقبلنا املواكب العربية
واالجنبية».

محطات قرآنية في الزيارة األربعينية

وزير الدفاع ُيطلع الشيخ الكربالئي

لتعليم وتصحيح قراءة القرآن الكريم

على خطة زيارة االربعين

أطلقت دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة مرشوع
املحطات القرآنية يف الزيارة األربعينية وعىل امتداد الطرق املؤدية اىل
كربالء املقدسة لتعليم وتصحيح قراءة الزوار للقرآن الكريم.
وقال مدير دار القران الكريم الشيخ حسن املنصوري« :مع بدء
توافد الزائرين نحو قبة سيد الشهداء (عليه السالم) ،أطلقت الدار
املرشوع وهو من أهم األنشطة القرآنية وأكثرها حضورا وبإرشاف
التبليغ الديني للحوزة العلمية يف النجف االرشف».
وأضاف ،أن «املحطات القرآنية متتد عىل الطرق املؤدية اىل مدينة
كربالء من أبعد نقطة انطالق ملسرية األربعني يف أقىص اجلنوب
والشامل بإجتاه كربالء ،ويف مداخل كربالء أمام مدن الزائرين ومواقع
قريبة من احلرم احلسيني الرشيف» ،مبين ًا «تتوىل الدار تعليم الزائرين
القراءة الصحيحة لسورة الفاحتة وقصار السور القرآنية».
من جهته بني مسؤول التعليم القرآين يف الدار (عيل عبود)« :نتيجة
الظروف الصحية الراهنة وجائحة كورونا تقام املحطات هذا العام
وفق اإلرشادات الصحية وتوجيهات املرجعية الرشيدة التي تضمن
سالمة الزائرين مع االستمرار يف تقديم هذه اخلدمة عرب االستفادة
من بعض الوسائل اإللكرتونية وعرض برامج تعليمية عرب الشاشات
الكبرية يف مدن الزائرين».
جدير بالذكر ان دار القرآن الكريم تشارك بتعليم الزائرين الكرام
القراءة الصحيحة للقرآن الكريم يف الزيارات املليونية واقامة املحافل
منذ عرش سنوات خدمة لكتاب اهلل العزيز واالمام احلسني (عليه
السالم).

التقى وزير الدفاع الفريق الركن مجعة عناد اجلبوري
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف مكتبه بالصحن
احلسيني الرشيف.
واطلع سامحته عىل اخلطط االمنية اخلاصة بحامية
زوار االم��ام احلسني (عليه السالم) خالل زيارة
االربعني من هذا العام وكذلك الوقوف عىل درجة
استعداد القطاعات االمنية املشرتكة بتنفيذ اخلطة،
واوض��ح اجلبوري «ان القطاعات املتواجدة عىل
مجيع املحاور املؤدية اىل مدينة كربالء تكونت من
اجليش والرشطة واحلشد الشعبي ،وتم تعزيزها
بقطاعات اخ��رى من العاصمة بغداد س��واء من
الرشطة االحتادية او اجليش او من قوات االحتياط
املتواجدة يف الوزارة».
وأشاد وزير الدفاع ،بدور العتبة احلسينية املقدسة يف
تقديم الدعم البارز لوزارة الدفاع يف مجيع االوقات
السيام خالل فرتة احل��رب ضد عصابات داعش
االرهابية حيث كانت خري عون للوزارة واجليش
العراقي بشكل عام ،وكان للواء عيل االكرب (عليه
ال��س��الم) دور واض��ح بدعم ال��ق��وات االمنية يف
النهوض من جديد والتغلب عىل االرهاب الداعيش
وتطهري ارض الوطن».
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من اأر�شيف ُخطب ُ
اجلمعة
مواقف مشرقة في تاريخ
العراق الحديث
اعداد:حيدر عدنان

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف �/17شفر اخلري1438/هـ املوافق 2016/11/18م:
يف هذه االي��ام وهي ايام الزيارة االربعينية العظيمة من
املناسب ان نذكر امور ًا :
متثل مسرية االربعني يف هذا العام – كام يف االعوام
-1
جيسد فيه حمبو
املاضية -أروع وأعظم جتمع وحشد إيامين ّ
االمام احلسني (عليه السالم) عظيم حبهم لالمام وملبادئه
وقيمه التي استشهد من اجلها.
وقد أظهرت هذه املسرية املباركة فضىل الصفات االيامنية
ومكارم االخالق االسالمية التباع ائمة اهل البيت (عليهم
السالم)،
فان سريهم عىل األق��دام رج��ا ً
ال ونسا ًء وصغار ًا وكبار ًا
ٍ
أراض صعبة
أصحاء ومرىض ومعاقني من شقة بعيدة وعرب
ّ
املسار وع��رة يف طرقها اىل كربالء املقدسة إنام هو تعبري
صادق عن حقيقة ايامهنم ووالئهم..
ون��ق��ول هل��ؤالء االح��ب��ة  :لقد اثبتم ب��ام قمتم ب��ه صدق
استعدادكم للتضحية بالنفس والنفيس يف سبيل حفظ
مبادئ النهضة احلسينية التي مثلت جوهر االسالم وحقيقة
الدعوة املحمدية..
مثلام كان لعظيم بذلكم وعطائكم يف اخلدمة واالطعام
واملأوى ما أبرز جودكم وكرمكم بأهبى صورة مل تكن ختطر
ببال الكثريين،
وزاد ذلك هبا ًء ومجاال ً طيب املعارشة والتخلق بحسن
الصحبة فيام بينكم ما َمثّل صدق االخوة وال��والء الذي
جيمعكم صغار ًا وكبار ًا ورجاال ً ونسا ًء..
ومن املؤكد ان الذي سريفع قدركم عند اهلل تعاىل ويزيدكم
أجر ًا وثواب ًا هو ادامتكم هلذه املبادئ قوال ً وعمال ً بعد ان
تقفلوا راجعني اىل دياركم وأهاليكم لتجعلوا من طريق
جملة االحرار اال�سبوعية
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حياتكم كله طريق االربعني يف صدق العبودية هلل تعاىل
والتخلق بأخالق النبي واهل بيته االطهار عليهم السالم
وليكون منهج االمام احلسني (عليه السالم) هو منهجكم
اليومي وبرناجمكم احليايت يف خمتلف أماكن حضوركم..
يف البيت والسوق واملدرسة واملصنع والدائرة واالماكن
العامة ..فإن منهج احلسني (عليه السالم) ال خيتص بأيام
ذكراه بل هذه االيام هي ملزيد االلتصاق به (عليه السالم)
ولزيادة اللوعة عىل مصابه ولتعميق رسالته يف احلياة ما
َح ِّيينا وما كان للدنيا هنار وليل يتعاقبان..
ان مما يميز املسرية االربعينية هو تزايد احلضور
-2
العاملي من حمبي االمام احلسني (عليه السالم) فيها ومنهم
من حديث عهد هبذه املسرية،
فالبد م��ن مزيد االح���رتام واالج���الل هل��م واشعارهم
باالعتزاز بحضورهم واكرامهم يف الضيافة وحسن التعامل
واملعارشة معهم،
وتعريفهم بالدوافع االهلية والبواعث االيامنية واملحبة
احلسينية هلذه املسريات لكي ترتسخ يف نفوسهم وقلوهبم
ويكونوا خري سفراء لكم يف بلداهنم وشعوهبم فيكون لكم
الذكر الطيب لدى تلك الشعوب وتكونون سبب ًا يف نرش
هذه املبادئ لدى املزيد من اهل تلك البلدان.
املأمول من وسائل االعالم توثيق املشاهد التي
-3
تعرب عن هذه املبادئ وجتسيدها لدى الزائرين..
ّ
فام أروع مشهد تلك املرأة السبعينية التي احدودب ظهرها
من متاعب احلياة وهي تسري بخطى ثابتة حتمل يف جنباهتا
نفس ًا مطمئنة متلذذة بمشقة السري ألنه يوصلها اىل حمبوهبا
سيد الشهداء (عليه السالم).

ُ
اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد ()569
اخلمي�س �/23شفر املظفر1438/هـ املوافق 2016/11/24م

وما أمجل مشهد الرجال الذين حيملون أواين الطعام عىل
رؤوسهم للزائرين ليقولوا اننا نحمل ما فيه خدمتكم عىل
رؤوسنا فكيف ال نضع وطننا وشعبنا ومبادئنا عىل رؤوسنا
لنقدمها قربان ًا هلم..
واملرجو من املرشفني عىل وسائل االعالم مزيد التوجه نحو
تفعيل عاملية القضية احلسينية وابراز حقيقة مسرية االربعني
املليونية للعامل واهنا ليست جمرد مهرجان شعبي عام كام قد
يبدو للبعض منهم بل هو مسرية أصحاب مبادئ انسانية
يريدون احلفاظ عليها امام التحديات والصعوبات املحيطة
هبم ويرومون اظهارها وابرازها للعامل ليتنبه اىل امهية جتسيد
هذه املبادئ يف حياة االنسان بصورة عامة..
يف الوقت ال��ذي نثمن عالي ًا ونشكر باعتزاز بالغ
-4
جهود االخوة اصحاب مواكب العزاء واخلدمة فإننا نأمل ان
نجد منهم يف االعوام القادمة مزيد اهتامم باجلانب التثقيفي
وتوفري فرص مناسبة يف خيمهم لتعريف الزائرين بمحاسن
كلامت اهل البيت عليهم السالم والرتويج ألخالقهم،
فإن احياء امرهم الذي حثوا عىل االهتامم به كثري ًا يتمثل يف
اجلانب االساس منه يف التعريف بنهجهم وبث تراثهم ليكون
تذكرة متواصلة للمؤمنني هبذا النهج االسالمي االصيل.
كام ان املأمول من رعاة هذه املواكب واصحاهبا احلفاظ عىل
املنافع العامة للناس يف اماكن نصب رسادقهم وخيمهم وعدم
مزامحة املستطرقني مهام امكن ورعاية عدم ترضر االرصفة

والشوارع واالماكن العامة واالشجار واحلدائق والقيام
بتنظيف اماكن العزاء فان كامل خدمتهم للحسني (عليه
السالم) وزواره الكرام يتجىل يف رعاية ذلك كله.
ت��ت��زام��ن م��س��رية االرب��ع��ني ه��ذا ال��ع��ام م��ع ت��وايل
-5
االنتصارات الرائعة التي احرزها مقاتلونا االبطال لتحرير
املزيد من القرى واالرايض من براثن عصابات داعش
االرهابية..
فإىل هؤالء الصفوة من الرجال االفذاذ يف القوات املسلحة
بجميع صنوفها وللمتطوعني امليامني ورجال العشائر الغيارى
ومقاتيل قوات البيشمركة االبطال نتوجه بوافر السالم وبالغ
االحرتام وخالص الدعاء ونقول هلم ..
إىل األمام يا فخرنا وعزنا فام هي إال خطوات قليلة وبشائر
النرص النهائي ستزفوهنا اىل شعبكم ..اىل آبائكم وأمهاتكم
وأوالدكم لتسطروا بتضحياتكم هذه صفحات بيضا خالدة
يف تاريخ العراق.
وال ننسى ايض ًا ان نوجه شكرنا ملن اصطنع مسالة حفظ االمن
واخلدمات لزوار االمام احلسني (عليه السالم) يف أربعينيته من
قواتنا االمنية الباسلة ودوائر الدولة اخلدمية ومواكب العزاء
واخلدمة..
سائلني اهلل تعاىل هلم حسن القبول واالنابة اىل اهلل تعاىل باملغفرة
والرمحة ..إنه سميع جميب.
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فقـــــــه وعقائد

اإعداد :حممد حمزة جرب

اجليالتني
السؤال  :ما هو حكم أكل اجليالتني ؟
اجلواب :جيوز تناوهلا فيام لو شك يف كوهنا مستخلصة
من احليوان أو من النبات وال جيب الفحص .وأما إذا
علم اتفاقا باستخالصها من احليوان فال جيوز تناوهلا مع
عدم إحراز كون ذلك احليوان مذكى بطريقة رشعية،
حتى فيام لوكانت مستخلصة من عظامه عىل األحوط.
نعم مع العلم بطرو االستحالة عىل موادها األولية يف
عملية تصنيعها كيميائي ًا ،فال بأس بتناوهلا مطلق ًا ،إال أن السؤال  :هل جيوز استخدام أدوية تقوي الشعر حتتوي
ذلك غري ثابت .
عىل جيالتني حيواين غري مذكى ؟
اجلواب  :ال جيوز .
السؤال  :هل اجليالتني نفسه حمكوم بالطهارة ؟
اجلواب  :اجليالتني احليواين إن مل حُحترز نجاسة أصله  -السؤال  :هناك العديد من املنتوجات هنا مثل اجلبس
كام لو احتمل كونه مأخوذ ًا من املذكى  -حُحكم بطهارته مكتوب عليها بطعم اللحم او ال��دج��اج فهل حيل
 ،ولكن ال يضاف منه اىل األطعمة ا ّ
ال بمقدار مستهلك رشاؤها وتناوهلا باالضافة لوجود العديد من املنتوجات
فيها عرف ًا  -ما مل حُحترز كونه مأخوذ ًا من املذكى املحلل مثل اجلالتني حيث يقال هنا ان فيها شيئ ًا ماخوذ ًا من
حلمه  ،أو حُحيرز استحالته  -بال فرق يف ذلك بني كونه بعض احليوانات؟
مأخوذ ًا مما حتله احلياة كالغرضوف وغريه كالعظام عىل اجل��واب  :ال حيرم ما مل يعلم اشتامهلا عىل اج��زاء من
األحوط يف األخري .
احليوان واما اجليالتني املاخوذ من احليوان فالجيوز
وأما إذا َأحرز نجاسة أصله (كام لو علم كونه مأخوذ ًا تناوله .
من نجس العني  ،أو من غضاريف غري املذكى  ،أو من
عظامه قبل تطهريها  ،فاهنا تكون متنجسة بمالقاة امليتة السؤال  :هل جيوز تناول األطعمة التي حتتوي عيل
بالرطوبة) فاحلكم بطهارته وجواز استعامله يف األطعمة اجلالتني املستخرج من األسامك املستوردة من دولة غري
منوط باحراز استحالته  ،وهذا مما يرجع فيه اىل العرف  ،اسالمية ؟
وقد تقدم بيان ضابطه .
اجلواب  :جيوز إن كانت االسامك من ذوات الفلس .
السؤال  :ما هو حكم األطعمة او األدوية املحتوية عىل
اجليالتني يف حال عدم ذكر الرشكة املصنعة مصدر
اجليالتني ؟ وهل جيب عىل املكلف التحري والسؤال
عن مصدر اجليالتني ؟
اجلواب  :جيوز تناوهلا فيام لو شك يف كوهنا مستخلصة
من احليوان أو من النبات وال جيب الفحص .
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صفات اإلمام وعلمه
يعتقد الشيعة اإلمامية أن اإلمام املعصوم كالنبي
املعصوم ،وجيب أن يكون أفضل الناس يف صفات
الكامل من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل،
ومن تدبري وعقل وحكمة وخلق .والدليل يف النبي
هو نفسه الدليل يف اإلمام ...أما علمه فهو يتلقى
املعارف واألحكام اإلهلية ومجيع املعلومات من
طريق النبي أو اإلمام من قبله.
وإذا استجد يشء ال بد أن يعلمه من طريق االهلام
بالقوة القدسية التي أودعها اهلل تعاىل فيه ،فإن
توجه إىل شئ وشاء أن يعلمه عىل وجهه احلقيقي،
ال خيطئ فيه وال يشتبه وال حيتاج يف كل ذلك إىل
الرباهني العقلية وال إىل تلقينات املعلمني ،وإن كان
علمه قابال للزيادة واالشتداد ،ولذا قال صىل اهلل
(رب زدين علام).
عليه وآله يف دعائهِّ :

الزكــــــــــــاة
ركن من أركان مخسة بني عليها اإلسالم وهي من
ٌ
رضورات الدين ،وألمهيتها الكبرية فقد ورد يف
احلديث الرشيف« :أن الصالة ال تقبل من مانع
الزكاة» وملا نزلت آية الزكاة بسم اهلل الرمحن الرحيم
تطهرهم وتزكيهم هبا» أمر
«خذ من أمواهلم صدقة ّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مناديه فنادى يف الناس
« :إن اهلل تبارك وتعاىل قد فرض عليكم الزكاة كام
فرض عليكم الصالة» وملا حال احلول أمر صىل اهلل
«أهيا املسلمون
عليه وآله مناديه فنادى يف املسلمنيّ :
ّ
وجه صىل اهلل
زكوا أموالكم تقبل صالتكم» .ثم ّ
الصدقة لقبضها من الناس.
عليه وآله عامل ّ

األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
قال تعاىل يف كتابه املجيد( :ولتكن منكم حُا ٌ
مة
يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن
املنكر وأولئك هم املفلحون).
فاألمر باملعروف وال ّنهي عن املنكر ببعض
مراتبهام واجبان كفائيان فإذا قام البعض باألمر
باملعروف وال ّنهي عن املنكر ،فقد سقط عن
اجلميع ،ولكن جيبان مع توفر الرشوط التالية:
 -1أن يكون الشخص اآلمر باملعروف الناهي
عن املنكر عارف ًا باملعروف واملنكر حتى ولو
مفصلة ،يكفي أن
كانت معرفته غري شاملة وال ّ
يعرف أن هذا العمل معروف ليأمر به أو أن هذا
منكر حمرم لينهى عنه.
 -2أن حيتمل ائتامر املأمور باملعروف بأمره،
وانتهاء املنهي عنه املنكر بنهيه ،بأن ال يعلم منه
انّه ال يبايل وال هيتم وال يكرتث بأمره وهنيه.
 -3أن يكون تارك املعروف ،أو فاعل املنكر،
مرص ًا عىل ترك املعروف أو فعل املنكر ،بمعنى
انه بصدد االستمرار عىل فعل املنكر ،أما إذا
احتمل انه منرصف عن االستمرار عىل املنكر مل
جيب أمره وهنيه.
 -4أن ال يكون فاعل املنكر أو تارك املعروف
م��ع��ذور ًا يف فعله للمنكر أو تركه للمعروف
العتقاده مث ً
ال أن ما فعله ليس حرام ًا أو أن ما
تركه ليس واجب ًا وكان معذور ًا يف ذلك االشتباه.
وإ ّ
ال مل جيب عليك يشء.
 � 5أن ال خياف اآلم��ر باملعروف وال ّناهي عن
املنكر من ترتّب رضر عليه يف نفسه أو عرضه أو
ماله باملقدار املعتد به أو بأحد من املسلمني كذلك
من جراء أمره باملعروف أو هنيه عن املنكر.
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العطاء احل�سيني

ُ
ُ
ُ
ُ
العتبة الحسينية المقدسة تطلق

خدماتها لزائري األربعين
الأحرار /ح�شنني الزكروطي  -اإبراهيم حميد العويني
ت�شوير :خ�شري ف�شالة  -حممد القرعاوي
ُ
ُ
الحسينية المقدسة خدماتها الصحية واألمنية والتنظيمية ووفرت أماكن
العتبة
أطلقتِ
لالستراحة مع فتح عدد من الطرق القريبة من الحرم الحسيني الشريف ضمن خطتها المعدّة
لزيارة األربعين لهذا العام 1442هـ .
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وقال رئيس قسم الصيانة يف العتبة احلسينية املقدسة (كريم
االن��ب��اري)« :بتوجيه من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وضعت العتبة
احلسينية املقدسة خطة متكاملة لتشمل مجيع اخلدمات لزيارة
اربعني اإلمام احلسني (عليه السالم) من خالل هتيئة مساحات
اضافية قرب الصحن احلسيني الرشيف وخصوصا من جهة
التل الزينبي ونصب القواطع واجلسور املتحركة لتنظيم حركة
مرور الزائرين كام عملنا قواطع داخل الصحن املطهر من جهة
النساء من اجل حتديد مسار الدخول واخلروج وب�انسيابية
عالية»..
وأضاف «ان كوادر القسم قامت بصيانة وجتهيز عجالت
احلمل والسيارات اخلدمية اخلاصة به ،وخصوصا الشاحنات
احلوضية التي تنقل املياه اخلام واملعقم ( )ORاىل أصحاب
املواكب يف داخل املدينة وخارجها».

