


10

16

22

38

44

56

54

48

30
مستنفرة كافة طاقاتها البشرية والمادية

العتبة الحسينية المقدسة وجهودها الحثيثة 
خالل موسم عاشوراء 

اإلمام الحسين: إعلموا أّن حوائَج الناِس إليكم، 
ِمن ِنَعِم اهلِل عليكم 

عاشوراء وطقوسها في كربالء 
كما ذكرها الرحالة والمستشرقون

عاشوراُء ودور المرأة في كربالء
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

العال���م أجمع يس���مُع صوت الحس���ين الخالد 
وينهل من فكره العظيم 

التراث الحسيني 
وطقوسه في عاشوراء

من ذاكرة محرم الحرام

مستثمرة دعم وجهد العتبات المقدسة
بلدية كربالء تقدم افضل الخدمات للزائرين الكرام إحياًء 

لمراسيم عاشوراء

نصرة اهل البيت )عليهم السالم(

َلَمة َعَليُكم..«. » إْن َلْم َتنُصُروَنا َوُتنِصُفوَنا َقِوي َ الظَّ
اإلمام الحسين )عليه السالم(  - آمالي الصدوق - ج 1 ص 59 
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عيسى الخفاجي
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التصوير
السباح  صللالح   - الللعللوادي  رسلللول 
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االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

ع������ادْت ذكرى مصائب عاش������وراء الحس������ين عليه الس������ام 
وآالمها بطقوس العاش������ر من المحرم الحرام، ومع احياء 
الذكرى تجسدت فاجعة كرباء، فعشنا رهبة اللحظات 
الدموية على األرض وقد بكتها السماء، وتجددت األحزان 
في ش������غاف قلوب الموالي������ن وهي المحّملة بأس������ى مصيبة 

الواقعة األليمة على ثرى كرباء. 
فأّي ح������زن للحرف يعتلي القلم؟ وم������داد قد امتزج بدمع 

الوفاء لكي يامس لوعة المأساة؟.
اكتس������ى وجه الوجود بس������واد الحزن العاش������ورائي، وعاد 
الزمان كئيبًا باستذكار أسى الواقعة وهو ملّطخ الجبين 
بطهر دم ش������هداء الواقعة، وكأّن ما ج������رى يحدث للتّو.. 
متجاوزًا حقب األزمان، وجرت دماء الش������هداء وهي تعّمد 

طريق البطولة والتضحية واإلباء.. تحت راية كرباء.
 فأّي كلمات يمكنها أن ترس������م الحزن العميق وقد استقّر 

في أعماق النفوس بمداد الكلمات؟. 
حض������رت مش������اهد حرق الخي������ام األليمة، وترويع النس������اء 
واألطفال وتشريدهم، وانعكس ذاك الحزن الرهيب.. حزن 
الفقد لإلمام الحس������ين وآله وصحبه في قلوب العاش������قين؟ 
وتركهم مجرد أش������اء ممّزقة دون غطاء وعرضة لنهش 

الوحوش.. مطروحين ثاثة أيام على الثرى.
ف������أّي بوح يفي حق المصاب؟ ويوص������ل مصيبة بكتها عيون 

الخائق في األرض والسماء؟.
انبلجت في أفق النفوس حمرة الدماء المراقة على صعيد 
كرب������اء وكأن الزم������ن يع������ود أللف واربعمائة س������نة إلى 
ال������وراء، أو هو ال يريد بذهوله مبارح������ة الواقعة.. متوقفًا 
عند المشاهد الحمراء من دماء ونار، وقد ألغيت الفاصلة 

الزمنية المديدة بين األمس واليوم.
فأّي بوح يس������توعب المصاب الجلل، أي بوح ذاك وقد بكته 

بالدم مقل السماء؟!

بكاٌء بالدم ملقل ال�سماء!
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي - نغم المسلماني 

علي عبود ابو لحمة - مرتضى االوسي

محمد الموسوي - الباحث سعيد زميزم
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أعلن مركز اإلرشاد األرسي التابع للعتبة احلسينية املقدسة، 
العيادة  يف  املجاين  العالج  خدمة  تقديم  يف  استمراره  عن 
االستشارية الطبية التي تقدم خدمات التشخيص والعالج 

النفيس والدوائي للمواطنني.
طبية  ام���راض  يعانون  م��ن  املواطنني  العيادة  وتستقبل 
وضغوطات نفسية كل يوم ثالثاء من االسبوع من الساعة 
ال�9 صباحًا اىل الساعة ال� 2 بعد الظهر تقدم خالله خدماهتا 

اىل العديد من املواطنني.
وقال مدير املركز االستاذ عزيز النايف: »إن عملية العالج 
االستشارات  مها  متوازيني  باجتاهني  تسري  املركز  يف  النفيس 
اجلمعة،  عدا  ما  األسبوع  مدار  عىل  فيه  املوجودة  النفسية 
والعيادة االستشارية الطبية النفسية بإرشاف الدكتور )عامر 

احليدري(.
الكثري  »إن  احليدري،  عامر  املختص  الطبيب  قال  بدوره، 
من األفراد بحاجة إىل اخلدمات الطبية التي تقدمها العيادة، 
النفسية من  التعامل مع احلاالت  وهو ما يتطلب اجلدية يف 

قبل الشخص نفسه وعائلته ملساعدته يف اجتياز املرحلة التي 
يعاين منها.«

التشخيص  هو  الطبية  العيادة  دور  أن  احليدري،  وأوضح 
البعض  راف��ق  وال��ذي  للقلق  وال��دوائ��ي  النفيس  والعالج 
خوفًا من اإلصابة بفريوس )كورونا(، مشريًا إىل »أن أغلب 

احلاالت نتجت بسبب جائحة كورونا.«

أعلن قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى واحلاالت اإلنسانية 
بمعاجلة  احلسينية  العتبة  تكفل  عن  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 

عدد من املواطنني الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة.
احلسينية  العتبة  »ان  اخلفاجي:  امحد  القسم  رئيس  معاون  وقال 
أوضاع  من  يعانون  الذين  املواطنني  من  عدد  بمعاجلة  تكفلت 
واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  موافقة  بعد  صعبة  صحية 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
عىل تلبية مناشداهتم واحالتهم إىل مستشفى اإلمام زين العابدين 

)عليه السالم( لتقديم اخلدمات الصحية الالزمة هلم«.
واضاف، ان »احلاالت التي تم التكفل بمعاجلتها ومن حمافظات 
ذي قار وبغداد وميسان وصالح الدين وكربالء، مشريا إىل أن 

تكلفة عملياهتم بلغت اكثر من 150 مليون دينار«.
تعديل  عمليات  إىل  بحاجة  »امل��رىض  ان  اخلفاجي،  واوض��ح 
وعمليات  الكىل  زراع��ة  وعمليات  الفقري  العمود  انحراف 

جراحية أخرى«.

الطبية  بتقديم اخلدمات  القسم  تبنى  اىل عدد من  جتدر االشارة 
هلم بلغ )520( حالة إنسانية يف العام املايض وهم ملرىض يعانون 
امراضًا خمتلفة بتكلفة بلغت نحو ملياري دينار ، وفقًا لترصيح 

اخلفاجي«..

 “عيادة مجانية” للطب النفسي في كربالء

العتبة الحسينية تنفق اكثر من )150( مليون دينار لعالج الحاالت الصحية الصعبة

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

4



كشف قسم الشعائر واملواكب احلسينية التابع لألمانتني العامتني احلسينية 
والعباسية املقدستني عن احصائية خاصة باملواكب املثبتة يف سجالته وان 

عددها اكثر من )32.000( موكب يف العراق.
وقال رئيس قسم الشعائر واملواكب احلسينية يف العراق والعامل االسالمي 
املواكب  سري  وختطيط  تنظيم  »مهمتنا  السلامن(:  نعمة  )ري��اض  احل��اج 
معينة  جهة  اي  اىل  نتبع  ال  لالستقاللية  ندعو  ودائاًم  العراق  يف  احلسينية 
االرشف  النجف  يف  العليا  املرجعية  من  تأيت  نطبقها  التي  والتوجيهات 
ظله  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  االعىل  الديني  باملرجع  املتمثلة 
الوارف(، ولدينا ممثليات يف كل حمافظة واقضيتها ونواحيها يطلق عليها 

ممثلية قسم الشعائر«.
حممد  )صالح  القسم  يف  االداري���ة  الشعبة  مسؤول  حت��دث  جهته  وم��ن 
اليساري( قائاًل: »هناك اكثر من )32.000( موكب يف العراق تنترش من 
منطقة راس البيشة يف البرصة جنوبًا اىل السليامنية شامال ًويف كربالء فقط 

حوايل )4000( موكب عزائي وخدمي«.
الصورة،  هبذه  تكون  كربالء  اىل  تدخل  التي  للمواكب  »بالنسبة  واكمل: 
اصبح  بعدها  التي  والسنة  موكب  ب���)750(   2004 عام  يف  بدأنا  حيث 
 )1200( العدد  اصبح  حتديدًا   2006 عام  ويف  موكب   )900( العدد 
موكب وبعد حوايل مخس سنوات اصبح العدد )25000( موكب وبدأت 
االعداد تتزايد اىل ان وصل لغاية العام املايض حوايل )35000( موكب 

تشمل مجيع انحاء العراق«.

مركز كربالء للدراسات 
والبحوث يدرس المستجدات 

لمؤتمر زيارة األربعين

قسم الشعائر والمواكب الحسينية يكشف 
عن احصائية المواكب في العراق

عقد مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع 
اخر  ملناقشة  اجتامعًا  املقدسة  احلسينية  للعتبة 

املستجدات حول مؤمتر زيارة األربعني .
العلمية  اللجنة  نظمته  الذي  االجتامع  وختلل 
األمري  عبد  األستاذ  وبحضور  والتحضريية 
للدراسات  ك��رب��الء  مركز  مدير  القرييش 
فقرات  التحضريية  اللجنة  ورئيس  والبحوث 
البحوث،  وتقويامت  للمؤمتر  املنهاج  اع��داد 
البحثية  اجللسات  عقد  توقيتات  عن  فضاًل 

وغريها .
للدراسات  كربالء  مركز  ان  بالذكر  وجدير 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  والبحوث 
كافة  إمت��ام  لغرض  احلثيثة  جهوده  يواصل 
بذكرى  تليق  بصورة  املؤمتر  ومنهاج  فقرات 
اربعينية االمام احلسني »عليه السالم« وبمدينة 

كربالء وتراثها احلضاري والديني .
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من اأر�سيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة باإمامة ال�سيد احمد ال�سايف يف 12/حمرم احلرام/1438هـ املوافق 2016/10/14م :

اعداد:حيدر عدنان

اخويت اخوايت ال زال املشهد العاشورائي ماثل امامنا وسنقف عند 
ان  واقعًا  لنا  يمكن  كيف  املحوران  وهذان  عدة  حماور  من  حمورين 
نرى بعض هذه املحاور بصورة او بأخرى عند ابطالنا املقاتلني الذين 

يقفون االن عىل سواتر اجلبهات حمامني مدافعني عن بالدهم..
لعل من مجلة املشاهد التي نقف عندها يف املشهد العاشورائي هي 
السالم(..  )عليه  احلسني  االمام  اصحاب  وإقدام  وبسالة  شجاعة 
والدفاع..  اجلهاد  مواطن  يف  سهلة  كلمة  ليست  الشجاعة  طبعًا 
االنسان قد يقول انا شجاع لكن عندما تبدأ ساحة الوغى متّيز بني 
او ليس  االنسان شجاع   ً ان فعال  الدعوى  الناس هنا تظهر حقيقة 

بشجاع..
طبعًا ان التاريخ مل يذكر لنا ان احد اصحاب االمام احلسني )عليه 
ان  حاول  او  االع��داء  اىل  يتمسكن  ان  وح��اول  جبن  قد  السالم( 

يرتاجع خوفًا من سيوف الطرف املقابل..
واقعة  يف  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  اصحاب  عدد  قلة  ورغم 
الطف وكثرة جيش العدو واجواء املعركة من الرصاخ وامل اجلراح 
صهيل  وفيها  املعركة  يف  ما  كل  وفيها  التكبري  وفيها  الرجز  وفيها 
)عليه  احلسني  االم��ام  اصحاب  يرعب  مل  املشهد  وه��ذا  اخليول 
السالم( اصالً  بحيث كان الواحد منهم يمثل جيشًا كثريًا فاذا هجم 
املعركة وهو  اىل  ينزل  البعض  كان  بل   .. يديه  بني  االعداء من  يفر 

حارس الهنم جيش العدو كانوا جبناء ينهزمون..
لو استعرضنا عملية الرجز وعملية الرجز كان هذه الطريقة متعارفة 
ان  انه شجاع يبني  النسبة حياول ان يبني من هو يبني  انه اضافة اىل 
سيفه ال يمكن ان يغمد اال يف نحورهم يبني عىل انه سيرتك جثثهم 

هذه اىل طري السامء..
اقرأوا الرجز ألصحاب احلسني )عليه السالم( ابن شهر اشوب بني 
السالم(  )عليه  احلسني  اصحاب  بان  بني  املقاتل  ارباب  من  وغريه 

كان يرجتز ويقول وينادي ويدخل اىل املعركة ..
طبعًا هذه الشجاعة حتتاج اىل حالة من اإلقدام و حالة من االندفاع 
أي  العدو  ارعبت  بحيث  الشجاعة  هذه  لكن  اليقني..  من  وحالة 

ارعاب.. 
تسلل  ان  اىل  سنة   1400 بعد  عرب  العاشورائي  املشهد  هذا  واقعًا 
اىل نفوس واجساد االخوة االعزة الذين يرابطون االن يف ساحات 
الوغى وراينا منهم وسمعنا شفاهًا ان احلالة القتالية والبسالة التي 
استمدوها من هذه املدرسة العاشورائية فهي مدرسة منتجة.. رغم 
عندما  قال  سمعناه  منهم  البعض  بحيث  والعرص  االزم��ان  تقادم 
نكون يف حالة نحتاج اىل 10 اشخاص كان يقفز الينا اكثر من 30 
اندفاعًا قويًا وباساًل عىل رغم  املوت  اىل  يندفعون  شخصا وهؤالء 

قلة االمكانات عند البعض..
طبعًا الشجاعة الحظوا اخواين عندما االنسان يقدم عىل مصري يعلم 
مل  السالم(  )عليه  احلسني  اصحاب  حلظات..  املوت  وبني  بينه  انه 
ينجوا منهم احد اال واحد او اثنان كان اعطى عهدًا للحسني )عليه 
السالم( انه ينرصه ما دام له نارصا كالضحاك مثالً  لكن مل ينج منهم 
احد وانام كان يفر ويقتل ثم يرجع وهكذا اىل ان استشهد واحد بعد 
االخر.. اىل ان انتهى يوم عاشوراء استشهد مجيع اصحاب احلسني 
عندهم  كانت  التي  الشجاعة  لكن  قلتهم..  عىل  السالم(  )عليه 
امدت يف عمر املعركة ألن هؤالء مل يكونوا يواجهون احلسني )عليه 
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اخلطبة من�سورة يف جملة االحرار العدد )564(

18/حمرم احلرام/1438هـ 

املوافق 2016/10/20

السالم( بشكل واضح واال 72 او 82 مع كثرة هؤالء قد املعركة ال 
كانوا هيجمون عليهم هجمة واحدة  لو   .. اكثر من ساعة  تستغرق 
املعركة  عمر  امدوا  االبطال  هؤالء  شجاعة  تنتهي  املعركة  لكانت 

بحيث املعركة بدأت ضحى مثالً  وانتهت اىل ما بعد الصالة..
)عليه  احلسني  امام  يقف  كان  االنسان  ان  الشجاعة  هذه  مجلة  من 
السالم( حتى يتم االمام احلسني )عليه السالم( صالته.. قطعًا هذه 
شجاعة االنسان حينام يقف وجيعل صدره وقلبه أمام السهام والنبال 
عن  مانعة  تكون  الوقفة  هذه  ممكن  بحيث  يتزلزل  وال  يتزعزع  وال 

اصابة السهم اىل احلسني )عليه السالم(..
االبطال  االن  نعم  البطولة  هبذه  بموقف  نظفر  مل  حقيقة  التاريخ 
قويًا  استمدادًا  املدرسة  هذه  من  يستمدوا  ان  نجحوا  وقد  حياولون 
وواجهوا االعداء فعالً  االن بقلوب قوية وبشجاعة ما بني الشاب قد 
ال يتجاوز 17 من عمره او بني كهل كأنه يشبه نفسه بحبيب او مسلم 
بن عوسجة عندما كانوا يصلون اىل 80 عامًا وهذا واقعًا ما رأيناه 
وباملنية  باهلجوم  يلتذون  وهؤالء  دينهم  يف  وقوة  عالية  بمعنويات 
املشهد  هذا  يف  املهم  اليشء  فإذن  امهاهتم..  بمحالب  كالتذاذهم 
السالم(  )عليه  احلسني  اصحاب  هبا  متتع  التي  الشجاعة  هذه  هي 
وصدروها بنجاح واستوردها بنجاح املقاتلون الربرة الذين ال زالوا 

يقاتلون االعداء.. هذه جنبة..
هلذا  االخ��وة  يلتفت  ان  ارجو  البصرية..  مسألة  هي  الثانية  اجلنبة 
املشهد.. طبعًا البصرية قّلام يظفر قائد مهام يكن بأصحاب بأمجعهم 

عندهم بصائر.. قّلام تكون هذه احلالة..
االمام احلسني )عليه السالم( اهلل تبارك وتعاىل من مجلة النِعم وجود 
هؤالء االصحاب كانوا يتمتعون ببصرية وهذه البصرية ال يمكن ان 

رتق.. كيف؟! ختخُ

لكن  تدعي..  الرخاء  حالة  يف  تدعي  السلم  حالة  يف  اخواين  الناس 
عندما تبدأ املسألة يف حمك واختبار وافتتان النفوس تتبدل.. والنفوس 
تبدأ تتضعضع وتبدأ حالة الشك تنساب.. النبي )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( عندما واعد اصحابه ان يدخلوا مكة لكنه مل يدخلها بسبب 
اننا  لنا  قلت  انت  انه  اصحابه  بعض  عليه  اعرتض  احلديبية  صلح 

سندخل ملاذا مل ندخل؟! فأصابتهم ريبة وشك.. 
االمام احلسن )عليه السالم( انه مع  قّلة من كان عنده لكن مع ذلك 
)عليه  احلسن  االمام  وتركوا  الدنيا  حطام  بعض  غرهتم  قد  هؤالء 
معنى  ما   .. بصرية  عندهم  يكن  مل  عدوه  بركب  والتحقوا  السالم( 

البصرية ؟ 
فيه كل  ارى  االنسان عنده بصرية وعنده برص  ان  هذا مطلب مهم 
حقائق  راسخ  بإيامن  االشياء  فيها  ارى  بصرية  وعندي  امامي  يشء 
االمور بحيث هذه البصرية ال يمكن ألنني ارى كام انا اراكم امامي 
 .. بعيني  ارى  اكذبه ألنني  يقول هؤالء غري موجودين طبعًا  واحد 
احلق..  هو  هذا  احلق  ان  يعلم  وان  بقلبه  يرى  االنسان  ان  البصرية 
ألسنا عىل احلق ؟ قال : بىل ، قال : اذن ال هيمنا وقعنا عىل املوت او 

وقع املوت علينا.. 
هذه البصرية مل يظفر هبا أي قائد مل حتصل حتى لبعض االنبياء اجلميع 

ممن كانوا معهم يتمتعون ببصرية قوية .. مل يكونوا ..
عمر بن احلجاج الذي كان يف واقعة الطف كان عندما شاهد اصحاب 
احلسني )عليه السالم( يربزون ويقتلون اراد ان ينقذ املوقف عرّب ان 
تبارزون  من  أت��درون  محقى  يا  قال:  محقى  باهنم  ومجاعته  اصحابه 
تقاتلون قومًا مستميتني..  اهل املرص  تقاتلون فرسان  تقاتلون  ومن 
ان  الحظوا  باحلجارة..  ارموهم  توقفوا..  قال  املوقف  ينقذ  ان  اراد 
الرشيفة  الزيارة  السالم( يف  هؤالء ناس اهل بصائر.. االمام )عليه 



ماذا يقول لألصحاب سالم اهلل عليهم : يقول : السالم عليكم يا 
انصار اهلل وانصار رسوله وانصار عيل بن ايب طالب وانصار فاطمة 

وانصار احلسن واحلسني وانصار االسالم ..
احلسني  االمام  نرصوا  الذين  هؤالء  ان  اهلائل  الكم  هذا  الحظوا 
)عليه السالم( عندهم يشء ما وراء النرصة متتعوا بألقاب ال تعطى 
ألي احد حتى انصار االمام املهدي )عليه السالم( ال يعطون هذا 
اللقب ألن هؤالء االمام احلسني )عليه السالم( يقول: اين مل اعلم 

انصارًا كأنصاري.. 
هذه البصرية التي كانت عندهم بصرية نافذة..

