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راية السواد تعلن بدء مراسيم عاشوراء..

استقباال لشهر المحرم  معالم المدينة 
المقدسة تتشح بالسواد

ما هو موقع ثورة االمام الحسين )عليه السالم( فينا؟ 

ُربَّ ضاّرٍة.. نافعٌة!

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

صحيفة إندونيسية تستذكر بطوالت
 السيدة زينب )عليها السالم(

السيد إبراهيم المجاب )رضوان اهلل تعالى عليه(
أول علوي سكن الحائر الحسيني 

وآثر االستيطان في كربالء

قسم الخطابة الحسينية في العتبة المطهرة..
مساٍع فكرية وتوعوية في خدمة القضية الحسينية

بتقنيات وأجهزة طبية عالمية
مؤسسة وارث الدولية 

لمعالجة األورام مشروع يشهد النور 

اشد ساعات ابن آدم

»أشد ساعات ابن آدم ثالث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، 
والساعة التي يقوم فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدي اهلل 

تبارك وتعالى فإما إلى الجنة وإما إلى النار«
علي السجاد )عليه السالم(  - آمالي الصدوق - ج 1 ص 59 



مدير التحرير  
حسين النعمة

 رئيس التحرير
طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

ضياء االسدي

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

حسنين الزكروطي

أحمد الوراق

فالح حسن

عيسى الخفاجي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  صللالح   - الللعللوادي  رسلللول 

حسنين الشرشاحي - خضير فضالة

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

لعله من المفيد للدخول في أجواء هذا الموسم الرباني في 
شهري محرم وصفر أن نبدأ بهذا السؤال الحيوي، السيما 
ونحن بصدد اإلحياء لطقوس ومراس������م عاشوراء الحسين 
عليه الس������ام، تقرّبًا هلل تعالى وأهل بيت������ه األطهار عليهم 
الس������ام، ومواساة لصاحب المصاب والمعزى األول الحجة 

المنتظر عجل اهلل تعالى فرجه الشريف.
فماهي عظمة موسم عاشوراء؟  

ال ش������ك إن موسم عاشوراء هو موسم كل المواسم.. الروح 
النابضة فيها، فليست هنالك محددات لهذا الموسم ليمكننا 
حصره������ا بمكان أو زمان محددي������ن، كونه ثورة حق ضد 
كل باطل، فأينما حّلت بركات عاش������وراء الحسين عليه 
الس������ام، ومبادئ وقيم طف كرباء المقدس������ة، أو قامت 
حركة اصاحية بإسمهما في مشارق األرض أو مغاربها؛ 

أزهرت تلك الحركة وانتصرت وجاءت بالمعجزات.
إذ ل������م يحدث بالتاريخ قبل ملحم������ة كرباء وال بعدها أن 
تكون األحقية المطلق������ة من جانب في مواجهة مع الباطل 
من الجانب اآلخر، مثلما تجس������د ذلك في واقعة كرباء.. 
حيث إن اإلمام الحسين عليه السام ألقى كل الحجج على 
اعدائه من أجل إخراجهم من ش������راك الش������يطان، ودخول 

واحة التوبة واإليمان، إاّل إنهم اصرّوا معاندين الحق.
أخيرًا، وكما إن هذه المناسبة الجليلة، ليس لها مكان أو 
زمان محددان، فهي كل أرض وكل زمان، كذلك ليس 
لها أن������اس معنيون بإحيائه������ا دون اآلخرين كونها ملحمة 
إنسانية خالدة، تعنى باإلنسان بما هو إنسان فحسب، فمنذ 
وقوع معركة الطف على أرض كرباء؛ صارت وستبقى 

منارًا ومثا أعلى لكل األحرار في العالم.

اأيَن تكمُن عظمُة عا�شوراَء؟
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي ل سعيد زميزم

عقيل عبد االمير - افتخار الصفار

حنان الزيرجاوي 

a h r a r .w e e k l y . i q @ g m a i l .c o m



املدارس  لشعبة  التابع  الدينية  للعلوم  السبطني  مركز  أقام 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  قسم  يف  الدينية 
ندوة ثقافية دينية، حتت عنوان )اإلعالُم سالٌح ذو حدين(، 

يف ناحية الشايف بقضاء الدير يف حمافظة البرصة.
)عليه  احلسن  االم��ام  مركز  مع  بالتعاون  الندوة  وُأقيمت 
السالم( الثقايف ضمن برنامج )الفقه بني الناس( الذي يقيمه 
مركز السبطني يف عموم املحافظات العراقية وعىل طيلة أيام 

السنة، وتضمن عدة فقرات.
وناقش السيد عباس الالوندي حمارض الندوة ما هو نافع وما 
الدقة  هو الضار إعالميا، مبينا للحارضين دور املجتمع يف 

بالتعامل مع االخبار ونقلها بشفافية.
كام وشهدت الندوة حضوا ر واسعا من املثقفني واملسؤولني 

يف تلك املنطقة.
القائم يف قضاء  وعىل صعيد متصل وبالتعاون مع مؤسسة 
الدينية  للعلوم  السبطني  مركز  أق��ام  البرصة  شامل  القرنة 
املواطنني  أسئلة  عن  لإلجابة  الناس(  بني  )الفقه  برنامج 

الدينية املتنوعة، متضمنا عدة فقرات كان بينها جملس عزاء 
حمارضة  وبعده  اخلفاجي  ميثم  الشيخ  احلسيني  للخطيب 
منتظر  للشيخ  واملجتمع(  الفرد  عىل  الصالة  )آثار  بعنوان 
العيساوي حتدث فيها عن معنى الصالة ومفرداهتا وتطرق 
يف  وأثرها  الصالة  فضل  يف  والروايات  اآليات  من  جلملة 

قبول األعامل والتوفيق.

يف  اهلندسية  املشاريع  قسم  يواصل  تبلغ)2500(م2  بمساحة 
العتبة احلسينية املقدسة تشييد مستشفى وارث االنبياء العام يف 
حمافظة املثنى حيث بلغت نسبة االنجاز 60% من مراحل انجاز 

املرشوع.
رضا  حسني  املهندس  املشاريع  قسم  رئيس  خصه  ترصيح  ويف 
االنبياء  وارث  »مستشفى  ان  فيه  قال  )االح��رار(  ملجلة  مهدي 
طوابق  ثالثة  من  يتكون  املثنى  حمافظة  يف  تشييده  نواصل  الذي 

وبسعة رسيرية للمستشفى )150( رسيرا«.
الطوارئ  قسم  هي:  أقسام  عدة  اىل  مقسم  »املستشفى  أن  مبينا 
وقسم االشعة والسونار، وقسم العيون، وقسم للغسل الكلوي، 
وقسم  االستشاريات،  وقسم  الناظور،  وقسم  املخترب،  وقسم 
العمليات وصاالت  العامة، وقسم  للقسطرة، وقسم اخلدمات 

.»Vip الوالدة
وتابع مهدي: »ان االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة أولت 
واحلالية،  السابقة  الفرتة  خالل  الطبية  باملشاريع  كبريًا  اهتاممًا 

املتويل الرشعي  املقدسة وحسب توجيهات  العتبة  حيث قامت 
تشييد  بمواصلة  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  هلا 

مستشفى وارث االنبياء العام  يف حمافظة املثنى«.

ندوات وانشطة ثقافية متنوعة لمركز السبطين في البصرة 

مستشفى عام في المثنى تعلن العتبة الحسينية عن تشييده
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أعلن قسم املشاريع اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية املقدسة عن مواصلته 
يف إنشاء )جممع الديار الطيبة( التابع ملؤسسة اإلمام الرضا )عليه السالم( 
اخلريية السكان وإغاثة الفقراء التابعة ملمثلية سامحة السيد السيستاين )دام 

ظله الوارف( وقد بلغت نسبة انجازه %50. 
ومرشوع جممع الديار الطيبة السكني الذي تبلغ مساحتِه )37 دونام( يقع 
و مدرستني  دارا،  ويتألف من )324(  املقدسة،  مدينة كربالء  يف جنوب 
وساحتني من املالعب اخلامسية، ومطعم، و أسواق، ومستوصف بمساحة 
باملجمع  حتيط  ذلك  عن  فضال  )500(م،  بمساحة  ومسجد  )550(م2، 
املساحات اخلرض )احلدائق( وبلغ عددها ثالث حدائق من مجيع اجتاهاته 
التي  اجلليلة  يتناسب مع اخلدمات  مما  الناظرين  منظرا مجيال يرس  وتعطي 

تقدمها املمثلية للعوائل  الفقرية  واملتعففة.
وجتدر االشارة اىل أن اعامل البناء يف جممع إسكان عوائل الفقراء متواصلة 
لتشييد الدور السكنية بمساحة إمجالية للدار الواحد تبلغ )140م2( بواقع 
تتكون  فيام  )120م2(،  تبلغ  للبناء  الفعلية  واملساحة  17.5(م،   ×  8(
الوحدة السكنية من غرفتني، وصالة، وغرفة استقبال، وجمموعة صحية، 

باإلضافة إىل احلديقة واملرأب.

عجلة مشروع )شبابنا( 
تدور من جديد

نسب انجاز جديدة 
في مجمع الديار الطيبة السكني للفقراء

بالشباب  اخل���اص  شبابنا  م���رشوع  ضمن 
ال��ري��ايض م��ن م��رت��ادي امل��ق��اه��ي وت��ارك��ي 
التابع  الشباب  الدراسة، استأنف مركز رعاية 
العتبة احلسينية  البرشية يف  املوارد  تنمية  لقسم 
الشبابية  الرحالت  تسيري  برنامج  املقدسة 

للمراقد املقدسة يف خمتلف حمافظات العراق. 
الشباب  م��ن  جمموعة  امل��رك��ز  واس��ت��ه��دف 
اقامها  التي  الرياضية  البطوالت  املشاركني يف 

املركز ضمن نفس املرشوع. 
املركز  يف  الرياضية  االنشطة  مسؤول  ورصح 
االستاذ )عيل عباس( قائال: »تضمن الربنامج 
االرشف  النجف  مدينة  اىل  شبابية  رحلة 
للزيارة والدعاء عند رضيح اإلمام عيل )عليه 
التوعوية  الدينية  املحارضة  ثم  ومن  السالم(، 
نفوس  يف  إجي��ايب  ص��دى  تركت  االرش��ادي��ة 

الشباب.«
فكرية  مسابقة  إقامة  الربنامج  »ختلل  مضيفا: 
اىل  اهل��داي��ا  ومنح  ال��ط��ري��ق،  اث��ن��اء  عقائدية 
اختتم  ثم  الصحيحة،  االج��اب��ات  اصحاب 
الالعب  اكاديمية  مع  ودية  بمباراة  الربنامج 

نور صربي«.
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 28/ ذو احلجة/1440هـ املوافق 2019/8/30م :

اعداد:حيدر عدنان

اهيا االخوة واالخوات..
ها نحن نقرتب من موسم عاشوراء مع اقرتاب موسم عاشوراء 
قّربت  فيها  التاريخ،  مر  انسانية عىل  فجيعة  أعظم  نستذكر  حيث 
تلك االرواح القدسية انفسهم قربانًا من اجل حفظ مبادئ انسانية 
معاناة  من  رافقها  ما  مع  االنسانية  والكرامة  واحلرية  العدل  يف 
انسانية قّل نظريها يف التاريخ والتي مّرت هبا نفوٌس يف قمة الطهر 
االيامن  وهلذا  الفطرة  وهلذه  الدين  هلذا  ان حتفظ  اجل  من  والعّفة 

جوهره ونقاوته.
املوسم موسم عاشوراء  هذا  اقرتاب  مع  االخوة واالخوات  اهيا 
ُنبقي  ان  لنا  يمكن  لنا وكيف  يتسنى  هنا: كيف  تساؤل مهم  يأيت 
العقائدية  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ثورة  معطيات  ونجدد 
والرتبوية واالخالقية واجلهادية؟ كيف يمكن ان ُنبقي تأثري تلك 
املعطيات عىل انفسنا وعىل واقعنا بحيث نستطيع من خالل هذه 
ُنديم  وان  السالم(  )عليه  االمام  من  نقرتب  ان  والتجديد  التأثري 
احلسني  االم��ام  هبا  ضّحى  التي  واملبادئ  االه��داف  تلك  حتقيق 

)عليه السالم( يف أعظم فجيعة انسانية عىل مّر تاريخ االنسانية؟
تراكم  بسبب  مّنا  واملجتمع  منا  الفرّد  واالخ��وات  االخ��وة  اهيا 
الذنوب عىل القلوب هذه العبودية للدنيا والذات واالهواء يبتعد 
احلسني  االمام  عن  ويبتعد  واملبادئ  والقيم  الدين  عن  تدرجييًا 
)عليه السالم( وعن مبادئه وقيمه واخالقه، يأيت موسم عاشوراء 
علينا ان نستثمر ذلك االستثامر الذي أراده االمام احلسني )عليه 
السالم( واالئمة عليهم السالم من اجل ان ُنبقي ذلك التأثري لثورة 
االمام احلسني )عليه السالم( عىل انفسنا وعىل واقعنا املرير لكي 

نغريُه نحو األفضل ونحو ما ُيبه االمام احلسني )عليه السالم(.
شهور متّر علينا وحّبنا للدنيا وذنوبنا ومعاصينا وابتعادنا عن هنج 
الذنوب  من  الرتاكم  وهذا  السالم  عليهم  االئمة  وهنج  تعاىل  اهلل 
واملعايص والرين عىل القلوب والعبودية للدنيا واالهواء والتسلط 
وغري ذلك من هذه االمور ُتبعدنا عن االمام احلسني )عليه السالم( 
هذا التساؤل يأيت اخواين يف هذا املوسم كيف نحيي هذه املبادئ؟
نذكرها ولكن ال يسع  اخواين هناك تسع وصايا ومبادئ  التفتوا 

الوقت يف هذه اخلطبة ان نذكرها بأمجعها سنذكر بعضًا منها.
أوالً : 

البد من حتديد طبيعة املسؤولية واملوقف جتاه التحديات واملشاكل 
واالزمات الثقافية واملبدئية والقيمية التي يمّر هبا جمتمعنا.. كيف 
نحدد  كيف  احلسينية؟  الثورة  إلحياء  املهام  يف  االولويات  نحدد 
طبيعة الوظيفة واملوقف املطلوب مّنا جتاه هذه التحديات واملشاكل 
ان  البد  واالخالقية؟  والثقافية  الدينية  هويتنا  هتدد  التي  اخلطرية 
تكون لنا بصرية ووعي يف امور ديننا ويف ما هية املبادئ املهمة التي 
امهية  هلا  ومبادئ  وظائف  هناك  احلسينية،  الثورة  يف  األولوية  هلا 
كربى وأولوية وهناك امور اخرى هلا مرتبة ثانوية.. التفتوا اخواين 

سأذكر مثاال من هذه االمثلة:
االمام احلسني )عليه السالم( يقول: انام خرجت لطلب االصالح 
املنكر.. خرجت  باملعروف وأهنى عن  آمر  أن  أريد  أمة جدي  يف 
هذا  أؤدي  أن  أري��د  خرجت  وان��ام  للدنيا  وال  للرئاسة  طلبًا  ال 
اهيا  التفتوا  ولكن  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  الواجب 
املؤمنون واملؤمنات ان هذا الواجب ال تفهموا من كالمي ان هذا 
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اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد )714( 

/ اخلمي�س5/ حمرم احلرام/1441هـ 

املوافق 2019/9/5م

الواجب ُملقى عىل عاتقي فقط وعىل عاتق اخلواص من اصحايب 
الناس  انتم اهيا الشعب واهيا اجلامهري وعامة  ُاريد ان استنهضكم 
هذا  فقط،  يب  حمصورًا  ليس  فالواجب  هذا  بقويل  استنهضكم 
الواجب البد ان يؤدى عىل مستوى االداء اجلامهريي والشعبي.. 
نخاطبكم هبذه اللغة لغة العرص، هذا الواجب البد ان يؤدى عىل 
مل  اين  ُابني  وانا  هذا  كالمي  والشعبي..  اجلامهريي  االداء  مستوى 
واحلساس  املهم  الواجب  هذا  اؤدي  ان  ُاريد  ورئاسة  دنيا  اطلب 
واخلطري ولكن افهموا من كالمي ان هذا الواجب ليس ملقى عىل 
ان  يف  الشعب  وعموم  اجلامهري  عاتق  عىل  ُملقى  بل  فقط  عاتقي 

يؤدوا هذه املهمة.
اآلن نأيت اىل واقعنا وحارضنا كيف نتعامل مع هذه املفردة واداء 
هنا  فنقول  واالزم��ات  التحديات  هبذه  نمرُّ  حينام  الواجب؟  هذا 
الفحشاء  من  اشكاله  بمختلف  والفساد  املنكرات  تنترش  حينام 
وحينام  االبرياء  ارواح  تزهق  وحينام  والنميمة  والبهتان  والكذب 
حق  وجه  بغري  واخلاصة  العامة  االم��وال  عىل  االستحواذ  ينترش 
او  قانوٍن  من  رادع  هناك  يكون  ان  غري  من  الرشوة  تنترش  وحينام 
دون  من  الرشوة  هذه  تنترش  وحينام  ضمري...  او  قيم  او  اخالق 
خجل وال حياء وحينام ينترش اكل الربا من دون رادع وال خجل 
وال حياء ثم بعد ذلك شاهدوا بأعينكم ماذا نرى يف بعض االماكن 
الفضائية  والقنوات  الصحف  من  االعالم  وسائل  يف  نقرأ  وماذا 

والوسائل االخرى..
حينام يتجرأ اهل الفسق والفجور بأن يرتكبوا املنكرات امام املأل 
وال رادع هلم من قانون او ضمري او اخالق بل يامرسون املنكرات 

من دون خجل وال حياء وليس هناك رادع هلم من عامة اهل الدين 
وغريهم.

ماذا تقرأون يف الصحف هذه األيام؟ وماذا تشاهدون يف وسائل 
ان  غري  من  وعلنًا  جهرًا  ُترتكب  التي  املنكرات  هذه  االع��الم؟ 
يكون هلا رادع ابدًا وُترتكب من دون خجل وال حياء وتنترش هذه 
االمور.. ماذا تتصورون اذا اردنا ان ُنطبق مبادئ الثورة احلسينية؟ 
عن  بالردع  قوموا  اخلواص  انتم  الدين  اهل  انتم  يتصور  البعض 
التفتوا  االمور.. حينئذ  العامة هبذه  لنا نحن  ُشغل  امُلنكر وال  هذا 
اخواين اىل هذه العبارة حينام نرى هذا الواقع امامنا وُترتكب هذه 
املنكرات ويتجرأ اهل الفسق والفجور وُترتكب هذه املنكرات من 
الدين حينئذ  اهل  الناس ومن عامة  غري رادع وال نكري من عامة 
والقانونية  الرشعية  بأساليبه  املنكر  عن  النهي  عىل  العمل  يكون 
الصادق لإلمام احلسني )عليه  الوالء واالنتامء  من اجىل مصاديق 
السالم( ومن دون ذلك يكون هذا والء كاذبا وانتامء كاذبا لإلمام 

احلسني )عليه السالم(.
احلسينية..  القضية  وجوهر  حلقيقة  فهمنا  يكون  ان  ينبغي  هكذا 
بأّم  شاهدنا  حينام  ال��والء..  صدق  عىل  مثااًل  اخواين  لكم  واذكر 
أعيننا الحظوا اخواين اداء الواجب عىل مستوى االداء اجلامهريي 
بأّم  شاهدنا  حينام  اخلواص  مستوى  عىل  االداء  وليس  والشعبي 
الدين  لنرصة  والشعبية  اجلامهريية  االستجابة  كانت  كيف  اعيننا 
ُاكلها  أتت  كيف  العراق  عن  الكفائي  الدفاع  فتوى  يف  والوطن 
وصدق  الوالء  حقيقة  عىل  عظياًم  تارخييًا  شاهدًا  سجّلت  وكيف 

االنتامء لإلمام احلسني )عليه السالم(.