جهود مكثفة مت اإجنازها �شمن اخلطة اخلدمية لالأربعينية
من جهته أوضح رئيس قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف
العتبة احلسينية املقدسة ،املهندس (حسني رضا مهدي) ان
العتبة احلسينية وضمن اخلطة اخلدمية خالل زيارة اربعينية
اإلمام احلسني (عليه السالم) هلذا العام تبذل جهودا مكثفة
إلنجاز اخلطة اخلدمية من خالل افتتاح عدد من الطرق املؤدية
اىل حرم اإلمام احلسني (عليه السالم) ،مبين ًا أن «اخلطة تتضمن
افتتاح شارع مهم وحيوي بالتزامن مع الزيارة األربعينية
هبدف تسهيل حركة الزائرين بطول ( )500مرت وعرض
( )12مرتا يف منطقة املخيم احلسيني ،فضال عن افتتاح مركز
رئييس للمفقودين ترتبط فيه املراكز الثانوية املنترشة يف املدينة
القديمة ،وآخر كبري لألمانات سيتم افتتاحه يف صحن العقيلة
زينب (عليها السالم) خالل أيام الزيارة األربعينية ،إضافة
مستشفى ميدانيا ومركزا صحيا
اىل ان كوادر القسم نفذوا
ً
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للطوارئ يف شارع قبلة اإلمام احلسني (عليه السالم)
دخل اخلدمة خالل زيارة األربعني».
الشيخ الكربالئي يفتتح مراكز طوارئ خلدمة الزائرين
طيلة الزيارة
اطلع سامحة الشيخ الكربالئي املتويل الرشعي للعتبة
املقدسة عىل سري تنفيذ اخلدمات التي وجها هبا لتقديم
خمتلف اخلدمات لزائري اإلمام احلسني (عليه السالم)
يف زي��ارة األربعني املباركة ،وقد افتتح سامحته ثالثة
مراكز صحية نفذهتا العتبة احلسينية داخ��ل املدينة
القديمة خلدمة الزائرين.
وحتدث املرشف العام عىل القطاع الصحي يف العتبة
احلسينية املقدسة (الدكتور ستار الساعدي) عن هذه
املبادرة ،قائال :ان «اخلطة الطبية اخذت مجلة من املحاور
منها تأسيس وانشاء مراكز طبية مؤهلة الستيعاب
وتقديم اخلدمة الصحية متطورة للزائرين ،حيث تم
انشاء مركز شفاء متطور متكامل يف حمور باب قبلة
االمام احلسني (عليه السالم) يف ( )8ايام فقط ،حيتوي
عىل ( )20رسير ،وصالة عمليات صغرى وصيدلية
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وخمترب وجهاز السونار ،جمهزة مجيعها باألجهزة والكوادر الطبية،
ومركز صحي اخرى يشابه االول من حيث املحتوى والوظائف يف
شارع الشهداء (تقاطع املخيم) ،واخر يف شارع السدرة (قرب مقام
االمام املهدي عج) ،كذلك يف منطقة ما بني احلرمني الرشيفني يف
مسقف رقم ( ،)1ومركز ساند وجماور ملستشفى سفري االمام احلسني
(عليه السالم) لتقليل الزخم يف املستشفى ،واخرى داخل مستشفى
االمام زين العابدين (عليه السالم) ولنفس الغرض ،ناهيك عىل
املفارز املصغرة التي وفرت داخل الصحن احلسيني الرشيف من جهة
النساء والرجال لعالج احلالة الطارئة او نقلها اىل املراكز واملستشفيات
الرئيسية عرب محلة النقالة (املسعفني) بالتنسيق مع كشافة الوارث».

خدمات طبية متنوعة تقدمها العتبة احلسينية املقدسة طيلة
زيارة االربعني

قد يتساءل البعض عن االدوار اخلدمية التي قدمتها العتبة احلسينية
املقدسة للزائرين خالل زيارة االمام احلسني (عليه السالم) لعام
1442ه� ،وحتديد ًا الطبية منها يف ظل وجود جائحة كورنا واستمرار
ودونته
التقطته عدساتنا
توافد العاشقني ،معتمدين بذلك عىل ما
حُ
حُ
اقالمنا ،اخذين بعني االعتبار ان املهنية االعالمية والصحافية تتطلب
نقل االحداث واحلقائق بشكل واقعي وجمرد من املبالغة واخليال.
وسنسلط الضوء عىل مجلة اخلدمات الطبية والصحية التي قدمتها
العتبة املطهرة من اجل سالمة الزائرين ،واحلد من امكانية انتشار
الفريوس ،عرب لقاء الدكتور ستار الساعدي املرشف العام عىل القطاع
الصحي يف العتبة احلسينية املقدسة الذي ارسد لنا اخلطة الطبية كامل ًة
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التي وضعت لزيارة االربعني املباركة وبالتنسيق مع دائرة
صحة حمافظة كربالء املقدسة ووزارة الصحة العراقية.
خطة طبية متكاملة وخدمات صحية متطورة واطالق محلة
للوقاية من كورونا
قامت هيئة الصحة والتعليم الطبي املرشفة عىل املستشفيات
املؤسسات والصحية يف العتبة املطهرة بأعداد خطة طبية
متكاملة خاصة بزيارة اربعني االمام احلسني(عليه السالم)
خلدمة الزائرين.
وأكد (الدكتور ستار الساعدي) بان «العتبة املطهرة اخذت
عىل عاتقها الرتكيز عىل اجلانب الوقائي للزائرين عرب توزيع
املطبوعات التوعوية واالرشادية ،وفتح مركز متخصص
حتت مسمى (محلة سالمتك) لتقديم اخلدمة الطبية والتوعوية
للمشتبه به ،مع وضع خطة اخالء متكاملة يف حدوث امر
طارئ ،تأخذ عىل عاتقها نقل احلالة من املراكز الصحية اىل
املستشفيات بأقىص وقت ممكن».
ونوه الساعدي عىل «ان مجيع اجلهود الطبية التي كرست
خلدمة زائري االمام احلسني (عليه السالم) يف ذكرى اربعينيته
املباركة جاءت بكوادر واسناد مستشفى سفري االمام احلسني
(عليه السالم) ،ومستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم)
ومركز السيدة زينب (عليها السالم) وقسم الشؤون الطبية يف
العتبة احلسينية املقدسة ،وبالتنسيق والتعاون مع دائرة صحة
كربالء املقدسة ،ووزارة الصحة العراقية».
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العطاء احل�سيني

مركز الشفاء في محافظة بابل..

ً
حين يكون العطاء حسينيا ويخدم جميع
َ
العراقيين دون استثناء
الأحرار :قا�شم عبد الهادي  -ت�شوير :ح�شنني ال�شر�شاحي

من كربالء المقدسة ..إلى العراق أجمعه ،ح ّثت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة خطاها
لتقديم الخدمات الالزمة للمصابين بجائحة كورونا ،حيث تواصل أعمالها الكبيرة والمستمرة
للوقوف إلى جانب الجهود الصحية الحكومية من أجل القضاء على الفيروس الخطير.
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وضمن خططها الكبرية بإنشاء عدد من املراكز املختلفة يف
خمتلف املحافظات العراقية والتي بلغ عددها حتى اآلن (24
مركز ًا) يف ( 14حمافظة عراقية) من جنوب العراق اىل شامله
ومن رشقه اىل غربه ،تم انجاز البعض منها وتسليمها اىل دوائر
الصحة والبعض اآلخر سيتم تسليم حُه خالل االيام املقبلة ،ومن
بني هذه املراكز واملستشفيات هو مركز الشفاء يف حمافظة بابل
الذي أنشأته العتبة احلسينية داخل مستشفى مرجان الطبية،
بسعة ( 100رسير) وسيس ّلم كهدية من العتبة احلسينية املقدسة
اىل دائرة صحة بابل.
عمل كبري وم�شتمر
جملة (األح��رار) واكبت أعامل مركز الشفاء يف حمافظة بابل،
وحتدث هلا رئيس قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة املقدسة
املهندس (حسني رض��ا م��ه��دي) ق��ائ � ً
ال« :م��ن ب��ني املراكز
واملستشفيات التي حُانشئت يف املحافظات هو مرشوع مركز
الشفاء يف حمافظة بابل وحتديد ًا يف مدينة (مرجان الطبية) فيها،
وكان من املؤمل إنشاء ( 200رسير) ولكن نظر ًا لصغر املساحة
التي تم توفريها والبالغة ( 1600مرت مربع) وبعد إعداد
التصاميم استطعنا تنفيذ املركز ب� ( 100رسير) فقط ،س حُتنجز
وتس ّلم كهدية من العتبة احلسينية املقدسة اىل دائرة صحة بابل».

اربع ردهات خمتلفة
وبني مهدي أن «املركز يتكون من أربع ردهات ،ردهة للعناية
املركزة حتتوي عىل ( 30رسي��ر ًا) مقسمة للرجال والنساء،
أرسة) للرجال
ورده��ة خاصة لغسيل الكىل حتتوي عىل (ّ 6
والنساء ،والردهات االخرى اخلاصة بالعناية والطوارئ عبارة
عن ( 64رسير ًا) مقسمة بالتساوي للرجال والنساء أيض ًا».
منوه ًا عن «ختصيص املركز الستيعاب املصابني بفريوس
كورونا يف الوقت احلايل وبعد انتهاء اجلائحة سيكون مركز ًا
مه ًام للمعاجلة يف مدينة مرجان الطبية ،حيث ستكون لدهيم
ارسة طوارئ (ردهات باطنية) وعناية مركزة وكذلك لغسل
ّ
الكىل».
ا�شتدعاء املمر�س او الطبيب فور ًا
وأوض��ح مهدي أن «املركز متكامل بكافة املتطلبات ،مثال
ًهناك تأسيس كامل ملنظومة االوكسجني حيث ان القناين
اخلاصة باألوكسجني ال توضع بجنب املريض ألهنا تؤ ّثر عىل
احلالة النفسية له حيث ان هناك منظومة تأسيس مركزية ،وتم
هتيئة معمل اوكسجني داخل مدينة مرجان الطبية حيث يو ّلد
ويزود املركز فيه ،وهناك منظومة
االوكسجني بنقاوة عالية جد ًا ّ
استدعاء املمرض او الطبيب يف حال عدم تواجده بالقرب من
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املريض ،فيقوم االخري بضغط الزر املوجود بالقرب من
رأسه ليحرض الطبيب إليه عىل الفور ،وفض ً
ال عن ذلك فان
هناك منظومة انرتنت مركزية بحيث يستفيد منها الطبيب
واملمرض واملصاب ،حيث تتم من خالهلا ارسال التقارير
اخلاصة باملرىض وغريها من االم��ور ،وكذلك منظومة
ّ
وتتلخص فكرهتا
التهوية (منظومة الضغط السالب)
بإخراج اهلواء امللوث اىل اخلارج وادخال هواء جديد بعد
نواح وهي
ان يتم تربيده ،وهذا املوضوع خيدمنا من عدّ ة ٍ
تنقية اهلواء املوجود داخل املركز وتقليل او انعدام انتقال
الفريوس من املصاب اىل الكادر الطبي ،وبالنسبة للهواء
اخلارج من املركز يتم وضع فلرت او منظومة تقتل الفريوس
قبل دفعه اىل اخلارج».

رفع الروح املعنوية للمريض

كام ستكون هناك بعض اللمسات اجلميلة يف داخل
امل��رك��ز(واحل��دي��ث ال ي��زال مل��ه��دي) «لتقليل الضغط
النفيس عىل املريض حيث ستكون هناك حدائق زجاجية
واضافة بعض املناظر الطبية كالزهور واألشجار ،لغرض
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تقليل الضغط النفيس وزيادة املعنويات ورسعة الشفاء
للمرىض» ،الفت ًا بالوقت ذاته إىل أن «ممثل املرجعية الدينية

العليا واملتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام عزه) يويل موضوع
إنشاء مراكز الشفاء اهتامم ًا بالغ ًا ،والتي وصلت حتى اآلن
إىل ( 24مركز ًا) يتم تسليمها إىل وزارة الصحة خدمة لكل
أبناء الشعب العراقي».
لفت رئيس قسم املشاريع اهلندسية
ويف سياق ذي صلةَ ،
بالعتبة احلسينية املقدسة إىل أن «هنالك خدمات اخرى
قدمتها العتبة املقدسة ضمن خططها ومشاريعها
الصحية ،وتتمثل بتزويد إحدى ردهات مستشفى احل ّلة
التعليمي بمحافظة بابل ذي سعة ال� ( 40رسير ًا) بخزان
لألوكسجني ،وقد تم تنصيبه وتقديمه هدية اىل دائرة
ارسة
ّ
صحة بابل لتشغيل هذه الردهة من اجل زي��ادة ّ

املركز للسيطرة عىل الفريوس واستيعاب أكرب عدد
العناية
ّ
املركزة».
من املرىض الذين هم بحاجة اىل العناية
ّ

رئيس المشاريع الهندسية في العتبة المقدسة:
إعداد تصاميم مركز الشفاء تنفيذه بـ( 100سرير)
فقط ،وبعد انجازه يس ّلم كهدية من العتبة
الحسينية المقدسة الى دائرة صحة بابل
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الحرار :اإبراهيم حميد العويني

حيدر جلوخان المشرف العام على مجموعة قنوات كربالء:

ُ
ُ
َ
قناة كربالء الفضائية
من أولى القنوات العالمية والمحلية
التي واكبت جائحة كورونا

الأحرار /اإبراهيم حميد العويني

بعدَ ان بدأتْ جائحة كورونا تضرب عامة البالد وبدأ تسجيل االصابات بتزايد اعداد المصابين،
اخذ االعالم المحلي والعالمي دوره في مواكبة االحداث أوال بأول ومنها قناة كربالء
ً
محاولة إيصال الرسالة
الفضائية حيث ساهمت عبر بثها للبرامج ونشراتها االخبارية
االعالمية لجمهورها المتابع والمساهمة بالتوعية الصحية ولفت االنتباه الى خطورة هذا
الوباء وضرورة االلتزام باإلرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة العراقية...
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حيدر جلوخان« :لوال الدور االعالمي والتركيز على الجانب
الوقائي لكانت اعداد االصابات بفيروس كورونا عالية واعلى
من االرقام الحالية»..

ولتسليط الضوء اكثر عن هذا املوضوع التقت
جملة «االح����رار» امل��رشف ع��ىل جمموعة قنوات
كربالء الفضائية السيد حيدر جلوخان ليحدثنا
عن اهم اخلطط التي اتبعتها ادارة القناة منذ بداية
االزمة حيث قال « ان قناة كربالء الفضائية بدأت
بحملتها االعالمية حول جائحة كورونا منذ اول
اصابة سجلت يف العراق وواصلت عملها وبثها
للربامج ونرشات االخبار من خالل عمل تقارير
ميدانية من داخل املستشفيات واملراكز الطبية يف
مجيع املحافظات.
واضاف «حاولنا ان حُنوصل االرشادات وكذلك
ال��ت��ط��ورات االخ���رية س��واء يف اع���داد املصابني
وامل��ش��اف��ني وب��دق��ة ،ون� ّ�وع��ن��ا حقيقة يف مصادر
االع��الن عن هذا املوضوع ت��ارة بالتقارير التي
ّ
تغطي النشاطات وخصوص ًا نشاطات
كانت
العتبة احلسينية املقدسة والتحرك بتوزيع السالل
الغذائية يف املرحلة االوىل ثم اجلانب الصحي يف
سباقا فيها حيث كانوا يذهبون اىل
العتبة والتي كان ّ
بيوت ومناطق املصابني للفحص وحتديدا املصابني
وكذلك املراحل التي رافقت بناء مراكز الشفاء
الصحية حيث كان لدينا حضور وتغطية كاملة
هلذه املشاريع باإلضافة اىل النشاطات التي تقوم
هبا بعض االقسام االخرى يف العتبة من الكشافة
وقيامهم بحمالت التعفري وباقي النشاطات»،
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مبين ًا ان «من ضمن االع��امل يف القناة هو وج��ود قسم
خاص للرسوم املتحركة حيث عملنا اكثر من فاصل هبذا
اخلصوص وكان هناك اكثر من توجيه للمواطنني يف كيفية
احلفاظ عىل انفسهم من االصابة ويف حالة وجود اصابة
كيف يمكن ان تساهم الكاممة يف ختفف شدهتا وسهولة
السيطرة عليها والنجاة منها» ،موضح ًا ان قناة كربالء
عملت ايضا برناجما متخصصا حول اجلائحة باسم (مع ًا
لنهزم كورونا) وهو يبث بحلقتني يف االسبوع بفقرات
متنوعة يسلط الضوء عىل نشاطات العتبات بشكل عام
وكذلك دوائر الصحة والنشاطات التي تقوم هبا يف داخل
كربالء واملحافظات االخرى ،كذلك اجراء لقاءات مع
االطباء االختصاص يف كيفية الوقاية من هذا املرض
وايض ًا ال سمح اهلل اذا كانت هناك اصابة ما هو العالج
املتخذ من قبل الصحة لتخفيف شدة االالم».
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واشار جلوخان ،اىل ان «غالبية الربامج مستمرة يف بثها
وخصوص ًا الربامج التي ختص القناة ايض ًا ،حيث حاولنا
ّ
نسخر ه��ذه احلملة االعالمية بنا ًء عىل مقتضيات
ان
الواقع يعني مثال ً يف زيارة العارش وايض ًا زيارة االربعني
املباركة وبدأنا نعمل بعض الفواصل يف كيفية حفاظ
الزائرين عىل انفسهم من االصابة والرتكيز عىل لبس
الكاممات والتباعد ،كذلك حاولنا يف هذه الفرتة الرتكيز
عىل املجالس التي كانت تلتزم بالتعليامت الصحية
وايض ًا عملنا اعالنا يف القناة انه نحن مستعدون بتصوير
وبث هذه املجالس وبالفعل هناك الكثري من املجالس يف
بغداد ويف النجف االرشف كانت التزاماهتم وتعليامهتم
مطابقة لتعليامت الصحة وتوجيهات املرجعية وكانت
تبث يف الفرتة السابقة اوال ً من باب التشجيع للهيئات
نحن
واملؤسسات بإتباع االنظمة وكذلك ننقل للعامل كيف حُ
يف ظل هكذا اوبئة اال اننا نحن مستمرون بإقامة شعائرنا
بالشكل السليم والصحيح».
وعن امهية دور املؤسسات االعالمية وكيفية مسامهتها يف
تثقيف اجلمهور قال املرشف عىل جمموعة قنوات كربالء
الفضائية السيد حيدر جلوخان ان «جائحة كورونا
اصبحت موضوعا عامليا واملاكنة االعالمية ّ
سخرت
جهودا كثرية هلذا الوباء وهلذه االزمة واالعالم اخذ دور حُه
بشكل كامل س��واء عىل مستوى تغطيات او حتى عىل
مستوى الندوات ،نعم يمكن القول بالنسبة للشعوب

تسخر حملتها االعالمية
قناة كربالء ّ
بناء لمقتضيات الواقع وتغطيتها
ً
خالل زيارة االربعين في ستة محاور
لنقل صور الوالء الحسيني للزائرين
املثقفة او الناس التي متتلك ولو جزءا من الثقافة بالتأكيد
عندما يسمع او يشاهد هذا الوباء كيف يؤثر عىل الشخص
وما هي االثار اجلانبية له اكيد الناس ستبدأ تأخذ جانبا
من الوقاية ولوال اجلانب االعالمي والرتكيز عىل اجلانب
الوقائي اعتقد لكانت االع���داد ونسب االص��اب��ة هبذا
الفريوس عالية واعىل من االرقام احلالية».
وعن خطة قناة كربالء الفضائية لزيارة االربعني املرتقبة
اكد جلوخان «ان هذه السنة لدينا ( )6حماور للبث هو
حمور (دياىل وحمور بغداد وحمور البرصة الذي يرافق املشاية

منذ البداية ولدينا حمور النجف وحمور بابل ولدينا حموران
يف مركز املدينة) ،وهذه املحاور ينقل خالهلا االخوة صور
ال��والء احلسيني كذلك إظهار الناس والزائرين الذين
يراعون رشوط الوقاية الصحية وملتزمة بالتعليامت وذلك
إلظهار صورة للعامل بأننا يف هذه اجلائحة ملتزمون بإقامة
الشعائر وفق الرشوط الصحية ،ايض ًا هناك رسالة ضمنية
للزائرين بكيفية االلتزام برشوط الوقاية الصحية من هذا
املرض».
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العطاء احل�سيني

من رؤى المرجعية الدينية العليا..
ّ
إجراء اإلنتخابات البرلمانية المبكرة
ونبض الشارع العراقي
الأحرار /عي�شى اخلفاجي ـ اأجمد العوادي
ال أحدَ منا يستطيع أن يخفي ما للمرجعية الدينية العليا من أثر في حياته وعلى مختلف الصُعد،
بدء ًا من الفتاوى المباركة وصو ًال إلى التشريعات الحياتية المتعددة والتي تخص أركان ًا وزوايا حياتية
انتهاء بالفتاوى الربانية المسددة ،والمتمثلة بفتوى الجهاد الكفائي
أشياء مصيرية وليس
وأحيان ًا
ً
ً
التي حفظت ماء وجه العراق وأهله من رموز التكفير والظالم.