 : يقول  السنني  من  حفنة  بعد  السالم(  )عليه  الصادق  االمام  يأيت 
كان عمي العباس نافذ البصرية.. هذا من أين مأخوذ .. تعالوا معي 
ِ َعىَل َبِصرَيٍة َأَنا َوَمْن  و إىَِل اهللهَّ ْل َهِذِه َسبِييِل َأْدعخُ اىل سورة يوسف : )قخُ
ِكنَي )108( – سورة يوسف-. ِ َوَما َأَنا ِمْن امْلخُرْشِ ْبَحاَن اهللهَّ َبَعنِي َوسخُ اتهَّ

البصرية اخواين ليست امرًا هينًا البصرية حتتاج اىل مترين وقوة حتى 
االنسان يدخل يف موقع هذا املوقع قطعًا يغبطه عليه كل احد .. من 
اذا قال له  مّنا االن ال حيب ان يكون من انصار اهلل .. االن احدنا 
وانصار  رسوله  وانصار  اهلل  انصار  من  انت  السالم(  )عليه  االمام 
امري املؤمنني وانصار فاطمة واحلسن واحلسني.. كيف يكون حاله..
)عليه  احلسني  عن  ليس  كالمنا  واالن  العاشورائي  املشهد  هذا 
النص  وهذا  السالم(  )عليه  احلسني  اصحاب  عن  وانام  السالم( 

الرصيح فيهم وشهادة العدو فيهم كعمر بن احلجاج وغريه.. 

ولذلك ترى جيش العدو اهنم ال يواجهون اصحاب االمام احلسني 
)عليه السالم( اال عن طريق الغدر او يرضبون يف زوايا واماكن ال 
العباس )عليه السالم(  الفضل  ابا  حيتسبون هلا فهذا يأيت ويرضب 
من وراء نخلة او حيفرون حفرة ملسلم بن عقيل )عليه السالم( حتى 

يسقط وغري ذلك من اساليب الغدر .. 
املعركة  ويواجهون  يندفعون  االبطال  هؤالء  ترى  هذا  وقتنا  ويف 
وهذا استمداد من عاشوراء.. وانتم تسمعون االن هؤالء الشهداء 
جزء من شهادهتم كم كبري هكذا تأتيه االطالقة يف جبهته اذن هو 
من  يأته  ومل  ظهره  يف  يأته  مل  متقدم  وهو  صدره  يف  يأتيه  او  متقدم 
القلوب  لبس  فهؤالء   .. يستشهدون  االهنزام  حالة  يف  ليس  خلفه 
عىل الدروع وتعلموا من اصحاب احلسني )عليه السالم( واقعًا هم 
اهل بصرية.. يشء اذا يمكن ان نصف به هؤالء االخوة نقول هؤالء 
االخوة بدأوا يقرتبون من هذا املشهد بدأوا يتعلمون من اصحاب 
كلام  الوقت  طال  وكلام  يتفاعلون  وبدأوا  السالم(  )عليه  احلسني 

كانت قوهتم اكثر وكلام كان بأسهم اشّد.
هؤالء الذين جياهدون والذين يقفون االن عىل املعارك واقعًا نحن 
ندعو هلم ونطلب منهم اذا كانوا يسمعوننا نطلب منهم ان يدعوا لنا 
فهؤالء اعّزة واهلل تبارك وتعاىل اعطاهم قوة وشجاعة اهنم حيمون 
يكون  تعاىل  اهلل  شاء  وان  والبالد  واملقدسات  والعرض  االرض 

النرص هو حليفهم.  
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بنّص  املقّدسة  اإلسالمّية  الرشيعة  يف  مقّرر  مايل  حّق  اخلمس 
القرآن الكريم، وقد ورد االهتامم بشأنه يف كثري من الروايات 
بعضها  ويف  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  أئّمة  عن  املأثورة 
اللعن عىل من يمتنع عن أدائه، وعىل من يأكله بغري استحقاق.

)مسألة 152(: يتعّلق اخلمس بأنواع من املال:
1- الغنائم احلربّية من الكّفار الذين حيّل قتاهلم.

والنحاس  والفّضة  كالذهب  املعادن  من  يستخرج  ما   -2
واحلديد والكربيت والنفط وغريها.

أم  أم جدارًا  أرضًا كانت  املستخرجة من مدافنها  الكنوز   -3
غريمها.

رج بالغوص من البحار أو األهنار الكبار مّما يتكّون  4- ما يخُ
فيها من اللؤلؤ واملرجان وغريمها من األشياء الثمينة.

5- احلالل املختلط باحلرام يف بعض صوره.
6- الفوائد واألرباح املستحصلة من جتارة أو صناعة أو حيازة 
أو أي مكسب آخر، ومثلها ما يملكه الشخص هبدّية أو وصّية، 
وما يأخذه من املعونات واملساعدات من غري اخلمس والزكاة.

وما  )الصداق(،  املهر  من  املرأة  متلكه  فيام  اخلمس  يثبت  وال 
به  يعّوض  وما  اخللعي،  الطالق  عن  عوضًا  ال��زوج  يملكه 
املجني عليه من ديات األعضاء ونحوها، وما يملك باإلرث 
)منهاج  رسالة  بشأهنا  تراجع  التي  االستثناءات  بعض  عدا 

الصاحلني(.
املذكورة عند توّفر رشوط  السّتة  إنام جيب اخلمس يف األنواع 
معّينة ذكرت يف رسالة )منهاج الصاحلني( فلرتاجع. ونقترص 

يف املسائل اآلتية عىل بيان بعض أحكام النوع السادس فقط.

)مسألة 153(: جيب اخلمس يف األرباح والفوائد بعد استثناء 
ما ييل:

املحّل  أج��ور  من  حتصيلها  سبيل  يف  الشخص  رصفه  ما  أ- 
ونحوها.  والرضائب  والنقل  واهلاتف  والكهرباء  واملخزن 

ويسّمى ما ذكر ب� )مؤونة التجارة(.
ب- ما رصفه عىل نفسه وعائلته خالل العام، أي ما رصفه يف 
املأكل واملرشب وامللبس واملسكن والنقل واألثاث والعالج، 
والنثريات األخرى بام يف ذلك أداء الديون واهلدايا وتكاليف 
السفرات الدينّية والسياحّية واملناسبات وغريها مّما هو طبيعي 

ملثله وال يعّد رسفًا وتبذيرًا. ويسّمى ما ذكر ب� )مؤونة السنة(.
فإذا حسب التاجر - مثاًل - أمواله من نقد وبضاعة، ووجد أّن 
لديه أرباحًا تبلغ مائة ألف دينار غري ما رصفه يف سبيل جتارته 
وما رصفه عىل نفسه وعائلته خالل العام يلزمه يف هذه احلالة 
أن يّمس هذه األرباح الباقية، فيؤّدي عرشين ألف دينار من 

جهة اخلمس.
)مسألة 154(: رأس سنة املؤونة بالنسبة إىل الذي ليس له مهنة 
يتعاطاها يف معاشه بل يعيش عىل اهلبات والعطايا ونحوها هو 
أّول زمان حصوهلا، فمتى حصلت له فائدة جاز له رصفها يف 

مؤونته الالحقة إىل سنة كاملة.
واملوّظفني  كالتّجار   - معاشه  يف  يتعاطاها  مهنة  له  من  وأّما 
االكتساب،  يف  ال��رشوع  حني  من  سنته  فرأس   - واحلرفّيني 
ونتيجة ذلك أّنه جيوز له خصم املؤن املرصوفة بعده من الربح 
قبل  احلاصلة  األرب��اح  من  يشء  رصف  له  حيّق  وال  الالحق، 

هناية السنة يف مؤونة السنة التالية إاّل بعد ختميسها.
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مستنفرة كافة طاقاتها البشرية والمادية..

العتبة الحسينية المقدسة وجهودها الحثيثة خالل موسم عاشوراء 

ان الزيارات المليونية في مدينة كربالء المقدسة وخاصة خالل شهري محرم الحرام وصفر الخير لم 

تكن حدثا غريبا على االقسام الخدمية واالمنية والثقافية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، فهي 

 العدة قبل أش���هر للتش���رف بخدمة الزائرين في ش���هري العزاء الحسيني وفقا لتوجيه المتولي 
ُّ
تعد

الش���رعي للعتبة الحس���ينية المقدس���ة س���ماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي )دام عزه( وتباش���ر 

باالس���تعدادات المكثف���ة م���ن اجل توفي���ر افضل الخدم���ات للزائرين الكرام وفي مختل���ف المجاالت، 

فقد اس���تقبلت تلك االقس���ام ش���هر محرم الحرام لعام 1443 ه� واستنفرت جميع جهودها والعمل 

ب���روح الفري���ق الواحد من خالل التعاون التام بين الش���عب والوح���دات المختلفة، التي دائما ما يبذل 

منتس���بيها ومس���ؤوليها جهودا حثيثة يش���ار لها بالبنان، ومن تلك االقس���ام والشعب التي ساهمت 

بش���كل كبير بتقديم افضل الخدمات للزائرين الكرام هي )قس���م الش���ؤون الدينية، وقسم الخدمية 

الخارجية، وقس���م الصيانة، وش���عبة المراقبة االلكترونية في قس���م حفظ النظام، وش���عبة االعالم 

النسوي، قسم حفظ النظام، جمعية كشافة الوارث(.

ملف: وحدة المراسلين - تصوير: وحدة المصورين
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قسم الشؤون الدينية
القرعاوي  عيل  الشيخ  الدينية  الشؤون  قسم  رئيس  معاون 
حتدث ل�)االحرار(: »يرعى قسم الشؤون الدينية برامج مرتبطة 
واالخالقي  الفقهي  واجلانب  والعقدي  الفكري  باجلانب 
بارشت  احل��رام  حمرم  شهر  ففي  القرانية،  اجلوانب  وكذلك 
برامج  منها  متعددة  بربامج  القسم  هذا  ووحدات  شعب  كل 
التبليغي وهناك ندوات  تبليغية تشمل جمالس عزاء يف اجلانب 
احلسينية وثورة  النهضة  املؤمترات حول  ومؤمترات سواء هذه 
اخرى  ابعاد  حول  س��واء  او  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
)عليه  احلسني  االم��ام  راي��ات  رفع  هناك  اىل  اضافة  متعددة 
السالم( يف اماكن متعددة يف عراقنا احلبيب سواء املراكز التابعة 

لقسمنا املوقر او يف مدارسنا الدينية«.
ايام  األيام  خالل  الدينية  للمدارس  استثامر  ايضًا  هناك  وتابع 
النهضة  مضامني  ورشح  العزاء  جمالس  إقامة  يف  ع��اش��وراء 

احلسينية وبعض مفردات كلامت االمام احلسني )عليه السالم(« 
مشريا اىل »استمرار الشعب املختصة باجلانب البحثي ايضًا هلا 
يف  البحثية  االمور  يف  تكتب  التي  واملهام  املشاريع  من  العديد 

مسألة االمام احلسني )عليه السالم(«.
ظل  »يف  بقوله:  القسم  يقيمها  عديدة  نشاطات  عن  ون��وه 
قلياًل  النشاطات  هذه  اقترصت  كورونا  جائحة  اجلائحة  هذه 

وانحرست واقترصت بعض منها عىل اجلانب االلكرتوين«.
قس����م الش����ؤون الخدمية الخارجية 

انور  السيد  اخلارجية  اخلدمية  الشؤون  قسم  رئيس  حتدث 
حمرم  زي��ارة  خالل  القسم  مهام  عن  )االح��رار(  ل�  املوسوي، 
احلسينية وعىل  املواكب  اىل  االسالة  ماء  »توزيع  فقال:  احلرام، 
وكذلك  طويريج  وباب  املركزية  وكذلك  الصحية  املتنقالت 
واالسالة  العتبة  اسالة  تشغيل  اىل  باإلضافة  الثابتة  املواقع  عىل 
احلكومية عىل مدار الساعة بالتنسيق والتعاون مع مديرية املاء«.

مستنفرة كافة طاقاتها البشرية والمادية..

العتبة الحسينية المقدسة وجهودها الحثيثة خالل موسم عاشوراء 
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)ش��ارع  يف  الثابتة  الصحيات  مواقع  تزويد  »ت��م  وتابع 
وسوق  العرب،  وس��وق  الطهرانية،  وموقع  الشهداء، 
فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  االم��ام  ومقام  العطارين، 
الرشيف( واملخيم( بغساالت لغسل ثياب الزائرين، وفتح 
وكذلك  الصاروخية  عجالت  طريق  عن  االن��س��دادات 

سحب املياه الثقيلة بعجالت الساحبة«.
واشار اىل »اتباع خطة عمل آلليات الكابسة وهي املرابطة 
لنقل  الصغرية  الشحن  يف عدة مواقع واستخدام عجالت 
النفايات اىل عجالت الكابسة لسهولة تنقلها داخل املدينة«.

الصحن  حميط  يف  متنقلة  كشوانية  كرفانات  »نرش  واضاف 
الثابتة  الكشوانيات  اىل  اضافة  احلرمني  وب��ني  احلسيني 

الستيعاب اكرب اعداد من امانات الزائرين الكرام«.
ومما نوه عنه املوسوي رعاية لديمومة اإلجراءات الصحية 
قوله: »توزيع املعقامت عىل مجيع الكشوانيات والصحيات 
حث  وكذلك  العدوى  نقل  ملنع  احرتازي  كإجراء  واحلائر 
وتوزيع  والكفوف،  الكاممة  ارتداء  عىل  املنتسبني  االخوة 

املاء )Ro( عىل مواقع العتبة الداخلية واخلارجية من خالل 
العمل عىل إجراء  التابعات اىل قسمنا، كذلك  املاء  تنكري 
الزيارة مبارشة من خالل  انتهاء  محلة تنظيف للمنطقة بعد 
النفايات من  لرفع  والكادر وعمل محلة شاملة  الكابسات 

املواقع املحيطة بالعتبة احلسينية املقدسة«.
قسم الصيانة.. 

من جهته ذكر رئيس قسم الصيانة املهند يوسف السعيدي 
الصيانة  قسم  ونشاطات  اعامل  »ان  فقال:  قسمه  نشاطات 
خالل العرشة االوىل من شهر حمرم احلرام متثلت يف عمل 
نرش السواد يف الصحن احلسيني الرشيف بدءًا من الرضيح 
)من  الرضيح  اعىل  املوجودة  الطاهرة  والكسوة  املقدس 
الصحن  وخمارج  بمداخل  وانتهاًء  االسود(،  اىل  االخرض 
العقيلة  وصحن  االب��واب  اىل  اضافة  الرشيف  احلسيني 
احلسني  االمام  راية  تطريز  كذلك  السالم(،  )عليها  زينب 
)عليه السالم( السوداء والتي تنوب عن احلمراء خالل ايام 

شهر حمرم احلرام وصفر«.
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فرش  هي  للقسم  املوكلة  املهام  »من  السعيدي:  واضاف 
ابواب الصحن احلسيني الرشيف ب�)الرتاب( هتيؤًا ملراسيم 
ركضة طويريج التي تقام بعد صالة الظهرين يوم العارش 
مراوح  يقارب )10(  ما  تنصيب  احلرام، كذلك  من حمرم 
عىل  الطقس  حرارة  لتقليل  القبلة  باب  منطقة  يف  للرذاذ 
انتاج  ومعمل  املياه  ب��رادات  تشغيل  عن  فضال  املعزين، 
يف  الباردة  باملياه  الزائرين  ورفد  القصوى  بطاقته  الثلج 
كذلك  الرشيف،  الصحن  داخل  املوجودة  االنابيب  كافة 
ترفد  والتي  )البوبيات(،  منطقة  يف  املوجودة  االسالة  مياه 
االهايل والزائرين واملواكب احلسينية باملياه النقية الصاحلة 

للرشب«. 
قسم حفظ النظام

عن دور العيون الساهرة حلامية الزائرين حتدث رئيس قسم 
حفظ النظام رسول فضاله قائال: كام يف كل عام يقوم قسم 
زيارة  إلنجاح  استثنائية  امنية  جهود  ببذل  النظام  حفظ 
الكرام,  الزائرين  وسالمة  أمن  عىل  واملحافظة  عاشوراء 

يف  متثلت  االدارة  قبل  من  حمكمة  خطة  وضعت  حيث 
قواطع،  عدت  اىل  املليونية  باحلشود  املعنية  املنطقة  تقسيم 
املنطقة اىل املسؤولني عن طريق شبكة  وانيطت مهام هذه 
اتصاالت انشئت حديثًا بالتعاون مع قسم االتصاالت يف 

العتبة املقدسة بمساندة كل اجلهات االمنية املعنية«.
واضاف: »يقوم القسم باملشاركة الفعلية يف كافة الفعاليات 
عزاء،  مواكب  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  هبا  تقوم  التي 
العزاء  ومواكب  موكب  لكل  املبارش  االرشاف  وتنظيم 
مسريهتا  يف  ومرافقتها  املقدسة  احلسينية  بالعتبة  اخلاصة 
العزاء، كام توجد هناك غرف خاصة  انتهاء مراسيم  حلني 
التفتيش  والنقاط  والفرعية  الرئيسية  املناطق  متابعة  يف 
طيلة فرتة الزيارة، ومنها غرفة )املراقبة, السيطرة, الزيارات 
االقسام  كافة  الغرف  هذه  يف  ستشرتك  حيث  املليونية(، 
االمنية املعنية بحامية الزائرين، فضال عن تسيري )دوريات 
راجلة( ملالحظة أي حالة مشبوهة، ونقل املعلومات أواًل 
بأول، والقيام بجوالت مسح بأجهزة السونار لألشخاص 
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فضاًل  مستمر،  وبشكل  املقدسة  العتبة  من  القريبة  واملناطق 
فحص  أجهزة  خالل  من  املتفجرات  كشف  شعبة  عمل  عن 
بالعتبة  املحيطة  النقاط  عىل  موزعة  تكون  والتي  احلقائب، 

املقدسة«.
القادمني  املتطوعني  من  كبري  لعدد  فعالة  »مشاركة  اىل  مشريا 
من املحافظات املختلفة يف عملية محاية تنظيم سري الزائرين«.

شعبة المراقبة االلكترونية
لنا  حتدث  ذلك  عن  امنيا  االوضاع  مراقبة  اجلسام  املهام  من 
حييى:  االمري  عبد  نصري  االلكرتونية  املراقبة  شعبة  مسؤول 
واخلزن  االدارة  هتيئة  عىل  االلكرتونية  املراقبة  شعبة  »تعمل 
والسوجيات  االحتياطي  اخلزن  اجهزة  اىل  باإلضافة  الرئيسية 
النقطة  يف  ضوئي  كيبل  وتشغيل  تسليك  كذلك  االحتياطية، 
الفضل  ايب  قبلة  باب  منطقة  يف  املوجودة  )عارضة(  االمنية 
العباس )عليه السالم( لغرض تغطية مراسيم ركضة طويريج، 
من  املليونية  الزيارة  بإدارة  اخلاصة  القاعة  هتيئة  عىل  والعمل 
اخلاصة  الرئيسية  والشاشات  باحلاسبات  جتهيزها  خالل 
عن  ناهيك  املراقبة،  لغرض  بالكامريات  مصحوبة  بالعرض 
عن  فضال  القديمة،  توجيه  واعادة  اضافية  كامريات  نصب 

فيديوهات  عرض  خالل  من  املراقبة  كامريات  منتسبي  هتيئة 
السنني السابقة لتاليف االخطاء«.