الوطن  محاية  تكفي...هذه  ال  لوحدها  فتوى  اخ��واين  الحظوا 
ومحاية الدين ومحاية املقدسات ومحاية االعراض بشيئني: بفتوى 
من  ليست  واالستجابة  واملقدسات  العراق  عن  الكفائي  الدفاع 
أداء  يف  الشعبية  اجلامهريية  االستجابة  هذه  بل  فقط  اخل��واص 
التارخيي  الشاهد  ذلك  سّجل  الذي  هو  الكفائي  الواجب  هذا 
واالنتامء  الوالء  ِصدَق  استجابوا  الذين  هلؤالء  ان  عىل  العظيم 
لإلمام احلسني )عليه السالم( هكذا نريد ان نتحدث عن االمام 
احلسني )عليه السالم( حينام يقول انام خرجت لطلب االصالح 
يف اّمة جدي ُيريد ان يقول انا نعم من اخلواص انا االمام املعصوم 
والفساد  املنكر  بوجه  اقف  وان  الوظيفة  هذه  ألؤدي  خرجت 
استنهضكم  انني  معناه  كالمي  هذا  ولكن  واالنحراف  والظلم 

)أما من نارص ينرصنا( ما معنى ذلك؟ 
هذا واجب أؤديه وعليكم اهيا اجلامهري واهيا الشعب وعامة الناس 
يا من لكم الغرية عىل دينكم ووطنكم هذا كالمي يستبطن انني 
استنهضكم ألداء هذه املهمة وهذا الواجب، كام ان فتوى الدفاع 
الكفائي خرج اخلواص وخرجت اجلامهري وعموم الشعب فأّدوا 
شاهدًا  التاريخ  يف  ُسّجل  قد  ذلك  وكان  الكفائي  الواجب  هذا 
انتامئهم ووالئهم  ايامنيًا تارخييًا عظياًم عىل ان هؤالء صادقون يف 
وهؤالء فهموا ووعوا حقيقة وجوهر القضية احلسينية فخرجوا 
ودينهم  وطنهم  محاية  سبيل  يف  بأنفسهم  ويضحون  جياهدون 

واعراضهم ومقدساهتم.
افهموا وعوا حقيقة وجوهر القضية احلسينية.. أداء هذا الواجب 
مستوى  عىل  املنكر  عن  والنهي  الفساد  ومكافحة  االصالح  يف 
االمام  ث��ورة  يف  جوهرية  قضية  واجلامهريي(  الشعبي  )األداء 
هذا  ون��ؤدي  ونعي  نفهم  بأن  إحياؤها  السالم(  )عليه  احلسني 
يكون هناك صوت يرصخ يف  وان  املنكر  النهي عن  الواجب يف 
حقيقة  نفهم  هكذا  والفساد..  والفسوق  والفجور  املنكر  وجه 

وجوهر القضية احلسينية.
الثقافية  اهلوية  عىل  احلفاظ  وهو  اليه  نحتاج  الذي  اآلخر  اليشء 
االيام  هذه  يف  شبابنا،  خصوصًا  ملجتمعنا  واالخالقية  والدينية 
الثقافية  هويتهم  طمس  يف  شبابنا  ع��ىل  احل��م��الت  ت��زاي��دت 
واالخالقية والدينية وغري ذلك من االمور.. ما يعنينا يف ان نفهم 
بكل  ونعمل  احلمالت  هلذه  نتصدى  ان  احلسينية  القضية  جوهر 
وعموم  باخلصوص  شبابنا  هوية  عىل  احلفاظ  اجل  من  جهودنا 
أبنّي  أن  وأود  والدينية..  والوطنية  الثقافية  اهلوية  هذه  املجتمع 
من  الكثري  لدهيم  اآلن  شبابنا  ان  البعض  يقول  قد  مهمة  مسألة 
حياتية  بظروف  ويمرون  واملشاكل  واالزم��ات  واملِحن  املعاناة 
وصعبة  معقدة  نفسية  ظروفا  ويعيشون  وقاسية  صعبة  معيشية 
وهم يف حالة من االحباط النفيس وفقدان االمل هذا أمر ُيشغلهم 
عن احلفاظ عىل اهلوية الثقافية والوطنية واالخالقية.. نعود اآلن 
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اخواين كيف نستطيع ان نربط هؤالء الشباب بالقضية احلسينية؟ 
طبعًا هذا األمر معني بِه اجلميع.. كيف نستطيع ان نربطهم بشباب 

القضية احلسينية؟
يف  قاتلوا  الذين  الشباب  أراجيز  أراجيزهم  الشباب  اىل  اآلن  نأيت 
يفهمُه  كان  بام  نعّرفهم  ان  علينا  منها؟  نفهم  ماذا  الطف  معركة 
قاتلوا يف  الذين  الشباب  ايضًا  قاتلوا واآلن  الذين  الشباب  هؤالء 
بّينا شاب  الشباب كام  العراق..  احد  الكفائي عن  الدفاع  معركة 
صغري يف اجلامعة وكان ابوه متمكنًا اهلل تعاىل ُمنعام عليِه.. أراد ان 
يثنيه عن الذهاب اىل القتال، قاَل لُه أيب هل ُتريد مّني ان ابدل اجلنة 
بقطعة من احلديد؟! التفتوا اخواين هذا الشاب الصغري طالب يف 
اجلامعة وهو ما يزال يف مقتبل العمر ابوُه من حبه لُه أراد ان ُيثنيه 
عن الذهاب اىل القتال، الحظوا هذه املقولة لُه تعكس فهمُه حلقيقة 

احلياة احلقيقية.. ُتريد مّني ان ُابدل اجلّنة بقطعة من احلديد؟!
انُه عليِه ان يسعى لينال  ربام البعض من الشباب يفهم احلياة عىل 
وظيفة شهادة جامعية وزوجة ومال وسيارة وترف يف احلياة.. نعم، 
هذا مطلوب بمقدار، ولكن علينا ان نفهم ما هي احلياة األسمى 
واحلياة احلقيقية التي جيب علينا ان نبحث عنها لتحقق لنا السعادة 
والرخاء والسعادة والكامل الذي نتمناه احلياة احلقيقية ال الزائفة.. 
وهذا  السالم(  )عليه  احلسني  ث��ورة  شباب  مقولة  من  نفهم  كام 
نتصدى  ان  علينا  بأنفسهم..  وضحوا  قاتلوا  ممن  وأمثالُه  الشاب 
نسعى  ان  علينا  التي  احلقيقية  احلياة  ما هي  الشباب  لُنفهم هؤالء 
الوطنية  اهلوية  قيمة  هي  وما  االخالق  قيمة  هي  وما  اجلها؟  من 
والدينية وما هي قيمة االخالق وما هي قيمة سمو املثل واملبادئ 

والقيم يف حياة االنسان؟
اآلن،  املهمة  تقوم هبذه  التي  اجلهات  العديد من  االن  نعم، هناك 
الشباب  خريًا..  تعاىل  اهلل  جزاهم  جهودهم  عىل  ونثني  نشكرهم 
وتطمس  الشباب  هؤالء  ُتفتن  التي  اجلذابة  الوسائل  هبذه  اآلن 
يف  وحتى  وقيمهم  واخالقهم  مبادئهم  عن  وحترفهم  هويتهم 
الشباب  من  كم  اخواين  انظروا  اخلارجي..  ومظهرهم  عاداهتم 
العادات  عن   ً اخلارجي! فضال  بمظهرهم  ُطمست هويتهم حتى 
اىل  عنها  وانحرفوا  انرصفوا  التي  واملبادئ  واالخ��الق  والقيم 
مبادئ واخالق وثقافات غريبة عن جمتمعنا وبعيدة عن هويتنا.. 
هناك محلة مع الشباب حلرفهم عن مبادئهم الدينية وااليامنية نحو 
االخالق  يف  العظيمة  اهلوية  هذه  حرف  ونحو  دين  والال  االحلاد 

والقيم واملبادئ التي نادى هبا االمام احلسني )عليه السالم(.
ماذا علينا امام هذا التحدي؟؟

احلسني  االم��ام  وقيم  ومبادئ  احلسينية  للثورة  اإلحياء  هو  هذا 
)عليه السالم( متى ما كانت لنا جهود يف أن نحفظ هلؤالء الشباب 
املال  الدينية واالخالقية واملبدئية والقيمية وننشغل ببذل  هويتهم 

واجلهود وخمتلف الوسائل من اجل ان نحفظ هلم هويتهم الدينية 
والوطنية واالخالقية حينئذ نقول نحن صادقون يف انتامئنا ووالئنا 
لإلمام احلسني )عليه السالم( ونحن صادقون يف إحيائنا لفجيعة 
االمام احلسني )عليه السالم(.. هذه االمور التي هلا االولوية علينا 
وحقيقتها  وجوهرها  بأمهيتها  أنفسنا  وُنشعر  االعتبار  نعطيها  ان 
اجلهود  وبذلك  االهتامم  من  املزيد  وُنعطيها  حياتنا  يف  وخطورهتا 
واملال، هذا واحد من االولويات يف الوظائف التي علينا ان نؤدهيا 
والتفتوا اخواين هناك أولويات وهناك وظائف ومهام تأيت يف مرتبة 
هذه  وصايا  تسع  هناك   .. الثانية  التوصية  هذه  املرتبة..  هذه  بعد 
االوىل والثانية نبنّي فيها ُنريد منكم وعيًا ونريد منكم فهاًم حلقيقة 
وانتبه  التفت  صادقًا  حسينيًا  تكون  كي  احلسينية  القضية  وجوهر 
وافهم وِع ما هي حقيقة هذه املبادئ والثورة احلسينية وكيف تكون 
مواليًا حقيقيًا وحسينيًا صادقًا لإلمام احلسني )عليه السالم( وقد 

رضبنا لكم األمثلة يف ذلك فليكن هؤالء قدوة لكم. 
ومبادئها  احلسينية  الثورة  نحيي هذه  ان  يوفقنا  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
كام ُيب اهلل تعاىل والنبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وآله االطهار 
انه سميع جميب واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله 

الطيبني الطاهرين.

ثنا عن الثورة الحسينية 
ّ
لو تحد

الخالدة، فإن اإلمام الحسين 

)عليه السالم( أراد من نهضته 

وطلبه لإلصالح أن نأمر بالمعروف 

وننهى عن المنكر، وكأنه يقول 

لنا بلغة العصر: إن هذا الواجب 

ليس ملقى على عاتقي فقط 

وعلى عاتق الخواص من أصحابي، 

أنا أريد أن استنهضكم أنتم أيها 

الشعب وأيتها الجماهير وعامة 

الناس.. استنهضكم بقولي 

 بي 
ً
هذا.. فالواجب ليس محصورا

ى 
ّ
فقط، هذا الواجب البد أن يؤد

على مستوى األداء الجماهيري 

والشعبي..
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راية السواد تعلن بدء مراسيم عاشوراء..

استقباالً لشهر المحرم  معالم المدينة المقدسة تتشح بالسواد

مع بداية كل سنة هجرية تكون لسلسلة 

من اقس���ام العتبة الحسينية المقدسة 

اعمال مختلفة تس���تعد بها الس���تقبال 

ش���هري االح���زان )محرم الح���رام وصفر 

الخير( لتقديم افض���ل الخدمات للزائرين 

ولصاحب المصاب االمام الحسين واخيه 

ابي الفضل العباس )عليهما الس���الم( 

واه���ل بيت���ه واصحابه الك���رام والمعزى 

صاح���ب االم���ر والزم���ان الحج���ة المنتظر 

)عجل الله تعالى فرجه الش���ريف( ومن 

هذه االقس���ام )قس���م الصيانة وقسم 

االعالم وقس���م الشؤون الفكرية( في 

العتب���ة المقدس���ة حي���ث تش���ترك تل���ك 

االقسام الثالثة بمهمة هي االحب الى 

قل���وب المؤمني���ن الذين اعت���ادوا عليها 

مع قدوم هذين الش���هرين، وهي نشر 

الس���واد داخل وخ���ارج العتبة الحس���ينية 

المقدسة.

تقرير: ضياء االسدي - تصوير : خضير فضالة
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تتعرف  ان  )االح��رار(  عىل  املوضوع حرصت جملة  عن هذا 
هلذه  االستعدادات  وطبيعة  الثالثة  االقسام  به  تقوم  ما  عىل 
عيل  شاكر  حممود  مع  اوهل��ا  ك��ان  ل��ق��اءات،  هلا  وك��ان  املهمة 
قائاًل:  وحدثنا  والتطريز  واخلياطة  الدوشمة  ورشة  مسؤول 
اهنم  وهو  االع��الم  قسم  من  بإيعاز  تكون  لنا  العمل  »بداية 
يتكلفون بتحضري عدة احاديث واقوال فيام خيص احلث عىل 
زيارة االمام احلسني )عليه السالم( تتحول اىل شعبة التحقيق 
العبارات  تلك  تأخذ  بدورها  الفكرية وهي  الشؤون  يف قسم 
ليتم  اخلطاطني  اىل  تتحول  ثم  ومن  مصادرها  من  للتحقق 
القياسات  ونعمل عىل  تصاميم  عبارة عن  الينا  خطها لرتجع 

الالزمة هلا وحتديدها كون القياسات يف داخل الصحن متوفرة 
الينا  ترد  التي  النصوص  لدينا ولنا معرفة كاملة هبا وبحسب 

ومثاًل اين سيكون هذا النص من غريه«. 
احلاسوب  اىل  تتحول  التصاميم  مرحلة  »بعد  عيل:  واضاف 
الكلامت  رس��م  برامج  وه��ي  عليها  نعمل  التي  وال��ربام��ج 
واحلروف ليتم بعد ذلك الرسم عىل املاكنة الليزرية اما اليدوية 
بعد  ومن  الثاين  القامش  عىل  تنطبع  والبصمة  بصامت  فتكون 
الطباعة تتحول تلك البصمة من القوالب املوجودة اىل القامش 
واملّنة ويتم التحويل اىل جمموعة التخريم ويتم قصه بالكاوية 
وهنا تكون كلامت خمرمة يتم تثبيتها عىل القامش االسايس وهو 

راية السواد تعلن بدء مراسيم عاشوراء..

استقباالً لشهر المحرم  معالم المدينة المقدسة تتشح بالسواد
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اللون االسود، وهبذا عملنا هنا نموذجني وهو كل من القامش 
الالصق والذي يتم تصنيعه بالورشة وهذا النوع يلصق عىل 
الالفتة  وتكون  العبارات  هو  الذي  والستن  املقدف  القامش 
عبارة عن قامش الصق يتم لصقه بكبس حراري ومنه يثبت 
ومن بعد التطريز يثبت بواسطة املكائن )الرباتو( ومن بعده 

يتم كي الالفتات لتكون جاهزة للتثبيت داخل الصحن«.
السنة )1442ه�(  باألعامل هلذه  البدء  »وقت  واوضح عيل: 
ابتدئ يف شهر رجب االصب، واما نوعية اخلطوط  كان قد 
اخلط  وهو  الكويف  )اخلط  من  كل  وهي  هبا  العمل  تم  التي 
املكتوب به راية يا حسني وكذلك العمل بخط الثلث والنسخ 

وهو اخلط الذي تكون يف اللوحات التي تثبت يف االواوين 
وهو خط القرآن الكريم(، موضحًا ان كل السواد الذي يتم 
املناطة  االعامل  ضمن  من  كون  )2000م2(  من  اكثر  نرشه 
بورشة الدوشمة واخلياطة والتطريز سواد منطقة بني احلرمني 

الرشيفني وتقريبًا يصل اىل)1800م2(«.
واشار: ان هذه السنة قد قامت كوادر الشعبة بعمل الفتات 
الزينبي بواقع )8( الفتات ذات حجم كبري ترتاوح  التل  اىل 
صغرية  الفتات  مع  )1.5(م  وبارتفاع  )6-8م(  قياساهتا 
 –  2.5( بني  ما  ترتاوح  وبقياسات  الفتات   )10( وعددها 
)200م2(،  يبلغ  اسود  قامش  مع  )1م(  وبارتفاع  3.5م( 
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العتبة املقدسة  مبينًا ان الشعبة قد جهزت ايضًا اغلب اقسام 
الزائرين  مدن  ابرزها  اخلارجية  املواقع  اىل  اضافة  بالسواد 
االمام  سفري  جممع  اخلدمي،  الشهداء  سيد  جممع  الثالث، 

احلسني )عليه السالم( الطبي«.
يف  االعالم  قسم  رئيس  معاون  كاظم  عيل  حسن  حتدث  فيام 
يف  االعالم  قسم  افتتاح  بداية  »منذ  املقدسة:  احلسينية  العتبة 
قسم  عاتق  عىل  كان   2003 عام  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة 
شهر  ختص  التي  والنصوص  االحاديث  كافة  هتيئة  االعالم 
البكاء  فضل  احلسني،  االمام  زيارة  )فضل  من  احلرام  حمرم 
املأتم ولبس  إقامة  السالم(، فضل  )عليه  االمام احلسني  عىل 

السواد(«.
حمرم  بشهر  الدخول  قبل  السواد  نرش  »يتم  اجلبوري:  وتابع 
احلرضة  تكون  احلرام  حمرم  من  االول  ليلة  ان  بحيث  احلرام 
متشحة  الرشيفني  احلرمني  بني  ومنطقة  واالب��واب  احلسينية 
ان  موضحًا  احل��رام،  حم��رم  االح��زان  بشهر  اي��ذان��ًا  بالسواد 
مئات  أن  علام  واخ��رى  ف��رتة  بني  تغيريها  يتم  االح��ادي��ث 
االحاديث املعتربة التي تنص عىل فضل زيارة االمام احلسني 
احلسني  االمام  زوار  وخدمة  البكاء  وفضل  السالم(  )عليه 
)عليه السالم( واحلزن عليه يف هذه االشهر والروايات املوثقة 

واملعتربة من اهل البيت )عليهم السالم(«.     
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إنش��اء المستش��فيات 

الش��يخ الكربالئي متحدثاً ع��ن دور العتبة 
الحسينية في قطاع الصحة:

في كرب��اء وعموم المحافظات ه��و تطوير  للواقع 
الصحي في العراق

 بالمش���اريع الطبية خالل الفترة 
ً
 كبيرا

ً
أول���ت االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة اهتماما

الس���ابقة والحالية، وقامت حسب توجيهات المتولي الشرعي لها سماحة الشيخ عبد المهدي 

الكربالئي بإكمال مستش���فيات كبيرة تتصدرها مستش���فى اإلمام زين العابدين )عليه السالم( 

التخصصي ومستش���فى س���فير اإلمام الحس���ين )عليه السالم( لتش���هد كربالء اليوم االفتتاح 

التجريبي لمستش���فى االمراض الس���رطانية في كربالء الذي اس���تخدمت فيه العتبة الحسينية 

المقدس���ة أح���دث االجه���زة والتقني���ات الطبية من اجه���زة عالجية واش���عاعية خاص���ة بمرضى 

الس���رطان بأح���دث التقني���ات والذي تح���دث عنه المختصون بانه أكبر مستش���فى في الش���رق 

االوس���ط، وعن دوافع العتبة الحس���ينية المقدس���ة من إنشاها المستش���فيات العامة والخاصة 

في محافظة كربالء وعموم محافظات العراق تحدث س���ماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي 

في حديث متلفز تناقلته وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي..

االحرار: حسين النعمة
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يمّر  التي  الصحية  للظروف  »نظرًا  قائال:  سامحته  وأوضح 
هبا ابناء بلدنا يف خمتلف حمافظات العراق من وجود حاجة 
متزايدة ونوعية اىل خدمات طبية وعالجية تتزايد مع مرور 
الزمن وانطالقًا من الشعور باملسؤولية التضامنية مع ما تؤديه 
املراكز الصحية يف العراق ومن اجل رفع العناء والتعب عىل 
فقد  العالج  ألجل  العراق  خارج  بسفره  العراقي  املواطن 
طبية  مشاريع  إنشاء  املقدسة  احلسينية  العتبة  إدارة  تبنت 
وعامة  ختصصية  مستشفيات  إنشاء  من  خدماهتا  يف  متميزة 
وكذلك مراكز طبية ختصصية ومن مجلة هذه املشاريع مركز 
سفري  ومستشفى  للعيون  السالم(  )عليها  زينب  السيدة 
العابدين  زين  االم��ام  ومستشفى  السالم(  )عليه  احلسني 
)عليه السالم( ومستشفى وارث الدولية لعالج االورام يف 

كربالء املقدسة..«.
الوارث لعالج االورام الرسطانية  وتابع »كذلك مستشفى 
يف  اهلل(  )رمحه  الوائيل  الشيخ  ومستشفى  البرصة  مدينة  يف 
للمرأة فقط ومن  الذي سيكون متخصصًا  املقدسة  كربالء 
املؤمل ان شاء اهلل تعاىل انجازُه خالل سنة واحدة من اآلن، 
جراحة  يف  املتخصص  االنبياء  خاتم  مستشفى  وكذلك 

تعاىل جيري  ان شاء اهلل  القلب، وهناك مستشفيات جديدة 
تشييدها«.

منوها عن البدء بتنفيذ مجلة من املستشفيات بقول سامحته: 
»منها مستشفى للجراحة العامة يف مدينة البرصة ومستشفى 
الوارث يف الساموة الذي وصلت نسبة االنجاز فيه اىل %40 
وكذلك مستشفى للطفل يف احللة ان شاء اهلل قريبًا سيبتدأ 
النجف  يف  اهلضمي  اجلهاز  ألم��راض  ومستشفى  تشييدُه 
االرشف ومستشفى ألمراض الدم يف النجف االرشف ايضًا 
وهناك خطة واسعة إلنشاء مستشفيات ومراكز طبية اخرى 
السكري وهو مركز متطور يف  ومن مجلتها مركز ألمراض 
كربالء املقدسة نأمل ان شاء اهلل تعاىل افتتاحُه خالل االشهر 
الستة القادمة وكذلك مستشفى للحروق يف كربالء املقدسة 
الذي  للعيون  مستشفى  وكذلك  له  التخطيط  جيري  الذي 
ومستشفى  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  لُه  التصاميم  ُوضعت 
التخطيط  االن  جيري  املقدسة  كربالء  يف  ايضًا  للطوارئ 
السالم(  )عليه  العابدين  زين  االمام  ومدينة  لُه  والتصميم 
مستشفيات  إلنشاء  نّية  وهناك  املقدسة  كربالء  يف  الطبية 

اخرى يف حمافظات العراق غري التي ذكرناها«.
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بمساعي حثيثة باشرت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، بتشغيل مستشفى معالجة 

االمراض الس���رطانية في كربالء حس���ب توجيهات المتولي الش���رعي لها س���ماحة الش���يخ عبد 

المه���دي الكربالئ���ي )دام عزه( واس���تخدمت في���ه احدث التقني���ات الطبية واالجه���زة العالجية 

واالش���عاعية الخاصة بمرضى الس���رطان وقد اس���تخدم جهاز المعجالت الخطية واحدث اجهزة 

االشعة والسونار اضافة الى افضل االجهزة الخاصة بمعالجة مرضى السرطان.