ومل تدخر املرجعية الدينية جهد ًا إال وبذلته للتعاطي مع
االم��ور السياسية للخروج بموقف م��رشّ ف البناء هذا
الوطن ،فامست فع ً
ال صامم األمان للوطن واملواطن الذي
ما أنفك يساندها ويتبع رمزها املتمثل بسامحة اإلمام السيد
عيل احلسيني السيستاين (دام ظله الوارف) الذي ّأكد ويف
مرات عديدة عىل وحدة العراق والعراقيني ،وكان آخرها ما
دار يف استقبال سامحته ملبعوثة االمني العام لالمم املتحدة
بخصوص االنتخابات املزمع اجراؤها يف حزيران 2021م
والذي كان خري دليل للخروج من أزمة وحلكة الوضع
السيايس يف العراق وماسيؤول إليه يف ظل املطالب الشعبية
احل ّقة.
�ص واق��ع املواطن
جملة (االح����رار) أج��رت استبيان ًا خي� ّ
واالنتخابات النيابية املقبلة وقد شارك به اشخاص من
أطياف وثقافات متنوعة وبأعداد جيدة جد ًا.
وبام ان االنتخابات القادمة تستحوذ عىل اهتامم الكثريين
منا لذا انصبت االسئلة عىل حماور متعددة هبذا اخلصوص،
فجاء التساؤل االول :هل انت مع فكرة االنتخابات املبكرة
التي ستجرى يف حزيران 2021م؟ ،فكان التأييد باالجياب
( )%91والنفي (.)%18
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وجاء التساؤل الثاين :هل انت مهتم بامر االنتخابات امهية
بالغة؟
فكانت النتائج )%78( :أكدوا باالجياب يف حني ()%22
نفوا ذلك االهتامم وجردوه من أمهيته.
يف نفس السياق ك��ان لدينا س��ؤال بخصوص االقبال
واملشاركة ،فكان ( )%82من املشاركني باالستبيان قد أيدوا
بنعم واهنم سيشرتكون بقوة وفاعلية يف االنتحابات ،يف حني
كان ( )%18ممن وقفوا بموقف الضد منها.
ثم انتقلنا إىل سؤال مبارش وأكثر رصاحة :هل ستؤيد بنفسك
او من خاللك عىل املشاركة الواسعة ودحض فكرة عدم
املشاركة كام حصل باالنتخابات السابقة؟ فكان ()%87
أرصوا عىل املشاركة الواسعة بينام ( )%13رفضوا الفكرة
واعتربوها (االنتخابات القادمة) ضحكا عىل الذقون!!
ويف حمور آخر من استبياننا ،كان لنا تساؤل مفاده :يف حال
عدم املشاركة يف االنتخابات ماذا سيحدث؟! ،فاكد ()%79
يف حال عدم االشرتاك فان مشاكل البلد ستزيد وتتعمق،
وسيضع مستقبل العراق ووحدته وابناءه عىل حافة اهلاوية
نتيجة الرصاعات السياسية احلزبية عىل املناصب والفساد
املايل ،و(  )%21كانت هلم رؤية خمتلفة واجابوا بالنفي.
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سماحة السيد السيستاني (دام ظله)
خالل استقباله السيدة جينين هينيس-
بالسخارت الممثلة الخاصة لألمين
العام لألمم المتحدة في العراق:
ً
“إن االنتخابات المبكرة ليست هدفا
بحد ذاتها ،وإنما هي المسار السلمي
الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي
يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته
ً
ً
ً
ً
ً
سياسيا واقتصاديا وأمنيا وصحيا وخدميا
وغير ذلك .فال بد من أن تتاح الفرصة
للمواطنين بأن يجددوا النظر في
خياراتهم السياسية وينتخبوا بكل حرية
ً
وبعيدا عن أي ضغط من هنا أو هناك
ممثليهم في مجلس النواب القادم”...
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واستكامال هلذا التساؤل كان هنالك سؤال آخر حول ماهية
الطبقة املنتخبة وهل ستنجح بتطبيق توجيهات املرجعية؟،
ستطبق
فأجاب ( )%63واكدوا بأن الطبقة القادمة املنتخبة
ّ
تعليامت املرجعية العليا كوهنا صاحبة املسار السلمي
الصحيح والتي ستقود العراق اىل بر االم��ان وتنقذه من
براثن الوضع واملأزق الراهن ،فيام رأى ( )%37عكس ذلك
واهنم كاسالفهم ال يراعون وال هيتمون سوى بمصاحلهم
الشخصية دون االلتفات لوصايا املرجعية الرشيدة.
ثم أوغلنا يف التساؤل وأخذ الرأي فكان لنا حمور آخر وهو
موضوع التزوير يف االنتخابات ،فكانت نسبة ( )%82تو ّقعوا
حدوث تزوير بنتائج االنتخابات بالرغم من تشديد املرجعية
العليا بتوجيهاهتا للحكومة باحلفاظ عىل حرمة اصوات
الناخبني واعطاء االصوات ملن يستحقها وليس ملن يدفع
هلا ،يف حني (  )%16فقط كانت نظرهتم تفاؤلية وتوقعوا
عدم حدوث اي تالعب او تزوير ،وطبق ًا هلذا الوضع فإن
( )%71يؤيدون تأييد ًا كام ً
ال إرشاف االمم املتحدة عىل
االنتخابات لضامن نزاهتها ومصداقيتها ،فيام ذهب ()% 29
إىل املطالبة بعدم تدخل االمم املتحدة واالرشاف عليها ملا هلم
من ارتباطات خارجية.
أهم اآلراء واملقرتحات التي وردت بخصوص االنتخابات
النيابية يف االستبيان:
 .1رضورة إجراء تعديالت شاملة وفاعلة للدستور فيام خيص
قانون االنتخابات وجعله دوائر متعددة وعدم االقتصار عىل
الدائرة الواحدة وعرضها بكثافة عىل القنوات اإلعالمية
املسموعة واملقروءة واإللكرتونية ليتسنى للمواطن االطالع
عليها ومراقبة ما ستؤول اليه.
 .2استقطاب وبشكل فعال للشخصيات املستقلة حزبي ًا
يف االنتخابات وباخلصوص محلة الشهادات العليا لشغل
مناصبهم الصحيحة ،برشط انتامئهم للعراق وعدم العمل
ملصاحلهم الشخصية.
 .3منع األح��زاب احلاكمة احلالية ايا كانت مسمياهتا او
مواقها وأمهيتها والشخصيات التي حتتل مناصب يف الدولة

التدخل بشؤون املفوضية العليا لالنتخابات
من
ّ
لغرض استاملتها او التأثري عليها.
ّ .4
حث املواطن بصورة واسعة ومكثفة وعىل
شاشات عمالقة عىل الذهاب اىل االنتخابات
وتغيري حالة اليأس واالحباط املتكونة لديه
جراء االنتخابات السابقة واعتبار صوته انقاذ ًا
للوطن.
 .5التفكري ملي ًا بأسامء املرشحني وعمل دراسة
شخصية عنهم كي يكون االختيار بعيد ًا عن
الفئوية واحلزبية وعدم االنصياع لصلة القبيلة
والعشرية التي ثبتت فشلها يف االنتخابات
السابقة واختيار الرجل املناسب يف املكان
املناسب لضامن احلق والعدالة.
 .6ع��دم اقتصار إرشاف االم��م املتحدة عىل
صناديق االقرتاع يف داخل العراق بل يتعداه اىل
اخلارج وحرص مجيع اجهزة القياس البارومرتي
املتعلقة ب��األص��وات؛ لضامن ع��دم التالعب
من قبل الفاسدين وكام حدث يف االنتخابات
االخرية حرص ًا.
 .7اإلطاحة بالفاسدين واملفسدين وإبعادهم
وإقصاؤهم بام أمكن ،من خالل محالت الوعي
يتم إع��ادة سيناريو الفشل
والتثقيف؛ لئّال ّ
احلكومي والفساد املسترشي.
وجدير بالذكر ان التساوالت التي وردت يف
االستبيان مستمدة واقع ًا من نص اللقاء لسامحة
السيد عيل السيستاين (دام ظله ال��وارف) مع
املبعوثة اخلاصة لالمني العام لالمم املتحدة يف
العراق جينني هينيس -بال سخارت بتاريخ
2020 – 9 – 13م .
اماين كبرية وأبصار شاخصة ترنو صوب هذه
االنتخابات التي هي األمل املنشود لرشائح
العراقيني مجيع ًا ،إذ ان نجاحها ومصداقيتها
سيفتح امل����رصاع واس��ع�� ًا ل��دخ��ول احل��ري��ة
والديقراطية التي طاملا أكدهتا ثورات التغيري يف
البالد ،واألرواح التي ازهقت يف سبيلها لبزوغ
شمس جديدة تريس أركان دولة احلق والعدل
والتي نتمنى مجيعا من اهلل (سبحانه وتعاىل)
حتققها.
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املقـــــــــــاالت

خالد عبد ال�شالم الرثواين

العطاء الحسيني
ِّ
يسهم في صد كورونا
واصلت العتبة احلسينية املقدسة عطاءها يف خمتلف املجاالت
التي هلا مساس بحياة املواطن العراقي يف مجيع انحاء العراق،
فالعتبة املقدسة التي واصلت الليل بالنهار أيام التحرير بدعم
املجاهدين واسنادهم بكل ما لدهيا من فيض أيب عبد اهلل اإلمام
احلسني (عليه السالم) ،استمرت يف اعانة عوائل الشهداء
هجرها املد الداعيش التكفريي وكانت
واجلرحى والعوائل التي ّ
هلم خري عون وسند.
يف زمن كورونا وما طرأ بعد اجلائحة من أزمات كان للعتبة
الص حُعد،
احلسينية دور بارز يف مواجهة األزمة يف العديد من حُ
شمر منتسبوها عن سواعدهم يف عدد من املحافظات التي
اذ ًّ
وقعت فيها اصابات وكانت اجلهات الصحية فيها تعاين من
األرسة واملواد اللوجستية ،فهنا كان حُخدّ ام
قلة املوارد يف عدد
ّ
احلسني (عليه السالم) يف طليعة املسامهني واملقاتلني للذود عن
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الأحرار /خالد الرثواين

ابناء بلدهم وواصلوا الليل بالنهار يف ماراثون مع الفريوس
القاتل إليقاف العدوى وايقاف عدد الضحايا املتصاعد.
انترشت املستشفيات التي ن ّفذهتا كوادر العتبة احلسينية املقدسة
يف عدد من املحافظات رغم األزمات املالية والصحية وحتى
االمنية اال ان هذه الكوادر استطاعت ان تنشئ العديد من
املشايف املخصصة ملرىض كورونا بسعات رسيرية خمتلفة ،فمن
كربالء املقدسة اىل الكوت فالنارصية وصوال للمواصل كان
العطاء احلسيني ينرش احلياة بال مقابل .ويف اجلانب اللوجستي
أسهمت العتبة احلسينية املقدسة يف رفد العديد من املستشفيات
باملعقامت التي انتجتها معامل بنيت يف ظل اجلائحة ،وكذلك
قدّ مت الدعم املعنوي للكوادر الصحية عرب اختاذها عدد من
االجراءات للحد من انتشار الفريوس ،وهو ما حدث يف زيارة
عاشوراء والتي نجحت فيها بصورة باهرة رغم الرهانات من

يناورثلا مالش�لا دبع دلاخ

املتصيدين يف املاء العكر .
كام يف ازمة املياه يف البرصة سنة  2018او أزمة التهجري التي
تبعت نكسة حزيران يف  2014وغريها من فواصل الزمن
العراقي ،كان للعتبة احلسينية الدور البارز يف مواجهة الطوارئ
واخل��روج منها بالنتائج الباهرة ،فأرقام االصابات بفريوس
كورونا املستجد بدأت بالتناقص خالل االيام القليلة املاضية
بحسب احصاءات وزارة الصحة يف املحافظات التي شهدت
انشاء مراكز العتبة اهلندسية والتي ب��ذرت جهدها لتثمر
مستشفيات يف حمافظات مل تنشئ فيها أي مستشفى منذ عقود أو
كانت تعاين من زخم االصابات مقابل السعة الرسيرية القليلة،
أم��ام هذا العطاء املستمر كان لشيوخ عشائر املوصل مثال
استغاثة يف رحاب االمام احلسني (عليه السالم) لنيل بركات
سيد الشهداء واقامة مستشفى ميداين يف نينوى ملواجهة املرض،
فيام وجدوا االستجابة الرسيعة من ادارة العتبة املقدسة واملتويل
(أعزه اهلل) وكان ملحافظة االنبار الدور بعدها.
الرشعي ّ
ّ
إن الدور الذي لعبته العتبة احلسينية املقدسة يف جمال جماهبة

جائحة كورونا جعلها واحدة من املقاتلني األوائل للفريوس
يف العراق وكانت النتيجة كام قلنا هي انخفاض االصابات
عىل الرغم من التحذيرات العاملية من قدوم موجة أقوى من
العدوى ،باإلضافة اىل ذلك حتملت العتبة احلسينية املقدسة
مواجهة الفريوس يف املرقد الرشيف وخرجت منترصة بعد
اختاذها االجراءات االحرتازية الكبرية يف أيام الزيارات املعروفة
لدى حمبي أهل البيت (عليهم السالم) فكانت العون والدعم
للجهود الصحية يف جمال التباعد االجتامعي وتطبيقه واقعا
وكذلك بالتعفري والتعقيم وغري ذلك من اجراءات انعكست
اجيابا عىل الواقعي الصحي يف كربالء املقدسة عىل اخلصوص.
برهن الدور الصحي للعتبة احلسينية املقدسة عىل ان َخدمة
احلسني (عليه ال��س��الم) هلم ص��والت يف كل نازلة مت� ُّ�ر عىل
العراقيني ،ويف كل مرة ينهون األزمة بوجوه بيض ،فمن يتنفس
ّ
الشك انه ال توقفه املخاطر ،ومن
عبق احلسني (عليه السالم)
ينهل من كرم أهل البيت (سالم اهلل عليهم) فهو أهل بأن يكون
عىل خط الصد األول يف الدفاع عن أبناء بلده.
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ُ
جذوة األربعين
الأحرار /علي ال�شاهر

ِ
طريقهم ْ
خمري َ
ِ
الزمن وتقلباتِ ِه ،وبني زيارتِ ْك..
إليك ..بني حتدّ ي
ون كانوا يف
ّ
َ
ِ
ّ
يزورك ،راجلنيَ وزاحفنيَ ّ ..
املتعطشة..
بالرمال
يتوضؤون
فأختاروا دائ ًام أن
ِ
َ
شو حُقهم كان حُ
يسبقهم ليتح ّلقَ
الناصع..
مرقد َك
حول
ْ
ِ
ِ
واملالئكة املخلصنيَ عند ق ِ
طهر؟
واألجساد
جيتمع ماليني األرواح
ماذا يعني أن
رب ْك الطاهر ا حُمل ّ
َ
ِ
َ
حُ
برشنا ّ
رسول اهلل (صىل اهلل عليه ,آله)؟! ..إ ْذ ّ
الظلمة قت َلها وإطفا َء نو ِرها ،فلن تزد ْد إال
قضيتك مهام حاول
أن
أهي نبوء حُة جدِّ َك
اتساع ًا وتأ ّلقا..
أهو وعدحُ زينب العقيلة يا موالي؟!!
ِ
ِ
ْ
وماذا يعنيْ ..
بصريتك؟!
كربالء
برحاهلِ ْم يف
والنساء ،ليح ّلوا
أن يتسابقَ الصغار والكبار ..الرجال
حُ
حُخذنا َ
إليك يا موالي ..يندهون ويرصخون...
نحن ٌ
ْ
احلنون..
وضياع لوال قلبِ َك
عبث لوال يديك،
ٌ
حُ
َ
«لبيك يا حسني»« ..نفديك يا حسنيْ»« ..أبدْ واهلل يا زهراء ما ننسى حسينا»
َ
حُ
سيأتون ْ
ْ
َ
بذرت ببسات ِ
االشتياق..
هم بذر َة
وحدك من
وأنت
متهم معنى الصمو ْد،
احلال،
يكن
َ
َ
إليكَ ،
فمهام حُ
ني هلفتِ ْ
أنت من ع ّل ْ
ِ
النرية..
فطوبى
لقلوهب ْم ّ
َ
حُف ْ
هدى ورصاط ًا مستقي ًام..
مذ
أبرصوك ً
ِ
ِ
ٍ
ِ
يتذو َ
َ
ِ
ِ
الطريق املشتعلِ
برغبة الوصول..
هليب
العزيمة ال
شمس
بأجنحة من
يطريون
صاروا
بأفول املتقاعس ْ
قون ّحدَ اهليام َ
نيّ ،
ٌ
أرخت هلم الدنيا َ
ذيوهلا ليتع ّلقوا هبا خمدوعني!!..
إبليس ..أو
سوط من
يمس حُه ْم
ْ
َ
فلم َّ
ْ
ِ
ِ
ً
َ
يمكن للزيف أو الباطلِ ْ
يمس قلوبا َقعيد َة اليقني.
فكيف
حاشى واهلل..
حُ
أن َ
ِ
شغاف ِ
قلوهب ْم..
حب َك بني
طوبى هلم ..إ ْذ جعلوا َّ
اآلخر ضيف ًا يف ِ
َّ
أرض ْك..
وحل هو
هم
فطوبى للغبا ِر الذي
َ
حُ
المس أقدا َم ْ
طوبى لنا َ
حُ
بك يا بن الزهراء ..فواهللِ ّ
عاقبة امل ّتقنيْ..
َكم هي
إن شفاعت ْ

�سخــــــــــــــو�ص

مرور ًا بلبنان الأرز وجبل عامل ذي الإرث الديني
امل�شرف للوقوف
ال�شخــم ،ق ّلبنا �شفحات التاريخ ّ
أ�شماءهــا علــى جدران
علــى �شخ�شيــات طبعــت ا َ
املخ�شــرة ،ورفرفت رايتها يف
الذاكــرة اللبنانية
ّ
املرة
�شمــاء املجد
احل�شينــي الكبري ..فكنّــا هذه ّ
ّ
يف رحــاب ذكــرى الع ّالمــة واخلطيــب احل�شيني
الراحــل ال�شيــخ عبد الوهــاب الكا�شــي (ر�شوان
اهلل تعــاىل عليــه) الــذي جمــ َع عــرب جــذوره
وترحله بني منابع الأ�شالة والتجديد
وولدته
ّ
والدفــاع عن مذهب اأهل البيت (عليهم ال�شالم)،
فهــو من اإيران جــذور ًا منغر�شة يف عمق التاريخ،
ومن العراق واأبي اخل�شيب اجلميلة مولد ًا ون�شاأ ًة
عليــا واإىل لبنــان رائــد ًا للخطابــة احل�شينيــة
ومو ّؤ�ش ًال لدور املنــرب احل�شيني يف تعريف النا�س
بدينهم وحقوقهم وواجباتهم.