االعالم النسوي 
حتدثت  احلرام  حمرم  زيارة  يف  ودوره  النسوي  االعالم  وعن 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  النسوي  االعالم  شعبة  مسؤولة 
باستقبال موسم االحزان  »ايذانًا  اجلليحاوي:  ندى  املهندسة 
متنوعة  نشاطات  عدة  تقدم  النسوي  االعالم  شعبة  مالكات 
استثامرًا  الرتبوية،  امل��ح��ارضات  امهها:  املحاور  ومتعددة 
الشعبة  تستمر  احلرام  حمرم  شهر  خالل  الدينية  للمناسبات 
يف اقامة املحارضات الرتبوية وفق توجيهات املتويل الرشعي 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
)دام عزه(، اضافة اىل ذلك لدينا اربع حمارضات وتكون عن 
تعد   التي  واملسابقات  بالشعبة،  اخلاصة  التليكرام  قناة  طريق 
احدى الوسائل التي تثري اجلانب الفكري والديني واملعريف 
عىل  وتكون  املعلومة،  واكتساب  البحث  خالل  من  للفرد 

حمورين«.
ونوهت اجلليحاوي عن مسابقة حلفظ زيارة عاشوراء قائلًة: 
عاشوراء  زيارة  حفظ  مسابقة  النسوي  االعالم  شعبة  »تقيم 
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الحياء تراث اهل البيت )عليهم السالم( للسنة الرابعة عىل 
وآثار وبركات  الزيارة من مدلوالت عظيمة  ملا هلذه  التوايل، 
قراءهتا، والفائزون  املداومة عىل  املؤمنون من  يلتمسها  كثرية 
هبذه املسابقة ختصص هلم جمموعة من اجلوائز هي عبارة عن 
يف  كاملة  درجة  عىل  احلاصالت  لألخوات  كهربائية  اجهزة 
االختبار وبحسب القرعة، فيام نقيم ايضا )مسابقة الوارث(: 
النهضة  يص  فيام  اسئلة  جمموعة  من  تتكون  مسابقة  وهي 
احلسني  االم��ام  مصيبة  استذكار  اجل  من  وذلك  احلسينية، 
اهلل  صلوات  أمره  واحياء  مظلوميته  واظهار  السالم(  )عليه 
ومنها  االوائل،  للفائزين  اجلوائز  جمموعة  وختصيص  عليه، 
اجلائزة االوىل هي راية االمام احلسني )عليه السالم(، وتسع 
جوائز عينية اخرى عبارة عن ساعة يدوية حتمل شعار العتبة 

احلسينية املقدسة«.
كام حتدثت اجلليحاوي عن التغطية االعالمية فقالت: »تقوم 
يف  النسوية  االقسام  لنشاطات  االعالمية  بالتغطية  الشعبة 
لألخوات  النسوية  اجلهود  واظهار  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
العامالت يف العتبة املقدسة اىل النور، عن طريق نرش االخبار 
االلكرتونية، وعمل التقارير، فضاًل عن استثامر وجود بعض 

الشخصيات املهمة من داخل وخارج العراق وعمل اللقاءات 
معهم، نظرًا ملا حيمل هذا الشهر من مناسبات عظيمة كزيارة 

العارش والثالث عرش من حمرم والزيارة االربعينية«.
جمعية كشافة الوارث 

كان لنا حديث مع مفوض اعالم اجلمعية كرار زيارة والذي 
الوارث الستقبال  تتهيأ مجعية كشافة  أوضح قائاًل: »كعادهتا 
شهر حمرم احلرام من خالل مجلة من االنشطة التطوعية خلدمة 
زوار سيد شهداء )عليه السالم(، وخالل هذا العام 1443ه� 
حمرم  شهر  من  االوىل  للعرشة  متكاملة  خطة  اجلمعية  وفرت 
امام  راية  تبديل  احلرام، حيث تعمل اجلمعية خالل مراسيم 
احلسني )عليه السالم( عىل نرش )14( مفرزة اخالء اسعافية 
موزعة عىل مداخل وخمارج ابواب الصحن الرشيف، بواقع 

)100( مسعف«.
وتابع: »خالل ايام التاسع والعارش والثالث عرش )يوم دفن 
سابقه،  عن  اهتامما  اكثر  العمل  يكون   ) الطاهرة  االجساد 
يوم  طويريج  ركضة  ومنها  املحبني،  عند  ألمهيتها  ولذلك 
العارش من حمرم، ويوم الدفنة يف الثالث عرش يتم توفري )10( 

مفارز اخالء يف و)300( مسعف«.
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مستثمرًة دعم وجهد العتبات المقدسة

بلدية كربالء تقدم أفضل الخدمات للزائرين 

الكرام إحياًء لمراسيم عاشوراء
تقرير: احمد الوراق � تصوير: صالح السباح
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تس���اهم مديري���ة بلدي���ة محافظة كربالء المقدس���ة ف���ي إحياء زيارة العاش���ر من مح���رم الحرام 

بص���ورة س���نوية  لتقدي���م افضل الخدمات للزائري���ن الكرام خالل فترة الزي���ارة المباركة على مدار 

ال���� 24 س���اعة، اضاف���ة لذلك هناك تعاون كبير مع العتبتين الحس���ينية والعباس���ية المقدس���تين 

 تم تش���كيل غرفة عملي���ات مركزية في مقر 
ً
وكاف���ة الدوائ���ر الخدمي���ة في المحافظ���ة، وايضا

بلدية محافظة كربالء لالش���راف والمتابعة ألعمال النظافة خالل زيارة عاش���وراء برئاس���ة الس���يد 

مدي���ر البلدية والك���وادر الفنية واالدارية العاملة فيها واعداد ج���دول تفصيلي للتواجد اليومي 

والخفارات بهدف السيطرة لضمان نجاح مراسيم الزيارة المباركة.
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وملعرفة املزيد التقت )االحرار( بمدير بلدية حمافظة كربالء 
قائاًل:  حتدث  ال��ذي  نارص  سليم  عبري  املهندس  املقدسة 
لغرض  عاشوراء  زي��ارة  إلحياء  حمكمة  خطة  وضع  »تم 
الزيارة  املدينة خالل  النفايات وتنظيف  رفع  تسهيل عملية 
بواسطة  النفايات  مجع  االوىل  محلتني  عىل  وتكون  املباركة 
القطع االمني اىل  املناطق داخل منطقة  الكابسات من كافة 
تقوم  الثانية  احلملة  بينام  الصناعي  خلف  الوسطية  املحطة 
بنقل النفايات من املحطة الوسطية والساحات املقرتحة اىل 
الثقيلة )شفل  بواسطة االليات  يوميًا  الطمر الصحي  موقع 
االليات  شعبة  قبل  من  املهيأة  نفايات(  ناقلة   � قالبات   �
املعدة  اخلدمية  اخلطة  سري  مهمة  لتسهيل  وذلك  والكراج، 
من قبل مديريتنا ولتقديم افضل اخلدمات للزائرين الكرام«. 
جهودها  كل  املقدسة  كربالء  حمافظة  »استنفرت  واضاف: 
الواحد  العمل  بفريق  اخلدمية  دوائرها  خالل  من  وطاقاهتا 

اخلطايب  جاسم  نصيف  السيد  كربالء  حمافظ  يرتأسه  الذي 
املواطن  خدمة  هو  وشعاره  كربالء  بلدية  مقدمتها  ويف 
وخدمة  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  وزائري  الكربالئي 

املدينة وتطويرها وجعلها يف مقدمة املحافظات العراقية«.
هو  احل��رام  حمرم  من  العارش  زي��ارة  يف  عملنا  »ان  واكمل: 
مشارك   )3000( بمشاركة  املدينة  تنظيف  عملية  تسهيل 
عىل مدار ال� 24 ساعة، وايضًا وجود )382( آلية مشرتكة 
الزيارة  هذه  يف  كربالء  بلدية  من  وكلها  اخلدمي  باجلهد 
املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني  مع  وبالتنسيق 
وكذلك لدينا تنسيق عايل مع هيأة املواكب لتوزيع احلاويات 
واالكياس من اجل الوعي الثقايف للمواطن، اما يف الزيارة 
االربعينية فهناك كالم آخر فسوف نستنفر كل طاقاتنا نحن 
احلسني  االمام  زوار  خدمة  اجل  من  العراقية  واملحافظات 

)عليه السالم(«.
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حيث  كربالء  حمافظة  ختتلف  الزيارة  هذه  يف  حديثة:  وتابع 
املدخل  وهو  أال  االربعة  او  الثالثة  للمداخل  توّسعا  تشهد 
الرابع مدخل احلسينية واملداخل الثالثة هي )كربالء �  بابل( 
و )كربالء � نجف( و)كربالء �  بغداد( حركة توّسع عمراين 
كثيف وهذا يضيف أعباء علينا وهو التحدي االكرب للحفاظ 
عىل هذه البنى التحتية، ونحن عىل يقني ومتأكدون ان زوار 
االمام احلسني )عليه السالم( سيعدون من كربالء مدينتهم 
وسيحافظون عليها، اضافة اىل ذلك سوف نشارك بمجموعة 
والعباسية من خالل فضائية  احلسينية  العتبتني  مع  إعالنات 
كربالء واذاعة الروضة احلسينية وبقية املؤسسات احلكومية 

باحلفاظ عىل هذا العمل املتكامل مع الدوائر اخلدمية«.
مبينًا: هناك خّطة عمل مع هيئة النقل لفتح استدارات حاكمة 

يف حمافظة كربالء املقدسة لنقل الزائرين الكرام، اهلدف منها 
ان يقرتب الزائر اىل اقرب نقطة باملدينة، وسنستمر بالعمل اىل 
ان يصل الزائر اىل شارع امحد الوائيل يف هذا العام، وكذلك 
شارع  بتعبيد  سننطلق  كام  احلسينية  ناحية  مدخل  توسعة  متة 
فندق البارون كشارع بديل وكل ما نعمل لكربالء هو قليل 

ونطمح لألكثر«.
املقدستني  للعتبتني  استثنائيا  جهدا  هناك  ان  بالذكر  واجلدير 
الشيخ  سامحة  الرشعيني  املتوليني  قبل  من  مبارش  وبأرشاف 
)دام  الصايف  امحد  السيد  وسامحة  الكربالئي  املهدي  عبد 
عزمها( من حيث الدعم والتنسيق واملتابعة والتوجيهات يف 
دعم هذه املؤسسة  ملا شهدوه والتمسوه من خدمة للزائرين 

الكرام.

ف���ي اخ���ر لقاء صحفي خ���اص لمجلة )االح���رار( له قبل استش���هاديه بيوم، يصرح الش���هيد 
المهن���دس عبي���ر س���ليم الخفاج���ي مدي���ر بلدية كرب���الء عن مش���اريع البلدي���ة قائال: ضمن 
مخططاتنا ان تكون هناك ثالثة جسور كهربائية في مركز المدينة وان ال يبقى شارع في 
 ،

ً
مرك���ز كربالء وحتى األقضية والنواحي غير معب���د، كذلك نعمل على ازالة التجاوزات تباعا

وثمة مشروع قيد الدراسة خاص باستثمار بحيرة الرزازة وتحويلها الى منتجع سياحي للترفيه 
للعوائل الكربالئية والعراقية، وهنالك مشروع لجعل غابات على اطراف كربالء.
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عقيل الشريفي في حديث خاص 
عن دور قسم إعالم العتبة الحسينية:

اإلعالم بين جنبتين تنفيذي وانتاجي 
يسهم في احياء ذكرى االمام الحسين

األحرار: احمد الوراق

لقس���م إع���الم العتبة الحس���ينية المقدس���ة خالل ش���هر محرم الح���رام دور بارز 

يتح���دث رئيس القس���م عقيل الش���ريفي وع���ن الكلمة الح���رة ومصداقية نقل 

الحدث وتفاصيل يحرص القسم على نقلها وايصالها عالميا تحدث قائال:

قسم االعالم هو حمور يف اطار احياء ذكرى االمام احلسني 
)عليه السالم( وبالتايل نحن هذا املحور وقسمناه اىل جانبني 
او اىل اجتاهني: االجتاه االول ما يتعلق باإلعالم التنفيذي 
الشعائر  ه��ذه  ونقل  االعالمية  بالتغطية  يرتبط  ال��ذي 
وايصاهلا اىل املتلقي خاصة يف ظل جائحة كورونا مما يدفع 
بالزائر الكريم قد يستويف احلاجة للتواصل الشعوري وهو 
حتى  وطبعًا  االعالمية  التغطية  جانب  من  هذا  باملنزل، 
اليوم  تشاهدون  وكام  االجتامعي  التواصل  وسائل  عرب 

القنوات  كل  فاقت  قد  االجتامعي  التواصل  مواقع  ان 
عليها  تركيز  هناك  كان  ايضًا  وبالتايل  االخرى  االعالمية 
وبالتايل سيكون هناك بث مبارش مستمر عىل مدار الساعة 
عىل الصفحة الرسمية للعتبة احلسينية املقدسة والتي هي 
حتت ادارة قسم االعالم هذا من جانب، من جانب آخر 
يقوم هبا اعالمنا  التي  التغطيات االعالمية االخرى  ايضًا 
املقروء واملسموع عرب االذاعة وعرب وسائل النرش املتعددة 

من جمالت وما اىل ذلك.
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التنفيذي  االعالم  بني  ما  هي  اخرى  جنبة  هناك  »ايضًا  وتابع 
واالعالم االنتاجي لريتبط بالبحث عن حلول إليصال رسالة 
االمام احلسني )عليه السالم( اىل املتلقي يف ظل اجلائحة فكان 
كذلك  الرسمي  املوقع  عرب  باإلنابة  الزيارة  قضية  يف  التوفيق 
العراق  خارج  من  حتى  ليستطيع  االفرتاضية  الزيارة  توفري 
نفسه  فيجد  االفرتاضية  بالزيارة  املختص  املوقع  اىل  ان يدخل 
يتحقق  وبالتايل  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  حرم  داخ��ل  
ولو بنسبة ما التواصل مع االمام احلسني )عليه السالم( وهذا 
والتغطيات  التنفيذي  االع��الم  قضية  يف  جدًا  رضوري  أمر 

االعالمية«.
يرتبط  االخ��ر  »امل��ح��ور  الرشيفي  ذك��ر  االخ��ر  املحور  وع��ن 
ثورة  حقيقة  بتقديم  يتعلق  األمر  وبالتايل  االنتاجي،  باإلعالم 
من  احلسينية  النهضة  وحقيقة  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 
واملنشورات  واملقاالت  الربامج  من  وجمموعة  سلسلة  خالل 
والتي  احلسينية  النهضة  هذه  بأهداف  اخلاصة  واملطبوعات 
من  االذاعية  الربامج  من  الكثري  فهناك  االصالح  تبتغي  هي 
مرة  ألول  يقدم  ال��ذي  االذاع��ي  املسلسل  أمهها  ومن  بينها 
من  االوىل  العرشة  خالل  وهذه  احلسني(  يأيت  )ثانية  بعنوان 
بينهم االستاذ  فنانون كبار من  فيها  شهر حمرم احلرام وشارك 

عىل  يبث  ان  بعد  من  االذاعي  املسلسل  وهذا  قفطان،  سامي 
العربية  االذاع��ات  كل  عىل  سيوزع  احلسينية  الروضة  اذاع��ة 
واالسالمية وهناك اعتقد ما يزيد عىل 12 اذاعة داخلية حملية 
وخارجية لبنانية وسورية وايرانية ناطقة بالعربية..، وطبعًا هذا 

املسلسل من انتاج قسم االعالم«.
واملثقفني  العلامء  كبار  مع  الربامج  من  سلسلة  اىل  اضافة 
والباحثني يف قضية االمام احلسني )عليه السالم( تبث براجمهم 
االجتامعي  التواصل  قنوات  خالل  من  او  االذاعة  عىل  سواء 
يف  نترش  التي  واالب��ح��اث  املقاالت  وكذلك  واليوتيوب.. 

االصدارات املقروءة«.
ترغب  التي  االع��الم  لوسائل  خدماته  عن  الرشيفي  ون��وه 
قسم  يوفرهخُ  آخر  »نشاط  فقال:  العاشورائي  احلدث  بتغطية 
االعالم وهو تيسري وتسهيل االمور لكل الوسائل والقنوات 
االعالمية االخرى لتغطية احلدث بنقل رسالة االمام احلسني 
الصورة االعالمية  نعمل عىل حيازة  فنحن ال  السالم(  )عليه 
بقدر العمل عىل توسيع دائرة ايصال الصورة االعالمية فالغاية 
امور كل  ونيرس  نتعاون  ان  وبالتايل البد  ذلك  اىل  تدفعنا  هي 
واالعالميني  واملراسلني  املصورين  من  الفضائية  القنوات 

امجااًل«.
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نتابع معكم احداثا تاريخية جرت في شهر محرم الحرام وألهمية وقائعها واثرها 

ف���ي عض���د االمة االس���المية، يس���ردها لنا التاريخ بم���ا فيها من افتخ���ار وما فيها 

من مصائب، بين فتوحات وانتكاس���ات ونهضة حقيقية ومأساة دموية.. ننقلها 

متسلسلة اكماال لما مّر ذكره في العدد السابق )815(.

الثامن من محرم الحرام  سنة 2ه� � تغيير القبلة

بعد تأديته )صىل اهلل عليه وآله( الصالة ومن معه من املسلمني إىل 
باجتاه بيت املقدس فرتة من الزمن، وبعد انتشار االسالم وتنامي 
قّوة املسلمني زاد إيذاء اليهود لرسول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله(، 
يرون يف  كانوا  قبلتنا«،  إىل  لنا تصيّل  تابع  »أنت  له:  اليهود  وقول 

اّتباع املسلمني لقبلتهم سندا وافتخارا هلم.

حّتى  عليه،  وشّق  لذلك  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  فاغتّم 
ِقْبَلًة  َينهََّك  َولِّ َفَلنخُ اَمء  السهَّ يِف  َوْجِهَك  َب  َتَقلُّ َنَرى  {َقْد  اآلية:  نزلت 
وْا  َفَولُّ ْم  نتخُ َما كخُ َوَحْيثخُ  َراِم  احْلَ امْلَْسِجِد  َوْجَهَك َشْطَر  َفَولِّ  َتْرَضاَها 
قُّ ِمن  َأنهَّهخُ احْلَ وَن  َلَيْعَلمخُ وْا اْلِكَتاَب  ْوتخُ أخُ ِذيَن  ْم َشْطَرهخُ َوإِنهَّ الهَّ ِوَهكخُ جخُ وخُ
تغيري  فكان  )البقرة/144(}،  وَن  َيْعَملخُ َعامهَّ  بَِغاِفٍل  اهلّلخُ  َوَما  ِْم  هبِّ رهَّ

القبلة واحدًا من مظاهر االبتعاد عن اليهود واجتناهبم.

من ذاكرة محرم الحرام
اإعداد: عي�سى اخلفاجي
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اك���دت  اس���تراتيجية  عاش���وراء 

الس���يف  عل���ى  ال���دم  انتص���ار 

 يهتدي به ويرتوي منه 
ٌ

ونبراس

كل عاش���ق للحرية، فهي رغم 

امتداد وط���ول زمنها اال انها ال 

ة تتفاعل في نفوس 
ّ
زال���ت حي

المس���لمين عل���ى الخص���وص، 

النها ركزت على ش���عار االمام 

الحسين )عليه السالم( لتبقى 

َر 
ّ
ي

ُ
 ما بقي الدهر عندما خ

ً
خالدة

)عليه السالم( بين البيعة ليزيد 

او مواجهة الح���رب فقال: »ان 

الدع���ي اب���ن الدعي ق���د خيرنا 

بين الس���لة والذلة وهيهات منا 

الذلة«.