بتقنيات وأجهزة طبية عالمية 

مؤسسة وارث الدولية 
لمعالجة األورام.. مشروع يشهد النور

قاسم عبد الهادي – تصوير: رسول العوادي
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بعد  عىل  تقع  مربع  مرت   )30000( بمساحة  واملستشفى 
شارع  يف  وحتديدا  املدينة  مركز  عن  كيلومرتات  ثالثة 
املعملجي غرب كربالء ستكون مالذا طبيًا بارزًا للمصابني 
منجز  صحي  مرشوع  أكرب  وهي  الرسطانية،  باألمراض 
العراق  يف  الرسطانية  األورام  مرىض  بعالج  متخصص 
يضاف لسلسلة مشاريع العتبة احلسينية املقدسة يف دعمها 
رئيس  السيد  بحسب  احلبيب  الوطن  يف  الصحي  القطاع 

هيأة الصحة يف العتبة احلسينية الدكتور ستار الساعدي..
عدد االبنية في المؤسسة 

ابنية  ث��الث  يضاف  ابنية،  س��ت  م��ن  املؤسسة  تتألف 
لالستعالمات واحلراسات، ومنها بناية املستشفى الرئيسة 
اضافة اىل وجود مباين سكنية خاصة بالكادر الطبي وهناك 
يأتون  الذي  املرىض  ان  حيث  املرىض  ألهايل  خاصة  بناية 
من خارج حمافظة كربالء يتاجون اىل سكن لذلك وفرت 

املستشفى سكن خاص هبم.
مساحة كل بناية 

هلا  االمجالية  واملساحة  املستشفى  هي  الرئيسة  البناية  ان 
سكن  بناية  هي  الثانية  البناية  وان  مربع،  مرت   )12500(
والبناية  مربع،  مرت   )9000( االمجالية  ومساحتها  املرىض 
 )9000( ومساحتها  الطبي  الكادر  بسكن  خاصة  الثالثة 
املولودات  بناية  هي  الرابعة  البناية  أما  ايضا،  مربع  مرت 
والبناية اخلامسة  والكهرباء ومساحتها )300( مرت مربع، 
هي بناية املعدات امليكانيكية ومساحتها )200( مرت مربع، 
اليود املشع ومساحتها )500(  بناية  السادسة هي  والبناية 

مرت مربع.
تفاصيل اكثر عن كل بناية 

بناية املستشفى الرئيسة تتكون من طابق اريض فضال عن 
واملرىض  املوظفني  سكن  وبنايتي  اخ��رى،  طوابق  ثالثة 
اخرى،  طوابق  اربعة  عن  فضال  اريض  طابق  من  تتكون 
والبنايات االخرى تتكون من طابق اريض فقط، فيام يضمُّ 
ابنية املرشوع صاالت للعمليات اجلراحية خاصة باحلاالت 
 )90( وجود  اىل  باإلضافة  جراحية  تدخالت  حتتاج  التي 
غرفة رقود خاصة باملستشفى وخمتربات متقدمة وعيادات 

خارجية ومراكز بحثية.
اقسام المستشفى

تتألف املستشفى من اربعة اقسام رئيسية هي:  قسم العالج 

االشعاعي واغلب االجهزة التي فيه هي من مصدر املاين 
من  استريادها  تم  واالجهزة  العمليات:  وقسم  وأمريكي، 
يستخدم  الكيميائي:  العالج  اوربية خمتلفة، وقسم  مناشئ 
الرسطان  بمرىض  خاصة  واشعاعية  عالجية  اجهزة  فيه 
عىل  ويتوي  التشخييص:  والقسم  التقنيات،  بأحدث 
)املفراس(  وجهاز  )سيمنز(  رشكة  من  متطور  رنني  جهاز 
من رشكة فيلبس باإلضافة اىل أجهزة متعددة من رشكات 
العامل والغاية من توّفر هذه  الرئيسية يف  هي من الرشكات 
نوعية  طبية  خدمة  توفري  هو  عاملية  مناشئ  من  االجهزة 

ملرىض االورام.
اجهزة تدخل العراق ألول مرة

عاملية  م��واص��ف��ات  ذات  ب��أج��ه��زة  امل��ؤس��س��ة  جتهيز  ت��م 
جهاز  منها  مهمة  أجهزة  وتضم  حديثة  وتقنيات  رصينة، 
بإنتاج  اخلاصة  املختربات  بكافة  امللحق  )السايكرتون( 
جهاز  أول  سيكون  اجلهاز  وهذا  املشعة،  امل��واد  وحتضري 
املؤسسة  املواد، وهو سيغني  العراق إلنتاج هذه  يعمل يف 
املحافظات  باقي  اىل  سيصدر  بل  املشعة  املادة  استرياد  من 

العراقية.
جهاز  منها:  مرة  ألول  العراق  تدخل  التي  األجهزة  من 
)brachytherapy( بتقنية )HDR( والذي يعمل عن 
طريق املعاجلة الكثيبة، وهي نوع من انواع العالج االشعاعي 
من  اجلانبية  الناحية  من  تأثريًا  اقل  يكون  والذي  الداخيل، 
عالج االشعاع اخلارجي، وخاصة رسطان العنق والرحم 
تعد  والتي   )ABVS( بتقنية  يعمل  سونار  جهاز  وهنالك 
الفوق  االمواج  استخدام  طريق  عن  النادرة  التقنيات  من 
تستخدم  التقنية  وهذه  الرسطان،  عن  للكشف  الصوتية 

غالبا للصغار يف العمر.
االولى في العراق والشرق االوسط

يف  االوىل  ُتعد  االورام  لعالج  الدولية  وارث  مؤسسة  ان 
وجود  مع  املتكامل  احلجم  هبذا  االوسط  والرشق  العراق 
املرشوع  حجم  ان  بحيث  فيها،  املتطورة  التقنيات  هذه 
فيها،  تستخدم  التي  واملعدات  االجهزة  ونوع  واملساحة 
وحجم استيعاهبا لعدد املرىض ال يوجد نظري له يف العراق، 
ومن املؤمل استرياد احدث االجهزة يف العالج وبالتايل ال 

يتاج املريض اىل السفر خارج العراق للعالج.
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دنا 
ّ
 منه في تس���ليط الضوء على ش���خصية عم النبي األكرم )صلى الله عليه وآله( س���ي

ً
س���عيا

جمع اإلمام الحس���ين )عليه 
َ

أبي طالب )عليه الس���الم( والغوص في س���يرته العطرة، أقام م

الس���الم( العلمي لتحقيق تراث اهل البيت )عليهم الس���الم( في العتبة الحس���ينية المقدس���ة، 

المؤتمر العلمي العالمي الخامس بعنوان )أبو طالب اإلنسان والمؤمن والشاعر(

ما الجديد عن شخصية أبي طالب 
ثمان جلسات علمية في مؤتمر عالمّي

متعّدد المحاور  بحثت ذلك

األحرار/ أحمد الوراق � تصوير: حسنين الشرشاحي
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الشيعي  الوقف  رئيس  وكيل 
موسى الخلخالي

فعاليات املؤمتر التي احتضنتها قاعة خاتم األنبياء يف الصحن 
احلكيم  الذكر  من  عطرة  بتالوة  ابتدئ  الرشيف،  احلسيني 
وبعدها جاءت كلمة وكيل رئيس الوقف الشيعي السيد موسى 
اخللخايل ومن ثم كلمة سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية 
املقدسة ألقاها نائب األمني العام للعتبة املقدسة الدكتور أفضل 
الشامي، تلتها كلمة مدير املؤمتر واملجمع السيد مشتاق املظفر، 
وباحثني ومهتمني  واكاديمية  دينية  وسط حضور شخصيات 

بالرتاث الديني. 
وتضّمن املؤمتر ثامن جلسات بحثية متنوعة ومتعددة املحاور، 
هذا  شخصية  من  خمتلفة  جوانب   حم��اوره  وبحثت  ناقشت 
للمجتمع،  سريته  وإظهار  عنه  والدفاع  االستثنائي،  الرجل 
يف ظل ما عاناه خالل حياته يف دفاعه عن الرسالة اإلسالمية، 
وحتى بعد وفاته )عليه السالم(، حيث كانت هنالك حماوالت 

مؤسفة لطمس شخصيته وأدواره املرّشفة.
بدايًة حتّدث وكيل رئيس الوقف الشيعي موسى اخللخايل يف 
كلمته باملؤمتر قائاًل: إن »جَممع اإلمام احلسني )عليه السالم( 
يسعى  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  تراث  لتحقيق  العلمي 
جاهدًا جلمع وحتقيق ونرش تراثنا الذي عانى لفرتات طويلة 
العصيبة  الظروف  بسبب  والضياع؛  واالندثار  اإلمهال  من 
البيت  اهل  ألئمة  العداء  ونصبوا  الطغاة  هبا  حكم  التي 
اليوم بفضل اهلل  )عليهم السالم( وأتباع مدرستهم، ولكن 
التابعة  العلمية  واملؤسسات  املقدسة  عتباتنا  وبجهود  تعاىل 
ملرجعيتنا الرشيدة، نشهد هنضة كبرية يف هذا املجال وعماًل 
هو  هذا  »مؤمترنا  أن  مضيف  متنوعة«،  ونتاجاٍت  دؤوب��ًا 
)عليه  احلسني  اإلمام  ملجمع  الطيبة  اجلهود  تلك  من  ثمرة 

السالم(«.

المؤتم���ر تضم���ن جلس���ات بحثي���ة، بي���ن )مالم���ح الخط���اب 

التوحي���دي ف���ي أدب أب���ي طال���ب، وأثره في حف���ظ النبوة 

وال���ذود عنه���ا � والرؤي���ة القرآني���ة وتجلياتها واالث���ر اللغوي 

والنحوي لشعره في المجمعات العربية والكتب النحوية..  
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اخللخايل أوضح بأن »املؤمتر يسّلط الضوء عىل حياة وسرية 
السالم( وبوصفه اإلنسان  البطحاء أيب طالب )عليه  سّيد 
واملؤمن والشاعر، ويف كل معنى من هذه املعاين يمكن ان 
كفالته البن  نرى  اإلنساين  اجلانب  ففي  الكثري،  منُه  نتعلم 
أخيه اليتيم ورعايته له وتفضيله عىل سائر وْلده حتى عاش 
يف كنف عّمه وزوجته فاطمة بنت أسد )رضوان اهلل تعاىل 

عليها(، حياًة مل يشعر معها بالُيتم وال للحظة واحدة«.
وتابع القول: أن »أبا طالب مؤمٌن من قرنِه اىل قدمه يدين 
)عليه  اخلليل  إبراهيم  أبوه  عليها  كان  التي  باحلنيفية  اهلل 
جانب  اىل  يقف  جعلُه  الذي  باحلّد  مؤمنًا  وكان  السالم( 
بكل  قريشا  متحديًا  أزره  يشّد  وآله(  اهلل عليه  النبي )صىل 
طغياهنا وجربوهتا وكياهنا، وبعدها ذهبوا ليشككوا بإيامنه 
بولده  الطعن  منهم يف  وباحلقيقة حماولًة  دينه  عليِه  ويعيبوا 

موالي أمري املؤمنني عيل )عليه السالم(«.
أفضل  الدكتور  احلسينية  للعتبة  العام  األميين  نائب  أما 
هذا  عىل  للقائمني  الشكر  بتوجيه  كلمته  بدأ  فقد  الشامي، 
املؤمتر، ومباركة جهودهم يف استذكار مظلوٍم من مظلومي 
بني هاشم سيدنا أيب طالب )عليه السالم( عم النبي األكرم 
)صىل اهلل عليه وآله( وكافله ونارصه ووالد الصديق األكرب 

والفاروق األعظم أمري املؤمنني عيّل )عليه السالم(«.
عىل  تؤكد  التي  ال��رواي��ات  من  بعدد  الشامي  واستشهد 
فضائل أيب طالب )عليه السالم(، منها رواية تقول: »ُيرش 
أبو طالب يوم القيامة يف زّي امللوك وسيامء األنبياء عليهم 
السالم«، مشريًا إىل أن »علامء مذهب اإلمامية أمجعوا عىل 
املصّنفات مما ال خيفى عىل  إسالمه وإيامنه وكتبوا يف ذلك 

اهل االختصاص فضاًل عن بعض علامء العامة«.

الدكتور أفضل الشامي

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2021 م

20



بينام ذكر مدير جممع اإلمام احلسن )عليه السالم( مشتاق 
صالح املظفر، أن املؤمتر املبارك ُأقيم برعاية سامحة املتويل 
املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
الكربالئي، هبدف الدفاع عن أيب طالب وإظهار شخصيته 
للمجتمع وما حلق عليه من مظلومية«، مبينًا أن »أبا طالب 
)عليه السالم( القى ظلاًم كبريًا وقد ُاخفيت شخصيته من 
التاريخ، إىل حد أن أغلب جمتمعاتنا االسالمية جاهلة هلذه 

الشخصية الفذة«.
وأضاف املظفر، »رسالتنا للعامل اإلسالمي ولكل الشعوب 
بأن أبا طالب )عليه السالم( كان موحدًا بدفاعه املستميت 
عن ابن أخيه رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( حتى قامت 
الدعوة اإلسالمية، ولقي ما القاه من املجتمع الذي عاش 

فيه آنذاك من املعاداة واحلروب وتشويه السمعة«.
هذا  يف  ُقبلت  بحوث  عدة  »هناك  أن  إىل  املظفر  وأش��ار 

متعددة  بحثًا   55 ال�  يقارب  ملا  وصلت  العلمي،  املؤمتر 
واملحور  العقائدي  املحور  وأمهها  املحاور،  ومتنوعة 
داخل  من  باحثني  بمشاركة  واألديب،  واللغوي  التارخيي 
ولبنان  )أسرتاليا  من  باحثون  بينهم  العراق،  وخ��ارج 

وإيران والسعودية«.
 ويف الصدد ذاته، حتدث األكاديمي بكلية العلوم اإلسالمية 

يف جامعة بابل، الباحث الدكتور عادل عبد اجلبار الشاطي 
قائاًل: »ُعقد هذا املؤمتر العلمي اخلامس حول أيب طالب 
)عليه السالم( هذه الشخصية الكبرية املعطاء التي قّدمت 
ومتنوعة  خمتلفة  بعطاءات  ومعنويًا  ماديًا  دعاًم  لإلسالم 
للبحث  حمورًا  فكانت  الطويل،  التاريخ  هذا  عرب  ُاثبتت 
الشخصية  هلذه  متعددة  مواقف  وملعرفة  والتمحيص، 
املباركة بام تركته من آثار طيبة حول ما قدمه من عطاءات 

كثرية لإلسالم«.

د.عادل عبد الجبار الشاطيمشتاق صالح المظفر
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وأضاف بأن »شخصية أيب طالب كانت ذات حمورين: املحور 
واملحور  ككل  لإلسالم  كبري  عطاء  من  به  امتاز  ما  هو  األول 
عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رس��ول  عن  ودفاعه  بعطائه  امتاز  الثاين 
وآله(، وهي مواقف عظيمة واقعًا، ففي كل موقف من هذه 

املواقف يتاج اىل وقفة وعقد مؤمتر بكامله«.
ولفت الشاطي إىل أن »هذا املؤمتر العلمي هو األول من نوعه 
يف العراق والبلدان املجاورة، وال أكاد أبالغ اذا ُقلت يف الرشق 
الشخصية  هذه  حول  ُيعقد  عاملي  مؤمتر  أول  ألنُه  االوسط، 
املحور  أساسيني  املؤمتر حمورين  تناول يف هذا  املباركة، حيث 
البحوث  أثر  وما  واملخطوطات  الرتاث  بتحقيق  اهتم  االول 
كانت  حيث  العظيمة،  الشخصية  هذه  حول  املؤّلفة  والكتب 
ال�)22  يقارب  ما  اجلمع  هذا  من  واختريت  متعددة  بمحاور 
خمطوطة( عن طريق جممع اإلمام احلسني )عليه السالم(، اضافة 
اىل ذلك تم انتقاء أكثر من )20 خمطوطة( كانت تصّب يف عّدة 
حماور عقائدية وتارخيية وأدبية،  تناولت فيها ديوان أيب طالب 
من عدة نسخ تم حتقيقها بام خيص جانب او حمور االنساب، 
فتحدثت هذه املخطوطات عرب ال� )22 كتابًا( بمحاور غّطت 

اكثر اجلوانب عن الشخصية وآثارها العظيمة«.
متثل  للشاطي(  )واحل��دي��ث  امل��ؤمت��ر  م��ن  ال��ث��اين  امل��ح��ور  أم��ا 
»باستعراض بحوث متنوعة وعرصية، كانت تستفيد من هذا 
الروائي  الرتاث  وكذلك  والعقائدي  االديب  الضخم  الرتاث 
هلذه الشخصية، فقد تم حتليل شخصية ايب طالب بام تركه من 
أدب وآثار يف نواٍح متعددة، فكانت أكثر من )40 بحثًا( َصّبت 
املحاور  حتى  فيه  تناولت  بل  الشخصية،  هذه  حول  اهتاممها 
االجتامعية، ومما تركُه من آثار لكفالته ورعايته للرسول )صىل 

اهلل عليه وآله(«.
واجلدير بالذكر أن املؤمتر تضمن ثامن جلسات بحثية، اجللسة 
االوىل تضمنت )مالمح اخلطاب التوحيدي يف أدب أيب طالب 
الضحضاح  حديث   � اإلس��الم  نرصة  يف  ودوره  طالب  أبو   �
وموقفهم  األربعة  املذاهب  علامء   � نقدية  قراءة  ومتنًا  سندًا 
النبوة  حفظ  يف  وأثره  طالب  أبو  سيدنا   � طالب  أيب  إيامن  من 
والذود عنها � أبو طالب املؤمن املفرتى عليه � عرض ودراسة 
بن  طالب  أبو   � طالب  أيب  شعر  يف  وجتلياهتا  القرآنية  الرؤية   �
عبد املطلب( واجللسة الثانية تضمنت )دراسة تارخيية موجزة 
أيب  عطاء   � وثرهيا  مكة  زعيم  طالب  أبو   � طالب  أيب  حياة  يف 
وتعّدد  اهلدف  وحدة  بني  االجتامعية  البنية  يف  وأث��ره  طالب 
األدوار � فاطمة بنت أسد رشيكة الكفالة والتضحية � موقف 
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أيب  أثر   � وفاته  الدعوة اإلسالمية حتى  أيب طالب من فجر 
طالب يف تنشئة رسول اهلل � أبو طالب بن عبد املطلب � أبو 
ابن  سرية  يف  طالب  أبو   � اإلسالم  بناء  يف  وجهوده  طالب 
ديوان  يف  احلجاج  )آليات  تضّمنت  الثالثة  واجللسة  هشام( 
أيب طالب � شعر أيب طالب � جتليات البيئة الثقافية يف شعر 
الذاتية يف   � � بالغة اخلطاب يف وصية أيب طالب  أيب طالب 
شعر أيب طالب � حضور االجتاه التداويل يف النّص الشعري 
تضّمنت  الرابعة  واجللسة  التارخيية(  احلقيقة  بيان  يف  وأثره 
الفاعلة يف تشكيل األنا واآلخر � سرية أيب  الفنية  )الظواهر 
طالب � األثر اللساين يف التشكيل اجلاميل للخطاب الشعري � 
أبو طالب ومواقفه العظيمة يف الدفاع عن النبّي وإيامنه � ُبغية 
الراغب يف التحقيق من إيامن شيخ األبطح أيب طالب � إيامن 
البالغية  الداللة   � الصلة  ذات  اآليات  ودراسة  طالب  أيب 
االيائية يف اسم الفاعل � أبو طالب سليل نبوة وهدي قرآن( 
واجللسة اخلامسة تضّمنت )مجاليات األسلوبية يف المية أيب 
تواريخ  يف  الزمان  مرآة  كتاب  يف  طالب  أيب  سرية   � طالب 
� أبو طالب نسل األنبياء وسيد  األعيان لسبط ابن اجلوزي 
البطحاء � أبو طالب سيد البطحاء وحامي الرسول � صفات 

 � اهلل  العميقة برسول  � صلة أيب طالب  أيب طالب وفضائله 
دالالت اجلملة يف نامذج خمتارة من شعر ايب طالب � واجللسة 
السادسة تضمنت )رؤية اساتذة اجلامعات يف الدول العربية 
 � التارخيي  والتزوير  التضليل  ضوء  يف  طالب  ايب  لشخصية 
الدور االجتامعي أليب طالب عم النبي قبل البعثة وبعدها � 
الربوفايل النفيس لشخصية شيخ البطحاء � ابو طالب بصرية 
السابعة  واجللسة  طالب(  ايب  اوالد  كفالة  حقيقة   � سياسية 
ايب  شخصية   � الرسول  لكفيل  الرتبوي  االث��ر   ( تضمنت 
طالب قدوًة للثائرين ومنارًا للمجتهدين � ابو طالب مؤمن 
قريش وكافل الرسول � املأوى ابو طالب يف القرآن الكريم 
 ) املجتمعي  التأهييل  االع��داد  مسارات  طالب  ايب  بيت   �
واجللسة الثامنة تضمنت ) االثر اللغوي والنحوي لشعر ايب 
طالب يف املجمعات العربية والكتب النحوية � الفاظ احلرب 
ايب  بشعر  االستدالل  غايات   � طالب  ايب  شعر  يف  والسالم 
طالب يف املدونات النحوية واللغوية � داللة االثبات والنفي 
ايب  دي��وان  يف  الفعيل  التالحق  دالل��ة   � طالب  ايب  المية  يف 
طالب � الرتكيب اللغوي من منظور اللسانيات التداولية  يف 

القصيدة الالمية  ل� ايب طالب(.
جملة االحرار اال�سبوعية

ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly

23



ان ِحمل رسالة اهل البيت )عليهم السالم( بمضامينها الفكرية واالنسانية والثورية وتعضيدها 

ومن ثم ارساؤها بين االفراد والشعوب االخرى مسؤولية تقع على عاتق الجميع، فالكل راٍع 

ومسؤول عن رعيته، لذا شرعت االمانة العامة في العتبة الحسينية المقدسة الى تأسيس 

عنى بالقضية الحسينية حمل اسم )قسم الخطابة الحسينية(.
ُ
معهد ومن ثم قسم ي

قسم الخطابة الحسينية في العتبة المطهرة..

مساٍع فكرية وتوعوية في خدمة 
القضية الحسينية 

تقرير: ح�شنني الزكروطي 
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وحتدث الشيخ عبد الصاحب الطائي رئيس قسم اخلطابة احلسينية 
املجتمعية  والفئات  التأسيس  وراء  االساسية  االه��داف  عن 
»تأسس  فيه:  قال  )االح��رار(  ملجلة  صحفي  لقاء  يف  املستهدفة 
)معهد  مسمى  حتت  2007م  ع��ام  يف  احلسينية  اخلطابة  قسم 
االمام احلسني )عليه السالم( للخطابة( وكان ذلك الوقت تابعا  
قليلة  سنوات  وبعد  املطهرة،  العتبة  يف  الفكرية  الشؤون  قسم  اىل 
تم نقل مالك املعهد ليكون ضمن مكتب األمني العام، ويف عام 
2016م تم حتويل املعهد اىل قسم ُسمي )اخلطابة احلسينية( وضّم 
واملالية  االدارية  »الوحدة  الثالث   بوحداهتا  االداري��ة(  )الشعبة 
»وحدة  تضّم  والتي  والتطوير(  التعليم  و)شعبة  والعالقات«، 
)عليه  احلسني  االمام  معهد  ووحدة  لبنان  يف  التخصيص  املعهد 

اشبال  إعداد  ووحدة  اخلطباء  رابطة  ووحدة  للخطابة  السالم( 
عىل  حتتوي  التي  االعالمية(  و)الشعبة  السالم(،  )عليه  احلسني 

وحدة جملة صدى اخلطباء«. 
واردف الطائي: »ان أول دورة خترجت من املعهد كانت يف عام 
2011م حتت اسم دورة املصطفى )صىل اهلل عليه وآله( بمشاركة 
وكانت  الثانية  الدورة  خترجت  2013م  عام  يف  بينام  خطيبًا،   45
املتخرجني  عدد  وكان  السالم(  )عليه  املرتىض  دورة  اسم  حتمل 
43 خطيبًا، يف حني اخر دورة تم خترجيها يف القسم كانت يف عام 
2020م وكانت حتمل اسم دورة فاطمة الزهراء )عليها السالم( 

وخرجت )50( خطيبًا«.