الخطيب الحسيني الشيخ عبد الوهاب الكاشي (رحمه اهلل)

وجمدد اخلطابة احل�شينية يف لبنان
تلميذ النجف
ّ
الأحرار /علي ال�شاهر
والد ٌة لقمر شيعي زاهر
هو الشيخ عبد الوهاب اب��ن عبد احلسني اب��ن مال حممد
الكايش ،املولود يف مدينة كاشان بإيران يف العرشين من
شهر ربيع األول عام ( 1383ه�) ،أما والدته فهي من أرسة
ملكية (قاجارية) ،وقد انتقل جده الشيخ مال حممد الكايش
مع العائلة من إيران إىل العراق وحتديد ًا يف مدينة النجف
سيد الوصيني (عليه السالم) ،وذلك أوائل
األرشف أرض ّ
احلرب العاملية األوىل سنة ( 1920م) ،ثم هاجر والده الشيخ
عبد احلسني الكايش إىل مدينة أبو اخلصيب بمحافظة البرصة
العراقية والتي شهدت والدة الشيخ عبد الوهاب الكايش
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كسام ِر رماهلا وعذب ًا كأهلها
(رمحه اهلل) فجا َء مولود ًا أسمر َ
عراقي املولد واهلو ّية ِ
والطباع.
الطيبني ،فأصبح
ّ
أنجبت خرية علامء
وولد الشيخ الكايش وسط عائلة علامئية
ْ
الدين وخطباء املنرب احلسيني الفضالء ،مما جعله خيطو
خطوهم اجلميل ،وينذر حياته خلدمة املنرب احلسيني املرشّ ف،
حيث تتلمذ عىل يدي وال��ده الشيخ عبد احلسني الكايش
(رمحه اهلل) بعد عودهتم إىل مدينة النجف األرشف ،حيث
توجه لدراسة
ثم ّ
بدأ تع ّلم اخلطابة وهو بعمر مخس سننيّ ،
العلوم احلوزوية ،إ ْذ حرض جمالس الدرس والتقوى لدى كبار
مراجع الدين العظام أمثال جملس زعيم الطائفة الشيعة اإلمام

حمسن احلكيم ،وجملس زعيم احلوزة العلمية الرشيفة اإلمام
السيد أيب القاسم اخلوئي ،وجملس العالمة الفقيه السيد عبد
اهلادي الشريازي (قدّ س اهلل أرواحهم الزكية) ،فنشأ نشأة
علمية صحيحة ّ
سخرها يف خدمته للمنرب احلسيني وإرشاد
الناس وتعليمهم.
الطفل الذي ولِد رج ً
ال جريئ ًا!
ويقول أبناؤه وجمايلوه ّ
ان العالمة الشيخ عبد الوهاب
الكايش (رمح��ه اهلل) قد ّ
حتىل منذ الصغر باجلرأة ،إ ْذ كان
جيلس جمالس الكبار ،كام أنّه قرأ بعمر صغري جد ًا يف جملس
العلامء األعالم ،حيث تف ّتق لسانه ورست اللغة بني كريات
تعرض بسببها للمالحقة ومن
دمه ،وهي اجلرأة ذاهتا التي ّ
ثم السجن خالل فرتة احلكم البعثي الغاشم للعراق ،حيث
كان هياجم النظام ا حُملباد ويفضح سياساته وجرائمه من
عىل منرب الرفض احلسيني العظيم ..حيث كانت ومل تزال
(ال) اإلمام احلسني (عليه السالم) ّ
تقض مضاجع الظاملني
الطغاة.
وبعد فرتة من سجنه ،اضطرت الظروف الصعبة بالعالمة
الشيخ عبد الوهاب الكايش برتك العراق والذهاب إىل لبنان
وذلك عام ( 1969م) ،خصوص ًا بعد الدعوة التي حُو ّجهت
إليه من الراحل السيد موسى الصدر والعالمة الشيخ حسني
معتوق (قدّ س رسمها) ،ومل تعرف لبنان من قبل خطيب ًا مثل
نبوغه ومهارته ،فض ً
ال عن علميته التي كانت تظهر يف
فعدّ رائد ًا وجمدد ًا للخطابة احلسينية يف
جمالسه احلسينية ،حُ
لبنان ،وكان أول جملس حُعقد له يف حسينية (برج الرباجنة)،
بعدها حرض جمالس منطقة الغبريي ،وصو ً
ال إىل املجالس
احلسينية يف منطقة صربا الصابرة وسط العاصمة بريوت
استقر هبا حتى وفاته (رمحه اهلل).
والتي
ّ
انترشت شهرة العالمة الكايش يف عدد من الدول
ومن لبنان
ْ

العربية فسافر اىل مدينة مسقط والبحرين وساحل العاج
ودول أخرى وذلك من أجل احياء عاشوراء ومناسبات
دينية أخرى ،وأسسوا له هناك حسينيات باسمه ما زالت اىل
اآلن ،ومع هذه الشهرة الواسعة ،فلم تتغري صفات وطباع
العالمة الكايش ،الذي عاش حياته غري معري ألمور الدنيا
أي بال ،كيف ال ومثله األعىل كان اإلمام أمري املؤمنني علي ًا
يشجع عىل العلم وال يبخل باملال
(عليه السالم) ،فكان ّ
لرشاء الكتب العلمية ،أما إذا تعلق األمر بامديات الدنيا فلم
يعر لألمر أ ّ
مهية.
يكن ْ

الشيخ عبد الحسين الكاشي (رحمه اهلل)
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يقول في كتابه (مأساة الحسين)ّ :
«كل ما في عالمنا اليوم من إسالم
ومسلمين بالمعنى الصحيح فإنّهما مدينان في البقاء لفضل ثورة
الحسين (عليه السالم)ّ ،
وإن بقاءهما أهمّ ثمرات تلك الثورة».
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النهضة احلسينة ..خطابة وتأليف ًا
مكسو ًا حل ًام بخطاب ،ثم إنسان ًا
ثم عظام ًا بخطاب ،ثم
ّ
حُ
ٍ
حُينقل عن العالمة الشيخ الكايش أنه كان شخصية مثرية
بخطاب من
العقل والقوى
بخطاب ،ثم حُأفيض عليك
ْ
(عز وجل)».
أحبه ،وعىل املستوى اخلطايب اهلل ّ
لالعجاب ،فكل من عرفه ّ
كان جذاب ًا يف حديثه ،وعىل املستوى الصويت كان متميز ًا
ٌ
جدّ ًا هبذه اخلامة الصوتية الرائعة فض ً
ال عن األصالة
دمع لبنان
رحيل ب ّلل ُه ُ
اتسمت بالوعظ وال��درس واجلهاد وإحياء
والتجديد يف الطرح واحلفاظ عىل املوضوع من دون بعد حياة
ْ
تش ّتت باألفكار وبخطاب عقالين ومنطقي قل نظريه ،فكر وثقافة أهل البيت (عليهم السالم)ّ ،
تويف العالمة
متيز باستخدام املقامات احلزينة التي قرأ فيها ،بسبب الشيخ عبد الوهاب الكايش (رضوان اهلل تعاىل عليه)
كام ّ
صوته اجلميل ،فكان كل سنة يقرأ بمقام خمتلف يثبت بتاريخ ( 3ذو احلجة  1413ه�) املوافق ل� ( 10نيسان
قدرته ومكانته اخلطابية.
1997م) ،ودفن يف مقربة روضة الشهداء يف الضاحية
ِ
ومل
يكتف العالمة الشيخ عبد الوهاب الكايش (رمحه اجلنوبية بلبنان ،تارك ًا حرسة يف قلوب الناس وسري ًة
اهلل) بتعريف الناس وإرشادهم وتوعيتهم عرب املنرب عظيمة ّ
املحبون عىل مدى األيام.
يتذكرها ّ
احلسيني ال��رشي��ف ،ب��ل ت��رك مؤلفات قيمة فتحت
املكتبات اإلسالمية صدرها إليها ،وأبرزها حُكتبه (مرصع
احلسني � عليه السالم) و (مأساة اإلمام احلسني � عليه
السالم � بني السائل واملجيب) و (الطريق إىل منرب
احلسني لنيل سعادة الدارين /ثالثة أجزاء) ،فض ً
ال ع ّام
حتتفظ به التسجيالت الصوتية من أرشطة ملحارضاته
وكلامته ،كام أنشأ خالل حياته مكتبتني متخصصتني
للمطالعة وال��درس ،األوىل أنشأها يف مدرسة آية اهلل
البادكويب يف حملة امل��رشاق ،والثانية يف مدرسة آية اهلل
الربوجردي قرب املرقد العلوي الطاهر ،وإضافة إىل
ذلك ،فقد نذر الشيخ الكايش عمره يف خدمة مذهب
أهل البيت (عليهم السالم) حيث فتح بيته لتقديم
الدروس الدينية ،بوصفه أب ًا كبري ًا لتالميذه وموسوعة
علمية وخطابية بكل معنى الكلمة .
يف إحدى روائعه يقول الشيخ الكايش (رمحه اهلل)« :ال
حتسب أهيا اإلنسان أنّك جئت حُسدى ،وال حتسب أنّك
منزه عن
تذهب حُسدى ،فإن خالقك حكيم قادر غني ّ
العبث واللهو.
�دت بخطابات تكوينية بعد أن مل تكن شيئ ًا
وقد حُوج� َ
فكنت تراب ًا بخطاب ،ثم نبات ًا بخطاب ،ثم
مذكور ًا،
َ
غذا ًء بخطاب ،ثم نطفة بخطاب ،ثم علقة بخطاب،
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حد يقة ا لكــــتب

الثورة الحسينية
وأثر خلودها لألحرار
الأحرار /ح�شني ن�شر
أن ثورة االمام الحسين(عليه السالم) تركت
بصمتها على دار الخالفة ذاتها وبعد ذلك
عصفت بها ومعها نعرف قيمة وعمق
هذه الثورة التي وصل تأثيرها إلى رأس
السلطة األموية ،وتركت مأساة كربالء آثارا
في قلوب المسلمين حتى الوقت الحاضر،
وشملت على مظاهر التضحية بكل عزيز
على النفس من الولد والمال في سبيل
المبدأ والصالح العام مع القلة في العدد
واليأس من النصر العسكري حيث شك ّلت
ثورة اإلمام الحسين(عليه السالم) تحدي ًا
بارز ًا رئيسي ًا للدولة ُ
األموية لما لهذه الثورة
من مبادئ إنسانية هدفها القضاءعلى
الظلم وتحقيق العدل والمساواة على
وفق المنهج اإلسالمي الذي أقرّ العدل
واإلنصاف وانها ملك للبشرية جمعاء.

ذكر املؤلف (عدي صابر عطيوي) يف مقدمة الكتاب:
بقي اإلمام احلسني (عليه السالم) يف القلوب والضامئر
فهو حُ
األنموذج األعىل والشعلة التي أضاءت بنورها زوايا
الظالم كلها يف املعمورة يف كل عرص وزمان لتنزع كوامن
الظلم املغروسة يف املجتمع من قبل الطغاةْ ،
وإن كان
أن نس ّلم ّ
من الطبيعي ْ
بأن استشهاد اإلمام احلسني(عليه
السالم) قد ترك أثره الفعال رسيع ًا يف نفوس املضطهدين
من عامة الناس عىل اختالف آرائهم ومشارهبم ودفعهم
إىل االنتفاض عىل حكامهم املستبدين واالن��خ��راط يف
حركات هدفها اإلطاحة بنظام بني حُأمية ،وهو األثر الذي
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تركته هذه الثورة بعد مقتل اإلمام احلسني(عليه السالم)
األمة اإلسالمية والدولة حُ
يف حُ
األموية عىل وجه اخلصوص.
وذك��ر عطيوي ،يف الفصل االول ،كانت ث��ورة اإلمام
احلسني (عليه السالم) األنموذج األعىل والنرباس الذي
عال بمبادئها فوق كل الثورات والشعلة التي أضاءت
بنورها كل زوايا الظالم ،فرتكت أثرها الفعال يف مقر
اخلالفة االموية ومن أقرب األشخاص ليزيد وقد ذكر
البالذري« :إنه ملا أيت برأس االمام احلسني(عليه السالم)
صاح بنات معاوية وعياهلم» ،وكان هذا الصياح بمثابة
الرد عىل اجلرم الذي ارتكبه يزيد بحق ابن بنت رسول اهلل

(صىل اهلل عليه وآله وسلم) ومحل الرؤوس والسبايا من
الكوفة ومن ثم إىل الشام.
واوضح املؤلف يف الفصل الثاين ،مل تكن ثورة االمام
احلسني (عليه ال��س��الم) ذات بعدين مكاين وزم��اين
حمددين فحسب بل امتدت آثارها ونتائجها وتداعياهتا
إىل أكثر من صعيد ومستوى إذ مل متض عىل شهادة االمام
احلسني عليه السالم مدة وجيزة حتى انطقت الثورات
عىل احلكم االم��وي يف خمتلف بقاع العامل االسالمي
تقتبس منه وهتتدي هبدية وتسري عىل هنجه ،ولقد أدرك
االمويون أن ث��ورة االم��ام احلسني عليه السالم التي
مل حتقق ن��رص ًا مؤقت ًا استطاعت أن تبقى ن��رص ًا مؤبد ًا
مستطي ً
ال مدى األجيال وذلك النرص يتمثل يف بعث
الوعي السيايس واحياء النزعة الثورية وبلوغ الفتح .
وأشار املؤلف عدي صابر عطيوي ،يف الفصل الثالث،
لقد سوغ احلكام األمويون أفكار ًا جديدة وال سيام منهم
الذين واجهوا اضطرابات كثرية واحداث ًا سياسية كبرية،
باعتامدهم عىل بعض العقائد يف إثبات رشعية حكمهم
ومتشية امور دولتهم السياسية وقد تبني أن الكالم عن
موقف معاوية بن أيب سفيان من هذا األمو سيكون أكثر
من سواه من احلكم األمويني لكونة مؤسس ًا لعرص جديد
يف اخلالفة االسالمية النه أحد احلكام األمويني الثالثة
الذين امتدت مدة خالفتهم إىل ما يقارب العرشين
عام ًا ،وقد تربز احلاجة ابتداء إىل التمييز بني نوعني من
املرويات التارخيية التي يأيت فيها املعنى االرجائي أو
اجلربي مقرتن ًا بذكر حدث سيايس أو أمر معني ،وغالب ًا
ما يكون هذا املعنى تربير ًا حلدث أو تصديق ًا او ترشيع ًا
له وهذا النوع من االقوال بال شك يكون ذا أثر كبري يف
احلياة السياسية آنذاك.
وتطرق املؤلف يف الفصل الرابع اىل ان ث��ورة االمام
احلسني (عليه السالم) ال متثل ذاته ومصاحله الشخصية
بل إهن��ا انعكاسات آلم��ال االخرين ومصاحلهم لذا
نجد صدى االمام احلسني (عليه السالم) وحمبوبيته قد
شملت مجيع البرش وهذا ما جاء عىل لسان النبي (صىل
اهلل عليه وآله وسلم) (حسني مني وأنا من حسني أحب

ثورة اإلمام الحسين (عليه السالم)
كانت األنموذج األعلى والنبراس
الذي عال بمبادئها فوق كل
الثورات والشعلة التي أضاءت
بنورها كل زوايا الظالم ..وان الثورة
ال تمثل ذات اإلمام الحسين (عليه
السالم) ومصالحه الشخصية؛
بل إنها انعكاسات آلمال االخرين
ومصالحهم...

اهلل من احب حسين ًا) ،وان االثر الديني مل ينحرص بطائفة
دون اخرى وال بزمان دون غريه وهو ال خيص املسلمني
وحدهم بل شمل كل اح��رار العامل عىل مدى الزمان
ويمكن أن نجعل هذا االثر كان عىل أهل الكتاب وعىل
املسلمني.
اخلالصة ..ان ثورة االمام احلسني عليه السالم جديرة
بأن ترتك آثارها يف مقر السلطة احلاكمة ،ملا حتمله من
مبادئ إنسانية سامية قد تبناها بعض خلفاء بني أمية
وانكروا عىل أسالفهم أعامهلم االجرامية ،كان لثورة
االمام احلسني عليه السالم واستشهاد يف كربالء وما
سببته هذه النهاية وه��ذا املصري اث��ار الشعور باالثم
يف ضمري كل مسلم ،وان فكر الثار تطورت برسعة
ومتخضت حركات ثورية ،وان ثورة االمام احلسني عليه
السالم كفيلة بان تفضح الزخرف الديني الذي يتظاهر به
احلكام االمويون يف تبنياهتم بعض املعتقدات العقائدية
يف اثبات رشعية حكمهم ،تركت الثورة احلسينية آثارها
الواضحة عىل رجال الدين والفقهاء والعلامء ووجهاء
املسلمني.
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ــــــــــــة
ــــــــــــيـ
االدبـ
ــــــــــة
االدبـــــــــــيـ
ــــبـــط الــــثـــرى ظــــهْـــرُ الــــثـــرى
غ
َ
لــــلـــهِ كـــــــم َ

َ
ـــــر الــــثـــــرى
لــــلـــــه كـــــــــم َغ
ِ
ــــبـــــط الــــثـــــرى ظــــ ْه ُ
َ
الـــــمــــــوت عـــنـــكـــــم �شــــ ّيــــــدي
مـــــــــــا اأبـــــعــــــدنّ
قـــــبــــــرك ل الـــــثــــــرى
الـــــفــــردو�ــس
و لـــكـــانـــــت
َ
ُ
لــــوحــــدهـــــم
لــــ�شــــتــــــم فــــقــــيــــــد الــمــ�شــلــمــيـــنَ
ِ
أعـــــجــــــب كــــيــــــف بــــعــــــد رحــيــلــكــــم
اإنّـــــــــــي ل
ُ
َ
كــــيــــــف ظــــ ّلــــــتْ فـــــــــي الـــ�شــمــــاء نــجــو ُمــهـــا
اأو
َ
دمــــــــــــــع خـــفـــقــهـــــا
تــــبـــكـــيـــــك اأفــــــئــــــــدة ٌ و
ٌ
َ
يـــبـــكـــيــــك ِ�شــــــعـــــــري والــــقــــوافـــــي اأدمـــــــــــــع
قــــبــــــر َك �شــــ ّيــــــدي
تـــهـــفـــــو الــقــ�شــائــــدُ نــــحــــــو
ِ
أ�ــس الــــبــــيـــــانِ فــــــاإنّـــــــه
امــــــ�شــــــــح عــــــلــــــــى را ِ
ْ
جـــــئــــــتَ الـــحـــيـــــا َة و لـــيــ ُلــهــــا قـــــــــــد �شـــــا َدهــــــا
فـــتّـــحـــــت اأجــــفــــــان الـــعـــبــــا ِد عــــلــــــى الــــهــــــدى
الــــ�شــــــرك الـــــــــذي
و فـــكـــكــــتَ اأيـــد َيـــهــــم مــــــــــن
ِ
بــــــمـــــكـــــــارم
ورويــــــ َتـــــهـــــــم
طــــهــــرتــــهــــــم
ٍ
ّ
و هــــطـــلـــــتَ فــــــــــــوق ِقــــفـــارهـــــم
فــتــخــ�شــلـــتْ
و ربـــــطـــــــتَ اأر�شــــــــــــ ًا بـــالـــ�شــمــــاءِ لـــطـــالــمــــا
َ
َ
فـــــلــــــذاك لـــــــــــو ُ�شـــــ ّبــــــتُ
مـــــدامــــــع
عـــلـــيـــــك
ٌ
ُ
حــــــيـــــــث فـــقـــيـــدُ هــــم
اإنّـــــــــــــي اأعـــــــــــــزّ ي ال َآل
وعــــــزاوؤكـــــــم وعــــــزاوؤنـــــــا يـــــــــــــا �شـــــادتـــــــي
َ
ــــغــــمـــــة
دابـــــــــــــر ُط
الــــمــــ َعــــــدّ ُ لــــقــــطـــــع
ذاك
ٍ
ِ
ُ
ُ
ــــــد
الــــمــــهــــــدي
الـــــحــــجــــــة
�شــــــبــــــــل مــــحــــ ّم ٍ
ُّ
ّ
عــــــجــــــــلْ لــــــالإمــــــــا ِم ظــــــهـــــــو َره
يــــــــــــــارب
ّ
ّ
اأنــــــــــــتَ
ـــعـــــزّ
�شـــــمــــــي مـــحـــ ّمـــــد
يـــــــــــا
ى
الـــم
ُ
ّ
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اإ ْذ اأنّ اأحــــــمـــــــدَ فـــــــــــــي الـــــثـــــــرى مــــلـــحـــــو ُد !
لــــــــــــو كـــــــــــان اأ ُ بـــــــــــر َم لـــلــعــظــــا ِم خـــــلــــــو ُد !
ُ
حـــــيــــــث يـــــجــــــو ُد
قـــــبــــــر الـــــمــــــرء
لـــــــــــو اأنّ
َ
بــــــــــــلْ اأنــــــــــــتَ لــــلـــكـــــون
الـــعــظــيــــم فـــقـــيـــــدُ
ِ
قـــــــــــــد فــــتّــــحـــــتْ فــــــــــــوق الــــغـــ�شـــــونِ ورو ُد
ّ
ظــــــــــــل
اأو
يــــــــــــوم فـــــــــــي الـــحـــيـــــا ِة رغـــــيــــــدُ
ٌ
جـــــمــــــر الـــــ�شــــــدو ِر خـــــــــــدو ُد
دمـــــــــــع لـــــــــــه
ٌ
ُ
َ
ــــــــــــــداك بــــلــــيــــــدُ
اإنّ الـــــ�شــــعــــــو َر بـــــــــــــــال هُ
لـــتـــ�شـــيـــــر ِ�شــــــعـــــــر ًا بـــالـــ�شـــعــــو ِر يــــــجـــــــو ُد
َ
هـــــــــــــــو
ــكــــم
بـــغـــيـــا ِب
كـــالـــيـــتــيــــم وحــــــيــــــــدُ
ِ
والــــ�شـــيـــــاء يـــــ�شـــــــو ُد
و رحــــــلـــــــتَ عــــنــــهـــــا
ُ
َ
طـــــــــال فـــيــهــــا رقـــــــــود
بــــعــــــد الــــــــــذي قــــــــــد
لـــلـــعـــقـــــول قــــــيــــــــو ُد
هــــــــــــــو لـــلـــنـــفـــو�ــس و
ِ
لــــلــــ�شـــــالح وريـــــــــــــد
أ�شــــــــاء فــــيــــهــــــم
فــــــا
َ
ِ
و غــــــــــــــدتْ بــــاأثــــمـــــار الــــــر�شـــــــا ِد تــــــجـــــــو ُد
َ
الــــ�ش
بــــزلــــــزال
كـــــــــانــــــــــتْ
ــــــالل تــــــمـــــيـــــــدُ
ِ
ِ
َ
َ
ذاك زهــــــيــــــــدُ
طــــــــــــــول الــــحــــيــــــا ِة فــــــــــــــاإنّ
هـــــــــــــــو لـــــلــــوجــــــو ِد و لـــــــالأنــــــــا ِم فـــــقــــيــــــدُ
ذاك الــــــــــــــذي هــــــــــــــو
لـــلـــ�شـــمـــــوخ عــــقــــيـــــدُ
ِ
ُ
الـــــعــــدالــــــة لــــلـــحـــيـــــا ِة تـــــــعــــــــو ُد
و بـــــــــــــــه
إلـــــــــــــــه واإنّـــــــــــــــه الــــمــــوعــــــو ُد
وعـــــــــــــــدُ ال
ِ
ْ
إلـــــــــــه يـــــ�شــــــو ُد
عـــــــــــد َل ال
حـــــتـــــــى نــــــــــــرى
ْ
ِ
ــــــد تــــ�شـــيـــيـــــدُ
و بـــــــكـــــــــم لـــــــديــــــــن مـــــحــــ ّم ٍ