التاسع من حمرم احلرام  سنة61 ه�  حمارصة خمّيم اإلمام احلسني 
)عليه السالم(

وقال عن  ذلك اليوم اإلمام الصادق )عليه السالم(: »تاسوعاء 
)عليهم  وأصحابه  السالم(  احلسني)عليه  فيه  حورص  يوم 
السالم(، واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه، وفرح 
ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر اخليل وكثرهتا، واستضعفوا 
السالم(،  )عليهم  وأصحابه  عليه  اهلل  صلوات  احلسني  فيه 
وأيقنوا أن ال يأيت احلسني)عليه السالم( نارص، وال يمّده أهل 

العراق...« )الكايف 147/4(.
األمان للعباس وإخوته )عليهم السالم(

الفضل  أليب  االمان  حادثة  البارزة  تاسوعاء  يوم  احداث  من 
اجلوشن:  ذي  بن  شمر  نادى  حينام  السالم(  )عليهم  واخوته 
العباس وجعفر وعبد اهلل وعثامن  إليه  أخُختنا؟ فخرج  بنو  »أين 
ّم البنني )عليها السالم(� بنو عيّل بن أيب طالب )عليهم  � أوالد أخُ
آمنون،  أخُختي  بني  يا  أنتم  فقال:  تريد«؟  »ما  فقالوا:  السالم(، 

فقالت له الفتية: »لعنك اهلل ولعن أمانك، أتخُؤمننا وابن رسول 
اهلل ال أمان له«؟! اإلرشاد 89/2.

مخاطبة اإلمام الحسين )عليه السالم( وأصحابه

قال اإلمام احلسني )عليه السالم( ألصحابه: »أّما بعد، فإيّن ال 
أعلم أصحابًا أوىف وال خريًا من أصحايب، وال أهل بيت أبّر وال 
أوصل من أهل بيتي، فجزاكم اهلل عّني خريًا، أال وإيّن ألظن أّنه 
آخر يوم لنا من هؤالء، أال وإيّن قد أذنت لكم، فانطلقوا مجيعًا 
يف حل، ليس عليكم مّني ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاخّتذوه 

مجاًل«.
فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه، وابنا عبد اهلل بن جعفر: »مِل 

نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟! ال أرانا اهلل ذلك أبدًا«.
وقال مسلم بن عوسجة: »أنخيّل عنك وملّا نعذر إىل اهلل سبحانه 
برحمي،  صدورهم  يف  أطعن  حّتى  واهلل  أما  حّقك؟  أداء  يف 
وأرضهبم بسيفي ما ثبت قائمه يف يدي، ولو مل يكن معي سالح 
قاتلهم به لقذفتهم باحلجارة، واهلل ال نخّليك حّتى يعلم اهلل أن  أخُ
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لو  قد حفظنا غيبة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فيك، واهلل 
قتل ثّم أخُحيا، ثّم أخُحرق ثّم أخُحيا ثّم أخُذرى، يخُفعل يب  علمتخُ أيّن أخُ
ذلك سبعني مّرة، ما فارقتك حّتى ألقى محامي دونك، فكيف ال 
أفعل ذلك، وإّنام هي قتلة واحدة ثّم هي الكرامة التي ال انقضاء 

هلا أبدًا؟«.
تلت ثّم نخُرشت  وقال زهري بن القني البجيل: »واهلل لوددت إيّن قخُ
قتل هكذا ألف مّرة، وأّن اهلل تعاىل يدفع بذلك  تلت، حّتى أخُ ثّم قخُ
بيتك«  أهل  من  الفتيان  هؤالء  أنفس  وعن  نفسك  عن  القتل 

)اإلرشاد 89/2(.
وصول كتاب أبن زياد إلى أبن سعد

وايل   � زياد  بن  اهلل  عبيد  بكتاب  الشمر  أقبَل  تاسوعاء  يوم  يف 
الكوفة � إىل عمر بن سعد، وفيه: »إيّن مل أبعثك إىل احلسني لتكّف 

عنه وال لتطاوله، وال لتمّنيه السالمة والبقاء، وال لتعتذر له، وال 
عىل  وأصحابه  احلسني  نزل  فإن  اخُنظر  شافعًا،  عندي  له  لتكون 
حكمي واستسلموا فابعث هبم إيّل سلاًم، وإن أبوا فأزحف إليهم 
)االرشاد  مستحّقون«..  لذلك  فإهّنم  هبم،  ّثل  ومتخُ تقتلهم  حّتى 

.)88 /2
 الح���ادي عش���رة من ذات الس���نة فخ���روج موكب 

اإلباء سبايا من كربالء إلى الكوفة.

وقد  السالم(،  )عليهام  احلسني  بن  عيل  اإلمام  النساء  مع  وكان 
باجلراح،  أخُثخن  وقد  املثنى،  احلسن  بن  واحلسن  مريضًا،  كان 
ذلك  يف  السالم(  )عليه  احلسني  عمه  يدي  بني  قاتل  أّنه  وروي 
اليوم، وأصابه ثاّمنية عرش جراحة فوقع، فأخذه خاله أسامء بن 
موكب  سار  فيام  برء،  حّتى  وداواه  الكوفة،  إىل  فحمله  خارجة 
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السبايا مكبيل االيدي بعد يوم دموي قتل فيه إمامهم )عليه 
وانتهكت  وسلبوا  روع��وا  ثم  اجلميع  مع  أمامهم  السالم( 
البيداء،  اىل  الفرار  او  بالنساء  اال  املالذ  جيدوا  فلم  احلرمات 

بعد يوم طويل من الظلم واالستبداد. 
الثالث عشر من محرم  سنة 61ه� � ودفن اإلمام 

الحسين )ع( وباقي شهداء الطف

بعد واقعة الطف بقي جّثامن اإلمام احلسني )عليه السالم(، 
كربالء،  أرض  عىل  مطروحة  وأصحابه  بيته  أهل  وجثث 
املحرقة،  الشمس  ح��رارة  تصهرها  دف��ن،  بال  أّي��ام  ثالثة 
اطراف كربالء  تسكن  التي  اسد  بني  قبيلة  وخرجت رجال 
يتفحصون الشهداء ويتتبعون انباء الواقعة بعد رحيل جيش 
عمر بن سعد اىل الكوفة فلاّم نظروا إىل األجساد وهي مقّطعة 
الرؤوس، حترّيوا يف دفنها، فبينام هم كذلك جاء اإلمام زين 

أرض  إىل  األرض  طي  بمعجزة  السالم(  )عليه  العابدين 
كربالء لدفن االجساد الطاهرة.

13 محرم  سنة 63ه� � واقعة الحّرة

حكَم يزيد بن معاوية ثالث سنني، وخالل هذه املّدة ارتكب 
احلسني  اإلم��ام  قتل  وىل  األخُ السنة  ففي  اجلرائم،  من  الكثري 
السنة  ويف  كربالء،  يف  وأصحابه  بيته  وأهل  السالم(  )عليه 
قتل  بن عقبة، حيث  املنّورة جليش مسلم  املدينة  أباح  الثانية 
فيها أوالد املهاجرين واألنصار، وأكثر فيها السفك واهلتك، 
حّتى  باملنجنيق  املرّشفة  الكعبة  برمي  أمر  الثالثة  السنة  ويف 
مسلم  جيش  بني  املعركة  وحصلت  الكعبة،  أستار  احرتقت 
بن عقبة والثائرين عىل ظلم يزيد بن معاوية يف منطقة احَلّرة 
ّميت الواقعة  وهي منطقة من مناطق املدينة املنّورة، ولذلك سخُ

بواقعة احَلّرة.
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أتراُه يسمُع وهو حتت الرتاب رصاَخ وعويَل املفجوعني عىل سّيد الشهداء )عليه السالم( فيوّد لو أّن الروَح عادت 
إىل جسدِه مّرة أخرى.. فيخرُج من قربه وروضته ليصعَد عىل املنرِب فيشجينا بصوتِِه ونعيه الذي اعتدنا عليه أيام 

عاشوراء األليمة؟!
فهو بالقرِب منهم.. وللحسني وآله أقرب يف اجلنان.. فهذا هو أّول عاشور من دوِن )سّيد جاسم الطويرجاوي(، 

إهّنم يبكونُه وحيّنون ملجالِسِه التي ما فارَقها يومًا، فغاَب جسدًا ولكنه مل يغب روحًا وهنجًا.
النفوس،  يأرس  الذي  الشجّي  املحّبني وعّشاق صوته ونعيه  يا سّيد جاسم.. لسان حال  يشتاُقَك  إّن حمّرَم  فعاًل 
فكانت هذه السطور اخلجىل الستذكار النزر القليل من حياته الرشيفة، حيث غادرنا العام املايض بتاريخ )23 
صفر األحزان(.. وُدفن يف املقربة الشريازية بالصحن احلسينّي الرشيف بعد تشييع مهيب يليُق باخَلدمة املخلصني.

ه عاشوراء
ّ

ناعي الزهراء الذي يشتاق

الخطيب الحسيني 
السيد جاسم الطويرجاوي
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نوٌر من أنوار حمّمد
عباس  السيد  ب��ن  حممد  السيد  ب��ن  ج��اس��م  ال��س��ّي��د  ه��و 
الطويرجاوي، الذي ينتسبخُ للسادة آل العرد التي تسكن يف 

قضاء طويريج بمحافظة كربالء.
ولِد الفقيد الراحل يف مدينة أمري املؤمنني )عليه السالم( سنة 
)1365 ه� � 1947 م( وحتديدًا يف ناحية احلرية )الصليجية(، 
ودراسته  حياته  عىل  األثر  كبري  املشهورة  الدينية  لبيئته  وكان 
واجلزائري،  القوام  مدرستي  يف  بداية  درَس  إذ  احلوزوية، 
ومنهام إىل احلوزات الرشيفة، وكان من أبرز أساتذته الشيخ 
البرصي )رضوان اهلل تعاىل  الدين اجلزائري والشيخ طه  عّز 

عليهام(.
 إال أن املنرب احلسيني كان له الدور األكرب يف استقطابه وإبرازه 
وناعيًا  مفّوهًا  ومتحّدثًا  المعًا  خطيبًا  الشيعية..  الساحة  عىل 
وقد  الفْذ..  وإلقائِه  الشجّي  لصوتِه  احلسينيةخُ  املجالس  ترتّج 
ثّم  ومن  املايض  القرن  مخسينيات  يف  طويريج  قضاء  عرفه 
شكّل حضورًا الفتًا يف عقد املجالس احلسينية داخل الصحن 
احلسيني الرشيف يف مطلع الستينيات حتى الثامنينات، حيث 
ولده  وإع��دام  البعثي  والقمع  السياسية  الظروف  اضطرته 

البكر )قحطان( للهجرة إىل الكويت التي احتضنته وفتحت 
توّجه  باإليامن والوالء، وبعدها  العامرة  له جمالَسها احلسينية 
إىل إيران مطلع التسعينيات من القرن املايض، وبرَز كظاهرٍة 
حسينية استثنائية، حيث تلّونت جمالسهخُ املباركة بالنعي الذي 
يف  منهجه  عىل  ويسريوا  حذوه  حيذوا  أن  عىل  آخرين  شّجع 

اخلطابة احلسينية.
وراح��وا  الطويرجاوي  اخلطيب  العراقيون  ع��رَف  ومثلام 
يتحّلقون حول جملسه البهّي، فقد قرأ خالل حياته بمجالس 
عّدة يف سوريا وإيران ولبنان والسعودية والكويت والبحرين 
وقطر وإيران وبريطانيا، وأخذ اجلمهور احلسيني يتدّفق عىل 

جمالسِه ليستمع إىل نعيه وحمارضاته الدينية القّيمة.

اخلطابة املنربية
إْن كاَن عنَدَك عربٌة جترهيا ... فانزْل بأرِض الطفِّ كي نسقيها
فعسى نبلُّ هبا مضاجَع صفوٍة.. ما ُبّلِت األكباُد من جارهيا..

رضا  السيد  للشاعر  عظيمة  قصيدة  من  البيتان  هذان  كان 
اخلطيب  حنجرةخُ  هبام  صدَحت  ما  أّول  رسه(  )قّدس  اهلندي 
احلسيني الكبري السيد جاسم الطويرجاوي )رضوان اهلل تعاىل 
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عليه(، حيث قرأمها وهو ال يزال بعمر عرش سنوات، كمقّدمة 
ملجلس الشيخ حسني جواد )رمحه اهلل( الذي كان يعقد جملسه 
يف بيت أخوال السيد الطويرجاوي بشهر رمضان املبارك، حتى 
أن إحدى خاالته وبحسب ما يروي من ذكريات، قد خرجت 
تزغرد بعد أن سمعت ابن أختها ينعى للمحّبني ظالمات أهل 

البيت )عليهم السالم(.
رّبت  التي  هي  اهلل(  )رمحها  والدته  بأن  اهلل(  )رمحه  وي��روي 
كنت  أن  مْذ  فيقول:  السالم(،  )عليه  احلسني  حّب  داخله  يف 
صغريًا كانت أمي تضعني يف حضنها وتطحن بالرحى وتنعى 

احلسني وتبكي قائلًة:
آنْه جويعدْة ومّحْل ضعنهْم ** وَجّني غريبة وماين منهْم

وحيملون وأظّل أتفّكر إهلْم ** ظل موحْش ومظلْم نزهلْم
فأقول هلا: ملاذا تبكني؟ 

)عليهام  احلسني  اإلم��ام  ابنة  العليلة  فاطمة  أبكي  فتقول: 
السالم(.

تقوله  ما  أحفظ  ورصت  احلسني  عشقت  احلني  ذلك  فمنذ 
أمي وأبكي معها عند قراءهتا، وبقيت أهلج بذكر احلسني منذ 

الطفولة وحتى املشيب.

ومنه  طويريج  قضاء  يف  عقدهخُ  فقد  له  حسيني  جملس  أّول  أما 
، وبعدها انطلق لعقد املجالس احلسينية يف الصحن  أخَذ لقَبهخُ
بتاريخ )1962( ولتّظلهَّ األجيالخُ احلسينيةخُ  احلسيني الرشيف 
الطاهرْة  النبوية  العرتِة  بمآيس  إيذانًا  بعده..  تصدحخُ  بعدِه  من 
اكتسَب  حتى  الكثري..  الظلِم  من  وشيعتهم  عليهم  حّل  وما 
مكانة عالية ورفعة سامية، إذ رفعه اهلل )سبحانه وتعاىل( مكانًا 
عاليًا ليكون خادمًا للمنرب احلسيني، كام حظَي بمحّبة الناس له 
يف خمتلف أصقاع العامل، باكيًا وناعيًا هلم ظالمة السيدة الزهراء 
وبنيها )عليهم أفضل الصالة والسالم(، قرابة الستنَي عامًا.. 

وهو الذي يفجع السامعني حني يقول:
ْك خيويْه مْعرفتني ** لّن املصايْب غرّيتني حكَّ

خوية املصايب دّمرتني ** هبذلْت حايل وشّيبتني
بارع،  أدي��ب  بأنه  اهلل(  )رمح��ه  الطويرجاوي  السيد  ويخُعرف 
عبد  الشاعر  أبرزهم  عديدين  حسينيني  بشعراء  تأثر  أّنه  كام 
عبود  والشاعر  الرشع  احلسني  عبد  والسيد  الفتالوي  األمري 
تعاىل  اهلل  السّباك )رمحة  الشيخ معني  والشاعر  الشمريت  غفلة 
حمارضاته  هبا  يلّون  التي  قصائدهم  يقرأ  كان  حيث  عليهم(، 
وجمالسه العزائية، ويعرف كيف ينتقي هذه املفردات واألبيات 
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الذين  احلارضين  أس��امع  عىل  كبري  وق��ع  هلا  التي  الشعرية، 
يتلّهفون معه لذرف دموع احلرسات.

حظَي  أّنه  الكبري،  احلسيني  الرجل  هذا  توفيقات  من  وكانت 
إْذ  وحيرتمونه؛  جيّلونه  وكانوا  األعالم،  الدين  مراجع  برعاية 
وهب حياته للخدمة احلسينية منهم اإلمام السيد حمسن احلكيم 
)قّدس رسه( واإلمام السّيد أبو القاسم اخلوئي )قّدس رسه( 
واإلمام السّيد الشهيد حممد باقر الصدر )قّدس رسه( حتى أن 
مع إىل مدينة كربالء  الشهيد الصدر كان يأيت خمصوصًا ليايل اجلخُ
الصحن  يف  الطويرجاوي  اخلطيب  جمالس  ليحرض  املقدسة 

احلسينّي الرشّيف.
الطويرجاوي،  هادي  السيد  الراحل،  فقدينا  نجل  وي��روي 
عن والده أّنه قد زرع يف صدورهم وصدور املحّبني واملوالني 
األننَي عىل سّيد الشهداء )عليه السالم( والبكاء والتفّجع عىل 

مصيبته.
ويقول: »تعّلمت من والدي )رمحه اهلل( أن الناعي عىل مصيبة 
قلبه  يكون  أن  عليه(  وسالمه  اهلل  )صلوات  الشهداء  سّيد 
مفجوعًا باملصيبة حتى يخُبكي الناس ويذّكرهم بام حّل عىل ذرية 

النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( عىل عرصات كربالء«.
هذه  ويرّدد  يأنُّ  ما  كثريًا  كان  اهلل(  )رمحه  والده  بأّن  ويضيف 
الزهراء  السّيدة  حال  لسان  عىل  الشاعر  كتبها  التي  الكلامت 

)عليها السالم(:
أنْه الوالدْة والَكلْب هلفاْن ** وأدّوْر عزه ابني ويْن ما جاْن

أويالْه يبني املاْت عطشاْن ** ولعبْت عليه اخليْل ميداْن

كرامات اخلدمة احلسينية
لتوفيقه  عديدة  كرامات  الطويرجاوي،  اخلطيب  مع  حصلْت 
وعليهم  )عليه  وآله  النبي  بخدمة  وتعاىل(  )سبحانه  اهلل  من 

الكويت،  مقياًم يف  كان  عندما  منها  والسالم(،  الصالة  أفضل 
وقد ظهرت حتت أذنه )ندبة صغرية( وأخربه األطباء بأن عليه 
إجراء عملية لرفعها، وبقي عىل هذا احلال حتى سنة )1998( 
إىل  فذهب  رفعها،  عليه  لزامًا  وصار  النخُدبة  حجم  كرب  حيث 
مع  حتى  وربام  حياته،  عىل  بخطورهتا  الطبيب  وأخربه  إيران 
العملية  إلجراء  الكويت  إىل  فرجع  بالشلل،  سيخُصاب  رفعها 
الرمحة )عليهم  بيت  بأهل  والدعاء  اهلل  التوكل عىل  بعد  هناك 

السالم(. 
أحد  له  ك��ان  أن��ه  احل��ادث��ة،  ه��ذه  عن  اهلل(  )رمح��ه  يرويه  ومم��ا 
الدعاء  منه  فطلب  احَلج،  فريضة  ألداء  ذهب  قد  األصدقاء 
عند الكعبة املرّشفة وقرب الرسول )صىل اهلل عليه وآله( بالشفاء 
من مرضه، وأجريت هذه العملية وقد تكّللت بالنجاح، ويف 
ليلة إجراء العملية هاتفه صديقه احلاج ودعا له، وأخربه بأنه 
قد رأى يف الرؤيا بأن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال له: قْل 

للسّيد جاسم بأنا قد شفعنا له.
ويضيف، كنت قد رأيت يف ليلة إجراء العملية بأين واقف عىل 
باب أمري املؤمنني )عليه السالم( وهي مغلقة، فقلت يا كاشف 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  عمه  ابن  وجه  عن  الكرب 
الزيارة،  وأّدي��ت  ودخلت  الباب  يل  فانفتحت  كريب  اكشف 
وكان  العملية  يل  أجرى  الذي  الدكتور  تعجب  العملية  وبعد 
نعتقد  العملية خطرة جدًا وكنا  )نرصانّيًا( وقال يل لقد كانت 
بأنك ستصاب بخمسة أمور بعد العملية أوهّلا الشلل، ولكن 
ال نعرف ماذا حصل؟!!.. فتيّقنت بأهنا كانت بفضل اهلل تعاىل 

وبركة أهل البيت )عليهم السالم(.
فسالٌم عليَك يا ناعي الزهراء )عليها السالم(.. أهّيا الصوت 

اخلالد الذي لن يفارَق أرواحنا املكلومة وقلوبنا املفجوعة.