بتخريجها  ق��ام  دورات  ث��الث 

ال���م���ع���ه���د ح���م���ل���ت اس���م���اء 

ال��م��ص��ط��ف��ى وال��م��رت��ض��ى 

وال���س���ي���دة ال����زه����راء ت���م زج 

وح��دة  ف��ي  خريجيها  جميع 

الحسينيين(  الخطباء  )رابطة 

ب���غ���ي���ة االس������ت������ف������ادة م��ن 

ال���م���ح���اض���رات واالرش��������ادات 

 من 
ً
وال��ت��وج��ي��ه��ات اس��ب��وع��ي��ا

قبل المحاضرين..
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مشريا اىل ان الطلبة بعد خترجهم من املعهد - )التسمية االدارية 
واالستمرار  هلم  الدعم  تقديم  لغرض  القسم  او  السابقة( 
وحدة  يف  املتخرجني  الطلبة  إدراج  فيتم  وارشادهم  بتعليمهم 
يستطيع  وبالتايل  للقسم،  التابعة  احلسينيني(  اخلطباء  )رابطة 
املتخرج االستفادة من املحارضات واالرشادات والتوجيهات 

اسبوعيًا من قبل املحارضين.
جهود حثيثة

ونوه الطائي عن تنسيق القسم مع مكاتب املمثلية يف املحافظات 
العراقية، والرتكيز عىل املناطق النائية منها، التي غالبا ما تفتقر 
اىل املجالس احلسينية واملناسبات الدينية، وبالتايل يقوم اعضاء 

ويف  االه��ايل،  وتثقيف  وتوعية  امل��ح��ارضات  بالقاء  الرابطة 
من  العديد  إقامة  عىل  اخلطباء  رابطة  دأبت  السابقة  السنوات 
واسط  حمافظة  يف  التوعوية  واملحارضات  احلسينية  املجالس 
مدينة  إقامة جمالس يف  الرتكيز عىل  والبرصة وغريمها، ويكون 

كربالء املقدسة خالل شهري االحزان حمرم وصفر. 
دراسة تخصصية

التخصصية  ال��دراس��ة  اط��الق  تم  2019م  ع��ام  »يف  وتابع: 
التحريرية  االختبارات  واج��راء  اإلنكليزية،  باللغة  للخطابة 
التي  واملقومات  املعلومات  ومعرفة  للمتقدمني،  والشفهية 
الفقه  او  اللغة  حيث  من  س��واء  املتقدمون  الطلبة  يمتلكها 
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والعقائد، حيث ان العدد النهائية للطلبة املستمرين يف الدراسة لغاية 
اللحظة )50( طالبًا اغلبهم من محلة  الشهادات العليا«.

وقال الطائي »خالل جائحة كورونا التي عصفت عىل بلدنا احلبيب 
حتويل  عىل  العمل  جاء  العليا  الدينية  املرجعية  بتوصيات  والتزامًا 
الدراسة احلضورية اىل الكرتونية، وااللتزام بالوقاية الصحية والتباعد 

االجتامعي«.
مجلة صدى الخطباء

الشهداء  سيد  ثم  ومن  وعال(  )جل  اهلل  أمام  املسؤولية  منطلق  ومن 
بانشاء  املطهرة  العتبة  يف  احلسينية  اخلطابة  قسم  رشَع  السالم(  )عليه 
اسم  محلت  االسالمي  العامل  يف  نوعها  من  االوىل  تعد  شهرية  جملة 
)جملة صدى اخلطباء(، وحتاكي مجهور اخلطابة وكل من هيتم ألمرهم، 
وتنرش  احلسينيني،  والشعراء  والرواديد  اخلطابية  بالشؤون  وهتتم 
التوجيهات  اىل  إضافة  الرشية،  هلذه  والتقويمية  التعليمية  الدروس 
اخلطباء،  وكبار  الدينية  املرجعية  عن  الصادرة  واإلرشادية  الدينية 
متمسك  واع  جيل  خلق  اجل  من  هبم،  اخلاصة  والسري  واالع��امل 

بالقضية احلسينية واملنرب احلسيني الرشيف«.
 وجتدر االشارة اىل ان جملة صدى اخلطباء تأسست منذ عام 2011م، 
وهي مستمرة  يف اصدارها ومل تتوقف، وقد صدر منها )51( عددا .

ض��م��ن م��س��اع��ي��ه ال��ف��ك��ري��ة 

الخطابة  قسم  وال��ت��وع��وي��ة 

ب��ال��دراس��ة   
َ

اش����رع الحسينية 

باللغة  للخطابة  التخصصية 

م   اإلنكليزية، في عام 2019

التحريرية  االخ��ت��ب��ارات  واج���راء 

وال��ش��ف��ه��ي��ة ل��ل��م��ت��ق��دم��ي��ن، 

وم����ع����رف����ة ال���م���ع���ل���وم���ات 

يمتلكها  ال��ت��ي  وال��م��ق��وم��ات 

س��واء  المتقدمون  الطلبة 

الفقه  او  ال��ل��غ��ة  ح��ي��ث  م��ن 

والعقائد..
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كان �شــوُت احل�شــني )عليــه ال�شــالم(: األ مــن 
نا�شٍر ين�شرنا، ي�شُل اأ�شماَعُه وهو يق�شي لياليه 
باكيــًا نادبــًا ُم�شيبــة الطــّف الأليمــة، وحينما 
كان يــذرف حربه ولوعاته علــى الورق، ي�شمُّ يف 
ق�شائده رائحة حــرق اخليام، بل وكل من �شمَع 
وقراأ ق�شائده امل�شّمخة بعطِر املحّبة لآل البيت 

الأطهار )عليهم ال�شالم(.
هكــذا كان حال ال�شاعر احل�شيني الراحل )ابن 
عّباد( الذي ن�شاأ وترّبى على الولء والإخال�س 
للق�شية الإلهيــة احل�شينية، فراَح يلهُب م�شاعر 
النا�س ويذّكرهم بِعظم امل�شيبة، في�شرخ باأعلى 

�شوته من�شدًا:

عّباد  بن  )مهدي  الكبري  شاعرنا  قصيدة  من  البيتان  وه��ذان 
املرتشعة  أنامله  خّطته  األخ��رى  القصائد  ومئات  العباجيي( 
عظياًم  ِسفرًا  فكانْت  صادق،  ووالء  بعقيدة  امُلسّبحة  وأنفاسه 
ينبأ عن حمّبة هذا الرجل، فحللنا ضيوفًا بني يديه، ليغّذينا عشقًا 
رحلتنا  بعدها  لتبدأ  احلسني«،  بخّدام  »هال  بنا:  مرّحبًا  وحمبًّة، 

لعامله وشاعريته الفّذة.
وهو  العباجيي  عّباس  احلاج  قال  مهدي..  يا  بقدوِمك  مرحبًا 
اليمنى  أذنه  يف  أّذن  ثّم  الصغري..  طفله  جبني  عىل  قبلته  يطبُع 
بنّي..  يا  احلسني  مع  ُكن  قائاًل:  ومهس  اليرسى،  أذنه  وأقام يف 

فكاْن.. ونِعَم ما كاْن.

ففي حمّلة الرباق حيث عطر الوالء والسمو، واملتنّعمة بنعيم أيب 
لعائلة  الطاهر، ولَِد  السالم( ومرقده  احلسن واحلسني )عليهم 
البيت بقدومه، وراَح كلُّ من ينظر  ابتهج  حسينية كريمة، ولٌد 
الصغري  الطفُل  فيه شيئًا خاصًا، فهذا  يلمُس  إليه نظرته األوىل 
قد ُكتَب له منذ حلظة الوالدة أن يكوَن خادمًا حسينيًا، ومن ثّم 
شاعرًا فحاًل من فحول الشعر الشعبّي، إْذ سّجل اسمه يف سجّل 

اخلالدين بأخالقهم ومجال أرواحهم ومشاعرهم الصادقة.
إّنه الشاعر احلاج )مهدي بن عباس بن عّباد بن عزيز بن حممد 
)املعروف بمحمد أيب الطبايع( العباجيي بن حسن رشف الدين 
بن عبد اهلل بن نعمة بن فخر الدين األول )الكبري( بن عيل بن 

أمير شعر الحدي والعاشق األبدي

الشاعر الحسيني مهدي بن عّباد العبايجي

مييين هييجييمييْت خيييييول الييعييده 

طييلييعييِت ميين اخليييييمييْة إْتييعييدي 
وحليييييييييدوِد املييييخييييّيييييْم دنييييْت

زيييينيييْب عيييى الييتييّلييْة اوجييبييْت
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خادم االمام الحسين الشاعر الشعبي الكبير
المرحوم الشيخ مهدي عبادة المتوفي يوم االحد 8 محرم1380 ه� 

الموافق  1960/7/3

ريض الدين بن عيل نور الدين بن أمحد بن حممد بن أمحد بن 
عيل بن أمحد مجال الدين بن أيب جامع حممد املعروف بالعاميل 
احلارثي اهلمداين(، ولِد )رمحه اهلل( سنة )1304 هي - 1885 
م( ونشأ يف بيت أهله الذين كانوا يمتهنون التجارة، حيث كان 
والده وجّده من التّجار املشهورين يف مدينِة النجف األرشف.

الصغر  الولد الصغري نشأته احلسينية، وراح يشغُف من  نشأ 
بتلّقي العلم، فتعّلم الكتابة والقراءة يف املدارس الدينية، وعند 
بلوغه العارشة من عمره اتضح ميوله اجلارف صوب الشعر 
والشعراء، فراح يفظ القصائد ويرّددها بكل زهو واقتدار، 
أكتملت  حّتى  به  واستمّر  الشعر  نظم  يف  تدّرج  فشيئًا  وشيئًا 
أدواته وأشتّدت عزيمته حّتى أصبح رائدًا من رواده وزعياًم 

من زعامئه ورجال املشهورين الذين يشار هلم بالبنان.
وكانت أول قصيدة كتبها )رضوان اهلل تعاىل عليه( يرثي هبا 
سامحة آية اهلل العظمى السيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي 
)قّدس رسه( وكان عمره آنذاك قد جتاوز الثالثني عامًا، قرأها 

عىل املنرب الرادود احلاج عيدان توّيج السّباك وكان مطلعها:

وقد نالت استحسان من سمعها، وقد استبرشوا خريًا بوالدة 
البصري،  وقلبه  املطمئنة  بروحه  انطلَق  وبعدها  فذ،  شاعٍر 
الرواديد  هبا  التي صدح  احلسينية  القصائد  أعظم  لنا  ليكتب 
أمثال  ال��ع��زاء،  وم��واك��ب  واملجالس  املآتم  يف  احلسينيون 
الرادود احلسيني عبد الرضا النجفي والرادود احلسيني حممد 

العوادي، والرادود احلسيني باسم الكربالئي وآخرون.
كام وقد عارص شعراء حسينيني كبار وأصبح يضاهيهم شعرًا، 
ِشبع،  أبو  احلسني  وعبد  شبع،  أبو  إبراهيم  الشاعر  أمثال 
عبود  األرشف  النجف  يف  احلسينيني  الشعراء  أمري  وكذلك 
كل  وكان  وأسلوبًا،  شعرًا  أّنه شاهبه  حد  إىل  الشمريت،  غفلة 

من يقرأ للعباجيي قصيدة يظّن أهنا لألمري الشمريت.
وكانت من أهم وأعظم قصائده )رمحه اهلل( قصيدة يذكر فيها 

أشلون ترضه بالفرات ايغسلونْك 

واّجفنْت  اتغّسلْت  انَت  انجان 
ذارّيييْة اجِلفن  حسن  وجييّدك 

حسن ظْل إعله الشمِس ظهرّيْة
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إىل  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  لقدوم  األوىل  اللحظات 
أرض كربالء، والتي يقول فيها:

وقد ُعرف عن الشاعر العباجيي )رمحه اهلل( وبسبب قصيدته 
أو  احل��دي(  )شاعر  ب�  الشيم(  راعي  الذي  )يوم  العظيمة 
)أمحد(  حفيده  ذلك  عىل  أطلعنا  كام  احل��دي(،  شعر  )أمري 
كان  حيث  العباجيي(،  مهدي  )سلامن  الراحل  الشاعر  ابن 
الطور  البدوي( وهو  )احلدي  أكثر قصائده عىل وزن  ينظم 
ومنه  احلدي،  شعر  أطوار  من  ثاين(  )سيَكاه  نغم  من  الثاين 
أيضًا قصيدته املشهورة التي طاملا رّددها اخلطباء احلسينيون 
عىل املنابر الرشيفة، وحصلنا عىل نسخة من خمطوطتها التي 

خّطها الشاعر العباجيي بأنامله، ويقول فيها:

احلسيني  الشاعر  إىل  سهوًا  القصيدة  ه��ذه  ُنسبت  وق��د 
األصلية  النسخة  أن  إال  الرشع،  احلسني  عبد  السّيد  الكبري 
للمخطوطة والتي كتبها العباجيي )رمحه اهلل(  مؤّرخة بتاريخ 
)1357ه�( وُدّونت باسمه، ليضّمها فيام بعد ديوانه )تاريخ 
األجماد يف شعر ابن عّباد( الذي حرص عىل طباعته وإخراجه 

إىل النور حفيده املهندس منتظر سلامن مهدي العباجيي.
ومن قصائده األخرى )رمحه اهلل(:

كام ويستذكر ذلك الطفل الذي سّدد إليه اللعني حرملة سهاًم 
مثّلثًا فحّز رقبته الطاهرة.. يقول فيها:

أحمد سلمان مهدي العبايجي

ييييوم اليييذي راعييييييي الشيييم 
للحييييييرم اليمحامييل  جييياب 

طيييب ليعييد زينييب مبتسيييييم 
عيييل مهجيية  يييا  إليهيييا  كال 

حمميييل  خوييييييييية  كالتلييه 
ابشيييييييييييري  عيينيياج  كّلليهيا 
الذخيييييييييييير  نعميين  كللتييه 

الراحلييْه يشييّد  انيييييييييييييييوى 
إلييْه حيييد  وجييه  فييرد  كل 
املرجلييْه راعييييييييييييي  عبيياس 
إلكربلييْه نرييييييييييييييد  َكومييي 
يييا هييييييييييييييو إلييذي يتكّفلييْه
أمييييييييييييييييييييييرج نييود نتمثلْه
احيلييْه املمشييه  بوجييودك 

ميين هجمييْت أخيييول العييدْة
اتعدي اخليميية  اميين  طلعييْت 
شييبجت العييرة اميين اخلطْر

دنييْت املخّيييم  أوحلييدوِد 
اوجبييْت عالتييّل  زينييب 
أتوجهييْت اخوهييا  اولصييوب 

صاحييت يبييو الشيييمة عييدل
انتهييض حييي  إنجانييك 

الطيبيية أظهرْت يييو روحييك 
انولييْت سييكينة  تييرة  وارسع 

حيسييْن  السييلف  باجييي  يييا 
اخليييْل هيياي  الييزمل  هيياي 

ويييييييين انييييتييييه ييييوالييييييينيييْه
سيييياعييييْة وهتيييجيييم إعييلييييينيية

هْل  الوجْن  لوك  العن  يدمع  دْم 

رشييْد وال  ظييل  راي  هليياجيير  مييا 

وتصْد  بالبيدة  جتييْد  وهييي  إيلوج 

أووايس دمع إحسن ملصاب الطفْل

ميين بَكييه إسييامعيلها ظامييي اجلَبْد

أرض قفييرْة ومييا بيها عيين اهتمْل
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وله أيضًا قصيدة يف رثاء الصديقة الزهراء )عليها السالم( يقول 
فيها:

وحني نام يف إحدى لياليه، رأى يف عامل الرؤيا وّكأّنه قد حرض 
بني يدي الرسول الكريم )صىل اهلل عليه وآله( يرثي له ما حّل 
بريانته سّيد الشهداء )عليه السالم(، فهجر نومه، وأخذ القلم 

وكتب:

من  وفريدًا  استثنائيًا  شاعرًا  حقًا  العباجيي  املرحوم  كان  لقد 
نوعه، وهو ما ال يمكن الوقوف عند حياته وسريته العطرة يف 
هذه السطور القليلة، كام كان من الرجال الذين يقفون لنرصة 
احلق واإلسالم بوجه املناوئني للدين وشعائره، ومتفّقهًا دينيًا، 
وحاز عىل وكالة عقد الزواج من املرجع الديني اليزدي )قدس 
رّسه(، والذي كان يصيّل خلفه صالة اجلامعة يف الروضة العلوية 

املطهرة.
 قضاها في الخدمة الحسينية

ً
76 عاما

ل�  املوافق  ه�(  الثامن من شهر حمّرم من سنة )1380  اليوم  يف 
)3 متوز 1960م(، حزن املحّبون لرحيل الشاعر العباجيي، وقد 
واألدباء  العلامء  من  حاشد  مجع  حرضه  مهيب،  تشييع  له  ُأقيم 
واملفكرين وأهايل النجف األرشف، وبعد جتهيزه والصالة عليه 
يف حرم أمري املؤمنني )عليه السالم(، ُورَي جثامُنه يف مرقد أمري 
املؤمنني )عليه السالم( يف املمر املؤدي إىل باب القبلة الرشيف.

دعْت  اخلمسْة  وبحرمة  اتوّسلت 

أوفييّجييرْت  جللها  زميييزم  بييّييينييت 

ابكربلْه الرضيِع  اليّمة  أبو  او طفل 

حرملْة  نبلة  إصييواب  إبيييَدْم  روه 

اتوّجلييْت البيياري  عليهييا  مييْن 

اوروه إسييامعيل وعليييْه تييّم الفضييْل

إلييْه مييات ظامييي والعييذب مملييوك 

او عله إمصابه إشحاله اإلحسن النفْل

جيياره حامي  الطهر  عيين  ويييْن 
منْع زالييت  وال  محه  ثنتيك  يل 
رجه الباب اوكرس للزهرة الضلع

ميين لييفييْه الييثيياين اووجيييير نيييارْه
اجلمْع وّياه  الرجس  لفاها  جي 
اجهارْة الزجّية  اجنن  وأسقط 

الَكييوْم بيين  حسيين  أضحييْه 
النييوْم هتييوه  العييْن  جيييف 
السييمْه وأهييل  األرْض  أهييل 
العييدْه بيين  مييا  وكييْف  ميين 
السييهْم امسييموم  مثّلييث 
الطيياْح حيين  عليييه  وسييفه 

أورحييييانيييتيييْه اليينييبييي  روح 
امصيبتْه إعييلييه  دميييه  متهل 
حيييّنيييوا احلييييالييييْه واليييدهيييْر
سعْر بحشا  العطْش  مجر  او 
احلجْر عَكب  وكييْع  ابَكلبه 
حميييييْد حيييظيييْر ميييين شيييييعييتييْه
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التساؤالت  من  العديد  ط��رح  إىل  ع��ف��راوي  الكاتب  يعمد 
الرسدي  التارخيي  النمط  عن  خروًجا  الكتاب  يف  واألفكار 
ألحداث  التارخيية  واملقاربات  املقارنات  من  رحبة  لفضاءات 
الكاتب يف أسباب اإلخفاق  ووقائع مشاهبة، تؤكد وجهة نظر 

والنهوض.
ويقسم الكاتب حمتويات الكتاب اىل اربعة فصول، حيث كان 
الفصل االول ُيعّرف االمام احلسني )عليه السالم( ويزيد )عليه 
الثاين  الفصل  أما  الشخصيتني،  حياة  يف  ويبحث  اهلل(  لعائن 
مناقشات  وفيه  الطف«  ضفاف  عىل  »مطارحات  عنوانه  فكان 
أمثلتها  ومن  الواقعة،  وبعد  واثناء  قبل  تارخيية  لقضايا  عديدة 
رد االمام احلسني )عليه السالم( عىل معاوية حني طلب البيعة 

)عليهام  احلسني  لثورة  التمهيد  يف  احلسن  االمام  ودور  ليزيد، 
)عليه  احلسني  لثورة  احلقيقي  السبب  عن  وجواب  السالم(، 
السالم(، وهل كان هناك عرس يوم واقعة الطف؟، وما الرس 
قرب  وج��ود  حكمة  وما  الشهداء؟،  سيد  احلسني  يكون  ان  يف 
والردود  االجابات  من  عدد  اىل  اضافة  العراق؟..  يف  احلسني 
املهمة لقرارات واحداث ومالبسات رافقت الواقعة ومازالت 

حلد االن.
واما الفصل الثالث فكان عنوانه »االمام السجاد والسيدة زينب 
)عليهام السالم( وزارة اعالم الطف« وفيه تم االجابة عن سرية 
السيدة زينب )عليها السالم(، وكيف استطاعت انقاذ ابن اخيها 
السجاد )عليه السالم(، ودورمها املؤثر بعد الفاجعة االليمة من 

م���ا وراء الط���ف الص���ادر ع���ن دار )بانيقي���ا( للطباع���ة 

والنش���ر، لمؤلفه الباحث االس���المي غفار عفراوي، 

 لما يعرف بوقعة الطف، 
ً
 وشامال

ً
 مركزا

ً
يتناول عرضا

وم���ا رافقها وتبعها من أحداث وح���وادث، وحوارات 

وخط���ب، ونقاش���ات وق���رارات، وتحضي���رات م���ا قبل 

المعرك���ة إلى حي���ن توجه اإلم���ام الحس���ين )عليه 

 عياله ونس���اءه 
ً
الس���الم( إلى أرض كربالء مصطحبا

وإخوته وأبناءه الصغار حتى الرضيع منهم.