َ
شارك سي َد
طوبى لمن
وجع قلبه ْ
المكلوم
الجراح َ
ح�����ي�����درع�����اش�����ور

من على اأيدينا� ،شدورنا َ
أرح خطوا ِتك ،و ْ
وحب
لك الو�شاد،
ا ْ
ُّ
انتظارنا لك ا�شتطال كالليل والنهار...
نعلم َ
ُ
الول ،ربانُ يدخل كربالء ،وي�ش ّلي باجلموع
انك
�شيدَ نا ُ :
ي�شج
�شال ِة الربعني� .شالة كالبحر الهادر من كل حدب و�شوبُّ ،
مب�شتقب ِلي قافلة الع�شق الإلهي على م�شارف الطفوف ،وعند
ّ
رم�شها بال خوف او
مكان النحر
تخط ال�شيول املوالية حفرة َّ
وجلْ  .هل �شتف�شي اليهم يا �شيدَ اجلرح ب�ش َّر غيبتك الطويلة
..؟ .لأنك اأنت رجاوؤنا الوحيد ،ونحن نطوف بكربالء!..
ُ
ومناطل يف املوت حتى ذبلتْ فينا اأرواحنا ،ونحن
نعد اليام
كنا ُّ
َ
نباهيك
مين َ! علينا بنظرة منك ،كي
نت�شرع ل�شاحب املُلك ان ّ
َ
الراع�س
يا �شيد اجلرح باجلراح ،ونحن نداري الوج َع واجلزع
وت�شجلنا
بال�شالة والدمع .هل �شتنظر الينا يا �شيد اجلرح ؟!،
ّ
زائرين لأربعني جدك املذبوح!.
ن�شا ُأل كل ما يف زيــارة الربعني من �شيوخ وزينبيات ومن زين
الرجال وال�شباب .ن�شاأل كل من بكى باأمل �شجاد ُه وزينبهُ ..
اأاأب�شرت يف طريقك �شيدي املنتظر؟!
هل اأ�شمعت خطوات مم�شا ُه ؟ .كل الجوبة تتوحد يف �شريها
ٌ
مظلة حتت�شن كل
املزدحم بالولءِ  :كل اأحداق العيون ترا ُه

اجلراح ،كي يحيي الإن�شانية بالإن�شان يف حلظات ،ويفتح اأبواب
الأربعني لل�شالة ليفرغ على ادميها ما ب�شدر ِه املوجوع من ُّ�ش َعار
الروح والنف�س والقلب واجل�شد.
طوبى ملن �شارك �شيد اجلراح نف�س حزن قلبه املجروح على
هلل
قتيل العربات!� .شننتظر اأنفا�شك ،ونلهث ونتن ّهد ،ون�ش ّلي ِ
فداء
ونغر�س اأرواحنا
على اأبواب كربالء املقد�شة �شاجدين،
ً
ُ
لك يف اأي اأر�ــس ُت ِظلك ،فاأنفا�شنا ت�شوق خطانا اليك وما من
العمر اأن نراك ؟! .كي يبث اهلل فينا من
رجوع .كلْ ن�شيبنا من
ِ
ِظاللك را ً
أفة ورحمة ،واأنت توقظ الدنيا من ِ�شاللها ،في�ش ّمنا
ت�شمع هم�س
نور طريقك فينقذنا من ظلم النف�س واأوهامها .هل
ُ
مرادنا وعيوننا تلوح ُم ّ
تخ�شبة على جبل ال�شرب امله�شومة ؟.
�شننتظر يا �شيدي القائم ،فال �شلطة على الــراأ�ــس ،والقلب
يراوده ال�شوق ،يقيننا اإن قربك يف البعد ،وبعدك يف القرب،
واأنك يف كل مكان حت�شي منتظري الأنوار احل�شينية ،ليعلنوا اإن
حي ،وجدثه يف كل اأربعني يتطاير منه امل�شك ،ويقلدوا
احل�شني ّ
و�شم رائحة
منتظريهم جوائز ال�شماء .هنيئا من ت ّق ّلد اجلنةّ ،
امل�شك ،ووجههُ متو�شم بغبار تراب كربالء.
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ُ
رحلة الشهادة
فـــــــــا�ـ َ
ـــم
ــــــــس املــــــــــــــــــــدا ُد مــــــلــــــبــــــ ّيــــــ ًا يــــتــــكــــلـ ُ
وعـــــقـــــلـــــتُ بـــــالـــــقـــــرطـــــا�ـــــس احـــــــــــــزاين الــــتــــي
ـــــوب الــــبــــقــــيــــ ِع حـــــوا�ـــــشـــــر ًا
فـــعـــقـــلـــ ُتـــهـــم �ــــــشـ َ
يــــــــــــرثب قـــــا�ـــــشـــــديـــــن لــــكــــربــــال
ــــــــوك
تـــــــــركـ
ِ
َ
فــــــــــــــــــاأزاح عــــــــن وجــــــــــه املـــــ�ـــــشـــــري لـــــثـــــا َمـــــهُ
ــــري لــــــوحــــــد ِه
واأبـــــــــــــى بـــــــــــاأن يـــــر�ـــــشـــــى املـــــ�ـــــشـ َ
قـــــــل لبـــــــــن عــــتــــبــــة يـــــــا ولـــــــيـــــــدُ فـــــهـــــل تـــــرى
مـــــثـــــلـــــي اأنــــــــهــــــــا اأن ل يــــــبــــــايــــــ َع مــــثــــلــــهُ
كـــــــم اوقــــــــفــــــــوا ركـ
َ
ــــــــــب احلـــــ�ـــــشـــــني خمــــــافــــــة ً
فـــــــــــــــــــاأدار ظـــــــــهـــــــــر ًا لـــــلـــــحـــــيـــــاة مــــــنــــــاديــــــ ًا
قــــــــد كــــــــــان ار�ـــــــــشـ َ
ــــــراق �ـــــشـــــفـــــري ُه
ــــــــل لـــــــلـــــــعـ
ِ
َ
ــــــــراق مـــــلـــــبـــــ ّيـــــ ًا لــــــــنــــــــداءِ مـــن
قـــــ�ـــــشـــــدَ الـــــــــعـ
ملـــــــــا �ـــــشـــــعـــــى بـــــــــني الــــــ�ــــــشــــــفــــــا مــــتــــيــــقــــنــــ ًا
َ
هـــتـــكـــه
ـــــج خمــــــافــــــة ً مـــــــن
تـ
ِ
ــــــــــرك احلــــــجــــــيـ َ
ـــــــــوم متـــــ�ـــــشـــــي واملــــــــنــــــــايــــــــا حــــولــــهــــم
الــــــــــقـ
ُ
َ
َ
ـــــر بــــنــــيــــنــــوى
نـــــــــــــزل املــــــــــنــــــــــازل وا�ــــــشــــــتــــــقـ ّ
َ
اغـــــطـــــ�ـــــس حــــالــــكــــ ًا
ــــــاح الـــــلـــــيـــــل
هـــــــــذا جـــــــنـ ُ
مــــــــن بــــيــــعــــتــــي حـــــــــــلُّ ولــــــ�ــــــشــــــتُ مبـــــــكـــــــره ٍ
ُ
ـــــــــريكــــــــــنَ �ـــــشـــــاملـــــ ًا
مــــــــن اآثـــــــــــــر الـــــــدنـــــــيـــــــا لـ
فــــــتــــــفــــــرقــــــوا مــــــــن حـــــــولـــــــه ِ ال الــــــــذي
عــــ�ــــشــــقــــوا الــــ�ــــشــــهــــادة َ بـــــــاذلـ َ
ـــــاءهــــــم
ــــــني دمـ َ
ــجـــهـــم
ٌ
قـــــــــــوم عـــــلـــــى درب المــــــــامــــــــة ِ نـــهـ ُ
َ
ــــــــــــات دو ّيـــــــهـــــــم
يف لـــــيـــــلـــــة ِ كـــــالـــــنـــــحـــــل بـ
جـــــعـــــلـــــوا املــــــنــــــايــــــا قـــــبـــــلـــــة ً ودريـــــــــئـــــــــة ً
ودم ٌ لــــــنــــــا فـــــــــــوق الـــــــطـــــــفـــــــوف وبــــــــريق
ودم روى اجــــــــداثــــــــنــــــــا فــــتــــ�ــــشــــامــــكــــت
ٌ
ــــد لـــــلـــــقـــــا�ـــــشـــــديـــــن جتــــ ّلــــلــــت
مــــــــن عـــــ�ـــــشـــــجـ ٍ
د ُمـــــــــنـــــــــا اذلّ رقــــــــا َبــــــــكــــــــم واهــــــانــــــهــــــا
حـــــــتـــــــى رويــــــــــنــــــــــا قــــــ�ــــــشــــــة ً عـــــــلـــــــويـــــــة ً
ــــــــــــر بــــــــني اجـــــــــــــــداث ا َأقــــــــــمــــــــــنَ بــــكــــربــــال
ُمـ
ْ
ـــــــــــــــر افـــــــــــئـــــــــــد ًة عـــــــلـــــــى اعـــــتـــــابـــــهـــــم
وحتـ
َ
ُ
ــــــــازل هـــــا�ـــــشـــــم ٍ وديـــــــــا ُرهـــــــــم
هــــــــــــاذي مـــــــــنـ
ـــــــــــر ار�ـ َ
قـــــــــرب بـــهـــا
ـــــــــــــس الــــــ�ــــــشــــــام هـــــــل
وحتـ
ٌ
ِّ
َ
ــــــــرهـــــــــم
ال
املـــــــــــزابـــــــــــل خــــــ ّلــــــفــــــوهــــــا اإثـ َ
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ــــم
واأذنــــــــــــــــــــــتُ لـــــلـــــقـــــلـــــم املـــــــــــــــــوايل يـــــر�ـــــشـ ُ
مــــــــا غـــــــــــــــادرت جـــــ�ـــــشـــــدي تـــــــــــــــاأ ُز وتـــــــــــــوؤ ُ
مل
ـــــــــم
بــــــــل لــــلــــمــــديــــنــــة يـــــــــــــو َم �ــــــــشــــــــا َر الجنـ ُ
حـــــــيـ ُ
ــــــث الـــــــطـــــــفـ ُ
ــــــــــــر ُم
ــــــوف تــــــهــــــيــــــاأت وحمـ
ّ
واأبــــــــــــــــــانَ يف يـــــــــوم ٍ ُيــــــــــــــــراقُ لـــــــه الـــــــــد ُم
حـــــــيـ ُ
ــــــث الــــــــعــــــــيـ ُ
ــــــه تـــــتـــــقـــــد ُم
ـــــــال لـــــــركـــــــبـ ِ
ـــــــــــرم
ــــــــــــــــد بـــــبـــــيـــــعـــــة ٍ او ابـ
َكـــــــــفـــــــــ ًا امـ
ُّ
ُ
واعـــــــــــدم
ـــــــــــــــراب
بـــــــل او او�ـ ّــــــــشـــــــــدُ يف الـ
ُ
ِ
َ
ـــــم
اإنّ املــــــــــمـ
ـــــــــات مــــــــن احلــــــ�ــــــشــــــني حمــــــ ّتـ ُ
ويــــ�ــــشــــلــــم
الــــــــــديــــــــــنُ يـــــحـــــيـــــى بـــــــاملـــــــمـــــــات
ُ
ـــم
ذاك الـــــــــــذي �ــــــشــــــان المــــــــانــــــــة َ ُمــــ�ــــشــــلـ ُ
اعــــــطــــــوا الـــــعـــــهـــــو َد وبــــــايــــــعــــــو ُه واحــــجــــمــــوا
يف بـــــــطـــــــن مـــــــكـــــــة مـــــــــــو ُتـــــــــــه يــــتــــحــــتــــم
ويــــهــــ�ــــشــــم
ــــاح
ُ
حــــــــرمــــــــ ًا مبــــــكــــــة يـــــ�ـــــشـــــتـــــبـ ُ
والـــــنـــــا�ـــــشـــــحـــــون عــــلــــى الـــــبـــــقـــــاء جتـــ�ـــشـــمـــوا
ـــم
اإذ قــــــــــــام فـــــيـــــهـــــم خـــــــاطـــــــبـــــــ ًا يــــتــــكــــلـ ُ
جـــــمـــــال ً خـــــــــــــذوه ولـــــلـــــرحـــــيـــــل تــــيــــمــــمــــوا
ـــم
ــــــاء مــــنــــكــــم بـــــــل واآثــــــــــــــر َيــــ�ــــشــــلـ ُ
مـــــــن �ـــــــشـ َ
ــــدم
او �ــــــشــــــاء يف �ـــــشـــــفـ ِ
ــــر الــــــنــــــبــــــوة يـــــقـ ُ
ـــم
قــــــد �ـــــشـــــاء يف درب الـــــ�ـــــشـــــهـــــاد ِة ُيــــفــــطـ ُ
يف حـــــــب ال املــــ�ــــشــــطــــفــــى مـــــــا �ـــــشـــــاومـــــوا
ـــم
عـــــنـــــد الـــــــ�ـــــــشـــــــراب هــــزيــــلــــهــــم ل يــــحــــجـ ُ
َ
ــــــــــــدل الـــــكـــــتـــــاب وهـــــــ ّومـــــــوا
مـــــــا فــــــــارقــــــــوا ِعـ
و�ــــــــشــــــــدو ُرهــــــــم بــــــــــدل الـــــــــــــــــدروع ُتـــــــقـــــــدّ ُم
ــــم
ــــاء املُـــــعـــــتـ ُ
نـــــــــــا َر الـــــغـــــيـــــاهـــــب وا�ـــــشـــــتـــــ�ـــــشـ َ
وتــــلــــثــــم
ـــــاء
قــــــبـ ٌ
ُ
ـــــب تــــنــــاطــــحــــهــــا الــــــ�ــــــشــــــمـ ُ
الــــبــــلــــ�ــــشــــم
وبــــــريــــــقــــــهــــــا لــــــلــــــنــــــاظــــــريــــــن
ُ
وبــــــــــــــــدت كــــــــــــــاأفــــــــــــــوا ٍه لـــــــكـــــــم تــــتــــلــــعــــثــــم
ــــــرم
جـــــعـــــلـــــت
ــــب ويـــــــهـ ُ
ُ
�ـــــشـــــغـــــريكـــــم يـــــ�ـــــشـــــيـ ُ
ــــــني مـــــنـــــهـــــا املـــــــــــــاأ ُ
َ
ــــــــــــــارق الـــــــبـــــــاكـ َ
مت
هــــــــل فـ
ً
ـــرم
�ــــشــــغــــفــــا عــــلــــى ار�ــــــــــس الــــــكــــــرامــــــة تــــ�ــــشـ ُ
هــــــــــل ظــــــــــل دا ٌر لـــــلـــــخـــــنـــــا ُ
ــــــــيــــــــم
وخم
ُ
ـــم
لـــــــيـــــــزيـــــــدَ مـــــــــا بـــــــــني املــــــــقــــــــابـ ِ
ـــــــر يــــجــــثـ ُ
ٌ
ــــــم
لـــــــــو مـــــــــــ َّر انـ
ـــــــــــــف يف ِفـــــــنـــــــاهـــــــا ُيـــــــزكـ ُ