الحسيني  ال��ش��اع��ر  م��ع 

ال���ح���اج م��ع��ي��ن ال��س��ّب��اك 

)رحمهما الله تعالى(
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االنباءات  النبوية وكثرهتا، وتضافر  االخبارات  تواتر  ولعل يف 
قبل  النواميس،  الكونية وخوارق  والظواهر  السابقة، واآليات 
واثناء وبعد هذه الواقعة، ما يغني عن التطويل، ويكفينا مؤونة 

التحليل والتدليل.
فلقد حلظ االمام احلسن بن عيل )عليه السالم( واستحرض مجيع 
ماحل باألنبياء واالوصياء عىل مدى التاريخ، منذ والدة البرشية 
وحتى اختتامها، وذلك حني بكى احلسني )عليه السالم( عندما 
بكائه  سبب  عن  سأله  وحني  السالم(  )عليه  احلسن  اخاه  رأى 
بعد  السالم(  )عليه  احلسن  له  فقال  بك  يصنع  ملا  »ابكي  قال: 
السالم(  )عليهم  واالوصياء  االنبياء  مآيس  مجيع  استحرض  ان 

والبرشية مجعاء: ان الذي يؤتى اىل سم يدس فاقتل به، ولكن ال 
يوم كيومك يا ابا عبد هلل، مما يعني عدم وجود مثيل وعدم تكرر 

شبيه او عديل هلذه الفاجعة االهلية االنسانية الكربى«. 
والن هذه الفاجعة العظمى هزت ضمري االنسانية مجعاء، الفت  
فيها من املوسوعات واالسفار والكتب والكراريس، واالبواب 
ظروف  رغم  اخ��رى،  فاجعة  يف  مثله  يؤلف  مامل  والفصول، 
القهر والتفرعن  والتسلط التي سبقت ورافقت تلك الفاجعة، 
وامتدت بعدها حتى يومنا احلارض؛ متباينة شدة وضعفًا، ومدًا 

وجزرًا.

في تاريخ البش���رية ح���وادث ضخمة تعد منعطفات 

خطيرة تبدل التاريخ من مسار الى اخر، وتنحو به من 

وجه���ة الى اخ���رى، ومدى هذا التب���دل يكمن في 

، ووقوعا، ونتائج، 
ً
ضخام���ة وخط���ورة الحادثة: اس���بابا

فرّبم���ا اث���رت على مدى عقد او عق���ود، وربما اثرت 

على مس���ار قرن او قرون، ومثل هذه المنعطفات 

يمكن ان تلحظ بوفرٍة في التاريخ، وهي ليست من 

الندرة بمكان.

وف���ي ه���ذا المضم���ار تقف مأس���اة كرب���الء ومقتل 

الحس���ين ب���ن عل���ي )علي���ه الس���الم( ف���ي قائم���ة 

الصدارة، بل تقف في الصدارة على االطالق، حيث 

لم ولن تعهد كارثة واقعة بالمس���توى الذي كانت 

علي���ه من جمي���ع النواحي وعلى كاف���ة االصعدة: 

.
ً
، ومستقبال

ً
، ووقوعا

ً
مضيا
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قة
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ح

مقتل اإلمام الحسين 

على لس���ان جده رس���ول الله    من كتب العامة

إعداد: ضياء األسدي



كتابه  مقدمة  يف  العطار  هبجت  قيس  الشيخ  الكاتب  ويذكر 
)مقتل االمام احلسني )عليه السالم( عىل لسان جده رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( من كتب العامة( الصادر عن جممع 
)عليهم  البيت  اهل  تراث  لتحقيق  العلمي  احلسني  االمام 
ان  )2015م(   ع��ام  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  السالم( 
التي توخاها يف هذا املقتل هي احلصول عىل نص  االهداف 
نبوي واحد متكامل متسلسل املطالب حول املقتل احلسيني 
حرصًا،  العامة  كتب  من  املقتل  هذا  نص  مفردات  واخ��ذ 
النواصب  من  املنكرين  مجاح  لكبح  جلام  اق��وى  ذلك  ويف 
يف  املقاتلية  املطالب  استحضار  سهولة  وكذلك  والوهابيني 
بعدها دون كثري  قبلها وما  ما  تعاضدها مع  اماكنها، وكيفية 
لكتابة  الدعوة  اىل  اضافة  الكبار  للكتب  تقليب  ودون  عناء 
الفريقني  كتب  من  او  الشيعة  كتب  من  واحد  تلفيقي  مقتل 
وسيكون قطعًا اكثر تفصياًل، واوسع مطالب، واغنى رسدًا، 

لكنه سيكون اصعب منااًل واجهد لكاتبه.
وقد اتبع الكاتب يف تأليف الكتاب املنهج التايل:

االملام بكل النصوص النبوية املروية يف كتب العامة وترتيبها 
يكون  بأن  وعمد  التاريي  والتسلسل  األديب  النسق  طبق 
 ، وعدمه  السند  صحة  حلاظ  دون  املتن  هو  األول  املقصود 
وان كان اجلل األعظم – بل الكل- من هذه املضامني مرويًا 
بأسانيد صحيحة وحسنة ومعتربة ، ألن املقصود يف هذا املقتل 
هو املتن ويوضح الباحث ايضًا اذا اعوزنا الربط بني اجلمل 
وبعضها االخر، وضعنا ذلك من عندنا بني معقوفتني لكي ال 
ختتل وحدة النص وربام فككنا بعض الضامئر، ووضعناها بني 
قوسني، كام يف قول النبي )صىل اهلل عليه واله( حول احلسني 
) عليه السالم( »ولكنه ال يقتل كي يكون منه امام تكون منه 
السالم(  )عليه  احلسني  »ولكن  فككناه  فهنا  اهلادية«،  االئمة 
وطبعت  اهلادية،  االئمة  منه  تكون  امام  يكون  كي  يقتل  ال 
ذكرت  ثم  الكتاب،  بداية  يف  الواحد  بنصه  التلفيقي  املقتل 
التلفيقي، حيث ذكرت ما انتخبت  بعد ذلك تفصيل العمل 
من كالم رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( يف املتن وذكرت يف 
باألسود  اخذته طبعته  وما  الرواية وسندها،  اهلامش مصدر 
اخلشن املتميز وذكرت يف اخر الكتاب، الكتب التي استفدنا 
منها واسامء مؤلفيها وسنة طبعها، واسامء حمققيها ان كانوا، 

وذكرنا ترمجة خمترصة لكل واحد منهم مع ذكر مذهبه. 
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ً
صدر حديثا

��ة 
ّ
ال��ه��رم��ن��ي��وط��ي��ق��ا وإش��ك��ال��ي

التأويل والفهم.. عرض ونقد
صدر عن مؤّسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدّية 
وإشكالّية  »اهلرمنيوطيقا  املقّدسة  احلسينّية  للعتبة  التابعة 
التأويل والفهم.. عرض ونقد« للدكتور مصطفى عزيزي 

عضو املجلس العلمّي يف املؤّسسة.
ويستعرض  التأويلّية  موضوع  الكتّيب  ه��ذا  ويبحث 
يعالج  ثّم  النص،  فهم  تتناول  التي  املختلفة  النظريات 
العقيدة اإلسالمية  التي متس  الشبهات - خصوًصا تلك 

احلقة - ويفّند الدعاوى الباطلة الناشئة عنها.
ينفع هذا اإلصدار أصحاب التخّصص واملهتّمني بالعلوم 

العقلّية والعقدّية، وعموم املثّقفني.
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الحسين الخالد
ــــــْد  ــــــّل ـــُن ُمَ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــيــــ ـــــــــــوُت فـــاحلـــ�ـــس ـــــــــذَب امل ك
حـــــــــــــــــــــــــــــيٍّ ُربَّ  ويـــــــا  مــــيــــتــــًا  حـــــــيٌّ  هــــــو 
ـــْد ــــ ــــ ــــ مـــوَف الـــــ�ـــــســـــمـــــاواِت  اإىل  �ـــســـهـــيـــدًا  يـــــا 
ــــــــْد اأوق الــــــّدجــــــّنــــــِة  ـــــن يف  م ــــــــردى  ي لــــيــــ�ــــسَ 
حُمـــــّمـــــْد الـــنـــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ  ــــَة  ــــرع ــــس � وراأى 
ــــْد ــــغــــَم ُي لــــيــــ�ــــسَ  ــــيــــًا  مــــا�ــــس املــــــجــــــَد  وراأى 
ــــورُة الــنــفــ�ــِس بـــرهـــًة ثــــمَّ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــفــْد �ــــس
ْد ـــدَّ يـــتـــَب اأن  ــــــــن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــواهــمــيـــ ـــُم  حـــل
الــــَغــــْد يف  اأمـــــــــ�ــــس  ـــــــرى  ُي اأن  ـــات  ـــه هـــي ذاَك 
ــــوَعــــْد ــِد لــلـــــحــرِّ ُم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــهــيـــ وطــــريــــُق الــ�ــس
ــْد ــَي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى الــنــكــ�ــس والــــعــــال حــــظ اأ�ــس ــل ــب ــل ل
ـــَرْد مُبـــ�ـــسْ لـــيـــ�ـــَس  ــِد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــهــيـــ الــ�ــس ورَد  اإن 
ــْد ــ�ــسَ ـــِت الــــر�ــــســــوِل يـــــــا خـــــَر مــقـــ ـــن ــــــَن ب يــــا اب
لــ�ــســُت كــــفــــوؤًا بــــــاأْن اأقـــــــوَل واأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ــســْد
ــْد ــَه ــ�ــس ـــ ــاواُت تـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــم ــس ــ� ـــحَّ وال ـــس يــــا دمــــــًا �

ْد  ــدَّ ــخـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــهـــا حــــــــدوٌد تـــ فــــــوَق رمـــ�ـــســـاِئ
ْد ــٌن يــــــــوؤوَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ونــــ�ــــســــاٌء ُتـــ�ـــســـبـــى وغــ�ــس

ْد ــــدَّ ــــاُن جت ــــزم ُكـــّلـــمـــا اأْخــِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَق ال
ـــــحــْد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وُيــلـــ ميــــــوَت  اأن  ـــِل  ـــب ق مــــن  مــــــاَت 
ــرمــْد �ــسَ ــِر  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اأنــــــَت يف االأداهــي مـــاثـــٌل 
ــْد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــُق اأربـــ �ــســاحــيــات الــ�ــســمــو�ــِس واالأف
ْد �ـــســـاَمـــهـــا اخلـــ�ـــســـُف عــــابــــٌث يــتــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ
ْد ـــــرَّ َع ــيــُم  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ــسَّ اإذا  ِعــــــزًا  واملـــنـــايـــا 
ْد ــــَجــــدَّ ـــــ ــــــــَن الــــــــــــــــــــــــــــــــروِح عــــنــــفــــواٌن ُم وِم
ـــمـــْد ــِد اأحــــ ــج ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن م ـــــذا الــــبــــنــــاِء ِم �ـــســـمـــُل ه
ْد ـــدَّ ــــ ـــب ــوُء �ـــســـــــمـــٌع ُي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ األـــــــُف لـــيـــٍل يــ�ــس
ـــْد ـــنَّ ـــع ـــت ــــٍف َي ــــان رغــــــــَم دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى جمـــــ
ـــْد ــــ ـــَم ـــه ــــ وُي ميـــــــــــوَت  اأن  ـــسَ  ـــ� ـــي ـــع ال راأى  مـــــا 
ــْد ــّه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ�ــس ـــ �ـــســـائـــٌغ �ـــســـرُبـــه وعــــــــذٌب ُم
ـــــــــــْد وتـــلـــبَّ ــخــنــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ال ـــيـــل  ل متـــــــادى  اإن 
ـــْد ــــ ـــَع ــــ ــــــوَق الــقــ�ــســـــيــِد �ـــســـــــــــــــــــاأوًا واأب ـــــــَت ف اأن
ــال مـــنـــــــــــــــــــــــُه وحتــــــــَرْد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرب تـــغـــتـــلـــي ك
ــْد ــّع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــ�ــس واآٌه  تـــهـــمـــي  ودمــــــــــوٌع 
ــْد ــسَّ ــ� ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَن َت قـــــْد  حـــيـــــــــــــــــــدٍر  دوِح  ــــن  م هـــــَو 
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يا أرَض الطف، ال وْقَت، فلنْستعد للموت، فهو قدٌر يف اجلبنْي.. 
بصوت  بوٌح  الصدور  بضيق  املمتلئ  لنسيمك  كربالء  أرض  يا 
العىل دماٌء تؤاخي  تَنزُل عىل كربالء من الساموات  اليوم  املوت، 
عىل  الطواف  بدء  أعلن  االبيض،  واجليش  والسامء..  األرض 
اجلروح، كأن الطف عاد اليوم من جديد شديد العقاب، غفورا 
باسم  اهلامات قد صدحت  املشتِعْل. فكل  له رْجُعه  الغياب  هبّيا 
أن  لو أستطيع  الصلدة،  – احلادة  – القامة  أيتها  موالها حيدرا: 

أحّس بك يف القلب مغروزة.
سيدي، اغفر يل هذا اليوم خترُج صاليت عن صمتها وتأخذ شكل 
الرصاخ املوجوع. فالسيف عىل اهلامة باهتزازاته احليدرية يتقّوى، 
ليأخذ  احل��ارض  ان  ال��ّر!.  يكمن  أين  يوم  ذات  العامل  وس��ريى 

دروسًا معتقة من طفك الدائم، فأنت مرآة من ال يموت أبًد.
بدء  ليلة  الكبري،  قيامك  ليلة  يف  أج��يء  انني  يل  اغفر  سيدي، 
جزعة  وروح��ي  ملتهبة،  صدري  عىل  والنار  اج��يُء  فجيعتك، 
انحني  وندم،  شعوٌر  ثرويت  وكلُّ  بكائي  سيفي  مكروبة،  ونفيس 
واالنبياء  املالئكة  أقدم  تراب  أمسح  ابوابك،  اعتاب  امام  هبام 
والصاحلني، وأضغُط اليدين بشدة عىل ارضك وأرشب الدموع 

من عيون الالئذين بنورك، املتوهجني باألمْل.
سيدي، اصوات الفجيعة دّوت بقلب العامل، توقظ للحياة جرحا 

ونام،  ّشب  قد  فالصوت  والقلوب،  واالزمان،  باألسامء،  هيمس 
ازاء  دمعة  لكتف،  كتفا  مرتاّصني  جعلنا  الوجع.  هيأة  يف  وظهر 
دمعة تعبا مع تعب، لنفتح كّل ابواب السكون، ونعلن ان صباح 
العارش من حمرم اطول ليلة للذبح. ونحن نذبح الصمت بالبكاء 

واالنني، ففي عروقنا قطرات من دم ثائر.
والرضيح،  منحرك  بنَي  كالصمِت  حلظة  نعيش  اليوم  سيدي، 
ال  الطهور،  احلي  فدمك  النحيب..  فليْعُل  منك،  الروح  تقرتب 
املظلومني،  اجل  من  ينزف  يزال  وال  الظاملني،  بوجه  هيّب  يزال 
أمانًا  يمنح  ال��رتاب،  نبض  من  ء  جييُّ االرض،  قلب  يف  ويمتد 
الطف  مئزر  هذا  الدم،  بيوم  الصمت  من  خجلتاُه  فوا  ملواليك. 
ما  بالراِب،  عيونكم  وحّشوا  واجزعوا،  وجوهكم  به  غطوا 
زاَل فوق تراِب كربالء الدم. واهلل، حرارة النحر تشعل القلوب 
كضمري  والعصور،  االزم��ان  كل  يف  جروحها  ال��روح  وتنزف 
عيون  يذهل  وجعا  فيهم  كربالء  تسكن  الذين  اخلّلص  الرجال 
عينيه  يكذب  ومن  القلوب  وقساة  العامل،  مزيفي  أكابر  وعقول 
موعد  يف  مجيعهم  الشكوك.  وحيتفر  كالصواعق  لسانُه  ويطلق 
الطف، وعند رصخة – حيدر- ُيصلْبون اىل ذهّلم ويرتعبون وعىل 

اعينهم أسىَّ وجبينهم أسود.

 يا كربالُء..  في عروقنا قطرات من دم ثائر
ٌ

آه



مل حيفْل أحد بام عرضه التلفاز من برامج، فاجلميع غارق بمتابعة 
االجتامعي  التواصل  شبكات  تصفح  أو  العاجلة  األخبار  رشيط 
ملعرفة أسباب احلادث وتداعياته وعدد الضحايا وأسامئهم خشية 

أن يكون بينهم بعض األقارب واألصدقاء.
النار املتصاعدة إىل كبد السامء  التهبت احلناجر باهلتافات كألسنة 
باألخبار  الصحف  تتطاير  قليل  بعد  بالغيوم..  ارتسمت  حتى 
والصور والتعليقات وتشحذ األلسن واألقالم أسنتها لتفسري هذه 

الظاهرة الفريدة حماولة فهم ما جرى بعقالنية مفرطة. 
لكن عباس الشاب الذي حرش نفسه مع حشود الراكضني اآلن، 
من  بمزيد  عنها  كشف  خمتلفة،  بطريقة  األمور  يفلسف  أن  اعتاد 
الصغرية  الرايات  محلة  مشاعر  حركت  التي  احلامسية  اهلتافات 

وسط املوكب.
متوازيني  باجتاهني  سارتا  كتلتني  إىل  اهل��ادر  السيل  انشطر  ملا   -

ولسبب غامض رجح السلوك يمينًا إىل باب الرجاء.
يف بعض مقاطع اليوتيوب بدا وكأنه حياول التعلق بحبال المرئية 
تدلت إليه من أعىل لدرجة أنه مل يعد قادرًا عىل التحكم يف كامل 

جسده.
- حني التقيت أباه يف جملس الفاحتة، قال يل بنربة الواثق: 

� أنا أعرف ولدي جيدًا، لكني ال أعرف كيف أرشح لك األمر. 
مرت حلظات صمت رهيبة، كرها بالقول:

� كان ينزع جسمه الذي أثقله عن اللحوق بالركب بينام هو يمسك 
بحبل االعتصام.

* كم كنت أتوق الكتشاف الر وفك اللغز الذي شغل كل من 
رأى الفيلم، لكنه وهبذه الكلامت املجردة أرتج عيّل السؤال. 

احل��رب عىل  أي��ام  إىل  ذاك��ريت وذه��ب يب  أنعش  ذات��ه،  الوقت  يف 

 حينما تكون الكلمة، السيما الكلمة األدبية.. 

عصف  مع  اإلبداعية  االستجابة  سريعة 

الحدث اليومي الكبير من خالل متن قصة 

من  عدد  سقوط  حادث  وهو  أال  قصيرة، 

الحسيني  الرجاء للصحن  باب  الشهداء عند 

الشريف، نتيجة التدافع في ركضة طويريج، 

القصة  هذه  أحداث  ارتبطت  وقد  خاصة 

العليا  المبادئ  سبيل  في  الفداء  بقضية 

أبي  أجلها  به من  بما ضحى  التي ضحى 

كل  الدرب  هذا  على  حذوه  وحذا  األحرار، 

السائرين صوب الشهادة منذ قيام واقعة 

الطف الخالدة وحتى يومنا هذا.

اإلبداعية  االستجابة  تأتي  عندما  أقول، 

مثل  تكون  ريب  ال  الشكل؛  بهذا  سريعة 

وصاحبة  وصادقة،  عفوية  الكلمة  هذه 

رسالة سامية، وقد أكدت بالفعل التصاقها 

كعب  وعلو  المعاش،  الواقع  بمجريات 

تعايشها مع آالم اإلنسانية. 