ويق���ع الكت���اب ف���ي )270( صفح���ة، وطب���ع عل���ى 

نفق���ة  مجموع���ة م���ن الموالي���ن عل���ى ح���د تعبير 

الهوي���ة التعريفي���ة للكت���اب وتق���وم ش���ركة العارف 

لألعم���ال بتوزيع الكتاب في بيروت والعراق بمكاتب 

دار الع���ارف ف���ي النج���ف االش���رف والكتاب منتش���ر 

في المكتبات في بغداد والنجف االش���رف وكربالء 

والناصرية والديوانية والمثنى وغيرها.
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“ما وراء الطف”

كتاب يبحث في أسرار معركة كربالء



خالل اخلطب التي القياها يف الكوفة والشام.
االمام  يف  نظم  ما  شذرات  بعنوان  الرابع  الفصل  اخريا  وجاء 
احلسني )عليه السالم( وتم عرض ثالث قصائد للشعراء دعبل 
مهدي  حممد  االكرب  العرب  وشاعر  العرندس  وابن  اخلزاعي 
تأليف  يف  مصدرا   مخسني  من  بأكثر  االستعانة  وتم  اجلواهري، 

هذا الكتاب.
يقول الكاتب غفار عفراوي يف مقدمة كتابه »جاء اسم الكتاب 
)ما وراء الطف( ألنه مل يكن بحثًا تارخييًا، وال حتلياًل فكريًا أو 
كل  وراء  ما  عن  يبحث  كان  وإّنام  أدبيًا،  نقدًا  وال  سيكولوجيًا، 
أرسار،  وكشف  متنوعة،  أجوبة  إجياد  مع  جمتمعة،  األمور  تلك 

وسرب أغوار«.
عمومًا  اإلس��الم  تاريخ  أن  نعلم  »نحن  ع��ف��راوي  ويضيف 
والقضية احلسينية بشكل خاص مل ُتكتب بأيٍد أمينة وخملصة، بل 
إهّنا كانت يف ركاب احلكومات الظاملة، التي دائاًم ما تعمل عىل 

طمس احلقائق التي متس سمعتها وتارخيها األسود«.
أنني  أّدعي  ال  وجواب،  سؤال  بصورة  الكتاب  »جعلت  وتابع 
كاتب  جم��رد  فأنا  احل��روف؛  عىل  النقاِط  ك��ّل  وض��ع  استطعت 
قضايا  إىل  ه  بالتوجُّ أخ��ريًا  ضالته  وجد  احلقائق  عن  وباحث 
اإلسالم املهمة، بعد أن أمضيُت وقتًا طوياًل وسنني عديدًة بكتابة 

املوضوعات السياسية واألدبية والثقافية«.
القادمة  كتبي  ستكون  احلياة  بقيت  »إن  بالقول  عفراوي  وختم 

حتت أسامء )ما وراء السقيفة( و )ما وراء الصلح( وغريها«.
عىل  املرشف  الكربايس  صادق  حممد  الدكتور  العالمة  سامحة 
مهمة  بكلمة  للكتاب  قدم  لندن  يف  للدراسات  احلسيني  املركز 
قال يف ختامها: ان »هذا العنوان املثار هلذا املوضوع املختار »ما 
وراء الطف«، نتمنى أن يفي صاحبه القدير بوالئه املفعم وبفكره 
املبهرة  والعقول  النرية  القلوب  تلك  اىل  طريقه  جيد  بأن  امللهم 
انه  مثواه،  وبعد  قبل  بذلك  وينتفع  يسدد خطاه  أن  املوىل  سائال 

تعاىل نعم املوىل ونعم النصري«.
 1970 بغداد  مواليد  من  عفراوي«  »غفار  املؤلف  أن  ويذكر 
نقابة  وعضو  االنجليزية  اللغة  يف  البكالوريوس  شهادة  ويمل 
الصحفيني العراقيني وعضو احتاد الصحفيني العراقيني ورئيس 
مؤسسة ناس للثقافة والتنمية الفكرية وعمل مسؤوال اعالميا يف 
العديد من منظامت املجتمع املدين ونرشت له املئات من املقاالت 

الصحفية يف الصحف وشبكة االنرتنت.
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ً
صدر حديثا

ك������������������رب������������������الء 
في الشعر اللبناني

ابِع لقسِم شؤوِن املعارِف  صدَر عن مركِز ُتراِث كربالء التَّ
كتاب  سِة  املقدَّ ِة  العّباسيَّ الَعتَبِة  يف  واإلنسانّيِة  ِة  اإلسالميَّ

بناين(، تأليف ِعناية أخَض. عِر اللُّ )كرَبالء يف الشِّ
وجاء الكتاُب يف 310 صفحات، وما هو إاّل غيٌض من 
َة  َرمزيَّ َتناولوا  الذين  ُلبنان،  ُشعراِء  بعِض  َقرائِح  َفيِض 

كرَبالء ِشْعرًا.
ِت املؤلِّفُة وَذكرْت بعَض أشعاِر )38( َثامنية  وثالثَن  َترمَجَ
األسامِء،  ِذكِر  يف  اهلِجائيَّ  التَّسلُسَل  ُمّتبَِعًة  ُلبنانّيًا،  شاعرًا 
الُلبنانّين،  َعراِء  للشُّ ُتراثيٍّ  َعْرٍض  إىل  الوصوَل  قاِصدًة 
ِة الطفِّ وفاِجَعتِها األليمِة، وذكَرْت  وَمدى اهتامِمِهم بقضيَّ
بعَض أقواِل امُلسَتشيِرقَن يف اإلماِم احلسِن-عليه السالم- 
وكرَبالء، أعقَبْتها بِخامِتة، لُِيتمَّ مركُز تراِث كربالء الَعمَل 

بَوضِع الفهاِرِس الفنّيِة، وقائمٍة باملراجِع واملصادِر.
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ذكرى عشق النيران
يف �آخر لقاء �أذكره 

كان نهارً� موح�شًا 
�لنا�س يف �شّجة 

هل �أحرقو� بيوتهم؟!
و�أ�شعلو� �لنري�ن يف �أج�شادهم 

بني �خليال و�لو�قع 
�شالت دموعي بال �شعور، و�أنا �لطفلُة ذ�ت �ل�شت �شنو�ْت 

ر�شدت عيوين وقَع �ل�شهام يف قلب و�لدي �ملفجوع بالأمْل 
�لكل يرجتف.. يردد بال �أختياْر

�أو�شَل �حلال �إىل �ملحاْل؟!!
�أنطقو� بفعلهم حتى �حلجر، وحلظات و�شَل يقني �خلرْب 

�حرتق ج�شد جدتي ذ�ت �خلم�شني عامًا 
ولذت عمتي لطلب �لنجدة من �جلري�ْن 

جدتي عّز عليها �إن ُترى بال حجاْب 
جلاأت �إىل �لطابق �لأعلى تلتهمها  �لنري�ْن 

ت�شرخ عمتي: �أماه ل ياأفُل جنُمِك 
عودي من حيث ذهبِت 

فال جدوى
هرعت عمتي بغطاء و�أطفاأت �لنري�َن 

نص: وفاء عمر عاشور

لكن بعد ماذ�؟
لقد عانقتها �لنري�ن تقبل ج�شدها �لنحالن 

ومن في�س حبها لها �أذ�بت حما�شنها 
ت�شامت روحها تخط �شهادتها 

�أم�شينا تائهني ويف �حلرية مذهولني، نري�ن �أحز�ننا ت�شعل �أكبادنا 
رحلت بدون ود�ع ول حلظة من لقاْء 

هي �شم�ُس د�ِرنا 
وظلُّ جناِحها هو �حلمى 

هذ� بع�س من جر�ئم �لنظام �ملقبور!! 
بقي حمفورً� يف �لذ�كرة تنزف منه �ل�شدوْر 

ورغم هذ� وذ�ك 
ُترفع �ل�شعار�ت 

ُ�غ�شلو� ذنوب �لعتاة 
ُ�غلقو� �شجالت �لذكرياْت 

وبقي �ل�شوؤ�ْل.. 
�أيُّ ذكرى تقبُل �لن�شياْن؟ 

�أيُّ ذكرى تقبل �لن�شياْن؟!  
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الوجِع  ُخالصة  وأمللم  احلزن،  أنشودة  املذبوح  نحرك  باسِم  اقرْأ  سيدي، 
تنثُر نورك كامللح  بمزيٍج من اجلزِع، وأبكي حتت ِظلك، كأنك الزلت هنا 
عى اجلروح دون صوٍت، وانت ترى املزيد من –اليزيدين- يشّيعون الفقر 
مواالتك، كي نضج  مواليك عن خطواتك عم  اليتامى ويشّقون  ويَكثرون 
عى أكتاف حمبيك احلديد الصلْد، وهم مؤمنون انك الزلَت يف كربالء تعّد 

لطف جديد..
خراب  ترّمم  كي   لك؟.  سيذبح  نحر  كم  ستحتاج؟.  طف  كم  سيدي، 
الغيُث  مييوالي،  يا  فأنت  سّجيل،  من  بحجٍر  الظاملن  وتقذف  النفوس، 
الناضج  إال  اليك  هيتدي  فلْن  العبور،  ومعراج  النفوس؟!  اِضطراِب  وسَط 
العشِق  أبواِب  عى  الوفاء  قرابَن  مقّدمًا  العزاء،  بيقن  يبادلك  بمعرفتك، 
كي تنتسب روحه للمكان ويشار اليه باسمك املقدس االغى يف السموات 

واالرض – هذا رجٌل حسيني-.
سيدي، هذا أواُن احلزن، فلنلبس السواد ونطّهر القلب ونشّق الدرب نحو 
رضحيك لنرسم يف اذهاننا خارطة فاجعة ذبحك يف عاشوراء، ليتجّى اجلزع 
يف باطن الضمري. ونقسم يف حضتك بالدمع السخّي، وبشهقة املضطّر ان 
وقلوبنا  عقولنا  يف  ونحمل  مدينتك،  يف  اخلطى  وهنّذب  هنجك،  عى  نسري 
نباهي بك  قناع  باي  إننا حتت مظلتك. ال هيّم  كله  العامل  ونباهي  عقيدتك، 
العامل!، املهم أن نكون قبسًا من كربالئك، ونتمّسك بمعرفتك بأذيال ثوب 
مع  ُندنِدُن  احلرام.  الدماء-الزاكيات- يف طِف حمّرم  ثوب  والنقاء؛  الطهارة 
الروح بخشوع بام تّيرس من البوح اجلروح، ونبتكر احلزن املنسوج من الوجِع، 
عليه  وبكت  صّلت  من  فؤاد  ادمْت  قد  اليوم  كأهنا  الفجيعة  ذكرى  ونطلق 

مالئكة السموات، وأثقلت احلزن واجلزع يف العاملن. 
ذكرى  دخلت  انك  واجلييزع.  باآلهات  وارصُخ  للعقيدة  املوايل  أهيا  أحزُن 
اهلل  يطوي  كي  اإلنسان.  حرية  اجل  من  املوت  رصخة  امللكويت..  العروج 
الطف  الذنوب. فشهيد  صفحات من معاصيك ويبّيض لك صفحات من 

اليوم هو سيُد شباب اجلنة يف سّموِه املقدس.

�لعالمة  كتبها  �لتي  �جلميلة،  �لق�شائد  بييني  ميين 
�ل�شيخ فخر �لدين �لطريحي )ت ي 1085هي( موؤلف 
كتاب )جممع �لبحرين ومطلع �لنرّيين( يقول فيها:

طييوبييى مليين أضييحييى هييواُكييم َقييْصييِدِه

املَييييييرّسة وامُلييينيييى نيييييييَل  ُقيييربيييُكيييم  يف 

َقييلييبييي هَييييييييُم بِيييُحيييّبيييُكيييْم َتييفييريييُطييه

َنْفَسُه ُيييتييِعييُب  الييَقييزِّ  َكيييدوِد  َيْضحى 

َرمييييييِزِه إشييييييارة  حَميييّبيييتيييُكيييم  وإىل 

ِه ُه امُلييييَتييييَنييييزِّ وَجييينيييابيييُكيييم ُمييييتييييَنييييزَّ

َعيييْجيييِزِه غييياييييُة  واهلل  ِمييثييِلييُكييم  يف 

َنييْسييِجييِه! يف  وَهيييالُكيييه  َنييْسييِجييه  يف 

ي  )ت  �ملنفلوطي  م�شطفى  �مل�شري  �لأدييييب  يقول 
1924 م(: وكنُت قد عاهدُت �هلل تعاىل قبل �ليوم 
�أل �أرى حمزونًا حتى �أقَف �أمامه وقفة �مل�شاعد �إْن 

��شتطعت، �أو �لباكي �إْن عجزْت.

َقُم( ا�َس ُيَرى يِف َجْوِفها �لرَّ �شَ )�إنَّ �خْلَ
ا�س: تعني �لُفْرَجة �ل�شغرية بني �ل�شيئني.  �شَ �خْلَ

�حلقري  �ل�شيء  �أن  يعني  �لعظيمة،  �لد�هية  و�لَرَقم: 
يكون فيه �ل�شيء �لعظيم.

 باسِم نحرك المذبوح 
ْ
اقرأ

أنشودة الحزن

العامُل ال�شاعر

غرفة الأحزان

مثل عربي

ة..
 اللغ

خزائن
ن 

م



بعد تهديمه على أيدي العصابات اإلرهابية..
ش����ارع “ال��ن��ج��ف��ي” ف��ي أي��م��ن ال��م��وص��ل 

س رائحة الكتب من جديد
ّ

يتنف

طاَل الخراب بسبب جرائم تنظيم داعش اإلرهابي كل شيء في الموصل، 

 إلى األماكن التراثية والثقافية، ومن 
ً
البشر والحجر على حٍد سواء، وصوال

الذي  البغدادي،  المتنبي  شارع  شقيق  القديم،   )
ّ
)النجفي سوق  بينها 

 من جديد في شرايين جسده المتهالك.
ُّ

عادت الحياة تدب

تب والمكتبات في الجانب األيمن 
ُ
 بالك

ً
ويقع شارع النجفي الذي كان حافال

بإحرائقه  قامت  بربرية،  داعشية  لهجمة  وتعّرض  الموصل،  مدينة  من 

 بعضها بماء الذهب.
ّ
ط

ُ
والقضاء على مكتباته وكتبه ومخطوطاته التي خ

األحرار/ علي حسين
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ويعود تاريخ تأسيس هذا الشارع الثقايف اىل العهد العثامين، حيث 
عددًا  لريبط  عر  التاسع  القرن  من  األول  العقد  يف  إنشاؤه  تم 
طوله  يصل  والذي  البعض،  ببعضها  القديمة  املدينة  أحياء  من 

لكيلومرت واحد تقريبًا وبعرض )5 أمتار(.
اآلونيية  يف  إعييامره  إلعييادة  اجلييديييدة  احلمالت  من  الرغم  وعييى 
األخرية، إال أن أشباح احلرائق ال تزال تطوف بناياته القديمة، فيام 
يتأمل املوصليون خريًا بعودة إحدى أقدم مكتباته التي يعود تاريخ 
افتتاحها إىل العام )1921 م( لفتح كنوزها للقّراء واملثقفن، وهي 

مكتبة )العربية( لصاحبها الُكتبي أسامة عبد الرمحن الكركجي.
الكركجي، بشيبته ووقاره، حتّدث عن األسباب التي دعته إلعادة 
افتتاح مكتبته التي ورثها عن والده، مبينًا أن الدافع الذي جعله 
يعود اىل افتتاح املكتبة »هو تعلقه وحّبه لشارع النجفي الذي ُيعّد 

من أقدم شوارع املوصل«.
حتملت  لو  حتى  واجييب،  هي  الييعييودة  أن  »أعتقد  ويضيف، 
املصاعب وعدم وجود القراء والزبائن وحتى لو بقيت هي املكتبة 
الوحيدة املفتوحة لسنوات. فيجب أن اكون القدوة لآلخرين؛ من 

أجل حتدي مصاعب العودة فهذا املكان يستحق التضحية«.
ويضيف عبد الرمحن يف حديث صحفي، أّن »هذه املكتبة اخلاصة 
يب كانت لوالدي وجدي يف ما مىض، وقد قارب عمرها الي )100 

عام( أي قرن كامل يف هذا الشارع«.

الكتب  أّمهات  عى  حيتوي  كان  النجفي  »شييارع  أن  إىل  ويشري 
واملطبوعات، وكانت لدينا خمطوطات ومطبوعات يصل عمرها 
الذهب  بامء  مكتوبة  خمطوطات  بينها  ومن  عييام(   1000( إىل 

قدمناها ملتحف املكتبة العامة يف العاصمة العراقية بغداد«.
ويلفت إىل أن »هذا الشارع كاَن قبلة القراء واملثقفن وتعلقي به 
أنه »عزم عى  شديدا  وال يمكن ان استغني عنه بسهولة«، مبينًا 
من  النجفي  شارع  لعودة  أوىل  بذرة  لتكون  مكتبته  افتتاح  إعادة 

جديد«.
شارع  حيتضها  كييان  التي  األخييرى  املشهورة  املكتبات  وميين 
األمل،  ومكتبة  عيل،  السيد  لصاحبها  )األمن(  مكتبة  النجفّي، 
واملكتبة العرصية ومكتبة العسيل، ومكتبة املنار، ومكتبة األهايل، 
ومكتبة  العريب،  اجليل  ومكتبة  بّسام،  ومكتبة  العروبة،  ومكتبة 
الكتب،  بتجليد  اجلزائر، إضافة إىل ضّمها لعدة مكتبات خاصة 
السالم(  )عليها  الزهراء  مطبعة  بينها  قديمة  مطابع  وكذلك 
ومطبعة  العرصية،  واملطبعة  االحتاد،  ومطبعة  اجلمهور،  ومطبعة 

أّم الربيعن.
ودعت األوساط الثقافية واألدبية يف العراق، إىل إعادة تأهيل هذا 
الشارع الثقايف املهم، ليعود الستقبال زّواره، وتعود رائحة الكتب 

من جديد لتطغى عى رائحة اخلراب.
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عام،  وثالثمئة  ألف  من  أكثر  قبل  قتل  كجسد  احلسني  إن 
ويف  عرص،  كل  يف  موجود  ورسالة  وقضية  كمبدأ  ولكّنه 
كل زمان، وثورته ال شك هي ثورة االنسان، فكان االمام 
به.. ولذلك  بالرسالة، والرسالة مقرونة  )احلسني( مقرونًا 

قيل: )إن االسالم حممدي الوجود، وحسيني البقاء(.
سبيله،  ويف  هلل،  جترد  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  ان 
وتنازل عن كل يشء يف سبيل هذه الرسالة، التي محلها عىل 
ثورته  النهاية..  وحظيت  اجلها وقتل يف  كتفه، وقاتل من 
االسالم  الن  متامًا..  القصوى  باألمهية   السالم(  )عليه 

فأن  الصالح  والعمل  االي��امن  هو  النهائي  املقياس  جيعل 
انتصاره النهائي هو انتصار قيمه ومبادئه  وحمتواه وهذا ما 
كان مفقودًا يف الظروف التي ثار فيها االمام احلسني )عليه 

السالم(.
هي  الظلم  ضد  هنضته  يف  السالم(  )عليه  فلسفته  وكانت 
الشهادة يف سبيل املبدأ والعقيدة، وجاءت يف نفس الوقت 
احتلت  فقد  وبذلك  امل��ه��دورة،  كرامته  لالنسان  لتعيد 
التاريخ وعقول االجيال واصبحت مثااًل  الذروة يف ذاكرة 
املباركة  وثورته  ورشعيتها..  ملصداقيتها  والفداء  للتضحية 

ما هو موقع 

بقلم: عقيل عبد األمير 

ثورة االمام الحسين    فينا؟
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الفساد يف  نمو  منعت  فاصاًل  السالم( كانت حّدًا  )عليه 
من  املوت  ورّشع��ت  األصلية،  اإلسالمية  اهلوية  جسد 
واخلاّصة..  العاّمة  استوعبته  مفهوم  وهو  احلياة،  أجل 
كان  بل  مكسورًا  العباس  استشهاد  بعد  يرجع  مل  فهو 
صلبًا شاخمًا كشموخ اجلبال وقد قال أحد الرواة: »واهلل 
ما رأيت مكسورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه 
واهلل  منه  مقدما  أجرأ  وال  جنانا  أمىض  وال  جأشا  أربط 
لتشد  الرجال  كانت  وإن  مثله  بعده  وال  قبله  رأيت  ما 
عليه فيشد عليها بسيفه فتنكشف عن يمينه وعن شامله 

انكشاف املعزى إذا شد فيها الذئب«.
ومل تلطم السيدة زينب )عليها السالم( جبل الصرب خدها 
ومل تنثر شعرها وكذلك بقية اهلاشميات فهذا املشهد يتناىف 
مع العفة لبنات الرسالة كام وأهنا من املستحيل أن ختالف 
وصية إمامها »ُأخية ال تلطمي عيّل وجهًا وال تشقي عيّل 
خترج  أن  يعقل  فكيف  والثبور«  بالويل  تدعي  وال  جيبًا 
السيدة زينب )عليها السالم( من اخليمة ناثرة شعرها!! 