َ
إلى مرتقاي
سأصعد

علي حسين الخباز

علي ح�شني اخلباز

اأ�شهدُ اأن الذكرى رحم ولــود ،وال�شالة يف احلرب قتال ،فيا بن زياد،
توابيت ال�شهادة دائم ًا هي الراب ،لذلك قررت اأن اأ�شعد مت ّوج ًا بدمي
ال�شارخ يف وثبات احلروب.
اأنــا قي�س بن م�شهر ال�شيداوي ،على حم�س هالك كان معاوية الذل
هباء ت�ش ّرجه اللعنة بدم فا�شد ،فاجتمعنا خ�شية اأن يرث املعفون هباء
اآخر ...اجتمعت الكوفة يف حدقة عني ،فنب�س قلبها احل�شني بن علي
(عليه ال�شالم) ،رف�س بيعة تئن من هولها التواريخ ،رف�س بيعة يزيد،
فحملت التواقيع قلب ًا ينب�س بالبهجة واليقني...
�شيدي يا ح�شني� ،شالم اهلل عليك يقظة الهامات املتمردة على ال�شيوف،
ت�شتنه�س العزم اأ�شالء �شحوة تريد اأن تثور� ،شمعتها ولولة الكتب
املر�شلة اليه ،مهما كانت مزاياها ،لو مل ينه�س لها �شيدي اأبــو عبد
اهلل (�شالم اهلل عليه) ،لنفخوا يف موتها يوما ثورة ،وقالوا :لقد هدر
احل�شني نب�شها ،فزاغت اىل التيه..
نه�س لري�شل معنا �شيدي م�شلم بن عقيل -:اأو�شيك باللطف والتقوى،
وكل و�شايا �شرية ملكت رحمة ال�شالم.
اأ�شيح :يا بن زياد ،األقن م�شامعك الو�شايا ،لتدرك اأن ا�شطورة جمدكم
غزاها العنكبوت!..
اأنا الذي �شاأ�شعد ،واأنا الذي �شيهوى بج�شدي الر�س ،لكن تاأكد انك انت
من �شيطيح ،افر�س م�شلم بن عقيل �شجادة املدينة؛ لي�شلي يف م�شجد
ر�شول اهلل (�شلى اهلل عليه واله) ،ودع الهل والحباب ،و�شرنا فرحة
جبلت بالتقى ،والأمل يف العيون يتوهج ربيعا و�شط هذا اجلدب احلالك
العط�س ،فكانت اخلطى اأحداقا راجلة مت�شي اىل اللفة ،فاأخ�شبت روؤى
من ولء ل يطاول ..لقنوط ،مادامت البيوت مهود كل حلم ،يحمل
الثورة يقظة ل متارى.
خذ يا قي�س كتابي اىل مولك احل�شني ،يا لزهوي ،واأنا وعاب�س و�شوذب
نحمل �شارية الزمنة واأمكنة الدهور ،وعهود فوار�س كل ع�شر ل يكبو
فيه فر�س احللم ،كنا ن�شتظل بحكمة مولي احل�شني (عليه ال�شالم) ،دمنا
كان حينها يفور وتفور �شلوع الربق يف عنفوان كل نف�س يرجز بالثبات.
هكذا كنا معه ح�شد تفر�س يف خاليا كل موقف �شبور� ..شرنا معه ،كنت
املي النف�س يا بن زياد ان ارجتز احلرب بل�شان هذا ال�شيف املركون على
ظاهرة الــراب ،لكن عند (الرمة) ا�شتوقفني مــولي احل�شني (عليه
ال�شالم)؛ ليبعث معي كتابا اىل م�شلم بن عقيل وال�شيعة بالكوفة ،حملت
الروح نذرا يف غايات هذا املدى ،واإذا باأذناب العرو�س من تيه ح�شني بن
ي�شريوين اليك.
منري ّ
انا فرح جدا؛ لكوين ا�شتطعت ان اخرق الكتاب ،فال تعرف ما فيه ،عبثا
�شراخك الرعن هذا يا بن زياد...
 -:دع عنك الهذيان يا قي�س ،واخــربين اىل ا ّيهم كان املق�شد ،وان مل
تخربين ال�شماء فعليك ان ت�شعد رئة املنرب؛ كي تلعن من �شقاك ورد

احلقد �شد يزيد ،ا�شعد يا قي�س ،واأنا �شاأحجب عنك املوت بهيا بنداك.
 -:نعم �شاأ�شعد يا بن زياد ،واأدرك ان جموح الفتك �شيزرع رحمه� ،شيفه،
او رمبا يدا تهوي بي اىل األفة موت عتيد ،اأطلت اظافر �شوتي لتخد�س
م�شامعكم ..متى ما ارتقيت �شوتي ..ايها النا�س ،ان احل�شني (عليه
ال�شالم) خري خلق اهلل ..اأ�شمعت يا بن زياد ،ان احل�شني (عليه ال�شالم)
خري خلق اهلل ،هو ابن فاطمة الزهراء بنت ر�شول اهلل خري خلق اهلل.
بقى ابن زياد ا�شري ده�شته امامي ،ف�شحت -:اأنا املمرع طيفا حد اخ�شرار
الف�شول ،انا ر�شول احل�شني اليكم ،ما اجملني حني احمل العهد �شهيدا.
 -:ايها النا�س ،لقد فارقته بالهاجر من الرمة فاأجيبوه ،يا بن زياد ،لعنة
اهلل على احداق ت�شعد بروؤياك ،واأمان جتني ثمارها من غ�شن ذليل.
�شاح ابــن زيــاد حينها بغ�شب -:ارمـــوه ،فهويت اىل الر�ـــس مقطعة
ا�شالعي.
 -:يا بن زياد ،حني هوى ج�شدي اىل الر�س ،ارتقيت املجد جرح ذاكرة
و�شوت نداء.
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الى روح الشهيد السعيد(يوسف شعبان المشرفاوي)

يا يوسفُ ..ما ز ْلت حي ًا

حيدر عاشور
ضوء روحك ،لم تمت صورك فما زال نبضك ينوح كاليمامة بصوتٍ جريح على»موكب بطل
لم يمتْ ُ
العلقمي».وأنت تسكن كالحلم فوق قلوب تستريح لخدمة زوار معزي قافلة العشق اإللهي في أربعينية
إمامك الحسين «عليه السالم».من هنا ،من كربالء ،يمكن مناداتك أيها الغيور ،هذا موكبك الحسيني يعلو
ببهاء تضحياتك.كنت تطير فرح ًا ألنك تخدم على تخوم فضاء الطفوف.
وهو يعلمُ
ِ
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تلقي نظرة مدققة عىل خيم اخلدمة،تومض عيناك كأن مشكلة
مستعصية قد ح ّلت بعد توفري كل اللوازم اخلدمية من املؤن
واملاء توزع عىل املشائني ملواساة أخت إمامهم املعصوم.فرتكت
أثر ًا روحي ًا ال يمكن جتاوزه،فحني نلتفت حول أنفسنا نجدك
معنا شعور غريب فأينام و ّلينا وجوهنا نراك مرأى العني.وعيناك
العميقتان تبتسامن ابتسامة بليغة يف احلزن،كشعلة تومض يف
قلب العتمة .وكل ليايل االربعني نشعر كام لو أنك موجود،
تلبست روحك يف اخليمة ،فتشرتك العيون والقلوب عىل
وقد ّ
وجودك فننتحب نحيب ًا متشنج ًا متواصال.لقد كنت موالي ًا
ِ
للمذهب،والعقيدة،والوطن،بطل
كغريك من املوالني املخلصني
ًا،غيور ًا،جريئ ًا،شه ًام ،فكيف للقلوب والعيون ال تراك؟.
مل تكن ختتلف ع��ن أت��راب��ك إال بكثرة والئ��ك للمرجعية
الدينية العليا يف النجف االرشف.وحني جاء النداء الكفائي
للجهاد،انطلقت تعدو وراء أمنيتك باخلروج من الدنيا شهيد ًا،
كشهداء الطف ..فالفرصة سنحت ولن تتكرر .فودعت-
كرمة عيل-عن بكرة أبيها،وتركت وراء ظهرك رزقك اليومي
يف حمطة كهرباء–النجيبية-وكأنك رفعت أك ّفك للرضاعة
لبرصتك الفيحاء كلها،وأنت تغادر نحو يقني الشهادة.
ورغم سعادتك باجلهاد ضاق صدرك وانحبست الدمعة يف
قبل أمك احلنون وأباك الذي تشبهه ،وجدّ ك
مآقيِ َك ،وأنت حُت ّ
الذي رباك أليام اخلدمة احلسينية ليزيدك روح ً��ا وعزيم ًة.

حُ
َّ
يستحث .كم كنت موجوع ًا ومريض ًا يا
الشجر غري ان املوت ال
يوسف،وأنت اعتدت الزيارة حول األئمة املعصومني(عليهم
السالم)ويف قلبك خطة للشهادة قابلة للتنفيذ وعقلك مك َّفن،
ينتفض مثل أي شجاع متكنت منه االصابة.لذا صليت مخسني
ركعة عند رأس مرقد اإلم��ام عيل اهلادي،تناجي اهلل بحقه
بالرجوع اىل اجلهاد لكي حُت��رزق الشهادة.وقتها شعرت ان
كاهلك قد ا ِرهق وكأنك حتمل عىل صدرك مه ًا ثقي ً
ال،وفجأة
رضبت األرض بخطواتك املرتعشة بثقة عالية غري عابئ بأمل او
جرح.ومل تعر اهتامم ًا إلجازتك املرضية ،حاولت ان تقمع ذلك
الكائن الصبور الرابض يف داخلك،وبدأت تستنشق احلياة ملء
رئتيك ،فقرار العودة كان بمثابة والدة واستمرار وصريورة.
قبل أقدامهم ليمنحوك اذن
رجعت اىل حضن أبيك وأمك حُت ّ
العودة للشهادة.تتضوع منك السعادة واهلمة.كنت تؤمن
بنفسك..باملرجعية الدينية،بقدرتك عىل القتال والصد عىل
سواتر اجلهاد .وال أنسى عبارتك املشهورة(:هذه املرة اذا ما
أنال الشهادة بعد ما اصعد للحشد الشعبي .فالبرصاوي يولد
للشهادة).وقتها ورغم انفعالك لتأخر الشهادة كنت تبتسم
مغمض العينني بأسى ،وتربط ح��زام سالحك عىل عنقك
ويديك ،وأن��ت ّ
تبرشنا ان استشهادك أزف وسترتك حبل
البندقية كام ربطته كي ال يسقط السالح بعد االستشهاد ومنه
وحرصت من
يمكننا ان نتعرف عليك .وحني محي الوطيس حُ

يا يوسفُ ،لم يمت ضوء روحك ..لم تمت صورك فما زال نبضك ينوح
كاليمامة بصوتٍ جريح على «موكب بطل العلقمي».
املضم حُخ بالتمتامت اخلفية أوقدوا شمعة رحيلك
الوداع
هذا
حُ
ّ
فالدموع شموع.ومن وهج حب العقيدة والوطن هيأت
ورممت
نفسك للموت قربان ًا ،واشهرت يف الليل قنديلك َّ
خطاك صعود ًا اىل -جبل محرين -جبل من ِ
نثيث الضلوع
ٍ
مضض يتجرع اهلنا وأنفسنا
تنطلق منه غربان (داعش) وعىل
أنى للبطل أن ينطلق ضمن جماميع فوج
كأس املوت الزؤامَّ .
لواء –البتار-يف جبال محرين رشقي صالح الدين .كانت مجرة
روحك بدأت تصول هبم وجتندل منهم كل قوي حتى اط حُلق
عليك سبع الليل،وأبو الليل ،والرجل الكوبرا،مل ِ
تعط فرصة
للدواعش ان يناموا الليل،جعلت اجلبال عليهم كالصليل،كان
فجر ًا ذلك الليل العسري وتوسمت بوسام جرحك االول،ومن
ِ
الغطاء،ومن أوجاع ركبتك التي هشمتها طلقة قناص–
حتت
داعيش-وحلمك املفتوح ودمك الذي جيري ترصخ :سأعود
اليكم يا خنازير العامل وفئران (داعش).
َ
اوراق
للريح تث حُري
�روح والقلب كآبة ،يا
ِ
يا للحياة ! متأل ال� َ

قبل الدواعش ،كان املوت بينك وبينه حلظة اخرتاق ،عندها
أخرجت هاتفك النقال واتصلت بأمك :أمي إن كنت عزيز ًا
ٍ
باحساس
عليك ادعي يل بالشهادة.؟.انقبض قلب أم يوسف
موجع انكمشت روحها ومل تستطع قول أي يشء.وصوت
ٍ
دوي القنابل خي��رتق اهلاتف.انقطع االتصال شعرت األم
احلنون وخزا محيام وحانيا..اما يوسف فبدأ صوالته األخرية
ليقتل ما يمكن قتله من الدواعش حتى نالوا منه بالرصاص
الكثيف اىل ان سقط عىل األرض متمسكا بسالحه الذي مل
يستطيعوا ّ
فكه بسهولة عن يديه وعنقه ..يف ذلك اليوم/5/7
هام ،فقد هوست
-2015اهتزت-محرين–يعلن عن حدث ّ
زمر احلقد الداعيش عن مقتل بطل رافيض (حشدي)ال يشبهه
أحد يف -جبال محرين-وقد شوهدت جثة يوسف عرب التلفاز
فعرفه أبطال البتار كام عرفته كرمة عيل والبرصة الفيحاء.وبقي
يوسف غريبا شهيد ًا بني ٍ
اياد وحشية.وال يزال جدث ًا جمهو ً
ال
غايته ِعزَ املرجعية الدينية وكرامة أهل العراق.
45

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2020م

املقـــــــــــاالت

دور المرجعية
في حفظ الشعائر الحسينية
م�شطفى ماجد الدايل

لطالما كان للمرجعية الدور الفاعل في حفظ الدين وصيانته من التالعب؛ إذ نالحظ على مرّ العصور والدهور
أنها لم ُ
تأل جهد ًا في التصدّي والذود عن حرمة اإلسالم ،وذلك من خالل إصدار الفتاوى واألحكام ،والتصدّي
للهجمات بشتى السبل.

ومن الواضح ّ
أن الشعائر احلسينية هي من أبرز جتليات
الدين ،ومن الركائز األساسية التي تصب يف مصلحة املجتمع
املتدين ،فهي األساس الستمرار االرتباط بالقضية احلسينية
التي أريد منها إيقاظ ضمري حُ
األمة املسلمة ،ولفت نظرها إىل
ما يداهم الدين احلنيف من خماطر ،تلك القضية التي كانت
مر العصور والدهور ،حتى
وال تزال جرح ًا ال يندمل عىل ِّ
ّ
إن أهل البيت (عليهم السالم) يف كثري من املواطن ّبينوا
هذا املعنى بعبارات خمتلفة ومتعدّ دة ،...وأقواهلم (عليهم
السالم) يف واقعة كربالء هي إن د ّلت عىل يشء فإنام ّ
تدل عىل
عظم املصيبة التي ال تنتهي إىل يوم االنقضاء ،ولذا؛ فعلينا أن
نساهم يف احلفاظ عليها وعىل استمراريتها ،وذلك بإحيائها
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وإبقائها نقية من مجيع ما يدنّس حرمتها ،سواء من اخلارج أم
من الداخل.
وباعتبار ّ
أن املرجعية متثل النيابة العا ّمة عن اإلمام (عليه
السالم) ،والنموذج املثايل لإلنسان املؤمن ال��ذي حيافظ
عىل مقدّ ساته وشعائره ،فقد تصدّ ت للحفاظ عىل الشعائر
احلسينية بأساليب خمتلفة؛ إيامن ًا منها بأن تلك الشعائر هي
التي حتافظ عىل استمرار اخلط احلسيني ،فأصدرت الفتاوى،
وس� ّ�ورت الشعائر ،وأحيتها باحلضور والدعم ،وتصدّ ت
للهجامت عليها م��ن اخل���ارج وم��ن ال��داخ��ل ،وللتاريخ
سجالت حتدثنا عن دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية،
واألساليب التي اتبعتها يف ذلك ،ومن تلك األساليب:

 �1بيان معنى الشعائر احلسينية.
 �2حتديد الضابطة للشعائر احلسينية.
 �3التأييد العلمي واملعنوي.
 �4التأييد باحلضور امليداين يف مراسم الشعائر احلسينية.
 �5التصدّ ي لر ّد اهلجامت عىل الشعائر احلسينية.
املقال مطول وتم نرشه كامال يف جملة (االصالح احلسيني
 العدد ( - )13ال��ص��ادرة عن مؤسسة وارث االنبياءللدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية) سنتعرض يف
موجزه هذا اىل تعدد األساليب الداعمة للشعائر احلسينية
والقائمني عليها من قبل املرجعية الدينية ،إذ اعتمدوا بعض
الطرق املؤثرة واملتعاضدة يف الداللة عىل دعمهم وتأييدهم
لتلك الشعائر ،وكانت تلك املواقف التي شغلت مساحة
واسعة يف ذلك هو التأييد امليداين ،إما باحلضور يف املراسم
املعزين ،أو بدعمها مادي ًا ،سواء ببذل املال من
ومشاركة ّ
أجل إقامتها ،أو بأن يقيمها املرجع نفسه يف داره ،ومن
املراجع الذين كان هلم هذا الدور:
آية اهلل العظمى الشيخ حممد طه التربيزي النجفي(قدس
رسه) (ت 1323ه���) :وهو مرجع كبري من مشاهري علامء
عرصه ،شهد باجتهاده فحول العلامء وكبار الفقهاء ،وعدّ

ّ
مصاف أع��الم ع��رصه الناهبني (اعيان الشيعة :ج،9
يف
ص.)375
وعن موقفه ذكر الشيخ ابراهيم ابن حسن املظفر يف (نرصة
املظلوم :ص )100انه (قدس رسه) اقام مآتم اإلمام احلسني
(عليه السالم) يف منزله ،ومن أوضح ما ذكر حول هذه املآتم
ّ
أن املجلس كان يمتلئ بالعلامء وأهل الدين ،وكان يف يوم
عني ِمن ِّ
كل سنة يؤ ّدى يف املأتم نفسه متثيل بعض وقائع
حُم َّ
ِّ
الطف ،وكانت املواكب مجيع ًا تدخل يف داره ،فيشارك
(قدس رسه) باللطم والبكاء معهم.
وليس خافي ًا عىل القارئ الكريم ّ
أن موقفه (قدس رسه) هذا
له من الدالالت الواضحة عىل دعمه وتأييده هلذه املراسم،
يف مجيع املوارد التي قام باملشاركة فيها وأدخلها يف داره.
كذلك ّ
العالمة الشيخ حممد جواد البالغي (قدس رسه) (ت
1352ه���) الذي ينتهي نسبه إىل قبيلة ربيعة إحدى قبائل
احلجاز ،أما موقفه :فإنّه (قدس رسه) ممَّن حرض مراسم
الشعائر احلسينية عىل الرغم من كرب سنه وضعف بدنه،
وقد حُذكر عنه أن لديه عقيدة راسخة بسيد الشهداء (عليه
السالم) ،وينقل الشيخ ابراهيم ابن حسن املظفر يف (نص�رة
املظلوم) ،الذي حققه السيد حممد عيل احللو ،طبعة العتبة
احلسينية املقدسة( :ص )98ان الشيخ البالغي «كان يتقدّ م
مواكب العزاء ،ويسري أمامهم حايف القدمني حارس الرأس،
املعزين
وهو يرضب عىل صدره ،ومن خلفه مجهور املؤمنني ّ
يلطمون الصدور والرؤوس».
ويتبني الدور الذي قامت به املرجعية الدينية يف احلفاظ عىل
ّ
الشعائر احلسينية من الضياع ،فقد كان ملواقفهم آنفة الذكر
دور فاعل يف حفظ شعائر النهضة احلسينية ،وتأطريها بإطار
يمنع دخول ما هو دخيل فيها ،ويمكن أن ّ
نلخص املقال يف
النقاط التالية:
 � 1ان للمرجعية أدوارا متعددة يف حفظ الشعائر احلسينية.
 � 2أ ّدت املرجعية دور توجيه الناس باإلفتاء يف أحكام
الشعائر احلسينية ،بتحريم ما هو دخيل عليها ،وبيان جواز
واستحباب ما هو منها؛ لكونه مصداق ًا للجزع واحلزن عىل
اإلمام احلسني (عليه السالم).
 � 3دعمت املرجعية الشعائر احلسينية دعام مادي ًا باحلضور
امليداين يف مراسمها ،من املواكب وغريها؛ ليكون ذلك
مؤ ّيد ًا فعلي ًا ملا حُيقام من طقوس.
 � 4تصدّ ت املرجعية للهجامت ور ّدت الشبهات املثارة ضدّ
مراسم الشعائر احلسينية ،وذلك بالرباهني واألد ّلة العقلية.
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كربالء ت�سيء التاريخ

قدوة المحققين واستاذ المجتهدين
سماحة آية الله العظمى
الشيخ علي الشاهرودي الحائري (قدس سره)
ال�شيخ احمد احلائري ال�شدي

ينقل فضيلة الشيخ احمد الحائري االسدي في كتاب (من اعالم الفكر االسالمي المعاصر في كربالء)
سيرا موجزة العالم مجاهدة ومخلصة من رجاالت الفكر والثقافة والعلم كانت قد عاشت في ربوع
اإلمام الحسين (عليه السالم) في غضون القرن العشرين المنصرم ،واقتبسنا من كتابه هذا سيرة الشيخ
علي الشاهرودي الحائري (قدس سره)...

والدته:

ولد سنة 1288ه� يف مدينة شاهرود وحرض عىل أعالمها االفاضل ،ثم هاجر اىل مدينة مشهد املرشفة ومنها اىل النجف
االرشف وحرض عىل اعالمها االجالء ثم هاجر اىل كربالء املقدسة سنة 1336ه� واختص باحلضور عىل الشيخ املريزا
حممد تقي الشريازي والزمه اىل االخري وارجع احتياطه اليه لوثوقه به.