بالجائزة  فازت  قد  القصة  هذه  إن   
ً
علما

األولى في مسابقة تراتيل سجادية للقصة 

للعام  الثالثة  المسابقة  دورة  القصيرة في 

الماضي، وتم اصدارها في كتاب هو الثالث 

في سلسلة القصص الفائزة بالجوائز األولى 

والتقديرية وبعض القصص المميزة.

خازُن الماء
ة: نغم المسلماني

ّ
قص
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الصور  من  العديد  باسرتجاع  فاستمتعت  الداعيش  اإلره��اب 
واحلكايات التي عشتها جنبًا إىل جنب مع عباس.

- مل يكن وقاص � أعني اسم عباس السابق � يؤمن بالقضاء والقدر 
وال حتى يعرتف بوجود خالق مدبر هلذا الكون فضال عن إرساله 
األئمة  وسائر  احلسني  عن  يعرف  مل  كام  الكتب،  وإنزاله  الرسل 
سوى أهنم � كام يقول � شخصيات تارخيية تم حتنيطها يف متاحف 

الذاكرة الشعبية.
التاريخ فاستخف بسؤايل أواًل  سألته مرة عن رأيه ببعض عظامء 

ثم قال:
� إهنم ال يعنون يل الكثري. 

وذيل جوابه بام يشبه النصيحة:
عىل  واالنغالق  التحجر  إىل  يقود  فإنه  التاريخ  من  جدوى  ال   �

الذات ويرصفنا عن تدبري معاشنا وتسيري حياتنا.
بعد كل مناقشة من هذا النوع أخرج باملزيد من الشعور باإلحباط 

واإلشفاق عىل صاحبي.
لكني أعرتف بأن عباسا أو وقاصا � بحسب تلك املرحلة من حياته 

� هو األشجع بيننا واألكثر إقداما عىل احلرب. 
كان يقاتل برضاوة األسد.. يثب عىل قدميه ملبيًا حال تلقيه األوامر 
من القائد بمالقاة العدو أو التأهب لشن هجوم عىل مواقعه مثاًل. 
كنت أشاهده عندما يعود من الواجب ضاحكًا متباهيًا بام أحرزه 
من ظفر وأمتنى لنفيس ما أجده فيه من شهامة وبسالة وغرية عىل 

األرض والعرض.  
معظم صفات وقاص كانت حسنة بل رائعة ما عدا إحلاده..

كم كنت أحتر عىل ذلك وأرّس يف نفيس: 
� ماذا لو كان هذا املزيج املتجانس من الفضائل متدينا؟

ثم جيرين هذا إىل سؤال ثان وثالث لكن األخري واألهم: 
احلشد؟  بفصائل  والتحق  الدينية  املرجعية  لنداء  استجاب  ملاذا   �
أليس هذا تناقضا صارخا؟ فالرجل من الناحية املذهبية حمسوب 
عىل الطائفة السنية ومن الناحية الشخصية معدود من امللحدين أو 

الالدينيني كام يصف نفسه.
أتيه يف  أراين  بل  إىل جواب شاٍف،  احلال ألهتدي  بطبيعة  أكن  مل 

دوامة أفكار وتساؤالت المتناهية وتساورين الشكوك أحيانًا.
حتى إصاباته الثالث يف املعارك ضد اإلرهاب مل تشفع له ومل متنحه 

ضامنة أكيدة عىل وطنيته الكاملة.
* ما كان أبو عباس وال أمه يكنان لوحيدمها كل هذا احلب، لوال 
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بّرُه ومبالغته يف االحرتام هلام واالهتامم هبام، ولوال أنه جاء إىل 
الدنيا بعد صرب طويل ومكابدة شديدة فهام مل يرزقا بالذرية 

إال بعد سبع سنني من زواجهام.
وهو  بابنهام  الكبري  التعلق  هلذا  آخر  سبب  إضافة  ويمكنني 
حياة  يف  العشائرية  والتقاليد  واألع��راف  العالقات  طبيعة 
موضوع  أن  إذ  عباس.  عائلة  تعيش  كانت  حيث  الريف 

)اخللفة( وانجاب الولد يف بيئة كهذه ال جدال فيه.
وإياه  الذي كانت جتمعني  أبيه  فهمته من  ما  األقل  هذا عىل 
اإلجازات  بعض  أثناء  واملتباعدة  القصرية  اللقاءات  بعض 

واملناسبات من دون سابق ختطيط.
* عند زياريت األخرية لعائلته يف ناحية العلم بمدينة تكريت 
عن  دفاعا  يقاتلون  كانوا  عشريته  وأبناء  عباس  أن  عرفت 
أرضهم وعشريهتم حتت قيادة الشهيدة )أمية اجلبارة(. وبعد 
غري  احلشد  بصفوف  منهم  عدد  التحق  األرض  حتريرهم 
مبالني بالدعايات الزائفة واإلعالم املغرض الذي كان حياول 

تصوير احلشد الشعبي بأنه مليشيا طائفية.
وعرفت أيضًا رس التحول العظيم وكيف انقلب عباس من 
احلسني  اإلمام  عن  احلديث  جتاهل  ومن  اإليامن  إىل  اإلحلاد 

وثورته إىل الذوبان يف شخصيته ومتني املوت عىل طريقه.
اهلل.. كم رستني تلك الزيارة وقربت بيني وبني صاحبي أكثر 

مما لو كان ابن أمي وأيب.
إلصابته  تكريت  مستشفى  يف  العالج  يتلقى  ك��ان  حينها 
بجروح عميقة إثر اشتباك بالسالح األبيض مع جمموعة من 
اإلرهابيني انفض بقتل عدد منهم وأرس الباقني وسقوطه عىل 

األرض مغمى عليه نتيجة نزيف حاد.
هبي  رجل  بعيد  من  يل  تراءى  األثناء  هذه  يف  قائال:  حدثني 
أبيض،  حوله  ما  وكل  البياض  يرتدي  املحيا  ميضء  الطلعة 
جيلس عىل حافة هنر كبري وإىل جانبه قربة ماء صغرية لكنها 

مثقوبة بسهم.
تبسم يل وقال: أنت عباس وأنا العباس.. امحل عني هذا املاء 

وأوصله إىل خيام أخي احلسني..
تقر  بأن  عليك  حقا  هلل  إن  بالقول:  فباغتني  بالكالم  مهمت 
بوجوده وتوحده وتعبده وإن للنبي وأهل بيته حقا عليه بأن 

تعرفهم وتودهم وتطيعهم وحتيي أمرهم. 
قلت: أين أجد ذلك وما السبيل إليه؟

قال: رسالة احلقوق.
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ثم نظر إيل بحدة وقال: حاذر أن تسقط منه قطرة.
فانتبهت وإذا يب هنا راقد عىل هذا الرير كام ترى.

* بعد انتهاء احلرب هبزيمة داعش وانتصار العراق عاد كل منا 
املحبة  عرى  تنفصم  ومل  بيننا  العالقة  تنقطع  مل  ولكن  بلدته  إىل 
االجتامعي  التواصل  وسائل  بفضل  استمرت  بل  واإلخ��اء، 
وكثريا ما كنا نلتقي ليايل اجلمع يف كربالء ونترشف معا بزيارة 

مرقدي اإلمام احلسني وأخيه العباس. 
أصبح صديقي شديد احلرص عىل املشاركة يف ركضة طويريج 
الشعائر األخرى يف حمرم وصفر. فقد وجد فيها حياته  وبعض 

كام أكد يل مرارًا.  
* لدى باب الرجاء اكتظ الزائرون وعلت أصواهتم بالصلوات 
وجر  األرض  عىل  فسقط  بعضهم  تعثر  ثم  احلسينية  واهلتافات 
املليونية  احلشود  حركة  يف  ومتوجا  تدافعا  فأحدث  العديد  معه 
إىل  سلاًم  يرتقي  كمن  األرض  عن  ارتفع  عباس  لكن  املتزايدة، 

أعايل اجلنان.
* توطدت عالقتي بأبيه الذي أحبني كثريا ألنه يرى يب صورة 
ولده العزيز ويشم يب رائحته � كام يقول � وأخذ يقص عيل كل 

يشء عن عباس منذ والدته حتى شهادته.

أخربين أنه كان يرجو الشهادة يف احلرب لكن أبا الفضل الذي 
له  وأعد  أخرى  مهمة  له  اختار  قلبه،  وملك  وفكره  اسمه  غري 

مقاما بني يدي اإلمام احلسني.
ضاحكا  والنوم  اليقظة  بني  الدفن  ليلة  رآه  بأنه  أيضا  وأخربين 
العابدين  زين  لإلمام  احلقوق  رسالة  بطباعة  وأوصاه  مستبرشا 

ونرشها بني الناس.. قال إهنا ذخرييت وسبيل هدايتي. 
وملا سأله عن رس ارتفاعه عن األرض يف باب الرجاء قال: 

� كنت أمحل قربتي راجيا إيصاهلا إىل خميم احلسني، لكني تعثرت 
أبا  رأي��ت  وفجأة  دوهن��ا  من  األرض  إىل  أه��وي  أن  وأوشكت 

الفضل واقفًا عىل مقربة من الباب يف داخل الصحن. 
نظر مشفقا عيل تارة وعىل القربة تارة أخرى فاستغثت به وناديته:

� موالي خذ بيدي.
� كيف يل ذلك وأنا قطيع الكفني؟!
فأطرقت خجال واستعربت فقال: 

� حسنًا.. متسك بأهداب عيني يعصمك اهلل بحبله.
فإذا هبا حبال من نور تتدىل عىل شكل سالمل. فأمسك بكل واحد 
من  ينهمر  واملاء  نرتقي  مجيعًا  وأخذنا  الزائرين  من  واحٌد  منها 

القربة كام املطر.
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كلام أمّل بنا خطٌب فادٌح أو هّزنا حدث فاجٌع أو أظّلتنا سحابٌة 
ه  ونستلهمخُ ِع��ربًة  نستنطقه  املجيِد  امل��ايض  إىل  جلأنا   ، دكناءخُ
املوقِف  وإنتاِج  الواقِع  وتفسرِي  احلارض  ملواجهة  وِعظًة  درسًا 
املطلوب، ولقد دأبتخُ كغريي من املشتغلني يف تصفح أوراق 
وأطالعخُ  املتوَن  وأراج��عخُ   ، وأحللخُ أق��ارنخُ  الصفراء،  التاريخ 
احلقيقَة من  الصائَب واستشفهَّ  الرأَي  منها  الرشوَح، ألستّل 

وراء حجاهبا. 
والثقافية  االجتامعية  الساحة  عىل  ي��دورخُ  ما  إىل  نظرتخُ  فلاّم 
آفاٍت  من  ويسترشي  فيها  جيري  ما  بعض  وخ��ربت  اليوم، 
أسباب  عن  أبحث  وأخذت  املسؤولية  نفيس  مّحلت  وخماطَر 
ناصٍح  مشرٍي،  خبرٍي  لقاِء  إىل  نفيس  فوهلْت  وأسمع،  أرى  ما 
أمنٍي، فالتفتخُ يمينًا وشاماًل، فوجدت اإلمام الشهيد احلسني 
فحملت  يل،  يعّن  سؤاٍل  كل  عن  للجواب  حارضًا   ، عيلٍّ بن 
ظامئًا  وأتيته  وأسئلتي  حرييت  مع  وذاكريت  وأقالمي  أوراقي 
النرّي،  وفكره  اخلرّي  هبديه  مسرتشدًا  عاشوراء،  يوم  كمثله 
هخُ مبتساًم كعادتِه، وأجلسني بني يديه، وقّربني إليه،  فتهلّل وجهخُ

وداَر بيننا هذا احلديث:
- بداي���ة أس���ألك عن أحوالك يا س���يدي الحس���ين.. 

كيف أنت؟
م«. »الّسالم قبل الكالم، عافاك اهلل.. ال تأذنوا ألحٍد حّتى يخُسلِّ

شخصك  مع  للحديث  وهلفتي  هيبتك  أن  يبدو  أعتذر..   -
العظيم قد أذهلتني وأنستني السالم.. أكرر اعتذاري..

عَتذرخُ منه، فإّن املؤمن ال يخُيسء وال يعتذر، واملنافقخُ  »إّياك وما يخُ
كلهَّ يوم يخُيسء ويعتذر«.

- ما نصيحتك لشخص يتدخل في كل ما يعنيه وما 

ال يعنيه؟
وال  ال��وزر.  عليك  أخاف  فإيّن  َيعنيك؛  ال  فيام  تتكّلمّن  »ال 
ٍم  متكلِّ ّب  فرخُ للكالم موضعًا؛  ترى  َيعنيك حّتى  فيام  تتكّلمّن 

فإّن  سفيهًا؛  وال  حلياًم  ارَينهَّ  متخُ وال  فعيب!  باحلّق  تكّلم  قد 
احلليم َيقليك)يبغضك(، والسفيه يؤذيك«.

- م���ا قول���ك ف���ي رج���ل ال يذك���ر إخوانه إال بس���وء 

 مساَء؟
َ

ويغتابهم صباح
النار«  كالب  إدامخُ  فإهّنا  الغيبة؛  عن  فهَّ  »كخُ الرجل:  هلذا  أقول 
حتّب  ما  إاّل  عنك  توارى  إذا  املؤمن  أخيك  يف  تقولّن  »ال  و 
أّنه  إذا تواريَت عنه. واعمْل عمَل رجل يعلم  أن يقول فيك 

مأخوٌذ باإلجرام، جمزيٌّ باإلحسان«.
- م���ا قول���ك لمن يخاف على غي���ره وال يخاف على 

نفسه من ارتكاب المعاصي وإتيان الذنوب؟
عىل  ياف  مّمن  تكون  أن  »إّي��اك  صفته:  هذه  كانت  ملن  قويل 
تبارك  اهلل  فإّن  ذنبه!  من  العقوبَة  ويأمنخُ  ذنوهبم،  من  العباد 

نال ما عنَده إاّل بطاعته«. َدع عن جّنته، وال يخُ وتعاىل ال يخُ
- كيف أترصف مع من ينال بلسانه أعراض الناس؟

ال  أْن  فاجَتِهد  الناِس،  أع��راَض  َيَتناولخُ  أحدًا  َسمعَت  »إِذا 
َيعِرفك«.

- يسود يف عرصنا مبدأ مكيافيليل »الغاية تربر الواسطة« 
و َوأرَسع مِلا  مِلا َيرجخُ »َمن َحاوَل أمرًا بمعصيِة اهللِ، َكان أفَوت 

حَيَذر«.
 على طلب المناصب 

ً
 محموما

ً
- يشهد زماننا تنافسا

الحكومي���ة وكراس���ي البرلم���ان، س���واء بي���ن أه���ل 

السياس���ة أو الجاهلي���ن به���ا، وكثي���ر منه���م ال يفي 

بوعوده االنتخابية، فما قولك لمن يفعل ذلك؟
ض مِل�ا ال تخُدِرك، وال َتِعْد باِم  »ال َتَتكلهَّف َما ال تخُطيق، وال َتَتعرهَّ
ِمن  َتطلبخُ  بَقَدر ما تستفيد، وال  نِفْق إال  تخُ تقِدرخُ عليه، وال  ال 
نِلَت من طاعة  باِم  إاِلهَّ  َتفَرح  َصَنعت، وال  َما  بَِقدر  إال  اجلزاء 

اهلل، وال َتَتَناَوْل إال ما رأيَت َنفَسَك أهاًل َله«.

اإلمام الحسين: 
 الناِس إليكم 

َ
اعلموا أّن حوائج

ِم اللِه عليكم 
َ

ِمن ِنع
حيدر السالمي
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قضاء  يف  يسَعون  ال  الذين  العرص  هذا  حلكام  تقول  ماذا 
حوائج الناس ويتثاقلون من تقديم اخلدمات إليهم؟

عليكم..  اهلل  نِعم  ِمن  إليكم،  الناس  حوائج  أّن  »اعلموا 
املعروف  أّن  واعلموا  إىل غريكم.  فتتحّوَل  النعَم  متّلوا  فال 
يخُكرم  مَل  احلاَجة  »َصاحبخُ  أجرا«..  ْعِقٌب  ومخُ محدًا  ْكِسٌب  مخُ

ه«. ؤالك، َفأكِرْم َوجَهَك َعن َردِّ َوجَههخُ َعن سخُ
- ما أكثر صفات الحكام سلبية؟

عىل  والقسوة  األع��داء،  من  اجلبن  امللوك:  خصال  »رش 
الضعفاء، والبخل عند اإلعطاء«.

- كي���ف تج���د العلم والعلماء، ألي���س من الصحيح 

أن يتولى ش���ؤون البالد علماؤه���ا أو ما يعرفون 

اليوم بالتكنوقراط؟
اأْلَمَنآِء  بِاهلَلِ،  العلامء  َأْيِدي   َعىَل   واألحكام  األمور  اِري   جَمَ
َعىَل  َحاَللِِه َوَحَراِمِه« و«دراسة العلم لقاح املعرفة، وطول 

التجارب زيادة يف العقل، والرشفخُ التقوى«.
- ما نصيحتك ملن جيهد يف طلب الرزق من حالل وحرام، 
وفرصة  غنيمة  املنصب  يعّد  عرصنا  يف  الساسة  كبعض 

لتأمني الرفاهية له ولعائلته؟
تتكل  وال  املغالب،  جهاد  ال��رزق  يف  جتاهد  ال  ه��ذا،  »يا 
السّنة،  من  الرزق  ابتغاء  فإّن  مستسلم،  اتكال  القدر  عىل 
واإلمجال يف الطلب من العّفة، ليست العّفة بمامنعٍة رزقًا، 
الرزق مقسوم، واألجل  وال احلرص بجالٍب فضاًل، وإّن 

حمتوم، واستعامل احلرص طلب املأثم«.
- يكث���ر الكالم ويحت���دم النقاش بين المس���لمين 

حول مس���ألة خروجك على الحك���م األموي.. ما 

األسباب وما األهداف؟

ْلَطاٍن،  سًا يِف سخُ َتَنافخُ ا  ِمنهَّ َكاَن  َما  ْن  َيكخُ مَلْ  هخُ  َأنهَّ َتْعَلمخُ  إنهََّك  مهَّ  »الَلهخُ
ِمْن  امْلََعامِلَ  َري َ  لِنخُ َوَلِكْن  َطاِم،  احْلخُ وِل  ضخُ فخُ ِمْن  اْلتاَِمسًا  َواَل 
ِمْن  وَن  ومخُ امْلَْظلخُ َوَيْأَمَن  باَِلِدَك،  يِف   ْظِهَر اإلْصاَلَح  َونخُ ِدينَِك، 
َننَِك َوَأْحَكاِمَك..« وللناس  ْعَمَل بَِفَرائِِضَك َوسخُ ِعَباِدَك، َويخُ
َواَل  َبِطرًا  َواَل  َأرِشًا  ْج  َأْخ��رخُ مَلْ  »إينِّ   أقول:  العصور  كل  يف 
ِة  مهَّ أخُ يِف   اإلْصاَلِح  لَِطَلِب  َخَرْجتخُ  َوإنهَّاَم  َظامِلًا؛  َواَل  ْفِسدًا  مخُ
وِف  بِامْلَْعرخُ َر  آمخُ َأْن  ِريدخُ  أخُ َوآلِِه؛  َعَلْيِه  اهلَلخُ  َصيلهَّ   ٍد  مهَّ َ حمخُ ي   َجدِّ
ْبِن   ِّ َعيِل  َأيِب   َوِسرَيِة  ي   َجدِّ بِِسرَيِة  َوَأِسرَي  امْلخُْنَكِر؛  َعِن  َوَأهْنَى  
ْعَملخُ بِِه، َوَأنهَّ  قهَّ اَل يخُ . َأاَل َتَرْوَن َأنهَّ احْلَ اَلمخُ َأيِب  َطالٍِب َعَلْيِه السهَّ
ِعيِّ َقْد  ِعيهَّ اْبَن الدهَّ ؟!«..«َأاَل َوإنهَّ الدهَّ َتَناَهي  َعْنهخُ اْلَباِطَل اَل يخُ

.. َيْأَبى   ةخُ لهَّ ا الذِّ ِة؛ َوَهْيَهاَت ِمنهَّ لهَّ ِة َوالذِّ : َبنْيَ السلهَّ َرَكَز َبنْيَ اْثَنَتنْيِ
َرْت،  وٌر َطاَبْت َوَطهخُ جخُ هخُ َوامْلخُْؤِمنخُوَن َوحخُ ولخُ اهلَلخُ َذلَِك َلَنا َوَرسخُ
الِلَئ�اِم  َطاَعَة  ْؤثَِر  نخُ َأْن  ِمْن  ٌة،  َأبِيهَّ وٌس  فخُ َونخُ ٌة،  يهَّ مَحِ ��وٌف  نخُ َوأخُ
َطاَعَة  وا  َْلِزمخُ َقد  اَلِء  َهؤخُ َوإنهَّ  »َأاَل  اْلِكَراِم«..  َمَص�اِرِع  َعىَل  
وا  لخُ وا اْلَفَساَد، َوَعطهَّ ِن، َوَأْظَهرخُ مْحَ وا َطاَعَة الرهَّ ْيَطاِن، َوَتَركخُ الشهَّ
وا  مخُ َوَحرهَّ اهللِ،  َحَراَم  وا  َوَأَحلُّ بِاْلَفْيِء،  وا  َواْسَتْأَثرخُ وَد،  دخُ احْلخُ

.» َحاَلَلهخُ
، فماذا 

ً
 ف���ي عصرنا نحن أيض���ا

ٌ
- م���ا تصف���ه واقع

نفعل إزاء ذلك؟

ْلَطانًا  سخُ َرَأى   َمْن  َقاَل:  َوآلِِه  َعَلْيِه  اهلَلخُ  َصىلهَّ   اهلَلِ  وَل  َرسخُ »إنهَّ 
وِل  ِة َرسخُ نهَّ الِفًا لِسخُ َ َرِم اهلَلِ، َناِكثًا لَِعْهِد اهلَلِ، خمخُ ْسَتِحاّل حِلخُ َجائِرًا مخُ
ْدَواِن،  اهلَلِ َصىلهَّ  اهلَلخُ َعَلْيِه َوآلِِه، َيْعَملخُ يِف  ِعَباِد اهلَلِ بِاإلْثِم َواْلعخُ
ْدِخَلهخُ  ْ َعَلْيِه بِِفْعٍل َواَل َقْوٍل؛ َكاَن َحّقًا َعىَل  اهللِ َأْن يخُ َغريِّ َفَلْم يخُ

.» َمْدَخَلهخُ
- لكن النتيجة حمسومة سلفًا وهي القتل..