وهذه عادة جاهلية..
مواقف  من  موقف  أي  يف  عليها(  اهلل  )س��الم  تناِد  ومل 

»أال  قال:  قد  احلسني  االمام  كان  فإن  ذلتاه(  )وا  الطف 
السلة  بني  اثنتني  بني  ركز  قد  الدعي  ابن  الدعي  وأن 
السالم(  )عليها  هلا  فكيف  الذلة«  منا  وهيهات  والذلة 
أن تنسف ثورة إمامها احلسني )عليه السالم( بمثل هذا 
القول وهي التي كانت امتدادًا للثورة!! بل كانت رابطة 
كل  تسكت  ختطب  عندما  وكانت  صلبة  قوية  اجل��أش 
التي  وهي  وصربها..  حديثها  وقوة  ببالغتها  حوهلا  من 
أجابت أمام مجع غفري عندما سأهلا ابن زياد كيف رأيت 
مجيال(  اال  رأيت  )ما  فقالت:  احلسني  بأخيك  اهلل  صنع 
وقد نزل ردها عليه كالصاعقة يف الوقت الذي كان ينتظر 

منها االهنيار بعد كل تلك املصائب..
عندها  ال��وق��وف  تستحق  وامل��واق��ف  تطول  والقائمة 
والتمعن والتفكر مليا هبا.. كام علينا أن نخضع كل يشء 
كالببغاوات،  ونردده  نصًا  يقال  ما  كل  نأخذ  وال  للعقل 
وعلينا أن نفهم ملاذا خرج اإلمام احلسني )عليه السالم( 
والتدليس  الصدق  بني  احل���وادث  نفرز  أن  لنستطيع 
التي يدمى قلب  الروايات املدسوسة  والكذب ونرفض 

احلسني )عليه السالم( هلا ألهنا ختالف أهداف الثورة..
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ان  أحاول  رأيس،  يف  صوته  يأيت  الصامء،  صورته  اىل  أنظر  كلام   
ارضب رايس بيشء يرّن لعيل أسمع صوته من جديد. وأحاول 
ليعيد كل حلظة عشتها مع ضلعي  ان ارضب رأيس  أخرى  مرة 
وتوأم روحي صديقي الذي يشبه لون الشمس وبريق الذهب. 
كل  يف  حتارصين  العذبة  روحه  واصداء  بعينيه،  عاملي  اتفّحص 
مكان، ورصاخ صوته متأل اذين، وهو يرسد يل بطوالته احلشدية 
وإنقاذه الكثري من أهلنا يف- بيجي، وتكريت وتلعفر واملوصل- 

من األيادي الداعشية النجسة.
مل يبق من مرياث بطوالته وصوالته غري صورة مبتسمة كتب عليها؛ 
البطل العريس بال زواج، من يدفع لصورته أغىل االثامن؟!. سيأيت 

مع كل األذان متوضئا بدمه، يمل رأسه يف راحتيه ويصيح من 
منكم يريد شفاعتي؟!. من سيعرفني ويعيد قصة استشهادي؟. 
الشام وإرهاب)داعش( يف عراقي  فقد طارد قسوة)النرصة( يف 
واختفيت..  مرات  عدة  فأصابني  يطاردين  والرصاص  األيب.. 
وقد قيل يف سنن احلروب ان الطيبني ال يعودون اىل البيوت، وان 
واملقدسات  الرشف  اجل  من  اجلهاد  ففي  قبور،  للشهداء  ليس 
يوم،  كل  يف  الوفاء  ه��ذا  ارى  كنت  رضي��ح  بال  جثث  تطوف 
من  الشهداء  نحن  ونقرئكم  راحتكم  عىل  ليطمئن  يأيت  كالليل 
الوجع السالم. مل يبق يل اال ان اراجع حسابايت واستوعب وافهم 
ارصارك ان تكون دائام يف طليعة املجاهدين، تنذر روحك الندية 

 بك - يا بَن الحمزة الغربي-
ُ

 الشهادة
ُ

تليق

الى روِح الشهيِد السعيِد )عباس علي طالب الشحماني(

أن����ه أصغ����ُر ش����هيد للحش����د الش����عبي ف����ي 
“الكوت”. كان يشبه طير الذهب، لونه بلون 
ارض “الحي”، مثل حلم سنابل حين تضاحكها 
ش����مس الصي����ف، اس����مه )عب����اس( وجه����ه 
الطفول����ي الش����احب يعلن تج����ّرده من نبض 
 بالحب، يحلم بشخصيته ان 

ّ
الحياة وهو يغص

زه 
ّ
 يعرفه كل العراق، ويمي

ً
 مخلدا

ً
يكون اس����ما

أهال����ي” الحمزة الغرب����ي” كبطل حالم يبقى 
ذك����رى ال تنطفئ في المدين����ة برمتها. كان 
يمش����ي معي وفوق جبهته نكهة مشرقة، 
ف����ارع الط����ول بي����ن جناحيه ران اله����وى نضرا 
بالصباب����ة، يفت����ح ذراعي����ه ويرف����ع راس����ه ال����ى 
الس����ماء ليق����ول: ي����ا الله أري����د ان أكون فداء 
لزين����ب. واض����ح قال: بيني وبي����ن أئمتي نداء 

خفي يسحبني الى طريق اتمناه.
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س����آتي مع كل أذان متوضئا بدمي، أحمل رأس����ي في راحتي وأصيح من منكم يريد 
ش����فاعتي؟!. من س����يعرفني ويعيد قصة استش����هادي؟

فداء بام تؤمن به. فمن اول صوت نادى - يا زينب- محلت روحك 
بني كفيك وتركت احلياة وذهبت لنرصة غريبة الشام، وحني جاء 
بحزام  حتزمت   - حسني  يا   – نادى  من  أول  كنت  الكفائي  نداء 
وأنت  االخ��رية.  حسني(  يا  )لبيك  رصختك  وكانت  الشهادة، 
جتندل بمدفع رشاشك أولئك الغربان املستهجنة الذين تعلموا كل 
احليل واملراوغات من اسيادهم االرهابيني العامليني، وذاع صيتك 
له  سّولت  من  كل  وصرب  بقوة  حترق  خلوق،  جسور  مهام  كبطل 
بطوالتك  رسمت  وقد  حق.  وجه  دون  العراقيني   بقتل  نفسه 
بمهام فردية، كأنك يف تلك الليلة تريد ان تكون قربان اصدقائك 
ومن معك من املجاهدين وانت تساومهم بالبقاء باحلياة من أجل 
خرب  ينتظرون  واطفاهلم  عوائل  اصحاب  وأهنم  والوطن  املذهب 
االنتصار. ال أعرف كيف أقنعتهم وتسّللت إىل ذلك البيت الذي 
وجعلهم  لقتلهم  األهايل  ويتصيدون  )داعش(  عنارص  به  يتمركز 
يبث  اتصالك  جاءين  وقد  املنتصف  يف  الليل  كان  برشية.  دروعا 
روح الوصية ان ال يبكي عليك احد، وان تكون جنازتك شبيهة 

قصة  لقصتك  كان  بعد  فيام  ولكن  احلمزة.  منطقة  شباب  بعريس 
اشبه باملعجزة وأنت وحدك جتندل كل من يف البيت وحتّرر نساء –
بيجي- من يد اإلرهاب القايس. لعل أهايل -احلمزة الغريب- اآلن 
ينظر  من  وكل  املكان  متأل  فصورك  اسمك،  يذكر  حني  يفخرون 

اليك يتوقف ليقول: تليق الشهادة بك - يا عباس -...
 انت يا صديقي كنت مثاال للصدق واالمانة، لسانك ال ينطق سوى 
القول احلسن وانت تدافع بكياسة عن مذهبك بالقول والفعل.. 
ذكرك سيبقى يعّشش يف الضمري، ومواقفك االنسانية الكبرية ُتذكر 
يف كل حمفل حسيني، وانت يف حدقات العيون شاخص، كام كنت 
بتلك  السالم-  –عليه  احلسني  االمام  زوار  ختدم  البهية  بطلعتك 
الروح الطفولية العظيمة، التي ال تكّف احللم عن  ان تكون رمزا 
ممّيزا. وانا أقول لك ال ترحل برسعة يا صديقي، فاآليت بعدك تنني 
النداء  تسمع  اذنيك  تديّل  ووقفت  الوقح.  السيايس  اسمه  وحش 
صباح يوم السبت 5 / 8 / 2017 املصادف 31 / 11 / 1438ه�. 
باملوصل علت  الزوية  كأنك تسمع صوت رحيلك فأهايل منطقة 

استغاثتهم باإلمام السيستاين، ورجال اإلمام ال يرجعون مستغيثا، 
يصفون  وه��رع��وا  ال��ن��داء  للموت  املعانقة  وجوههم  فحملت 
الدواعش عن بكرة أبيهم، حمررين –الزوية املوصل- ومن حوهلا. 
وانت كنت كالسائر اىل بوادي الشمس عيناك عىل املذهب والوطن 
ويداك بلون املرجعية الدينية العليا. كنت يف هذه املعركة طريا بال 
ريش متضغ عاصفة يف ميناء رصاص ال هتاب وال هتادن.. وألنك 
الغريب، مل  ابطال أهايل احلمزة  ) عباس عيل طالب الشحامين( من 
متض يف حياتك كاآلخرين من الناس، وألنك كنت حاملا ان تكون 
بجوار سيدة الطف خادما مطيعا، وعاشقا واهلا خلدمة ايب عبد اهلل 
احلسني يف ايام اجلزع العاشورائي، اال ان ريح قدرك املحتوم كانت 
وقبل ان تطوي جناحيها عىل روحك اوقدت شموع شبابك ساعة 
ما  كل  قّدمت  وقد  املوصل-  – زوية  يف  الدواعش  مع  اشتباكك 
ألقي عىل عاتقك يف هذا القتال، وجندلت كل ما أودعه الشيطان 
يف املنطقة، غري مباٍل بيشء اىل حد الذي كنت تسارع فيه ان توقظ 
الشهادة من عرينها لتلبسك ثوهبا بأمجل حلة يبها اهلل تعاىل ان تأتيه 

هبا.. وقد آن اآلن أواهنا بطلقة غادرة اخرتقت جسدك وانت تبتسم 
وتردد فزت واهلل بالشهادة.

لقاء؟!،  يوم  ذات  نرجتي  فهل  الفراق  هذا  كل  بيننا  صديقي  يا 
قم  صديقي  يا  البكاء؟..  هذا  كل  يارصنا  حني  الدمع  نزن  وهل 
اخذوا  الكلامت.  حرب  وابتدأت  الرصاص  حرب  انتهت  لقد 
بندقيتك التي حتب اىل مكان جمهول. وها قد أتت الرمال الذهبية 
اال  آليت  الذي  والعراق  الطرقات،  يف  صورك  عىل  تشبهك  التي 
تبارحه اال شهيدا تدفق االعداء اىل باطنه وانزلوا فيه من احلقد ما 
زوجها،  خرست  وزوجة  حبيبها،  فقدت  امرأة  كل  ذكرى  يطفئ 
وأم ثكلت بابنها. بدأوا االعداء يسلبون صورك وبسالتك.. مهام 
كنت شهيدا يا صديقي ال يبالون وكانوا يريدون ان يفتتوا جثتك 
باملرصاد..  هلم  كانت  شبابية  ثورة  ولكن  بالرصاص  أخرى  مرة 
الشهيد   « جديد  من  وكتب  الشهداء  وصور  صورتك  فارتفعت 
عباس عريس بال زواج« وانا اهزج يف كل عيد ميالد الستشهاد 

: تليق الشهادة ألمثالك  يا عباس..  
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ودعم  تأييد  يف  رياديًا  دورًا  املقدسة  كربالء  مدينة  لعبت 
العهد  يف  الغاشمة  السلطات  ضد  الوطنية  االنتفاضات 
الكربالئي  للشباب  كان  حيث  الصدامي  والعهد  امللكي 
املجاهد دور متميز يف هذه االنتفاضات اخلالدة التي عّمت 

مجيع انحاء العراق ومنها 
دور كربالء في ثورة العشرين سنة 1920م

كانت كربالء الرشارة يف اإلعداد لقيام هذه الثورة ومن مجيع 
النواحي وقد أكد هذا االمر املسؤولون االنكليز اضافة اىل 
كربالء  ابناء  قدمه  عاّم  حتدثت  التي  املعتربة  التأريخ  كتب 
وعشائرها يف دعم وقيام هذه الثورة وقد أكد ذلك اجلنرال 
الربيطاين )فليب ايرالند( وكان هذا احد الضباط الربيطانيني 
العاملني يف العراق خالل تلك الفرتة حيث قال يف ))العراق 

ان  ببعيد  ))ليس  نصه:  ما  ص240((   - تطورية  يف  دراسة 
تكون خطط الثورة قد وضعت فكربالء بصورة اكيدة((.

دور كربالء يف انتفاضة 1936م
ص60((  الربيطانية-  العراقية  ))احل��رب  صاحب  ينقل 
االستاذ حممود الدرة انه يف سنة 1936 قامت عشائر الفرات 
االوسط الباسلة بحركتها ضد وزارة ياسني اهلاشمي بسبب 
السياسة التعسفية التي سار عليها ضد ابناء اجلنوب والوسط 
خالل  من  دعمها  يف  مهم  دور  املقدسة  كربالء  ملدينة  وكان 
واالجتامعات  املؤمترات  عقد  يف  وابنائها  وجهائها  قيام 
والتظاهرات املؤيدة هلذه احلركة الوطنية االمر الذي ادى اىل 

استقالة الوزارة املذكورة. 

دور كربالء المقدسة 

إعداد: الباحث التاريخي سعيد زميزم

في االنتفاضات الوطنية
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دور كربالء في انتفاضة مايس 1941م

ذكرُت يف )) تأريخ كربالء قدياًم وحديثُا- ص157(( بعد 
نيسان  الثالث من  الوطني يف  الدفاع  بقيام حكومة  االعالن 
مجاهريية  بمظاهرات  كربالء  مجاهري  خرجت  سنة1941م 
مؤيدة هلذه احلركة الوطنية االمر الذي دعا اىل اشتباك هذه 
اجلامهري بقوات الرشطة مما أدى اىل استشهاد وجرح عدد من 
قامت  التي  القمعية  ان هذه االعامل  اال  الكربالئي  الشباب 
االمر  هذا  ادى  وقد  املتظاهرين،  تردع  مل  الرشطة  قوات  هبا 
اىل تدهور الوضع االمني مما دعا باحلكومة املحلية اىل اعالن 

منع التجوال للسيطرة عىل الوضع.
دور كربالء في انتفاضة 1948م

ص  كربالء-  عامرة   (( يف  االنصاري  رؤوف  الدكتور  يرد 
78(( يف هذه االنتفاضة اخلالدة كان ألبناء كربالء املقدسة 
ويف  الضخمة  املظاهرات  قامت  فقد  تأييدها  يف  كبري  دور  
املقدسة  املدينة  ش��وارع  باخرتاق  الطلبة  جماميع  مقدمتها 
ومعاهدة  جرب  صالح  ال��وزراء  رئيس  بسقوط  هتتف  وهي 
التطورات  أثر هذه  السمعة وعىل  ))بورت سموث(( سيئة 
املقدسة  كربالء  أبناء  من  املئات  باعتقال  السلطة  قامت 
بالرغم من  استمرت  املظاهرات  ان  اال  السجن  وزجهم يف 
ان  اىل  املظاهرات مستمرة  القمعية وبقيت  هذه االجراءات 

سقطت الوزارة املذكورة. 
دور كربالء في انتفاضة – 1952م

يؤكد سلامن هادي آل طعمة )) تراث كربالء- ص 67(( انه 
عىل اثر قيام وزارة نور الدين حممود بإصدار قرارات جممعة 
السياسية  االح��زاب  نشاط  ومنع  املعارضة  صحف  بمنع 
وغريها  النقابات  مقرات  وغلق  املعارضة  رجال  واعتقال 
هذه  ضد  العراقي  الشعب  ثار  وقد  السيئة،  القرارات  من 
الوزارة وكان نصيب كربالء حيث خرجت اجلامهري الشعبية 
الغاضبة يف شوارع كربالء مستنكرة هذه االعامل واستمرت 

هذه التظاهرات اىل ان قدمت الوزارة استقالتها. 

المقدس��ة  كربالء  لمدينة 

دور مهم في دعم وقيام 

وجهائها وابنائها في عقد 

المؤتمرات واالجتماع���������ات 

وال�����ت�����ظ�����اه�����رات وق����ي����ام 

االن���ت���ف���اض���ات ال��ش��ع��ب��ي��ة 

قديما وحديثا
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دور كربالء في انتفاضة 1956م في مصر

يف ))ملحات تارخيية من كربالء - ص 37(( ساقني احلديث 
اثر  عىل   1956 سنة  مرص  انتفاضة  يف  كربالء  دور  عن 
مجاهري  هّبت  حيث  مرص  يف  االشقاء  عىل  الثالثي  االعتداء 
احلاكمة  السلطة  بمطالبة  كربالء  ابناء  ومنهم  الثائرة  العراق 
يف دعم الشقيقة مرص ومنع قيام الطائرات الربيطانية املعتدية 
اثر  وعىل  العراقية  العسكرية  القواعد  باستخدام  مرص  عىل 
شوارع  اىل  الرشطة  قوات  نزلت  الضخمة  التظاهرات  هذه 
الكربالئية  اجلامهري  مع  اشتباكات  وقوع  اىل  ادى  مما  املدن 
البطل  الكربالئي  الشباب  من  املئات  جرح  اىل  ذلك  وادى 
وبقيت احلالة عىل هذا الشكل اىل ان قررت احلكومة العراقية 

حينها بإصدار امٍر بمنع التجوال مما مكنها من السيطرة عىل 
الوضع. 

دور كربالء في ثورة - 1958م

مما ذكرته يف ثورة 1958 يف ))كربالء- تأرخيها- ص120(( 
عىل اثر اعالن قيام اجلمهورية يف العام املذكور وسقوط العهد 
وهي  ابيها  بكرة  عن  املقدسة  كربالء  مدينة  خرجت  امللكي 
اجلديد واستمرت  للنظام  لثورة متوز ودعمها  تأييدها  تعلن 
التظاهرات اجلامهريية جتوب شوارع كربالء املقدسة مشاركة 
اخواهنم ابناء املدن العراقية االخرى يف دعم الثورة املطالبة 
االحتفاالت  وبقيت  هبا  واالهتامم  العراقية  املدن  تعمري  يف 

مستمرة لعدة اسابيع تأييدًا للثورة التي قضت عىل احلكم. 
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دور كربالء في االنتفاضة الش����عبية 1991م

مما نرشه الدكتور سلامن هادي آل طعمة يف ))االنتفاضة 
الشعبانية وكربالء(( قوله:

بسبب السياسة القمعية التي سار عليها النظام الصدامي 
الغاشم ضد ابناء العراق، تذمر ابناء الشعب العراقي من 
هذه االعامل االجرامية اال انه مل يتمكن من الوقوف بوجه 
السلطة املجرمة بسبب وجود العديد من االجهزة القمعية 

التي كانت تعمل عىل قمع الشعب العراقي الصامد.
انتهز  الكويت  دول��ة  املجرم  النظام  ق��وات  دخ��ول  بعد 
احلرب  يف  النظام  قوات  انغامس  العراقي  الشعب  ابناء 
فخرجت اجلامهري العراقية يف مجيع مدن اجلنوب والوسط 
أثر  وعىل  وأعوانه  صدام  املجرم  ضد  انتفاضتها  معلنًة 
ذلك اعلنت مدن كردستان العراقية انضاممها لالنتفاضة 

الوطنية أيضًا.
وشاركت مدينة كربالء مشاركة فعالة يف هذه االنتفاضة 
باالستيالء  االبطال  كربالء  ابناء  ق��ام  حيث  العارمة 
ثم  ومن  السلطة  حزب  ومنظامت  االسلحة  خمازن  عىل 

السيطرة عىل كربالء.
قام  املجرم  العراقي  النظام  اىل  االخبار  وص��ول  وبعد 
للسيطرة  العسكرية  الوحدات  من  العرشات  بارسال 
كربالء  ابناء  هلا  فتصدى  املقدسة  كربالء  مدينة  عىل 
ضار  قتال  وجرى  العسكرية  الوحدات  هلذه  االشاوس 
ادى  مما  الصدامية  والقوات  الشجعان  الكربالئيني  بني 
النظام  ان  اال  البعثية  بالقوات  اخلسائر  افدح  انزال  اىل 
ايضًا  بارسال وحدات عسكرية اخرى، فتصدى هلا  قام 
اىل  ادت  اجلانبني  بني  عنيفة  معارك  ودارت  كربالء  ابناء 
وبعد  البطل  الكربالئي  الشباب  من  املئات  استشهاد 
القوات  متكنت  كربالء  ابناء  هبا  قام  وجوالت  صوالت 
اصيبت  ان  بعد  املوقف  عىل  السيطرة  من  الصدامية 
ابناء  من  االالف  باعتقال  وقامت  جسيمة،  بخسائر 
كربالء وتنفيذ احكام االعدام بالعرشات منهم واعتقال 
اىل  بغداد وتقديمهم  اىل  املدينة ونقلهم  ابناء  االالف من 

حماكم صورية واحلكم عليهم بالسجن واالعدام.

جاك بيريك مسترشٌق فرنيّس له عرشات املؤّلفات عن العرب ولد 
عام 1910م وتويّف عام 1995م بعد أن أهنى حياته برتمجة معاين 

القرآن الكريم إىل الفرنسّية.
وزار كربالء سنة 1954م يتحدث جاك بيريك بالفصل الثامن من 
كتابه )من الفرات إىل األطليّس( عن رحلته إىل النجف وكربالء 
إىل  مرتات   كيلو   104 بعد  عىل  كربالء  »تقع  نصه:  ما  ويقول 
اجلنوب الغريّب من بغداد ويبلغ عدد نفوسها 60 ألف نسمة«.. 
كربالء هي مركز لواء عدد نفوسه 217 ألف نسمة وتضّم املنطقة 
نفسها مدنًا شهرية مثل النجف والكوفة. ومل تعد الكوفة سوى 
النجف  أّما  ألف نسمة،  نفوسها )15(  يبلغ عدد  ضيعة صغرية 
ففيها رضيح اإلمام عيل )عليه السالم( مثلام تضّم كربالء رفات 
أّما كربالء فشوارعها  أوالده احلسني والعّباس )عليهام السالم( 
طويلة ومنها شارع طويل مطروق من السيارات يؤّدي إىل مركز 
كربالء وما أن تتطّلع بنظرك حّتى تتعّدد رموز القّبة املذّهبة لإلمام 
مرتبطة  وهي  مرتًا   35 نحو  إىل  ترتفع  السالم(  )عليه  احلسني 
املتداخلة  الدوائر  من  الرائعة  التشكيلة  هذه  املربعة،  بقواعدها 
بالزوايا احلاّدة, وبمحاذاة هذا املبني املقّدس نشأت التجارة لتلّبي 
كلَّ ما يتاجه الزّوار، فهنالك اآلالف من السلع متعّددة األلوان 
العراقّية  املدن  باقي  بالفواكه، فكربالء مدينة مثل  مليئة  وأخرى 

فيها جتارة اجلملة واملفرد. 
بالقرابني,  وغني  املسلمني  ال��زّوار  ببكاء  مبّلٌل  مكاٌن  كربالء  إّن 
وقع  الذي  الظلم  إّن  إذ  عظيم,  شهيد  إرث  أمام  يقفون  والشيعة 
يردده  ما  حسب  الرتاجيديا  وهذه  كونّية,  تراجيديا  إىل  دفع  قد 

املسلمون داخله, بل ساكنة يف اجلوهر. 
تكاتفًا  أيضًا  حتمل  بل  فحسب  الدم  ذكرى  حتمل  ال  كربالء  إّن 
ا يتجدد من سنة ألخرى, وجيد تعبرياته يف املناسبات  دنيويًّا مجاعيًّ
من  العارش  وأبرزها عاشوراء يف  ذكراها,  إحياء  يتّم  التي  الدينّية 
حمّرم، هنا تصل احلامسة إىل ذروهتا القصوى من خالل اختالط 
العرشين  االحتفال يف  التشاؤم واألمل، ويف ذكرى  بني  عجيب 
املنارصين  آالف  تضّم  التي  األنصار  مواكب  حيث  صفر  من 
إّن  الشيعّي.  العامل  أنحاء  قادمني من شّتى  املرقد  يتوّجهون نحو 
لألمهّية  انطباعًا  لنا  يرتك  األوفياء  املؤمنني  وآالف  احلادثة  عظم 

الكربى هلذا املكان«.