تالميذه:

خترج من حتت منربه الرشيف جمموعة كبرية من الشخصيات املرموقة منها:
السيد ابو القاسم الرشتي واوالده الشيخ امحد والشيخ حممد والشيخ محيد ،السيد اسد اهلل االصفهاين ،السيد حسن
القمي ،الشيخ زين العابدين الواعظ ،الشيخ عباس الصفائي ،الشيخ عبد احلسني الالرجياين ،الشيخ عبد احلسني
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ال��ش��ريازي ،السيد عبداهلل اخلوئي ،الشيخ عيل
املعرفة ،السيد كاظم القائيني ،السيد كاظم الطبيس،
الشيخ حممد الكلبايس ،السيد حممد الرساج ،السيد
شجاع احلائري ،الشيخ حممد الطهراين ،الشيخ
حممد جعفر الفومني ،الشيخ حممد حسن الرشتي،
السيد حممد حسن اللكنهوي ،الشيخ حممد حسن
خلف ،الشيخ حممد حسني االعلمي ،السيد حممد
حسني القزويني ،الشيخ حممد حسني النخجواين،
السيد حممد سعيد التنكابني ،الشيخ حممد عيل
ال���رسايب ،الشيخ حممد لطيف امل��ول��وي ،السيد
مهدي الكاظمي ،السيد مهدي العلوي ،السيد
حممود الشاهرودي ،الشيخ حممد الكلبايس ،السيد
مرتىض الطباطبائي ،السيد مصطفى الشريازي،
الشيخ مهدي الكابيل ،الشيخ موسى اهلر ،الشيخ
هادي الشريازي ،الشيخ امحد نجف عيل ،السيد
عبداهلل اخلوئي ،الشيخ حممد حسني داعي احلق،
الشيخ حممد القوجاين.

مؤلفاته:

ترك مؤلفات قيمة منها:
تعليقة عىل العروة ،تعليقة عىل الكفاية ،رسالة
عملية ملقلديه ،مناسك احلج ،منتخب الرسائل،
تقريرات اساتذته.

مواقفه:

كانت له مواقف مرشفة كسائر زمالئه يف احلوزة
العلمية يف كربالء املقدسة ساند وعاضد وشارك
مع اساتذة الشريازي ،يف ثورة العرشين ثم مع
زم��الئ��ه السيد االص��ف��ه��اين ،والسيد القمي يف
مسريهتم النضالية اخلالدة ضد طواغيت زماهنم
وكان دوره إصالحيا هادفا من اجل احلفاظ عىل
كيان االسالم واهله.

وفاته:

انتقل اىل رمحة اهلل يوم /20ربيع االول /سنة
1351ه� وشيع تشييع ًا حافال ً شاركت فيه خمتلف
الطبقات.

كــورونا
فرصة للتراحم

ح�شني النعمة

غرابيل احلسد ال حتجب شمس احلقيقة ،هذا ما بدى واضحا يف
زمن جائحة (كورونا) ،فكثري من املؤسسات بمختلف مسمياهتا
لكن بريقها خفت حني الرتاحم،
وتوجهاهتا كانت ذائعة الصيت ّ
بينام املؤسسة الدينية املظلة التي يستظل هبا العراقيون يف كل وقت
السيام االزم��ات ،ما انفكت تعلمنا يف صمتها وكالمها ِ
احلكم
ِ
والعرب ،وكذا هي العتبات املقدسات يف العراق تتسابق يف الرب
وتتنافس يف سبل اخلري يف هذا املسلك االنساين دون ان يستوحشوا
طريقه وان كانوا فرادى ،ودونام اآلخرين كانت االصابع تشري اىل
ادوارها يف تقديم يد العون واملساعدة وتوفري أماكن العالج يف ٍ
حتد
مع الزمن إلمتام فريضة الرتاحم يف الوطن احلبيب.
فال غرو ان املؤسسات التي اغلقت الباب أمام إرادة التناحر ان
جتعل من ازمة الوباء فرصة للرتاحم ،وتعيد يف االمة روح التسامح
والتقبل بإنّا
والتصرب،
الذي دعا له االسالم ويسرتعي منا التح ّنن
ّ
ّ
مكملني لآلخر الذي جعلناه انفسنا،
جزء من نسيج املواطنة ،وإنا ّ
وهو كذلك ،فام تؤكده الدراسات يف ان اعمق اهلويات هي اهلوية
الدينية يف املجتمعات الرشقية ،الن معنى احلياة وفلسفتها عندنا
مبني عىل هذه القيمة املعرفية.
املعقولة َ
واليوم بعد َّ
وغري حُ
كل النظر َّيات حُ
ريوس
املعقولة بشأن (ف حُ
كورونا) فان َّ
غربنا ومهام احتملنا وناقشنا وتداولنا جيدر
رشقنا او َّ
التطرق اىل ما تقدمه العتبتان املقدستان احلسينية والعباسية
بنا
َّ
من خدمات إنسانية يف زمن جائحة «كورونا» من وقفة مرشفة
داخل البلد احلبيب ودعم ال متناهي للفرد العراقي ،كانت اخره
أنجاز بنايات احلياة ملواجهة أزمة كورونا ومراكز الشفاء للعناية
والطوارئ وصلت اىل  24وكان انشاؤها بأوقات قياسية.
فيام مل تكتف العتبة احلسينية وواصلت العطاء ملساعدة املواطن
الذي كان حمارص بني فريوس كورونا وحظر التجوال ،يكابد
العوز وينتظر املعونة يف مبادراهتا اخلريية واالنسانية ،من خالل
السالل الغذائية يف كافة انحاء البلد احلبيب.
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باب الطاق..
ّ
محلة كبيرة عكس ما يتصورها
الكثير من المؤرخين
الأحرار /قا�شم عبد الهادي ت�شوير /ح�شنني ال�شر�شاحي

محلة باب الطاق احدى المحالت
السبع التي تشكل فسيفساء مدينة
كربالء القديمة حيث تقع الى غرب
العتبة الحسينية المقدسة ،فهي
ٌ
محلة حافلة بالتراث الذي لم يبقى
منه إال مسميات أزقتها ومعالم
أخرى كحمام كبيس وشارع السور،
ومسميات أخرى اندثرت مع معالمها
ومسميات ال زالت لوقتنا الحاضر
منها طاق الزعفران وعكد النصة
وعكد َ
الطمة وعكد جلوخان كما
ال زالت بعضَ مناطقها توجد فيها
معالم قديمة منها بيوتاتها األثرية
التي بنيت بهيئة معمارية عثمانية
وفارسية وهندية ومنها الشناشيل
وفسح المنازل وأطرها ،ولروحية
وشاعرية وقدِم هذه المحلة نكمل
الحديث عنها مع مختار المحلة السيد
محمد جواد كاظم هاشم ال قفطون
الفائزي الملقب بـ (السيد جواد
الخطيب) للوقوف أكثر على عتبات
هذه المنطقة المحفورة في صفحات
سجالت التاريخ،
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شخصيات دينية مرموقة
اشتهرت حملة باب الطاق برجاالت وشخصيات دينية
وثقافية وأدبية مهمة ،وكذلك أنجبت شعراء ورواديد
وخطباء سجلوا أسامءهم بألواح من الذهب يف سجل
اخلدمة احلسينية البعض منهم ذهب اىل جوار ربه واالخر
ال يزال يواصل العطاء نفسه ومنهم (املرحوم الرادود محزة
الصغري ،املرحوم الشاعر كاظم البناء ،املرحوم الشاعر
سليم البيايت ،الشهيد السيد كاظم ال قفطون الفائزي،
السيد صدر الدين الشهرستاين ،السيد حسني الشهرستاين،
الشيخ أمح��د احل��ائ��ري األس���دي ،امل��رح��وم الشاعر عيل
الفرايت) ،وكذلك سكن املحلة الكثري من العلامء واالدباء
امثال (آية اهلل السيد حممد حسني املرعيش الشهرستاين،
آي��ة اهلل السيد حممد طاهر ال��ب��ح��راين ،الشيخ عباس
القمي ،السيد العالمة عامد البحراين ،السيد حممد عيل

جواد كاظم ها�شم ال قفطون
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البحراين ،السيد حمسن اجل��اليل ،السيد عيل الكاظمي،
الشيخ عيل العيثان ،الشيخ حسني العيثان ،السيد هاشم
ال قفطون الفائزي ،السيد آغا حسني القمي ،السيد مهدي
القمي ،السيد عبد احلسني آل قفطون الفائزي ،السيد عبد
احلسني احلجة ،السيد حمسن اجلاليل).
قافلة من الشهداء

وأن حملة باب الطاق ولقرهبا من رضيح اإلمام احلسني
(عليه السالم) سار ابناؤها عىل ذات النهج الذي خطه،
ومن خالل ذلك قدمت العديد من الشهداء فداء الوطن
والقضية احلسينية وابرزهم (السيد عامد الدين البحراين،
السيد حممد عيل البحراين ،السيد مصطفى السيد مهدي
االس��رتب��ادي ،السيد حممد ه��ادي فتح اهلل ال طعمه،
السيد حسني اجللوخان ،السيد صدر الدين الشهرستاين،
السيد كاظم ال قفطون الفائزي ،السيد حمسن ال قفطون
الفائزي ،السيد مصطفى ال قفطون الفائزي ،السيد
حسني الشهرستاين ،السيد حممد حسني نرص اهلل ،السيد
حممد رشيد نرص اهلل ،السيد حممد جواد ال ثابت ،السيد
مهدي ال ثابت ،السيد صادق ال طعمه واوالده ،السيد
حسن املوسوي ،السيد عزيز املوسوي ،السيد عيل نوري
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2020م

Ahra r W eekl y

52

العوادي ،السيد حسون نوري العوادي ،السيد صالح
عيل امحد ال طعمه ،السيد هاشم مصطفى حممد آل طعمه،
السيد مجال الدين امحد حممد رضا آل طعمه ،السيد هادي
جميد فتح اهلل آل طعمه ،السيد سعيد جواد الرشويف ال
طعمه ،السيد عبد الرمحن صادق الرشويف آل طعمه ،عيل
خويطر ،اموري محيد اخلياط ،عباس نعمه العبد زنكي،
مناف نعمه العبد زنكي ،غانم نعمه العبد زنكي ،هاشم
نعمه العبد زنكي ،حمسن ويف ،فوزي الشامع ،بكر حسن
عاشور ،عبد االمري حسن عاشور ،اللواء الركن حممد
جواد قاو).
أهم اسواق المحلة

تضم املحلة أسواقا عديدة ومنها سوق شارع السدرة
ّ
وسوق باب السالملة وسوق شارع اإلمام صاحب الزمان
وسوق احلسني وسوق باب الطاق ،أما أبرز شوارع املحلة
هي شارع السدرة وشارع الشهداء وشارع السور وشارع
صاحب الزمان.
هيئات ومواكب

أما عىل صعيد اهليئات والتكيات احلسينية لقد تأسس عزاء

طرف باب الطاق عام 1886ميالدي وأن كفالء العزاء كل
من املرحوم احلاج ابراهيم زنگي واحلاج هادي اجلار اهلل
السعدي واملرحوم احلاج عبد االمري كاظم الشاله والسيد
حممد جواد كاظم اخلطيب ال قفطون والسيد عباس عيل
احلسيني ،أما عن أبرز اهليئات احلسينية يف املحلة هي هيئة
مجهور طرف باب الطاق وهيئة شباب ام البنني وهيئة شباب
عيل االكرب وهيئة اخليام اخلالية وهيئة حسينية تاج دار هبو
وهيئة سفينة النجاة ،كام اهنا َك ِ
حال األطراف الكربالئية
األخ��رى تتميز بوجود اجلوامع واملساجد واحلسينيات
التي تم تشييدها بفرتات خمتلفة وبتعاقب الزمن ومن هذه
اجلوامع واملساجد العامة والبيتية هي جامع كبيس وجامع
باب الطاق وجامع الطاق وجامع السلطانية وحسينية تاج
دار هبو وحسينية باب الطاق وحسينية االحسائية وجامع
املعامر وجامع السدرة ،كام وحتتوي املحلة عىل دواوين
لشخصيات كربالئية مهمة ومنها ديوان السادة آل ثابت
وديوان الساده ال قفطون وديوان السادة آل الشهرستاين
وديوان السادة آل الرشدي وديوان بني سعد.

الردات الحسينية
ملحلة باب الطاق وفض ً
ال عام تقدم عزاء أصيل يشرتك بردات
حسينية (جوكات) كربالئية أصيلة تتميز بأهنا مصائبية
وعقائدية يرددها ابناء الطرف من حمل موقع اهليأة حلني
وصوهلا اىل مرقد اإلمام احلسني (عليه السالم) يف العرشة
األوىل من شهر حمرم احلرام ،وتعاقب عىل كتابتها ثلة طيبة
من الشعراء احلسينيني الكربالئيني أبناء الطرف وهم كل
من (املرحوم الشاعر كاظم البناء واملرحوم الشاعر سليم
البيايت واملرحوم الشاعر فالح البارودي والشاعر رشاد
عبد الرسول اخلفاجي والشاعر رضا اخلفاجي) ،وتعاقب
عىل قراءة القصائد فيه جمموعة من الرواديد احلسينيني وهم
كل من (املرحوم احلاج محزة الزغري واملرحوم احلاج عبد
األمري ترمجان والسيد محودي املوسوي الكربالئي والرادود
قيس القندرجي والرادود أمري كامز والرادود السيد حيدر
العميدي).
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امرأة من اتباع بني امية
تدافع عن المخيم الحسيني
جاء يف العديد من املصادر التارخيية التي تناولت اهلجوم
الغادر الذي تعرض له املخيم احلسيني بعد ظهر يوم
العارش من حمرم عىل ايدي اعداء االنسانية جنود بني
امية الغادرين.
ان امرأة من قبيلة بكر بن وائل تدعى (محدية البكريه)
كانت بصحبة زوجها واوالدها الذين شاركوا يف قتال
االمام احلسني (عليه السالم) واصحابه االبرار سالم
اهلل عليهم انسلت من اجليش االموي الغادر بعد ان
شاهدت جنود االعداء هيامجون املخيم احلسيني وهي
حتمل سيف ًا ثم توجهت نحو املخيم وهي تنادي بأعىل
صوهتا قائلة:

(اتسلب بنات رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم)
ال حكم إال هلل يا لثارات رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) فأخذها زوجها وردها اىل رحله..
ويف رواي��ة اخ��رى اهنا كانت تنادي – يا ال بكر بن
وائ��ل -أتسلب بنات رس��ول اهلل يا لثارات احلسني
(عليه السالم) وتصدت هلؤالء املجرمني..
هذه احد املواقف اجلريئة التي يستحق منا حمبي ال
البيت عليهم السالم ان نحيي تلك املرأة الباسلة التي
قامت هب��ذا العمل اجلبار بعد ان استيقظ ضمريها
وعادت اىل رشدها وعرفت ان احلق هو لالمام احلسني
(عليه السالم) وانصاره امليامني رضوان اهلل عليه.

مصادر البحث/
 1مثير االحزان – ابن نما -ص40 2جمهرة االنساب – ابن حزم -ج 1ص302 3نساء حول الحسين – سعيد رشيد زميزم -ص104 4المرأة في حياة الحسين (عليه السالم) – الشيخ علي الفتالوي -ص209 5اللهوف في قتلى الطفوف – البن طاووس – ص137 6-تسلية المجالس وزينة المجالس ج 2ص235
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�شعيد ر�شيد زميزم

أصحاب االمام الحسينA
وترسيخ العقيدة الحقة
بـــدر الــنــا�شــري

فإذا مل تكن النفوس ذائبة يف العقيدة ،سيكون املقاتلون جمرد
مرتزقة يبحثون عن مصالح دنيوية فالعقيدة هي التي تعطي
معن ًا للحياة ولون ًا براق ًا للمواجهة بني احلق والباطل ،فإذا
خلت نفوس املغريين من العقيدة ،أضحت املواجهة جمرد
عملية انتحار فاشلة.
وكان أصحاب اإلمام احلسني (عليه السالم) قد ترشّ بوا
العقيدة اإلسالمية حتى أضحوا عىل بصرية من أمرهم
يعرفون ملاذا يقاتلون ومن الذي يقاتلونه ،فهذا أنس بن
احلرث الكاهيل يسمع من لسان رسول اهلل (صىل اهلل عليه
ٍ
بأرض يقال
وآله وسلم) :ابني هذا – يعني احلسني – يقتل
هلا كربالء ،فمن شهده منكم فلينرصه.
ينس أنس هذه الكلامت من رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله
مل َ
ّ
وظل يرتقب ذلك اليوم الذي يقف فيه لينرص ابن
وسلم)
بنت رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) وعىل كرب سنه
وشيخوخته فقد جاهد بني يدي احلسني (عليه السالم)،
لتقوس
خرج إىل املعركة بعد أن شدّ وسطه بعاممته نظر ًا ّ
ظهره ،رفع حاجبيه بالعصابة عصبها ليستطيع رؤية ما حوله
فلام نظر إليه اإلمام أرخى عينيه بالبكاء وقال له :شكر ًا لك
يا شيخ فكان قتاله عن عقيدة راسخة ،وليس نتيجة فورة
عاطفية.
وهذا زهري بن القني جييب عزرة بن القيس عندما شكك يف
والئه قائ ً
ال له« :كنت عندنا عثامن ًا فام بالك؟» ،فقال زهري:
«واهلل ما كتبت إىل احلسني ،وال أرسلت إليه رسو ً
ال ،ولكن
الطريق مجعني وإياه ،فلام رأيته ذكرت به رسول اهلل وعرفت
ما تقدمون من غدركم ،ونكثكم وسبيلكم إىل الدنيا فرأيت
أن أنرصه وأكون يف حزبه حفظ ًا ملا ضيعتم من حق رسول اهلل

(صىل اهلل عليه وآله وسلم)».
وليس عن عاطفة مؤقتة ،بينام
فكان انتامؤه عن عقيدة ثابتة ّ
كان جيش عبيد اهلل بن زياد يقاتل من أجل هدف دنيوي فقد
جاء سنان ابن أنس بعد أن قتل اإلمام احلسني (عليه السالم)
ووقف أمام عمر بن سعد خماطب ًا:
أوقر ركايب فضة وذه����با * أن�����ا قتلت امللك املح�جبا
قتلت خري الناس أم ًا وأب ًا * وخريهم إذ ينسبون ن�سبا
فقال عمر بن سعد أشهد أنك ملجنون ما صحوت قط،
أدخلوه ع ّ
يل فلام أدخل عنفه بالقضيب ثم قال :يا جمنون
أتتكلم هبذا الكالم ،أما واهلل لو سمعك ابن زياد لرضب
عنقك.
وهذا النموذج للجيش األموي مرآة عاكسة لعدم اإليامن
بالعمل الذي يقومون به ،وتزعزع ثقتهم بأهدافهم ،أهنم
كانوا يقاتلون بال عقيدة وال مبدأ ،وكان يكفي هلذا اجليش
حادثة واح��دة من قبيل اح��رتاق ابن ح��وزة بالنار بسبب
تطاوله عىل اإلمام عندما وقف إمام احلسني فقال« :أبرش
حزه إىل
بالنار» ،وملا عرف اإلمام أنه ابن حوزة قال« :رب ّ
النار» ،يقول الطربي :فاضطرب به فرسه يف جدول فوقع فيه
وتعلقت رجله بالركاب ووقع رأسه يف األرض ونفر الفرس
يمر به فيرضب رأسه كل حج ٍر وكل شج ٍر حتى مات.
فأخذ ّ
وكان هذا احلادث يكفي لزعزعة عقائدهم ومواقفهم حتى
اضطر عمرو بن احلجاج أن خياطب أهل الكوفة ويقول هلم:
«ألزموا طاعتكم ومجاعتكم وال ترتابوا».
رجع وترك اخليل
ويذكر عن مرسوق ملا رأى هذه احلادثة انه َ
من ورائه حتى قال« :لقد رأيت من أهل هذا البيت شيئ ًا ال
أقاتلهم أبد ًا».
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نهــــــــج املتقني

زيارة عا�شوراء ف�شل ال�شماء على الر�س
الأحرار/ح�شني النعمة

الروايتان األبرز لزيارة عاشوراء
األوىل :مرو ّية عن اإلمام الباقر (عليه السالم) ،وليس فيها
حديث عن قضاء احلوائج ،بل ّ
يرتكز احلديث فيها عن ٍ
ٌ
ثواب
حُيبهر العقول ،هو ثواب حُيعطيه اهلل تعاىل ألقرب اخللق إليه
سبحانه ،والثانية :مرو ّية عن اإلمام الصادق (عليه السالم)،
خاصة بقضاء احلوائج ،والروايتان كام ييل:
وهي ّ
الرواية األولى عن اإلمام الباقر (عليه السالم):