»َمْرَحبًا بِاْلَقْتِل يِف  َسبيِل اهلَلِ« سبق وقلت ألعدائي وأكررها 
يِت   ِعزهَّ ِو  َوحَمْ ِدي   جَمْ َهْدِم  َعىَل   وَن  َتْقِدرخُ »اَل  باهلل:  ثقة  اليوم 
ٌع َأَنا اَلِقيِه؛  َبايِل  ِمَن اْلَقْتِل« بل »خرَي يِل  َمرْصَ يِف ؛ َفإذًا اَل أخُ َورَشَ
َواِويِس  النهَّ َبنْيَ  اْلَفَلَواِت  ْساَلنخُ  عخُ َها  عخُ َتَتَقطهَّ َبَأْوَصايِل   َكَأينِّ  

ْغبًا«. وفًا، َوَأْجِرَبًة سخُ َوَكْرَباَلَء؛ َفَيْمأَلَن ِمنِّي  َأْكَراشًا جخُ

االمام الحسين)عليه السالم( 

يقول في عامة الناس 

وعالقتهم بالدين:
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- ما نظرتك إلى الموت؟ وكيف تستس���هل اإلقدام 

عليه هكذا؟!

َياةخُ  احْلَ َوَلْيَسِت  َخالَِدًة؛  َحَياًة  إالهَّ  اْلِعزِّ  َسبِيِل  يِف   امْلَْوتخُ  »َلْيَس 
طهَّ امْلَْوتخُ َعىَل   « ولقد »خخُ لِّ إالهَّ امْلَْوَت الهَِّذي  اَل َحَياَة َمَعهخُ َمَع الذُّ
طهَّ اْلِقاَلَدِة َعىَل  ِجيِد اْلَفَتاِة«، »َوَما َأْوهَلَنِي  إىَل  َأْساَليِف   ْلِد آَدَم خَمَ وخُ
َهْيَهاَت؛  نِي ؟!  فخُ وِّ َ ختخُ َأَفبِامْلَْوِت  َف..  يخُوسخُ إىَل   وَب  َيْعقخُ اْشتَِياَق 
َك! َلْستخُ َأَخافخُ امْلَْوَت.. إنهَّ َنْفيِس   َك، َوَخاَب َظنُّ َطاَش َسْهمخُ
ِمَن  َخْوفًا  ْيَم  الضهَّ َأمْحَِل  َأْن  ِمْن  ألْعىَل   تِي   َومِههَّ َذلَِك،  ِمْن  ألكرب 
َغِب  »لرَِيْ  ..» لٍّ ذخُ يِف   َحَياٍة  ِمْن  َخرْيٌ  ِعزٍّ  يِف   و«َم��ْوٌت  امْلَ��وِت«.. 
َياَة  ِّقًا؛ َفإينِّ  اَل َأَرى  امْلَوَت إالهَّ َسَعاَدًة، َواحْلَ امْلخُْؤِمنخُ يِف  لَِقاِء اهللِ حمخُ

امِلنَِي إالهَّ َبَرمًا«. َمَع الظهَّ

- ماذا قلت لمن جاءوا لنصرتك يوم عاش���وراء وماذا 

تقول لشيعتك ومن يريد اتباعك اليوم؟

َحْل  ، َفْلرَيْ نًا َعىَل  لَِقاِء اهللِ َنْفَسهخُ َوطِّ ، َومخُ ْهَجَتهخُ »َمْن َكاَن ِفيَنا َباِذاًل مخُ
وا  ْم، َوَعِملخُ َلَمةخُ َعَلْيكخُ وَنا َقِوي َ الظهَّ ْنِصفخُ وَنا َوتخُ خُ َمَعَنا«.. »إْن مَلْ َتْنرصخُ

ْم«. يِف  إْطَفاِء نخُوِر َنبِيِّكخُ
- بع���د م���ا رأي���ت م���ن أصحاب���ك وأقارب���ك م���ن تفاٍن 

وإخ���الص وإق���دام عل���ى القتل في س���بيل الحق.. 

ماذا قلت فيهم؟

َأْهَل  َواَل  َأْصَحايِب ،  ِمْن  َخرْيًا  َواَل  َأويَف   َأْصَحابًا  َأْعَلمخُ  اَل  َ»إينِّ  
َبْيٍت َأَبرهَّ َواَل َأْوَصَل ِمْن َأْهِل َبْيتِي«.

- ولماذا يبذل المرء نفسه فيكم، كما تقول؟
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اهلَلخُ  اهلَلِ َصىلهَّ   وِل  َعْن َرسخُ ذهَّ  َتشخُ اْلَبْيِت« و »َلْن  َأْهَل  ِرَضاَنا  »ِرَضا اهللِ 
 ، هخُ ْدِس، َتِقرُّ هِبِْم َعْينخُ وَعٌة َلهخُ يِف  َحِظرَيِة اْلقخُ مخُ ، َوِهي َ جَمْ هخُ َمتخُ ْ َعَلْيِه َوآلِِه حلخُ

.» هخُ ْم َوْعدخُ ْنَجزخُ هَلخُ َويخُ
- ما رأيك بالناس � عامة الناس � وعالقتهم بالدين؟

َما  وَنهخُ  وطخُ حَيخُ َأْلِسَنتِِهْم؛  َعىَل   َلْغٌو)لعٌق(  ينخُ  َوالدِّ ْنَيا  الدُّ َعبِيدخُ  »النهَّاسخُ 
انخُوَن«. يهَّ وا بِاْلَباَلِء َقلهَّ الدهَّ ِّصخُ ْم؛ َفإَذا حمخُ هخُ ْت بِِه َمَعايِشخُ َدرهَّ

- ولكن ما حيلة غير القادر، هل يكلف بشيء؟

إاِلهَّ  درَته  قخُ أَخَذ  وال  َطاَعَته،  َعنه  َوضع  إاِّل  َأَحٍد  َطاَقَة  اهللخُ  أخَذ  »َما 
لَفَته«. َوَضَع عنه كخُ

- م���اذا لو كنا ال نق���وى على الخروج بس���بب المؤامرات 

الدولية واإلرهاب والفساد والتطرف والطائفية والتدخالت 

اإلقليمية واألزمات الداخلية الخطيرة وأمثالها؟

��وَر  أخُجخُ يَنا  َوفِّ َويخُ َب��اَلئِ��ِه)ت��ع��اىل(،  َع��ىَل   »َن��ْص��رِبخُ  احل��ال  ه��ذه  مثل  يف 
ابِِريَن«. الصهَّ

 
ً
 لهذا السؤال: لما أثقلتك الجراح، مألت كفك دما

ً
- عذرا

ورميت به نحو السماء، ماذا قلت؟

َنَزَل يب  أنهَّهخُ بَِعنْيِ اهللِ« فلم  تسقط  قطرة من  ذلك  الدِم  هَّ ما  َن َعيَل  »َهوهَّ
ّم َوَضعتها ثانيًا فلاّم امتألت  لّطخت به  رأيَس  ووجَهي   إىل األرض، ثخُ
وأنا  اهلل  رس��ول  جدي  ألقى  حتى  أك��ون  »هكذا  وقلت:   وحليتي  

خمضوب بدمي، وأقول: يا رسول اهلل قتلني فالن وفالن«.
 لما اشتد بك الحال ترفع رأسك إلى السماء 

َ
- وشوهدت

 ربك.. وأنت تنازع الموت ماذا كنت تقول؟
ً
مناجيا

، اَل إَلَه ِسَواَك، َيا ِغَياَث امْلخُْسَتِغيثنَِي... يا  »َصرْبًا َعىَل  َقَضائَِك َيا َربِّ
رّب إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترىض«.

.. أطمع منك بموعظة تخصني بها؟
ً
- ختاما

»افعْل مخسة أشياء وأذنب ما شئت، فأّولخُ ذلك: ال تأكْل رزَق اهلل 
شئت.  ما  وأذنب  اهلل  والية  من  اخرْج  والثاين:  شئت.  ما  وأذنب 
والثالث: اطلْب موضعًا ال يراك اهلل وأذنب ما شئت. والرابع: إذا 
ما  نفسك، وأذنب  فادفْعه عن  ليقبض روحك  املوت  مَلكخُ  جاءك 
النار،  يف  تدخْل  فال  النار  يف  مالٌِك  أدخلك  إذا  واخلامس:  شئت. 

وأذنْب ما شئت«.
- وهل من وصية للقراء الكرام؟

»أخُوصيكم بتقوى اهلل؛ فإّن اهلل قد ضمن ملَن اّتقاه أن حيّوَله عاّم يكره 
إىل ما حيّب، ويرزَقه ِمن حيث ال حيتسب«.

وزمنكانيتها  ومآالهتا  اسباهبا  بكل  ع��اش��وراء  تكن  مل 
بتلك  حم��دودة  الدراماتيكية   واحداثها  وشخوصها 
السويعات القصرية من غداة العارش من شهر حمرم احلرام 
او كانت جزءا من زمن فيزياوي من ذلك النهار الدامي 
بسقوط  االسالم   يف  ثغرة  اول  حدوث  عن  اسفر  الذي 
االمام  احلسني )عليه السالم( شهيدا، ومازالت الثغرات 
تتناسل وتتوالد من تلك الظهرية القائظة والدامية، وكم 
حاول االمام الشهيد ان جيّنب دولة  جده )صىل اهلل عليه 
الصحابة  من  االول  الرعيل  بجهود  بنيت  التي  وآل��ه( 
حاول  والتي  س��دى  تذهب  ان  عليهم(  اهلل  )رض��وان 
االمام الشهيد )عليه السالم( اصالحها بكل ما اويت من 
قوة ووسائل وبيان وحجة منطق، ولكن كانت الشهادة 
الدماء  ابلغ منطقا واقوى حيلة من كل وسيلة وحققت 
ما عجزت عن حتقيقه بقية الوسائل فانترصت الدماء عىل 
سيوف الضالل الصدئة، لتبقى عاشورا حّية زاهرة تنبض 

بالتغيري واالصالح احلسيني.
ما  بكل  فهي   الزمنكان  متون  اخرتقت  كرمز  عاشوراء 
حتتوي من ثيامت وشخوص ورموز مل تكن مقترصة عىل 
صعيد كربالء الدامي او بيوم الطف الرهيب او بشخص 
التي  الطيبة  بالثلة  او  السالم(  )عليه  الشهيد  االم��ام 
اهداف  لتحقيق  بسعيها   او  كربالء  ثغر  يف  معه  رابطت 
الفتح احلسيني )من حلق يب أستشهد ومن مل يلحق يب مل 
يدرك الفتح( بتقويم االعوجاج  اهلرمي  ومن اعىل هرم 
واستئصال  باألمة،  امّل   والذي  الدولة     يف  املسؤوليات 
وقواعدها  االموية  بالسلطة  متّثل  الذي  الشامل  الفساد 
االعوجاج   ان  وذل��ك  وذي��وهل��ا  توابعها  مع  الفاسدة 
واالنحراف  واالنحطاط  ال ينحرص  كله يف زمن معني 
املعطيات  بتلك  حبىل  الدهور  زالت  فام  بذاهتا  سلطة  او 
ومن  عاشوراء  خمرجات  من  كانت  التي  واملخرجات 
نتائج الطف وما زالت عاشوراء بزمنكاهنا تتناسل جيال 
بعد جيل ليغدو االمام الشهيد )عليه السالم( رمزا وثيمة 
تروم  حركة  او  ث��ورة  ولكل  وث��واره  العامل  اح��رار  لكل 

التغيري االصالحي.

موسم عاشوراء 
عباس الصباغ
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أيب، هبذه االوصاف كنت تسري يف اجتاه احلق ببطء ومشقة من 
غري ان متيض يف التفكري هبا، فاليقني يف قلبك وصل حد الرضا 
بنات  لنا  والتسمية  بانتظارك،  الشهادة  فكانت  نفسك؛  عن 
بنات  اينام نذهب نحن  يظهر يف حميانا  له من وسام  يا  الشهيد. 

البطل »سجاد الربمكي« خادم االمام احلسني)عليه السالم(. 
عندما قرر الرحيل نحو االعىل. مشى بشكل مستقيم نحو فتوى 
حماربة قوى الظالم وخفافيش الليل وفئران النواصب وغربان 
نعت  صخُ مذاهب  كأهنم  املوت؛  صناع  بأوامر  القادمة  االسود 
خصيصا لقتل الشيعة بأنياب داعشية.  هذه اللحظة جلية متاما 

يرتسخ  اسمعه  الذي  الكالم  لكن  طفلة  كنت  وإن  ذاكريت،  يف 
اليوم  ذلك  أنسى  وال  أيب.  عن  كان  ان  خاصة  وقلبي  عقيل  يف 
العرض واالرض  للدفاع عن  الكفائي  اجلهاد  نداء  اطلق  حني 
تكفريي  وفكر  قاسية  وقلوب  وسخة  اي��اٍد  من  واملقدسات 
لبيك   - بشجن  ورصخ  ارعبتنا،  مكبوتة  آهة  أيب  اطلق  اسود. 
عبارة  رأسه  يف  املسافات  كل  فأصبحت  لبيك.  احلق  داعي  يا 
عن استشهاد يضمن له اللقاء بحبيبه احلسني يف اجلنة. فالتحق 
بلواء عيل االكرب)عليه السالم( القتايل فوج مالك االشرت، الذي 
شّكلته العتبة احلسينية املقدسة وهو احد الذين قد نالوا رشف 

 اليك
ُ

رُّ بأريِج الشهادة... اشتقت
ّ
ها  المعط

ّ
أبي اي

الى روِح الشهيِد البطل )سجاد احمد طاهر البرمكي(

لم، 
ُ

����ور الح
َ

 ف����ي غ
ً

 معلق����ة
ً

أب����ي، ي����ا دمع����ة
م 

ّ
حي����اك ماء ناعم، رؤياه يثل����ج قلبي المفخ

ُ
م

بألم حيث تصرخ الطفولة في غيابك ش����علة 
 ببرودة الصبر، وريحك 

ٌ
لم، مؤِتلق����ة

ُ
من نار وح

ج 
ّ

يزه����ر حول االش����جار جم����ال من الن����ور يتأج
ف����ي وجوهنا المأس����ورة الي����ك، وهي واقفة 
عب تنتظرك تحت كوكب 

ّ
على العتبة من الت

 الدني����ا كرب����الء، رائع����ة هي 
ُ

كرب����الء. أعجوب����ة
ف����ي صوغ الش����رف عل����ى الش����هادة، ورائعة 
حين تثير في المآقي س����واكب الدموع. إن 
األقدار لتختارها س����احة رحيبة لصناعة االبطال 
 ه����و ال����ذي يع����رف كربالء 

ٌ
الخالدي����ن. س����عيد

 هو ال����ذي يقبله 
ٌ
وأس����رارها اإللهية، وس����عيد

اإلمام الحسين)عليه السالم( خادما له ولها. 
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أب����ي أفز من نومي وأس����مع صوت����ك المهموم والقلم ص����ار ينعاني..
اشتقت إليك وفي روحي لهيب عطرك فيه أحيا

صايف  الرسيرة  نقي  ألنه  الرشيف،  احلسيني  الصحن  يف  اخلدمة 
الطاهر، مكررا  الرضيح  اظافره حيوم حول  نعومة  منذ  الضمري. 
دعاءه »يا ليتنا كنا معكم«. كأن دعاءه استجاب فكان من املقاتلني 
وما  الدنيا  كل  ظهره  وراء  تاركا  اجلهاد.  نحو  املنطلقني  االوائل 
فيها مل يفكر اال باالستشهاد ونزع عنه االختيار  رغم تعلقه بعائلته 
وبناته)نرجس وفضة وهاجر(، اذا ال جمال لالختيار، فالشهادة يف 
سبيل العقيدة والوطن اسمى اختيار، فبني االنسان واملوت شعرة 
احلياة  اجلميع بحب  انشغال  بينهام  يربط  أية حلظة؛  تنقطع يف  قد 
يلوي  راح  الذي  العدم  او  الوجود  اإلرصار عىل  الفانية، وذلك 
عنق احلياة وحيفر يف ذاكرته عناوين الشهادة ورصخات اهلواشم 

يف مذبحة طف كربالء. 
ان  بعد  عليه،  يسيطر  هبلع  حيدثنا  حني  فراقه  عىل  يصربنا  كان 
التي  )داعش(  لعصابات  الوحشية  املشاهد  من  روحه  امتقعت 
أشعرته بدموية الساعات ورعبها، وضيق احلياة وتفاهتها وعدم 
جدواها. فاملوت املنثور امامه يف جرف الصخر ال احد يصّدقه او 

يفّرقون بني طفل وشيخ  أوغاد ال  فالتكفرييون  تفاصيله،  يشهد 
وامرأة، وال يستثنى جسده من اللحاق هبذه املذابح املرعبة وغري 
ليصرّبنا.  كعادته  يتصل  مل  الليلة  تلك  ويف  حلظة.  بأي  االنسانية 
قلب والديت بدأ يرصخ والبيت كأنه تابوت يدور بنا، وعطر أيب 
. كان أيب  أين أيب..؟  كلنا نعرفه مأل اجلو نحسه ونشمه. ولكن 
يط بيده تاريخ ميالده اجلديد املصادف يوم اجلمعة - 24 / 10 
خاصة  ووصية   - 1435ه�  احلجة  ذي   30 املوافق  2014م   /