المستشرق جاك بييرك:

ٌل بالبكاء
ّ
كربالء مكاٌن مبل
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للعتبة  العامة  األمانة  ومنها   � الدينية  املؤسسة  به  متتاز  ما  أهم 
الفرد  عقائد  وترميم  صناعة  تتبنى  بأهنا   � املقدسة  احلسينية 
وتوجيه سلوكه بام ينسجم وتفكري الفرد السوي امللتزم رشعيا 
بناء  هو  الدينية  املؤسسة  لعمل  اهلدف  فأن  وبالتايل  وأدبيا، 

اإلنسان.
 وباالستفادة من قول رسول الرمحة حممد )صىل اهلل عليه وآله( 
لإلمام عيل )عليه السالم(: ))لئن هيدي اهلل بك رجاًل واحدًا 
أهم  فقد  ملن  ومواساة  الشمس((،  عليه  طلعت  مما  لك  خري 
بعدما  حياته  فلسفة  خالهلا  من  ويدرك  يستقرئ  التي  حواسه 
العقائدية، ومما  احلقائق السيام  من  الكثري  عليه  إعاقاته  غيبت 
وأحسن  خلقهم  أتم  أن  نعمه  بفاضل  عباده  عىل  اهلل  تفضل 
أنه  أحدنا  وليتخيل  اخلمس،  احلواس  نعمة  ومنها  تقويمهم، 
نشعر  أن  منا  يستحق  مؤمل  شعور  احلواس!!  هذه  أحدى  فقَد 
النعم كاملكفوفني والصم والبكم  ونتعاطف مع من فقد هذه 
وذوي االحتياجات اخلاصة، جاءت مبادرات العتبة احلسينية 
لدجمهم  الرشائح  هذه  استهدفت  التي  االنسانية  بمشاريعها 
عن  فضال  ذلك  ألجل  الظروف  هتيئة  عىل  والعمل  جمتمعيا 

اقامة عرشات الربامج الداعمة يف تنمية هؤالء االفراد جمتمعيا 
ودينيا.  

ومؤسساهتا  حكوماهتا  كثرية،  بلدان  يف  إن  بالغريب  وليس 
وجامعات  ومعاهد  مدارس  أنشئت   � واإلنسانية  االجتامعية 
وم��دارج  خاصة  باصات  وهتيئة  بل  الفئات،  هب��ذه  خاصة 
بل  األخرى  العامة  واألماكن  واملطاعم  املطارات  يف  خاصة 
وبعض املنتجات والصناعات التي يتاجوهنا فضال عن برامج 
تلفزيونية بل وحتى فضائيات، وذلك لضامن دجمهم اجتامعيا 
من جهة وتعاطفا مع حالتهم اخلاصة من جهة ثانية، ومن جهة 
منهم  يشذ  لئال  إنسانيا  احتواؤهم  التخصيص  وجه  عىل  ثالثة 
من يشذ وبالتايل يولد كائن انساين هجني وخطر وغري سوي 

يمكن أن يؤثر سلبا عىل األمن املجتمعي.
وألسباب كثرية امهها:

ومنهم  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  أن  حيث  اإلنساين: 
املكفوفون والصم والبكم من الفئات التي تستحق التعاطف 
حياهتم  صعوبات  اجتياز  يف  هلم  ااّلزرة  وتستلزم  اإلنساين 
أن  االعتبار  بنظر  أخذنا  ما  اذا  خصوصا  االجتامعية،  السيام 

رعاية ذوي االحتياجات.. 
مت العتبة الحسينية الثقة بينهم  

ّ
كيف رم

والمؤسسة الدينية
افتخار الصفار
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الكثري من الناس يضمرون التذمر وعدم التفهم هلذه الفئات 
بل ويصل األمر أحيانا  اىل حد السخرية، مما يستوجب منا 

لفتة إنسانيا كبرية.
وأعطى  بل  اجلميع،  إنسانية  كفل  اإلس��الم  أن  الرشعي: 
املحتاجني واملعوزين غري ما أعطى للميسورين، وهي لفتة 
مهمة من الشارع املقدس يف رضورة تذويب هذه الفوارق 
ضمن  وعمليا  فكريا   � الفرد  هذا  كان  أيا   � الفرد  واستثامر 

املجموع اإلسالمي.
االجتامعي: كثرة ذوي االحتياجات اخلاصة يف بلدنا اجلريح 
املجتمع  عىل  والعضوية  النفسية  وتأثرياهتا  احلروب  بسبب 
العراقي، فضال عن كثرة العاهات اخللقية والتشوهات التي 
رضبت الكثري من أطفال العراق السيام إبان احلروب التي 

خاضها النظام البعثي الفايش.
ومنهم  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  الكثري  األمني: 
املكفوفون والصم والبكم � وبسبب عدم توفر فرصة عمل 
هلم، فضال عن روح التهميش والتنقيص التي يشعرون هبا 
قبل بعض  استغلوا من   � تعامل اآلخرين معهم  من خالل 
حتى  وعي  بدون  أو  بوعي  توجيههم  يف  املغرضة  املجاميع 
تذويبهم  خالل  من  ال��ردم  تستحق  أمنية  ثغرة  أصبحوا 

ودجمهم جمتمعيا.  
والكثري من هؤالء أولتهم العتبة احلسينية من خالل اذرعها 
واالحتضان...  الرعاية  وال��دور(   واملؤسسات  )املراكز 
هذه  برعاية  ملزمة  األذرع  تلك  وجدت  أعاله  ولألسباب 

الفئات من خالل برامج خاصة وهادفة ومنها:

والبكم(  الصم  )معلمي  اإلش��ارة  لغة  معلمي  برنامج   .1
والبكم  بالصم  خاصة  دورات  تقام  ه��ؤالء  خالل  ومن 
)عبادات  العملية  والرسالة  القرآن  حتفيظ  دورات  واقامة 
وكذلك  والعقائدية،  الفكرية  املسائل  وبعض  ومعامالت( 

املجالس احلسينية. 
2. برامج خاصة باملكفوفني، اذ تم تدريب معلمني خاصني 
هبذه الفئة ومن خالهلم فتحت مدارس للمكفوفني يف بعض 
املبادرة  هلذه  وتعضيدا  كربالء  يف  التي  اشهرها  املحافظات 
نأمل عليهم طباعة القرآن الكريم وبعض املسائل الرشعية 
اخلاصة  )برايل(  لغة  باستخدام  وذل��ك  يتاجوهنا  التي 

باملكفوفني . 
للعتبة  العامة  األمانة  خصصت  فقد  تدريبهم  موضوع  أما 
احلسينية املقدسة هلؤالء  بالتعاون مع مجعيات الصم والبكم 
خاصة  )منظامت  والبكم  الصم  ومجعيات  األمل  ومعاهد 
هبم( كام أهنا مل تتوان عن مساعدة املعاقني والديا؛ بل أولت 
ايضا من فقد أطرافه أو احدها كل االهتامم بعالجه ومتابعة 
ال  هذا  وكل  اجلهاد،  ساحات  يف  جريا  سقط  منذ  حالته 
ساهم  دور  من  املباركة  املؤسسة  هذه  لعبته  ما  أمهية  ينسينا 
بدجمهم جمتمعيا وساعدهم يف اكتشاف طاقتهم الكامنة وهنا 
تتجىل الرسالة التي تعمل هبا العتبة املقدسة، وبالتايل فأنه مما 
تقدم من ذكر أجد اثرا اجيابيا متناميا يف ترميم الثقة بني الفرد 
من  الكثري  تعز  وقت  يف  الدينية  واملؤسسة  وغريه  العادي 
والفردية  االجتامعية  احلقوق  ألبسط  تلتفت  أن  املؤسسات 

هلم.
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اعداد : عي�شى اخلفاجي

االول من محرم الحرام سنة 4ه� ذكرى غزوة ذات الرقاع
يرجع تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع، لوجود جبل بالقرب 
ذات  فُسّمي  وبياض  وس��واد  محرة  بقع  فيه  املكرمة  مكة  من 
الرقاع، وقيل: إّنام ُسّميت بذلك ألّن أقدامهم نِقَبت وتقّرحت 
فيها، فكانوا يلّفون عىل أرجلهم اخلرق، وهي الرقاع، وقيل: 
ُسّميت بذلك ألّن املسلمني رقعوا راياهتم فيها. وُتسّمى هذه 
الغزوة أيضًا بغزوة األعاجيب؛ ملا وقع فيها من ُأمور عجيبة، 
بني  وغزوة  ثعلبة،  بني  وغزوة  حمارب،  بغزوة  أيضًا  وُتسّمى 
أنامر وهي غزوة جتلت فيها الكثري من الكرامات لنبي الرمحة 

حممد )صىل اهلل عليه واله(.
ابي  عب 

ُ
ش حصار  7ه���،  سنة  ال��ح��رام  محّرم  من  االول 

طالب 
بعد أن فشلت مجيع وسائل اإلرهاب واحلرب النفسية والدعائية 
ضّد النبّي )صىل اهلل عليه وآله( وَمن آمن به، قّرر زعامء قريش 
أن يقاطعوا أبا طالب وبني هاشم، وحمّمدًا وأصحابه، مقاطعة 

ذلك  عىل  فيها  تعاقدوا  صحيفة  وكتبوا  واجتامعية،  اقتصادية 
وعّلقوها يف جوف الكعبة.

ابن  الجليل  وف��اة  81ه���  ال��ح��رام سنة  محرم  م��ن  االول 

الحنفية 
السّيد أبو القاسم، حمّمد ابن اإلمام عيل ابن أيب طالب )عليهم 
احلنفية كانت  ُأّمه خولة  احلنفية، ألّن  بابن  املعروف  السالم(، 

من بني حنيفة، فغلبت عليه هذه النسبة.

الثاني من محرم سنة 61ه� وصول ركب الحسين )عليه 

السالم( إلى كربالء
بعد أن قطع احلر بن يزيد الرياحي الطريق عىل اإلمام احلسني 
)عليه السالم(، بأمر من ابن زياد فقال احلر هلم: »هذا كتاب 
الذي  املكان  يف  بكم  أجعجع  أن  فيه  يأمرين  اهلل  عبيد  األمري 
يأتيني كتابه، وهذا رسوله، وقد أمره أن ال يفارقني حّتى أنفذ 

رأيه وأمره«، فأنزهلم أرض كربالء - مقتل احلسني: 93.

من ذاكرة أيام المحرم  
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عندها اضطر اإلمام احلسني )عليه السالم( الوقوف يف منطقة 
كربالء، وراح )عليه السالم( يسأل، وكأّنه يبحث عن أرض 
كربالء، فقال: »َما اْسُم َهذه األرض«؟ فقيل له: أرض الطف.

اسُمها  قيل:  هذا«؟  غري  اسٌم  هَلَا  »َهْل  السالم(:  )عليه  فقال 
الَكْرِب  من  بك  أعوُذ  »اللهّم  السالم(:  )عليه  فقال  كربالء، 

والَبالء«.
ثّم قال )عليه السالم(: »َهذا َموضع َكرٍب وَبالء، انزلوا، َهاُهنا 
حَمطُّ ِرحالِنا وَمسَفُك ِدمائَِنا، وَهاُهنا حَملُّ قبوِرنا، هِبَذا حّدثني 
ي رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله(« فنزلوا مجيعًا - اللهوف  َجدِّ

يف قتىل الطفوف: 49.
ب  ورَضَ كربالء،  أرض  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  نزل 
دًا)عليه  ُمردِّ َسيفه،  ويصلح  ِسالحه،  ُيعدُّ  وراَح  ِفْسَطاطه، 

السالم( األبيات اآلتية:
بن  عمر  جيش  وص��ول   � 61ه���  محرم سنة  م��ن  الثالث 

سعد إلى كربالء
مقاتل،  ألف  ثالثني   � الكوفة  وايل   � زياد  بن  اهلل  عبيد  أرسل 

كربالء؛  إىل  سعد  بن  عمر  بقيادة  مقاتل،  آالف  أربعة  وقيل: 
ملقاتلة اإلمام احلسني )عليه السالم(، ووعده إن هو قتل اإلمام 
احلسني )عليه السالم( ُيعطيه ُملك الّري، فبعد وصوله اجتمع 
عن  وسأله  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  مع  سعد  بن  عمر 
سبب جميئه إىل الكوفة؟ فأجابه اإلمام احلسني )عليه السالم(: 
»كتب إيّل أهل مرصكم هذا أن أقدم، فأّما إذا كرهتموين فإيّن 
ابن زياد،  إىل  فيام أرسل عمر بن سعد كتابًا  انرصف عنكم«. 
يقرتُح عليه فكرًة توّصل إليها مع اإلمام )عليه السالم(، وهي 
بالعودة وعدم  املجال لإلمام احلسني )عليه السالم(  يفتح  أن 

مقاتلته.. 
بن  شمر  بيد  سعد  بن  عمر  إىل  جوابيًا  كتابًا  زياد  ابن  فأرسل 
ذي اجلوشن، وقال لشمر: »فليعرض عىل احلسني وأصحابه 
النزول عىل حكمي، فإن فعلوا فليبعث هبم إيّل سلاًم، وإن أبوا 
فليقاتلهم، فإن فعل عمر فاسمع له وأطع، وإن أبى أن يقاتلهم 

فأنَت أمري اجليش، فارضب عنقه، وابعث إيّل برأسه«.
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أول علوي سكن الحائر الحسيني 
وآثر االستيطان في كربالء

السيد إبراهيم المجاب )رضوان الله تعالى عليه(

قليلة من ضريح  أمتار  ُبعد  الشريف وعلى  الحسيني  الحرم  الغربي من  ال��رواق  في 
المولى أبي عبد الله الحسين )عليه السالم( هناك مرقد يعود الى السيد إبراهيم 
ابن محمد العابد المعروف ب� )إبراهيم المجاب(، والذي يرجع نسبه إلى اإلمام موسى 
الكاظم )عليه السالم(، والذي تقول عنه أغلب الروايات انه عاش في بدايات القرن 

الثالث الهجري، كما يرجح ان تكون نشأته في )المدينة المنورة(.
ومع ولوج آالف المحبين لزيارته والتبرك بمرقدة الشريف لمعرفتهم بمنزلته العظيمة 
 وجل( إال أن الكثير منهم يفتقد للمعلومات الكافية عن سيرته وحياته، 

ّ
عند الله )عز

ث في هذا الموضوع عن نسبه وألقابه وسبب تسميته بالعابد، وغيرها من 
ّ
لذا سنتحد

:
ً
د المجاب، يسردها الباحث اإلسالمي الشيخ أحمد ناصر قائال

ّ
قة بالسي

ّ
المحاور المتعل

الأحرار: ح�شنني الزكروطي ـ ت�شوير: وحدة الت�شوير
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نسبه:
تعاىل  اهلل  )رض��وان  املجاب  السيد 

العابد  حممد  اب��ن  إبراهيم  هو  عليه(: 
ابن اإلمام موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن 

احلسني بن عيل بن أيب طالب )عليهم السالم(، وقد سميَّ والده 
املفيد  الشيخ  قال  وصالته،  وصومه  عبادته  لكثرة  )العابد(  ب� 
أبو  وقال  والصالح«،  الفضل  أهل  من  موسى  بن  حممد  »وكان 
حدثتني  قال:  جدي،  حدثني  ييى،  بن  حممد  بن  احلسن  حممد 
موسى  بن  حممد  »كان  قالت:  موسى  بنت  رقية  موالة  هاشمية 
يصيل،  أو  يتوضأ  كله  ليله  وكان  وصلوات«،  وضوء  صاحب 
ويقوم،  فريقد  ساعة  هيدأ  ثم  ليال  يصيل  ثم  املاء،  سكب  فيسمع 
فيسمع سكب املاء والوضوء ثم يصيل لياًل فال يزال كذلك حتى 
يصبح، وما رأيته قط اال ذكرت قول اهلل تعاىل: »كانوا قليال من 

الليل ما هيجعون«.
وتابع القول: أما ولده السيد إبراهيم، فقد جاء يف كتاب )األصييل 
يف أنساب الطالبيني( البن الطقطقي: أنه كان  صاحلًا متعّبدًا ورعًا 
فاضاًل، يروي احلديث، قال: رأيت له كتابًا فيه سلسلة الذهب، 
من  »كان  الفوطي:  ابن  وقال  وامُلخالف«،  املؤالف  عنه  يروي 
الزهاد العّباد، كثري الدعاء واألوراد، وكان ال خيرج من بيته إال 

لرضورة، وهو مواظب عىل العبادة لياًل وهنارًا«.

سبب تسميته بالمجاب
ُيكّنى السيد املجاب )رضوان اهلل 
تعاىل( )بأيب حممد(، وذكر الشيخ النارص أن سبب تسمية السيد 
يومًا  قصد  أنه  األخيار  بعض  عن  ُنقل  كام  )املجاب(  ب�  ابراهيم 
السبط  احلسني  مشهد  تلقاء  فوقف  زمانه،  ألهل  حسبه  ليظهر 
اجلواب  عليه  فرّد  اه،  ج��دّ يا  ونادى  السالم(،  )عليهام  عيل  ابن 
ألحد  ُنسَب  وقد  بامُلجاب،  لّقب  فلذلك  وأجيب  الرضيح،  من 

أحفاده شعرًا يف هذه احلادثة، قال فيها:
من أين للناس مثل جّدي ** موسى أو ابنه امُلجاْب

إذ خاطَب السبط وهو رمس ** جاوبه أكرم اجلواْب
مولده وألقابه

مل حتّدد لنا املصادر التارخيية عام مولده، لكن األظهر أنه عاش يف 
بدايات القرن الثالث اهلجري، كام ويرجح أن تكون نشأته مدنية 
)املدينة املنورة(، أما ألقابه فكان ُيلّقب بعدة ألقاب منها: )الكويف 

والرضير وتاج الدين واملكفوف(.
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أوالده
ويستمر الشيخ أمحد نارص يف احلديث عن السيد املجاب حيث 
يقول: »قال الفخر الرازي: وإلبراهيم الرضير أبناء أربعة وهم 
وأمحد(  األرج��اين،  وموسى  عيل،  احلسن  وأبو  قشري،  )حممد 
حمافظة  يف  تقع  إيرانية  )مدينة  السريجان  مدينة  يف  وكلهم 

كرمان(.
إخوته

جاء يف كتاب )دائرة املعارف املسمى بمقتبس األثر وجمّدد ما 
دثر( للشيخ حممد حسني األعلمي )ص 355( عن آل إبراهيم 
املجاب فيقول: أن إبراهيم املجاب أو املجان بن حممد العابد 
اهلل  الرضير وإخوته )جعفر وعبد  الكويف  الكاظم  بن موسى 
وحكيمة  نزهية  أو  )برية  وأخواته  النسابة(،  الزاهد  وحممد 

وكلثوم وفاطمة(.
أحفاده:

اما احفاده فهم )أمحد واحلسن واحلسني( وابو حممد احلائري، 
وهيب  وآل  باقي  وآل  نزار  وآل  فخار  وآل  شيتي  آل  ومنهم 

وآل  حرتش  أيب  وآل  الفائز  أيب  وآل  واألرشف  الصول  وآل 
أيب احلمراء وآل عوانة وآل أيب فويرة وآل باللة وآل بشري وآل 
وغريهم  املصارين  أيب  أو  املصارين  وآل  رية  أيب  وآل  احلرث 

الذين كانوا باحلائر احلسيني أو احللة...
سكنه في كربالء

)نزهة  كتابه  يف  الصدر  حسن  السّيد  املرحوم  العالمة  ذكر 
يف  احلائر  سكن  من  أول  أن  املشهدين(  ع��امرة  يف  احلرمني 
كربالء هو السيد إبراهيم املجاب ابن حممد العابد ابن اإلمام 
موسى الكاظم )عليه السالم( وهو املدفون يف الرواق الغريب 
ُيزار، وقد  املقدس، وقربه ظاهر معروف  احلسيني  احلائر  من 
أمجع املؤرخون وعلامء النسب عىل أن إبراهيم املجاب الرضير 
الكويف، هو أول من انتقل إىل احلائر احلسيني وآثر االستيطان 
يف كربالء بعد حادثة املتوكل يف أيام املنترص العبايس سنة )247 
هجرية( ولذا ُيلّقب ابنه األكرب ب� )حممد احلائري( وذلك نسبة 

إىل احلائر احلسيني وجماورته ألرض كربالء املطهرة.