ذكرها الشيخ الطويس (عليه الرمحة) يف مصباح املتهجد
«رشح زيارة أيب عبد اهلل (عليه السالم) يف
(ص :)772
حُ
حممد بن إسامعيل ،عن
يوم عاشوراء من قرب أو حُبعد :روى ّ
صالح بن عقبة ،عن أبيه ،عن أيب جعفر عليه السالم ،قال:
« َمن زار احلسني بن ع ّ
يل (عليهام السالم) يف يوم عاشوراء
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لقي َ
ّ
حرم ،حتى ّ
يوم
(عز
اهلل ّ
وجل) َ
يظل عنده باكي ًاَ ،
من ا حُمل ّ
ثواب
يلقاه بثواب أل َفي ِح َّجة ،وأل َفي حُعمرة ،وأل َفي غزوة ،حُ
كل َغ ْز َو ٍة ِ
ّ
وعمرةَ ،ك ِ
واعتمر وغزا مع
حج
وح ّج ٍة حُ
ثواب َمن َّ
ّ
رسول اهلل ّ
األئمة الراشدين».
(صىل اهلل عليه وآله) ومع ّ
ق��ال« :قلت حُجعلت ف��داك ،فام ملَ��ن ك��ان يف بعيد البالد
وأقاصيها ،ومل يمكنه املصري إليه يف ذلك اليوم؟» ،فقال:
«إذا كان كذلك َ
الصحراء ،أو صعدَ سطح ًا مرتفع ًا
برز إىل ّ
وأو َمأ إليه بالسالم واج َتهدَ يف الدّ عاء عىل ِ
قاتليه،
يف دارهْ ،
وصىل من بعدحُ ركعتَني ،حُ
وليكن ذلك يف صد ِر ال ّنهار َ
ّ
قبل
ّ
ْ
ثم لِ َيندب احلسنيَ عليه السالم و َيبكيه،
تزول
أن
حُ
الشمسّ ،
ِ
بالبكاء عليه ،و حُيقيم يف دا ِره
و َيأمر َمن يف دا ِره ممّن ال ي ّتقيه
املصيبة بإظها ِر َ
بعضهم بعض ًا بِ
ِ
اجلزَ ع عليه ،و ْل حُي َعزِّ حُ
مصاهبم
الضامن هلم إذا فعلوا ذلك .»..
باحلسني (عليه السالم) وأنا
حُ

الرواية الثانية عن اإلمام الصادق (عليه السالم):
وذكرها الشيخ الطويس ايضا يف مصباح املتهجد( :ص
حممد بن خالد الطياليس عن سيف
« :.)782 – 781روى ّ
بن عمرية ،ق��ال :خرجت مع صفوان بن مهران اجل� ّ�امل،
الغري بعد ما خرج أبو عبد
وعندنا مجاعة من أصحابنا إىل
ّ
اهلل الصادق (عليه السالم) ،فرسنا من ِ
احلرية إىل املدينةّ ،
فلام
ْ
وجهه إىل ناحية أيب عبد
فرغنا من الزيارة رصف صفوان
َ
اهلل احلسني (عليه السالم) فقال لنا :تزورون احلسني (عليه
السالم) من هذا املكان من عند رأس أمري املؤمنني (عليه
السالم) من هاهنا؛ وأومأ إليه أبو عبد اهلل الصادق (عليه
السالم) وأنا معه ،قال :فدعا صفوان بالزيارة التي رواها
حممد احلرضمي عن أيب جعفر (عليه السالم) يف
علقمة بن ّ
يوم عاشوراء( ،أي الزيارة التي تقدّ م ّ
أن اإلمام الباقر (عليه
ثم ّ
صىل ركعتني عند رأس أمري
السالم) ع ّلمها لعلقمة) ّ
املؤمنني (عليه السالم) وو ّدع يف دبرها أمري املؤمنني (عليه
نحوه،
السالم) ،وأومأ إىل احلسني بالسالم منرصف ًا
حُ
وجهه َ
اهلل يا حُ
اهلل يا حُ
وو ّدع ،وكان يف ما دعا يف حُد حُب ِرها« :يا حُ
جميب
اهلل يا َ
املضطرين»( ..وأورد متام الدعاء الذي يدعى به بعد
دعوة
ّ
الزيارة وقد اشتهر خطأ بدعاء علقمة ،والصحيح :دعاء
صفوان).

ٌ
ضمان اهلل تعالى
زيارة عاشوراء
نقل الشيخ حسني الكوراين العاميل يف حديث له نقلته جملة
(شعائر) التي تعنى باملعرفة اإلسالمية والثقافة األخالقية،
والصادرة يف لبنان يف مجادى الثانية  - 1431أيار :2010
« َمن قرأ زيارة عاشوراء ،فقد دخل يف ضامن اهلل تعاىل يف
ٍ
املقربني) ،و َمن دعا بعدها بدعاء
عنوان عظيم هو( :ثواب َّ

«ص ْفوان» املعروف بدعاء َع ْلقمة ،دخل – باإلضافة إىل
َ
ٍ
(قضاء احلوائج بالغ ًا ما
عنوان عظيم هو
املقربني يف
حُ
ثواب ّ
بلغ) يف طلبها».
وزيارة عاشوراء إذ ًا هي من كالم اهلل تعاىل؛ فهي يف ّ
صف
تم
األح��ادي��ث
القدسية كام ي� ّ
�رصح بعض العلامء ،وق��د ّ
ّ
التخطيط هلا يف فرتة نزول الوحي عىل رسول اهلل ّ
(صىل اهلل
عليه وآله)ّ ،إال ّ
أن إعالهنا كان عىل مرحلتني :األوىل :عىل يد

اإلمام الباقر (عليه السالم) والثانية :بإضافة عنوان (قضاء
احلوائج) كانت عىل يد اإلمام الصادق (عليه السالم) فال
عجب أن تكون هذه الزيارة اإلهلية ،الزيارة األشهر عرب
َ
املحمديني عرب القرون.
األجيال ،وأن تكون ِورد
ّ
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نوبات واضطراب الهلع (الجزء االول)
الخــوف من االصابــة بنوبة اخــرى يزيد من
سوء الحالة الصحية للشخص

الأحرار /قا�شم عبد الهادي

الهلع هو أحد اضطرابات القلق والذي عادة ما يجهله الناس بل حتى االختصاصات الطبية األخرى ،وان الهلع عبارة
عن نوبة مفاجئة وسريعة من الخوف الشديد الذي يحفز ردود األفعال الجسمانية الشديدة الناتجة من استثارة
سريعة للجهاز العصبي بينما ال يوجد خطر حقيقي أو سبب واضح للخوف ،ومن الممكن أن تكون نوبات الهلع
مخيفة للغاية فانه عند حدوثها قد تعتقد أنك تفقد السيطرة أو أنك تُصاب بنوبة قلبية أو حتى أنك تموت ...
ولمعرفة المزيد بين الدكتور احمد جعفر القره غولي أخصائي االمراض العصُابية والنفسية قائال.
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نبذة مختصرة

عوامل الخطر

يصاب الكثريون بنوبة اهللع مرة أو مرتني فقط طوال
حياهتم وتزول املشكلة ،لكن إذا كنت حُتصاب بنوبات
هلع متكررة وغري متوقعة وقضيت فرتات زمنية طويلة
يف خوف مستمر من اإلصابة بنوبة أخرى فربام تكون
مصا ًبا بحالة مرضية تسمى اضطراب اهللع ،وعىل
الرغم من أن نوبات اهللع نفسها ال هتدد احلياة إال إهنا
قد تكون خميفة ومؤثرة يف جودة نوعية حياتك بشكل
فعا ً
ال للغاية.
كبري لكن العالج غالبا ما يكون ّ

غالبا م��ا تبدأ أع���راض اض��ط��راب ال��ذع��ر يف أواخ��ر
املراهقة أو أوائل البلوغ وتصيب النساء بمعدل أكرب
من الرجال ،بحيث ال يوجد سبب حمدد الضطراب
اهللع لكن هناك عوامل جتعل الشخص اكثر عرضة
لإلصابة هبذا املرض ،وتتضمن العوامل التي يمكنها أن
تزيد من خطر اإلصابة باهللع (التاريخ العائيل لإلصابة
بنوبات الذعر أو اضطراب الذعر ،الضغوط احلياتية
الكبرية مثل وفاة شخص حمبوب أو إصابته بمرض
خطري ،احلدث الذي يسبب صدمة مثل اعتداء جنيس
أو ح��ادث خطري ،التغريات الكربى يف حياتك مثل
الطالق أو والدة طفل آخر ،التدخني أو تناول القهوة
بإفراط ،تاريخ من االعتداء البدين أو اجلنيس يف مرحلة
الطفولة).

األعراض

َتبدأ نوبات اهللع عادة فجأة دون سابق إنذار و حُيمكن
حدوثها يف أي وقت أثناء قيادتك للسيارة أو نومك أو
وجودك يف أحد املراكز التجارية أو يف منتصف اجتامع
عمل ،وقد َتشعر بنوبات هلع بني احلني واآلخر أو قد
َحتدث بشكل متكرر ،ولنوبات اهللع أشكال متعددة
لكن عادة ما َتبلغ األع��راض ذروهتا خالل 20-10
دقيقة ،ويف بعض احلاالت احلادة قد تستمر نوبة اهللع
مدة ساعة كامل ،وقد َتشعر باإلرهاق واإلهناك بعد أن
َهتدأ نوبة اهللع.
و َتتضمن ن��وب��ات اهللع ع��ادة بعض العالمات أو
األع��راض وهي (الشعور باهلالك املحدق أو اخلطر،
اخلوف من فقدان السيطرة أو الوفاة ،خفقان رسيع
التعرق الغزير ،االرتعاش أو االرجت��اف او
بالقلب،
ُّ
حُ
الق َشعريرة ،االختناق أو ضيق يف التنفس أو ضيق يف
احللق ،اهلبات الساخنة (البوخة) أو الباردة ،الغثيان،
مغص يف البطن ،أمل الصدر ،ال��ص��داع ،الدوخة أو
الدوار أو اإلغامء ،خدر األطراف أو اإلحساس بالوخز
والتنمل ،الشعور باالنفصال عن الواقع) ،وان أحد
أسوأ األمور بشأن نوبات اهللع هو اخلوف الشديد من
إصابتك بنوبة أخرى ،وقد َختشى التعرض لنوبات اهللع
لدرجة أنك َتتجنب بعض املواقف التي قد َحتدث فيها.

المضاعفات

للمرض عدة مضاعفات منها (اإلصابة بأنواع حمددة
من الرهاب مثل اخلوف من القيادة أو مغادرة املنزل،
املتكررة للمخاوف الصحية واحلاالت
الرعاية الطبية
ِّ
املرضية األخرى ،جت ُّنب املواقف االجتامعية ،املشاكل
يف العمل أو املدرسة ،االكتئاب واضطرابات القلق
واالضطرابات النفسية األخرى ،زيادة خماطر اإلقدام
عىل االنتحار أو األفكار االنتحارية ،إدمان الكحول أو
املواد املخدرة األخرى ،املشاكل املالية ،رهاب الساحة
الذي وهو جت ُّنب األماكن أو املواقف التي حُتس ِّبب القلق
َ
قدرتك عىل اهلروب أو احلصول عىل املساعدة يف
من عدم
حالة التعرض لنوبة اهللع مثال الطائرة والقطار والسفينة
واجلسور والسيارة واملصعد الكهربائي وجهاز فحص
الرنني املغناطييس واملالبس الضيقة واألماكن املغلقة
واملناطق املزدمحة وغريها) ،أو قد تعتمد املضاعفات
عىل وجود اآلخرين معك كي تستطيع مغادرة املنزل.
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واحــــــــــــة االحرار

كيف نتعامل مع
التطور املادي؟
عندما حي��ص� حُ
�ل ه��ن��اك ت��ط��ور وازده����ار يف
اجلوانب املادية والظواهر الدنيوية ينبغي أن
يكون ذلك التطور مرتافق ًا بالسمو والرتقي
يف اجلوانب اإليامنية الدينية نحن حمتاجون؛
فاقد اليشء ال يعطيه .يف واقع األمر عندما
ينظر اإلنسان إىل أع��امل السلف والعلامء
املاضني -الذين تركوا الدين وديعة بني
أيدينا -يشعر باخلجل ،لقد كانت أعامهلم
خمتلفة ع��ن أعاملنا ،لقد ت��غ� ّ�ريت ظ��روف
وتغري ن��وع العالقات بني الناس
زماننا،
ّ
مضافا إىل تأثري الثقافة غري اإلسالمية؛ يف
النهاية مهام كانت األسباب نجد ّ
أن احلالة
الروحانية اإليامنية التي كانت لدى السابقني
ضع َفت اليوم ،وتراجعت وأصبحت
قد حُ
هزيلة للغاية .عندما حيصل هناك تطور
وازده���ار يف اجل��وان��ب امل��ادي��ة والظواهر
الدنيوية ينبغي أن يكون ذل��ك التطور
مرتافق ًا بالسمو والرتقي يف اجلوانب اإليامنية
الدينيةّ ،
وإال ّ
فإن التطور يف اجلوانب املادية
لوحدها سوف يكون كوضع السكني احلادة
يف يد الرجل السكران؛ يستخدمها حيث
ال ينبغي وال جيوز .نعم بالتأكيد ال يمكن
للمسلمني أن حيرموا أنفسهم من التطور
والرقي املادي ،وال يمكنهم ّأال يستخدموا
التقنيات احلديثة؛ بل جيب عليهم أن يتزودوا
بالوسائل والتقنيات املتطورة؛ ولكن يف
مقابل ذلك ينبغي عليهم العمل -عرب بذل
اجلهد والتوسل -عىل تقوية وترسيخ القوى
اإليامنية واجلوانب اإلهلية يف أنفسهم ويف
جمتمعاهتم.
* من جواب لسامحة آية اهلل العظمى شبريي
الزنجاين عىل طلب جمموعة من الشباب
إلرشادهم أخالقي ًا /بترصف.
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م�شجد �شيان الكبري
يعدّ مسجد شيان الكبري الذي حُش ّيد سنة 762م يف عهد إمرباطورية تانغ،
وهو املسجد الوحيد يف العامل الذي حُنقش القرآن الكريم كام ً
ال عىل جدرانه.
وتصل مساحة املسجد إىل ( 12,000مرت مربع) ويقع يف احلي اإلسالمي
بمدينة شيان يف إقليم شنيش يف مجهورية الصني الشعبيةهدية من اإلمرباطور
الصيني للتجار املسلمني ،جدرانه من اخلشب العطري الثمني خمطوط عليها
املصحف بالكامل.
واحلي اإلسالمي يف شيان هو أكرب أحيائها وأقدمها حيث يسكنه مسلمو
الصني وفيه سوق كبرية مليئة بالسواح من كل البلدان العاملية.

�شاحب
"مفتاح الكرامة"
حممد الطاهر احلسيني
السيد ّ
السيد ّ
السيد ّ
حممد ابن ّ
حممد جواد ابن ّ
ّ
العاميل ،وينتهي نسبه إىل احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد ابن
اإلمام عيل زين العابدين(عليه السالم).
ولد عام 1164ه بقرية شقراء من قرى جبل عامل يف لبنان والتي
درس فيها ثم انتقل إىل كربالء املقدسة والنجف األرشف لطلب
العلم.
كان كثري االنكباب عىل مواصلة العلم ،ال يشغله عن ذلك شاغل
من مرض أو ضعف أو قلق ح ّتى يف ليايل األعياد وليايل القدر ،حيث
حُسئل عن أفضل أعامل ليلة القدر ،فقال« :االشتغال بطلب العلم
بإمجاع علامء اإلمامية».

مرقد �شفري الإمام
احل�شني م�شلم بن عقيل
(عليهما ال�شالم) ـ 1917

اأحاديث ماأثورة عن
الأربعينية
اأطول ن�شخة من القراآن الكرمي
حُك َ
شف يف اهلند عن نسخة جديدة من القرآن الكريم مكتوبة باخلط
اليدوي من قبل خياط وأوالده األربعة عىل نسيج قاميش يبلغ
طوله  3.1كيلو مرت ،لتعد األطول يف العامل.
حيث كان العمل «حل ًام طوي ً
ال» الزم اخلياط نوشاد والذي قال
أحد أبنائه كاذارشا موالوي «ان حلم أيب أن يكتب نسخة بخط
اليد من القرآن الكريم عىل القامش».
وق��ال موقع نيو إنديان إكسربس يف تقريره ،إن معلم القرآن
بمدرسة ثاربيا أكد أنه عرب عن رغبته منذ بضع سنني لكن ضيق
الوقت مل يسمح بإنجاز العمل ،مضيفا «وقررنا يف فرتة اإلغالق
بسبب كوفيد 19-أخذ العمل عىل عاتقنا».
وتابع« ،قمنا بحفر النص القرآين عىل لفائف القامش املتني التي
يبلغ سمكها  1.5بوصة عرضا تم حياكتها معا ،واستغرقت
الكتابة  111ساعة ،وعرشة أقالم خرضاء للعالمات و 40زجاجة
حرب ،يف حني تكلف املرشوع كله  20ألف روبية».
وأشار املوقع إىل أن أبناء نوشاد األربعة تعلموا القرآن الكريم
وال��دراس��ات العربية ومجيعهم يقوم بالتدريس يف خمتلف
املؤسسات.

 عن احلسني بن ثوير عن أيب عبد اهلل (عليه السالم)أنه قال « :يا حسني من خرج من منزله يريد زيارة قرب
احلسني بن عيل (عليهام السالم) ان كان ماشيا كتب اهلل
له بكل خطوة حسنة وحما عنه سيئة ،حتى إذا صار يف
احلائر كتبه اهلل من املفلحني املنجحني ،حتى إذا قىض
مناسكه كتبه اهلل من الفائزين ،حتى إذا اراد االنرصاف
أتاه ملك فقال :ان رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله)
يقرئك السالم ويقول لك :استأنف العمل فقد غفر
لك ما مىض» - .قال اإلمام الصادق (عليه السالم)
« :ان الرجل ليخرج اىل قرب احلسني (عليه السالم)
فله إذا خرج من اهله بأول خطوة مغفرة ذنوبه ،ثم مل
يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه ،فإذا اتاه ناجاه اهلل
تعاىل فقال :عبدي سلني اعطك ،ادعني اجبك ،اطلب
مني اعطك ،سلني حاجة اقضها لك .. ،وقال أبو عبد
اهلل (عليه السالم) :وحق عىل اهلل ان يعطي ما بذل»
 - .عن اإلمام الرضا (عليه السالم) ،قال« :ان لكل
امام عهد ًا يف عنق أوليائه وشيعته ،وان من متام الوفاء
بالعهد وحسن االداء زيارة قبورهم ،فمن زارهم رغبة
يف زيارهتم وتصديقا ملا رغبوا فيه كان ائمتهم شفعاءهم
يوم القيامة».
 61جملة االحرار اال�سبوعية
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مسابقة

ت�شر مركز كربالء للدرا�شات والبحوث يف العتبة احل�شينية املقد�شة دعوتكم للم�شاركة
ّ
يف (م�شابقة زيــارة الأربعني) ،لكتابة (الق�شة ،الرواية ،ال�شعر ،النرث) من خالل
امل�شاهدات التي يتم ر�شدها وانت يف طريقك لزيارة الإمام احل�شني (عليه ال�شالم) يف
ذكرى اأربعينيته املباركة.
�شروط امل�شاركة:
-1ان يكون النتاج الدبي مكتوبا وفق منهج علمي وباأبعاده الفنية والبداعية.
-2ان يتناول م�شاهد يف زيارة الأربعني املباركة معززا بال�شور.
-3ان ل يكون النتاج الدبي من�شورا من قبل.
-4ان يكون النتاج الدبــي من�شدا ب�شيغة  wordوير�شل اىل �شعبة الدرا�شات
التخ�ش�شية يف زيارة الأربعني عرب الربيد اللكروين zyarat40@gmail.com
 -5متنح النتاجات الأدبية الع�شرة الأوىل الفائزة ،جوائز قيمة و ُتطبع �شمن مو�شوعة
زيارة الأربعني املباركة.