الشيخ أحمد ناصر
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وفاته:
مل تردنا املعلومات الكافية واملفصلة عن وفاة السّيد ابراهيم 
الدنيا،  عامل  عن  فيها  ارحت��ل  التي  الكيفّية  وعن  امُلجاب 
كتابه  يف  الغريفي  الصائغ  رضا  السيد  نقلُه  خرب  هناك  نعم 
املظلوم  جّده  حائر  يف  وقربه  قال:  حيث  الطيبة(  )الشجرة 

بعض  من  سمعت  وقد  الّسالم(،  )عليهام  عيل  بن  احلسني 
أّنه قتل عىل يد أحد خلفاء بني  املّطلعني من أهل اإلحاطة 
ما يقرب منه، وذكر يف موضع  أو  املتوّكل  العّباس يف زمن 
آخر من نفس الكتاب ما نصه: وزيارته اليوم تعطي أّنه كان 

من الثائرين املقتولني، واهلّل أعلم.
جملة االحرار اال�سبوعية
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نرشت صحيفة »ريبابليكا« اإلندونيسية، مقااًل إفتتاحيًا 
بطلة  لعبتها  التي  املتعددة  ب��األدوار  خالله  من  أشادت 
قبل  السالم(  )عليهام  عيل  بنت  زينب  السيدة  كربالء، 

وأثناء وبعد إنطالق الثورة احلسينية املباركة.
زينب  »السيدة  ب�  املوسوم  مقاهلا  يف  الصحيفة  وأشارت 
أخت احلسن واحلسني... ممرضة مفجوعي كربالء«، إىل 
جدها  حياة  خالل  ولدت  قد  كانت  زينب  »السيدة  أن 
وُأتيحت هلا فرصة  وآله(،  اهلل عليه  األكرم )صىل  النبي 
العيش حتت كنفه حتى وفاته عندما كانت تبلغ من العمر 
مخس سنوات تقريبًا، وبالنظر لكّم املحبة الذي كان يكّنه 
فيام  ولزوجها  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  والدها  هلا 
بعد، السيد عبد اهلل بن جعفر الطيار، فقد دعامها للعيش 

معه، حتى عندما انتقل إىل الكوفة كخليفة للمسلمني«.
وينقل املقال عن كتاب »احلسن واحلسني... القصة غري 

املروية للسيد »حسن احلسيني«، وصفه لعقيلة آل البيت 
)سالم اهلل عليهم أمجعني(، بأهنا »كانت امرأة فريدة من 
رائعًا  منظورًا  متتلك  وكانت  بل  وعاطفيًا،  فكريًا  نوعها 

حلل املشاكل املطروحة«.
ويؤكد كاتبا املقال »رويس حندياين« و«نشيج نرص اهلل«، 
احلسني  اإلمام  شقيقها  ترافق  كانت  زينب  »السيدة  إن 
)عليهام السالم( يف كل حلظة من حلظات مسريته الثورية 
من مكة املكرمة اىل كربالء املقدسة، بل وكان هلا دورها 
حيث  يزيد،  جيش  مع  املعركة  ان��دالع  خ��الل  البارز 
ساعدت يف عالج اجلرحى، وتعميق عزيمة املقاتلني، كام 
وتوّلت رعاية أيتام الشهداء من أصحاب أخيها، حيث 
أولئك  أهنا مضت عىل رعاية واحتضان  التاريخ  سجل 

األيتام حتى آخر نفس يف حياهتا الكريمة«.

صحيفة إندونيسية تستذكر بطوالت 

السيدة زينب )عليها السالم( ة 
ع
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الربوفيسور  تركيا  يف  العلويني  جممع  رئيس  استقبل 
برفقة  املقدسة،  العتبة احلسينية  الدين دوغان، وفد  عّز 
)عليهم  البيت  آل  مؤسسة  مسؤول  رمح��اين  الشيخ 

السالم(.
)مركز  بافتتاح  الزائر  الوفد  دوغان،  الربوفيسور  وهّنأ 
بني  والثقايف(  االعالمي  السالم  عليه  احلسني  االمام 
)عليهم  البيت  آل  ومؤسسة  املقدسة  احلسينية  العتبة 
السالم( يف اسطنبول، قائاًل: إهنا »خطوة كبرية ونوعية، 
وهي رضورية جدًا خللق جسور التعاون مع ما يقرب 
من 20 مليونا من حمّبي أهل البيت )عليهم السالم( يف 

تركيا«.
يف  مّرت  التي  الصعبة  الظروف  »رغم  بأنه  وأوض��ح 
حقب طويلة من الزمن إال ان حمّبة امري املؤمنني االمام 
عيل )عليه السالم( وحمّبة االمام احلسني )عليه السالم( 

ال تزول أبدًا من قلوبنا«.
زيارة  اىل  »نتوق  أننا  العلويني،  جممع  رئيس  وأضاف 
التمّسك  ون��رى  وق��ت،  اق��رب  يف  املقدسة  العتبات 
أفكارنا  أولويات  من  السالم(  )عليهم  البيت  بأهل 

ومعتقداتنا«.

املعنية برتميم  السييس اجلهات  الفتاح  الرئيس املرصي عبد  كّلَف 
مشاهد أهل البيت )عليهم السالم( يف مجيع أنحاء البالد، والسيام 
السيدة نفيسة والسيدة زينب ومسجد رأس اإلمام احلسني )عليهم 

السالم(.
التقى  »السييس  بأن  أفاد  أيام،  قبل  صدر  قد  صحفي  بيان  وكان 
رئيس اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة اللواء إهياب الفار، ووجهه 
الثرية  املعامرية  وزخارفها  للمساجد  الداخلية  القاعات  بتجديد 
واألنيقة، متاشيًا مع الطبيعة التارخيية والروحية للمزارات وتطوير 

الطرق والساحات املؤدية إىل املواقع واملرافق املحيطة هبا«.
وقال نقيب األرشاف، حممود الرشيف، ل� )املونيتور(: إن »تطوير 
)عليهم  البيت  أهل  بمساجد  املحيطة  واملرافق  وامليادين  الطرق 
السالم( ستعمل عىل حتقيق أكثر جاذبية للزوار ويسهل الوصول 
هذه  إىل  بالوصول  العامل  أنحاء  مجيع  من  للزوار  يسمح  مما  إليها، 

األرضحة مرة أخرى«.
وقال: إن »مساجد أهل البيت )عليهم السالم( هلا مكانة خاصة يف 
نفوس الكثريين ممن يأتون لزيارهتا من مجيع أنحاء العامل ويف كل 

مناسبة، لإلشادة بأمهية هذه املساجد وقيمتها األثرية والتارخيية«.
وأوضح الرشيف، بأن »املواقع واملزارات الدينية كان هلا أثر إجيايب 

يف انتشار الدعوة اإلسالمية«.

م مزارات آل البيت 
ّ

مصر ترم

 للسياحة الدينية
ً
تشجيعا

بروفيسور تركي: 
حب الحسين يجمعنا
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االجيابياُت والسلبياُت حالتان متناقضتا االجتاه، يف استعامل 
رضورة  باتت  التي  العنكبوتية  للشبكة  اليافعني  االطفال 
احلياة  مستلزمات  من  اصبحت  بل  ال  منزل،  أي  يف  ملّحة 
كباًرا  العائلة مجيعا،  افراد  البيت، يتاجها  داخل  االعتيادية 
وصغاًرا. وعىل الرغم من مكامن اخلطر والتاثريات السلبية 
من كثرة استعامهلا من قبل االطفال اليافعني إاّل ان هناك عدة 
اجيابيات نافعة احياًنا، ومنها مواكبتهم للعرص إلكرتونًيا بعد 
مفتوحة األطر، وأصبحت  إىل شبكة رقمية  العامل  ان حتّول 
تسّوق  من  االنرتنت  عىل  تعتمد  اإلنسان  حاجات  معظم 
وجتاري  ومؤسسايت  إعالمي  وترويج  منتوجات  وعرض 
واقتصادي وفكري و ثقايف، وهذا كله ال يستطيع إنسان هذا 

العرص حتّمل مسؤولياته دون تعّلم أسس استعامل االنرتنت 
ٍة.. نافعٌة(!. ومواقعه وبرجمياته، لذا نقول )ُربَّ ضارَّ

السهر  حالة  و  واجل��س��د  العيون  ع��ىل  م��ض��اّر  م��ن  فيه  مل��ا 
واالندماج مع هذا اجلهاز، لكنه يف الوقت عينه يكون أداة 
إّنه يساعد الفرد عن البحث  للتطور والنمو األكاديمي، إذ 
من  العديد  هناك  العلمية.  املعلومات  كل  عىل  واحلصول 
مهارهتم،  وتنمية  االطفال  لقدرات  التطويرية  الربامج 
اعامرهم مع  تناسب  التي  الوظيفة  يمكنهم حتصيل  واحياًنا 
اكامل  من  ومتّكنهم  االباء   اعني  وامام  البيت  داخل  بقائهم 
متعّلقات  من  وغريها  املدرسية  التقارير  واعداد  الدراسة 

العمل واحلياة.

!
ٌ

 ض���اّرٍة.. نافعة
َّ

ُرب حنان الزيرجاوي
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بفتاٍة  اهلل  رزقني  إن  فقال:  البنات؟.  ِخلفة  أحُتب  رجٌل  ُسئَل 
فسأكون يف مشكلة حقيقية. فعندما أعود من العمل ستقول: 
دون  مبارشة  حضني  إىل  حينها  ستقفز  أيب!.  أتى  أيب!،  أتى 
الباكر سأجدها عند  الصباح  أستيقظ يف  استئذان وعندما ال 
يف  أظن  ما  عىل  لوالدها  الفضفضة  تريد  تبكي!  وهي  رأيس 
قلبها »جرح ليىل« قد حدث إثر عالقة مع صديقة أو ما شابه. 

لن تستطع الصمود كالرجال حتى أعود من العمل وحتدثني 
أمام  صنف  ستضع كل  األكل  عند  حتى  حسنًا  قلبها.  يف  بام 
سفريت وتقول يل: ُكل فهذا طبخي. نعم ستجرب الطبخ عىل 
لباسًا  ابنتي  اشرتت  فكلام  األناقة:  األنثى حتب  وألن  أبيها!، 
جديدًا ستأيت مرسعة إىل غرفتي وتقف أمام الشاشة لتحجب 
عني الرؤية وتقول: بابا ما رأيك. سأترك ما كنت أشاهد فقط 
كل  وبعد  اجلديد.  لباسها  بخصوص  رأيي  عن  هلا  ألفصح 

هذا. يأيت رجل ليطلب يدها ويأخذها مني بقية العمر؟. 

الباحثني  أحد  فإن  وحمّرمة،  مذمومة  النميمة  أن  من  الرغِم-  عىل 
تطوير  يف  ال��رضوري��ة  اخلصائص  إح��دى  أهن��ا  يزعم  الكنديني 
إن  النفس:  علم  يف  باحثون  وقال  املجتمع.  أفراد  بني  العالقات 
يف  أقراهنم  من  لالنتقاص  تنافسهم  يف  النميمة  يوظفون  الرجال 
جماالت الثروة والقوة، بينام تّوظفها النساء إلشاعة األقاويل حول 
وتنصّب  الرجال،  وّد  كسب  يف  هلن  املنافسات  األخريات  النساء 
الدراسة  هذه  واعتربت  أقراهنن.  مظهر  عىل  أكثر  النساء  نميمة 
النفسية اجلديدة املوسومة )النميمة بوصفها إسرتاتيجية تنافسية( 
أن النميمة قد تطورت بوصفها مهارة اجتامعية، ووسيلة للتنافس 
أو  الرجال  من  كانوا  سواء  والعمل،  البيت  يف  االفضليات  حول 

النساء.
وقال الباحثون: إن النميمة تطورت بوصفها وسيلة فعالة الكتساب 
التي  السائدة  الفرد اآلخر، ولتعزيز األعراف  معلومات أكثر عن 
تتبعها جمموعة من األفراد، كام أهنا طريقة ملعرفة جوانب الشخصية 
املنافسة وسمعتها، خصوًصا عندما يكون التنافس عىل أمور عمل 
وظيفي زواج انشاء صداقات. وعن الصادق، عن آبائه ) عليهم 
السالم ( يف حديث املناهي أن رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله ( 
َقّتاٌت«  َة  اجَلنَّ َيْدُخُل  »ال  وقال:  إليها،  النميمة واالستامع  هنى عن 

يعني: ناممًا. كتاب وسائل الشيعةج 12.

الوالدين  وخصوصا  األرسة  تنتبه  أن  جيُب 
األول  النموذج  فيهام  يرى  الطفل  أن  إىل 
يقّدم  أن  النموذج  هل��ذا  الب��د  ل��ذا  للتقليد 
ترتكز  ومتوازنة  صحيحة  تربوية  ص��ورة 
فالطفل  وتقلدها،  الطفل  شخصية  عليها 
خالل تلك التجارب يبحث يف الوقت ذاته 
باالنسجام  شعورا  أكثر  وجيعله  يناسبه  عام 
يلفت  طريقة  عن  يبحث  وهو  نفسه،  مع 
اليه ويعرّب عن نفسه، حيث يستمر  االنظار 
التقليد عند بعض االطفال إىل سن املراهقة 
العامة  الشخصيات  بتقليد  حينها  ويبدأون 

واملشهورة من الفنانني وغريهم.

 .. 
ٌ

 اجتماعية
ٌ

مهارة
اسمها )النميمة(

قصة أسرية

وقفة
ت��رب��وي��ة   
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االنتظار
وبناء  وأخالقا،  وعّفة،  وَوعيا،  تعبئة،  يعني  الفردي  ببعدِه  االنتظار 
سلوكية،  وخيارات  ووظيفية،  مهنية  ومهارات  فكرية،  وقوة  أرسة، 
ة  ويقظة شديدة، وعمل َدُؤوب لتحشيد فرديات األمة بمروع )اأُلمَّ
البقاء عى  االنتظار: )هو  نستخلصه  من  الذي  فاملعنى  امُلْنَتِظرة(... 

اإليامن بالعقيدة املهدوية يف عرص الغيبة طوال حياة اإلنسان(..

يف النتظار

رمال  ع��اش��وراء،  والوقت  كربالء  األرض 
الهبة، عليها خطًى الهثة، علقمي جّف بفعل 
الندم، قربة ساٍق مل يعْد بعُد حياًء، عطش كريم 
كبا عىل  ميمون  ممنوع، صهيل  وال  مقطوع  ال 
وجهه أملًا، خنرص مبتور يشري إىل رمح سار به 
خيوط  ينسجان  قطيعان  كفان  مهيب،  رأس 
يداعب  ذبيح  رضيع  أظلة،  ليصنعا  الشمس 
سهمه النقيع، نحر خيط بدٍم قاٍن ملحمة فداء، 

سبية يسوقها جلواز إىل البالط.
ال يشء غري الصمت والذهول، كأهنا صفحة 
فارغة من كتاب حماه االمهال وطوته االهوال. 
املسافة  كان  والكلامت.  احلروف  قيامة  كاهنا 
الزمان  دورة  يف  واالنتهاء  البدء  بني  صفر 
ال  يشء..   كل  يغلف  حذر.  ترقب  واملكان. 
صوت اال صوتك. ال وجه يف مرآة احلقيقة إال 
وجهك يرشق من أعىل التل الزيني. يسترشف 
اخبار  يتساقط  ك��اذب��ة.  هل��ا  ليس  ال��واق��ع��ة. 
الشهيد.. هل تواله شمر بسيف غدر؟!. هل 

قد قميص يوسف من قفا؟! 
ي��ا غياث  امل��غ��ي��ب احل���زي���ن..  ي��ا س��ي��دي 
املحرومني.. يا مطر السوء عىل الظاملني.. متى 

حتل أرضنا راية يا حسني؟!

مطر ال�شوء

حشٌد يومض يف صدري..
نصٌف منترص و نصٌف حمتاج اىل )نصفي(

ْلَم  ومن خطبة ألمري املؤمنني عيل )عليه السالم( أنواع الظلم َأاَل َوإنَّ الظُّ
ْلُم  ا الظُّ ُك، وُظْلٌم َمْغُفوٌر اَل ُيْطَلُب: َفَأمَّ َثاَلَثٌة: َفُظْلٌم اَل ُيْغَفُر، َوُظْلٌم اَل ُيرْتَ
َك بِِه(  ُك بِاهللِ، َقاَل اهلُل َتَعاىَل: )إنَّ اهلَل اَل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ ْ الَِّذي اَل ُيْغَفُر َفالرشِّ
ْلُم  ا الظُّ َناِت َوَأمَّ ْلُم الَِّذي ُيْغَفُر َفُظْلُم اْلَعْبِد َنْفَسُه ِعْنَد َبْعِض اهْلَ ا الظُّ َوَأمَّ
ُك َفُظْلُم اْلِعَباِد َبْعِضِهْم َبْعضًا. اْلِقَصاُص ُهَناَك َشِديٌد، َلْيَس  الَِّذي اَل ُيرْتَ
َمَعُه.  ذلَِك  ُيْسَتْصَغُر  َما  ُه  َولِكنَّ َياِط،  بِالسِّ بًا  رَضْ َواَل  بِامْلَُدى  َجْرحًا  ُهَو 
ّق، َخرْيٌ ِمْن  اَعًة ِفَيام َتْكَرُهوَن ِمَن احْلَ َن يِف ِديِن اهللِ، َفإِنَّ مَجَ َلوُّ اُكْم َوالتَّ َفإِيَّ
وَن ِمَن اْلَباِطِل، َوإِنَّ اهلَل ُسْبَحاَنُه مَلْ ُيْعِط َأَحدًا بُِفْرَقة َخرْيًا مِمَّْن  ُفْرَقة ِفَيام حُتِبُّ

َمىَض، َواَل مِمَّْن َبِقَي... 
* هنج البالغة: ص 395.

حق �ملجاهدين

�نو�ع �لظلم..

�أ�شياوؤنا �جلميلة
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بناء �لأ�شرة �ل�شاحلة )�لأ�ش�س(

�لييييتييييو�زن بيييني �حلييقييوق 
و�لو�جبات

الفاحش  اخل��ط��أ  وم��ن  الصحيح  م��ن  ليس 
فقط  حقوقه  عىل  اإلنسان  يرّكز  أن  والكبري 
بإزاء  هبا  املكّلف  الواجبات  اىل  ينظر  أن  دون 
العامل  أهّيا  املوّظف  أهّيا  أنت  احلقوق،  هذه 
املال  هذا  لك  احلقوق  هذه  لك  موقع،  أّي  يف 
مقابلها  حقوق  هذه  املنصب،  هذا  املوقع  هذا 
يف  علينا  ولكن  احلقوق،  هذه  بقدر  واجباٌت 
اإلنصاف  بعني  نحن  ننظر  أن  الوقت  نفس 
هذه  ُأضيع  ال  أّنه  هبا،  املكّلفني  األمانة  وأداء 
مقدار  أؤّدي  أن  الُبّد  بل  مقابلها،  يف  احلقوق 
أن  ال  يل،  التي  احلقوق  متام  ب��إزاء  الواجبات 
واحدة  بعنٍي  وأنظر  احلقوق  اىل  بعيَننْي  أنظر 
اىل الواجبات، فأفّرط يف الواجبات ولكّنني ال 
أفّرط يف احلقوق، لذلك الُبّد إخواين كي نصل 
نبتغيها،  التي  الغاية  اىل  الوظيفّي  العمل  هبذا 
هذه  وحتقيق  وتقّدمنا  ورخاؤنا  راحتنا  وهي 
املطالب احلياتّية لنا، الُبّد أن يكون هناك توازن 
بني احلقوق والواجبات، ونراعي هذا التوازن 
املبادئ اخلمسة  بني احلقوق والواجبات، هذه 

الُبّد من مالحظتها..

املوافق  1438ه����(  األوىل  )12مج���ادى  اجلمعة  ص��الة  يف  ج��اء 
ل�)10شباط 2017م( بإمامة ممثل املرجعية العليا الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي ما نصه :
أهّيا اإلخوة واألخوات هذه املبادئ التي سنذكرها ال نعني هبا فقط 
شبابًا  اجلميع  هبا  نعني  بل  الزواج  عىل  املقبلني  والشاّبات  الشباب 
الذي  الكبري  حّتى  اجلميع  تعني  فهي  ونساء  رجااًل  وصغارًا  كبارًا 
وصل اآلن اىل املرحلة التي يكون فيها جّدًا أو جّدًة، اجلميع معنّيون 
هبا ألهّنا مبادئ األسس العاّمة واألركان التي لو ُطّبقت أمكن كّل 
واحٍد مّنا أن يبني وُينشئ أرسًة صاحلة ومواطنًا صاحلًا، لكّن املعني 
هبا أكثر هم الشباب والشاّبات املقبلون عىل الزواج وإن كّنا كام بّيّنا 
اجلميع معنيٌّ هبا، املبادئ ما املقصود هبا إخواين؟ املبادئ العاّمة يعني 
الصاحلة، أوّضح ذلك اآلن  بناُء األرسة  التي يستند عليها  األسس 
بناء بيت أو بناية هلا أركان وهلا أسس متّثل األركان األساسية التي 
يقوم عليها البناء، لكن هذا البيت هذا البناء ال ُيكتفى هبذه األسس 
بل الُبّد له من جدران وسقوف وأمور أخرى، حتى يمكن أن يؤّدى 
الدور والوظيفة املطلوبة من البيت، ولكن البناء بحّد ذاته ال ُيمكن 
أن يقوم من دون هذه األركان ومن دون هذه األسس، كذلك هذه 
عىل  وظيفته  يؤّدي  الذي  البيت  بناء  يف  األسس  بمثابة  هي  املبادئ 
الوجه املطلوب الذي ينشده اإلنسان وهذه املبادئ واألسس العاّمة 

مخسة:
املبدأ األّول: هو مبدأ احلقوق والواجبات.

املبدأ الثاين: مبدأ احلّب واملوّدة والرمحة.
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�شورة نادرٌة ملرقِد املوىل 
اأبي الف�شل العبا�س 
)عليه ال�شالم( يف 

بداية القرن املا�شي.



صدر حديثًا
إلى القّراء األعزاء..

�شــدَر عــن �شعبة الن�شر يف ق�شــم الإعالم بالعتبــة احل�شينية املقد�شــة، الكتاب الثالــث للن�شو�س 
ة الق�شرية الثالثة ملهرجان )تراتيل �شجادية الدويل ال�شاد�س(. الفائزة يف م�شابقة الق�شّ

ًا ق�ش�شيًا( لكّل من الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل، والفائزين  الإ�شدار  �شّم بني دّفتيه )23 ن�شّ
باجلائزة التقديرية، والق�ش�س املمّيزة.

علمًا اأن الإ�شدار جتدونُه يف مراكز البيع املبا�شر داخل ال�شحن احل�شينّي ال�شريف وخارجه.