الشوق والصرب  الصور  أمه وأمي وبناته، كلامت ال ختلو من  اىل 
الوصية  يف  ما  وأقدس  مجعة،  يوم  كل  يف  وزيارته  البكاء  وعدم 
صوته كعطر روحه التي ترصخ عىل الورق« لبيك يا حسني لبيك 
يا ابا الفضل لبيِك يا كربالء لبيكم يا زوار االمام احلسني )عليه 
السالم( أرواحنا لرتاب أقدامكم الفداء« ويكرر لغة الدفاع عن 

قرب االمام وكربالء.
 هناك يف حلظة كتابة الرسالة انتابته هواجس غريبة متقطعة كأنه 
يرى ما ال يراه االخرون، انتبه اليه املجاهدون من حوله، لقد بدأ 

عطره يفوح، يشمه اجلميع بال استثناء، ثم هاجس يؤطر الشهادة 
اآلنية التي هب رحيها لتشمها مجيع القواطع. كانت معركة حامية 
فيها كل االسلحة النارية منها اخلارق واحلارق، كان عليه واجب 
وطيس  محى  وحني  املباغتة،  اهلجامت  من  الصد  سواتر  محاية 
الرمي  بكثافة  بدأ  الصد  سواتر  من  الدواعش  واق��رتب  القتال 
والتنقل من مكان آلخر، ومن حفرة وساتر حتى جابه مفخخي 
بعد  واحدا  فصادهم  السواتر  نحو  انفسهم  يرمون  وهم  داعش 
ليتبخروا  حقدهم  دخان  مع  النتنة  اجسادهم  وارتفعت  االخر 
هيدأ،  مل  »الربمكي«  ولكن  القتال  هدأ  واالرض،  السامء  بني  ما 
داعش  فئران  من  املرتبصني  نحو  احلسيني  الفتى  بشجاعة  تقّدم 
عىل  وألنه  اجليف،  تشبه  أكوابا  جعلهم  شجاعة  قوية  وبصولة 
يعرف  مل  غرة،  حني  عىل  رشاشه  صمت  البعيد  الرصاص  مدى 
املجاهدون اهنم خرسوا البطل اهلامم اال من فواح عطره الذي ذاع 
»الربمكي  استشهد  لقد  االبطال:  رصخت  فتوحدت  استشهاده 
املا  األخوية  االرواح  ففاضت  لئيم.  قناص  من  غادرة  برضبة   «

ووجعا وجزعا.  مل يكونوا  حسودين يوما بقدر هذه اللحظة التي 
بوعي  بعضهم  شهادته،  عىل  فيها  سد  حيخُ سجاد«   « هبا  اهلل  اختار 
وآخر بدون وعي محلوه ووضعوه يف نعشه ثم لفوا النعش بعلمي 
العراق واحلسني وطافوا به طوافا مهيبا يف سواتر الصد، وزّف اىل 
بأهازيج والئية  السامء  اىل عنان  كربالء معشوقته لرتفعه األكف 

تدمي القلب والروح...
يا أصدقاء »سجاد أمحد طاهر الربمكي«، أنا ابنته »نرجس« هي 
أرجوكم  ميالدي،  عيد  بيوم  بابيها  مفتخرة  عليكم  تقّص  من 
اقرؤوا الفاحتة أليب، واذكروا انه من اوائل شهداء العتبة احلسينية 
ندى  أروع  يا  أيب،  اليك  اشتقت   ( أقول:  بدوري  وأنا  املقدسة. 
عىل أوراق بستاين، ويا نبع الكرم حمتاجتك –هذا اليوم- يا أمجل 
حلم وسط اجلفن مرسوم، رحت والصور ظلت فوق حيطاين، 
افز من نومي وأسمع صوتك املهموم، والقلم صار ينعاين(.. أيب 

لقد اشتقت إليك ويف روحي هليب عطرك، فيه أحيا.
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احلسينية يف  الشعائر  واملسترشقني  الرحالة  الكثري من  تناول 
بأقالمهم، عن طقوس  كتاباهتم، حيث صوروا ما شاهدوه 
وقف  ولقد  االسالمية  احل��وارض  يف  تقام  التي  ع��اش��وراء 
هؤالء مندهشني أمام قوة وصالبة وايامن املعزين والقائمني 
املناسبة األليمة، كام نشاهد يف آرائهم. يقول الربيطاين  هبذه 
كامربيدج  جامعتي  يف  املحارض  سلفرستاين(  جي  )آدم 
إيناس  ترمجة:  اإلسالمي:  )التاريخ  كتابه  يف  وأوكسفورد 
القاهرة-مرص  والثقافة،  للتعليم  هنداوي  مؤسسة  املغريب 
2012(: »إلحياء ذكرى استشهاد احلسني عىل يد يزيد مّيز 
التي  )التعزية(  بإقامة طقوس  السنوية  الذكرى  الشيعة هذه 
يعاد فيها جتسيد معاناة احلسني ومقتله، والتعزية طقس شهري 
وشائع يف املجتمعات الشيعية ويتيح للسكان املحليني فرصة 

توجيه  احلاالت  بعض  ويف  ودينية  أخالقية  أمور  يف  التفكر 
السياسية  بياناهتم  ذكر  طريق  عن  السلطات  اىل  املقنع  النقد 
ومن  التجسيد  أثناء  يزيد  لسان  عىل  رواج��ًا  تلقى  ال  التي 
أمدت  امليالدي  التاريخ  من  السابع  القرن  يف  واقعة  فإن  ثم 

املذهب الشيعي بواحد من أكثر طقوسه متيزًا«.
مدينة  زار  الذي  األملاين  الرحالة  نيبور(  )كارستن  ويذكر 
العراق  اىل  الكاملة  نيبور  )رحلة  1765يف  ع��ام  كربالء 
ترمجة: سعاد هادي العمري مصطفى جواد وحممود حسني 
الوراق  دار  اآللويس  سامل  وتقديم:  وتعليق  مراجعة  األمني 
العميق عىل استشهاد  للنرش لندن 2012(: »بسبب حزهنم 
ومحاس..  بشوق  احلسينية  احلرضة  أرضية  يقبلون  احلسني 
والرصاخ  واالنفعال  احلزن  شدة  ومن  الزوار  بعض  وحتى 

كما ذكرها الرحالة والمستشرقون
بقلم: مرتضى االوسي

عاشوراء وطقوسها في كربالء 
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اإلمام احلسني  بمرحلة الشعورية عند قرب  يمر 
أسمع  مل  بأين  أعرتف  أن  جيب  هنا  من  الكبري، 
رثاًء أكثر من رثاء الشيعة يف هذا اجلامع )احلرضة 
فكأن  ويرصخون  يبكون  فالناس  احلسينية( 
احلسني أبوهم املتوىف اليوم، وهذا احلزن مل يكن 
للرياء، مثل رثاء بعض النساء اللوايت يبكني عىل 
نابع  بل حزهنم حقيقي  النقود،  أجل  امليت من 
اخلارجني  الزوار  عيون  أن  بحيث  القلب،  من 
الداخلني إىل اجلامع )احلرضة احلسينية(  أو  من 
كلها كانت وارمة وأن شيعة هذه املدينة هم أكثر 

حزنًا ومحاسًا من شيعة املدن األخرى«.
يقول الضابط يف اجليش العثامين )حسني حسني( 
يف )مذكرات ضابط عثامين يف نجد بريوت لبنان 
سنة 2003( عن الشعائر احلسينية التي شاهدها 
يف كربالء: »قد صادفت يف العارش من حمرم سنة 
القزويني  جم��يء  منظر  1889م   - 1317ه���� 
)أحد جمتهدي الشيعة املقيمني يف مدينة اهلندية( 
مع مجاعته اىل كربالء ألجل الزيارة وكان أتباعه 
وهم  وراءه  وجيرون  بالطني  ملطخة  رؤوسهم 
يرضبون صدورهم فتابعتهم حتى دخلوا مشهد 
احلسني وقاموا بالطواف حول الصندوق مرات 
عدة خاضعني خاشعني ثم رجعوا اىل أماكنهم«.

)لويد دولربان( شعائر  اللورد  يؤرخ  من جنابه 
م��ؤرخ  وه��و  ال��ع��ارش،  ي��وم  الشيعة  املسلمني 
يف  س��ن��وات  بضع  ع��اش  إنكليزي  وصحفي 
يف  صحفيا  وم��راس��اًل  مراقبًا  بصفته  ال��ع��راق 
ترمجة:  االستقالل  اىل  االنتداب  من  )العراق 
لبنان  ب��ريوت  للموسوعات  العربية  ال���دار 
بقوله:  الشعائر  تلك  تأدية  ويصف   )2012
مأساة  أحزان  عام  كل  الشيعة  املسلمون  »جيدد 
ذروهتا  تصل  التي  اآلالم  مواكب  يف  كربالء 
الذكرى  يمثل  الذي  حمرم  شهر  من  العارش  يف 
من  التعزية  مراسيم  وتبدأ  للمعركة..  السنوية 
اليوم األول يف الشهر املحرم حيث تتشح املدينة 

الشيعية شيبًا وشبابًا بالسواد«. 

أستاذ التاريخ في جامعتي 

ك��ام��ب��ري��دج وأوك��س��ف��ورد: 

استشهاد  ذك���رى  إلح��ي��اء 

الحسين      على يد يزيد 

الذكرى  هذه  الشيعة  ز 
ّ
مي

طقوس  بإقامة  السنوية 

فيها  يعاد  التي  )التعزية( 

الحسين  م��ع��ان��اة  تجسيد 

ومقتله..
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انتقاؤهم  يتم  شبان  قبل  من  املعركة  رواي��ة  أح��داث  وتقرأ 
احلارضين  عواطف  وتثار  وعذوبتها  أص��واهت��م  لصفاء 
وتثار  الكربى  الشيعية  املأساة  وصف  استعادة  خالل  من 
ويتكرر  احلزين  الوجدان  من  حالة  اىل  تدرجييًا  مشاعرهم 
الذكرى  حمرم  من  العارش  ليلة  حتى  ليلة  بعد  ليلة  املشهد 

السنوية الفعلية التي تشهد متثيل مرسحية اآلالم.. 
ويبدأ اليوم عند غروب الشمس بذهاب الرجال اىل اجلامع 
الرئيس حيث يبلغ املصلون وتالوة أحداث املأساة مستوى 
من العاطفة مل يتم بلوغه من قبل، وتتجمع النسوة يف الوقت 
نفسه عىل جانبي الطريق الذي متر فيه املواكب املهيبة التي تغادر 
اجلامع بعد انتهاء الصالة والتفجع والنوح.. وترتأس عصبة 
صغرية من القادة الدينيني املوكب تتبعها جمموعات الطمي 
الرشق(..  يف  للحزن  تعبريًا  يعد  الصدور  -)لطم  الصدور 
وتتألف جماميع الطمي الصدور يف مواكب حمرم من )20-

قائدهم  حتيط  دائرة  ويشكلون  اخلرص  حتى  عراة  فردًا,   )30

)عيل!  احلزن  ترنيمة  يقود  وحمرض  كمرشد  يترصف  الذي 
حسني!( واضعًا ذراعيه فوق رأسه ويف دقات إيقاعية يلطم 
صدره بكفيه وتتبع املجموعة إيقاعه ويلف كل رجل ذراعه 
وينحنون  يساره  عىل  الرجل  كتف  أو  خرص  حول  اليرسى 
أثناء اللطم والرتديد ويف أوقات مناسبة يلطمون صدورهم 
املجموعة  وتكرر  اليمنى  املفتوحة  بيدهيم  ممكنة  قوة  بأقىص 
ذلك بني )12-20( مرة قبل أن تتفرق وتتقدم اىل مكان آخر 
عىل بعد بضع ياردات لتعيد تشكيل الدائرة والرتتيل ولطم 
الصدور و هكذا يمّر عدد من جمموعات الطمي الصدور يف 
موكب ليظهر بعدهم جمموعات ضاربو السياط أو السالسل 
ويسري هؤالء يف خطوات بطيئة ويف صفوف مكتظة متشحني 
بالسواد كأهنم جالدون )لكن ألنفسهم(.. وتقطع مالبسهم 
كل  وحيمل  الكتف  أل��واح  ظهور  تتيح  بحيث  اخللف  من 
والكل  واحد،  قدم  بطول  سالسل  من  يتألف  سوطًا  منهم 
ترنيمتهم  نغم  عىل  ويتحركون  خشبي  بمقبض  تتصل  منها 
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املتواصلة واملتكررة )عيل! عيل! حسني! حسني( 
ويقوم هؤالء باتباع إيقاع مشابه إليقاع الطمي 
الصدور, ضاربني السالسل فوق أكتافهم ويقوم 
هؤالء باإلمساك باملقبض اليدوي للسوط بكلتا 
وهكذا  بالتناوب..  الكتفني  ورضب  اليدين, 

يميض املوكب املهيب بقسوته«.
يسطر   1931 ع��ام  كربالء  اىل  زي��ارت��ه  وبعد 
األديب املرصي )أمحد أمني( يف )حيايت - املكتبة 
العامة  »رأينا   :)2007 لبنان  بريوت  العرصية 
شديدًا  رضب��اً  صدورهم  يرضبون  كربالء  يف 
حتى ليدموا أجسامهم حزنًا عىل اإلمام ومنهم 
حديد..  من  بسالسل  ظهورهم  يرضبون  من 
من  معروفًا  كان  ما  نحو  عىل  تولولن  والنساء 

عمل الشيعة يف القاهرة اىل عهد قريب«. 

اعتاد زائرو كربالء املقدسة بعد االنتهاء من عزاء طويريج 
قليلة  ساعات  لقضاء  الذهاب  الظهرية  ساعات  عقب 
احلسينيات  او  الفنادق  او  اقربائهم  بيوت  يف  لالسرتاحة 
اىل  ذلك  بعد  التوجه  ثم  النهار،  وتعب  الليل  سهر  بعد 
الوالئم التي يقيمها اهايل كربالء او اصحاب احلسينيات 
البيوت  وبعض  العامة  املحالت  يف  كربالء  خارج  من 

اخلاصة.. 
يف عرص يوم عاشوراء ختتم املآتم وجمالس التعزية للعرشة 
شهر  من  الثانية  العرشة  جمالس  وتبدأ  املحرم  من  االوىل 
الكربالئية  والشخصيات  العلامء  بيوت  يف  االح��زان 
احلديث  والزال  الرشيفني..  الصحنني  ويف  واملساجد 
املحالت  مواكب  تبدأ  حيث  عاشوراء  يوم  عرص  عن 
القديمة(  كربالء  مدينة  تشكل  التي  القديمة  )املناطق 
ويبدأوها موكب حملة املخيم ويسمى بعزاء الشيخ يتقدمه 
املرور  بعد  بغداد  باب  حملة  عزاء  بعده  ثم  األسد(  )شبيه 
السالم(  )عليهام  احلسني  اخيه  وصحن  العباس  بصحن 
الروضتني  خدمة  وعزاء  املحالت  بقية  ثم  واملخيم-   –

ختام  هي  الشموع  حتمل  حزينة  بمواكب  الرشيفتني 
العزائية متوجهة صوب املخيم احلسيني ما عدا  املواكب 
عزاء حملة باب بغداد فانه يتم موكبه يف مقام كف العباس 
)عليه السالم( يف زقاق حملة باب اخلان، ومعظم الناس يف 

هذه االيام من عاشوراء يلبسون املالبس السود.
احلرام  املحرم  من  عرش  احلادي  ليلة  ان  بالذكر  وجدير 
تسمى )شامي غريبون( حيث تطفأ مجيع االنارة يف املدينة 
التكايا واالزقة  القديمة وحتول مجيع املصابيح اىل محر يف 
واملصاب  السالم(  )عليهم  البيت  بأهل  تأسيًا  والشوارع 
الكبري الذي أمَل باألمة مجعاء وألهنم اصبحوا غرباء يف هذه 
الليلة استعدادا للسبي يف صبيحة يوم احلادي عرش يوقد 
اهايل كربالء الشموع وجيوبون املدينة القديمة يف عزاءات 

الوداع.

مواكب أهالي كربالء 
مساء يوم العاشر

علي عبود ابو لحمة 
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دينية خمتلفة وشعائر وفعاليات  التاريخ طقوس  أمة عرب  لكل 
هذه  من  واهلدف  هبا،  اخلاصة  هويتها  تعكس  متنوعة  ثقافية 
االجتامعي  والتكامل  وامل��ادي  املعنوي  السمو  هو  الطقوس 
واجتامعها إلحياء شعائرها، مهام كان نوع الدين الذي ينتمون 
هي  اإلسالمية  واألم��ة  حييونه،  فيه  هم  مكان  أي  ويف  إليه 
يي شعائرها  التي حتخُ األخرى من ضمن هذه األديان الساموية 
وفعاليتها املختلفة وإظهار طقوسها الدينية يف املناسبات املهمة 

عىل طول السنة القمرية أو اهلجرية أو امليالدية ولذلك أتسمت 
لتجسيد  الثقايف  الفلكلوري  باخلط  وحديثًا  قدياًم  األمة  هذه 
اإلسالم  راية  لرفع  السامية  والعقيدة  والفداء  التضحية  معنى 
وإحياء  األوائ��ل  اإلسالمي  التاريخ  أبطال  قبل  من  عاليا 
ذكراهم وبطوالهتم وهم كثر, وخصوصًا ونحن يف شهر حمرم 
احلرام نستذكر ويستذكر معنا مسلمو العامل يف مرشقها ومغرهبا 
وسيد  كربالء  بطل  األح��رار  أيب  وشهادة  تضحية  ذكرى  يف 

التراث الحسيني 
وطقوسه في عاشوراء

محمد الموسوي
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)عليه  احلسني  اإلمام  عاشوراء  يف  احلق  وصوت  الشهداء 
السالم( الذي هنض ضد احلكم الفاسد يف زمانه، ومل يكن 
أراد  بل  اهلل(  )لعنهم  بن معاوية  يزيد  فقط ضد حكم  ثائرًا 
ضد  املستمر  وختوفها  سباهتا  من  اإلسالمية  األمة  هنوض 
تعاليم  املنحرفني عن  أبوه معاوية  يزيد وقبله  طاغية زماهنا 

الدين اإلسالمي.
بيته  ثلة من أهل  فقدم اإلمام احلسني )عليه السالم( ومعه 
يف  أرواحهم  كلهم  وأطفاهلم  ونساؤهم  وأصحابه  وأخوته 
سبيل اهلل سبحانه وتعاىل أوال ويف سبيل راية اإلسالم كي 
يعود الدين اإلسالمي بقوة بعد أن جاهر النبي األكرم حممد 
)صىل اهلل عليه وآله( يف نرش الدعوة اإلسالمية, فأنترص الدم 
بقيت هنضة وثورة اإلمام احلسني )عليه  نعم  السيف!,  عىل 
السالم( خالدة عىل مرِّ الزمان واىل اآلن جيل بعد جيل حييي 
مشارق  يف  السالم(  )عليه  بنهضة  املؤمنون  األليمة  ذكرها 
وِعربا  دروس��ا  دروسها  من  ونستلهم  ومغارهبا,  األرض 
يف  والتقيد  واإلستقالل  احلرية  أجل  من  النضال  عملية  يف 
عليه  اهلل  )صىل  حممد  اهلل  رسول  برسالة  املحمدية  العقيدة 

وآله(.
فكانت ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( خّلدها التاريخ 
ال��ذي يسريون مع اخل��ط األم��وي  أق��الم األع���ادي  رغ��م 
الكافر وامللعون من قبل اهلل تعاىل تلك الدولة التي حكمت 
فهذه  واملساواة،  والعدالة  احلرية  وغيبت  االسالمي  العامل 
والعباسيني  األمويني  حكم  قاموس  من  مفقودات  الثالث 
األمويني  منهج  يتبعون  الذين  اليوم  داع��ش  وعصابات 
بحرهبم ضد الدول العربية اليوم!, وإن يزيد )لعنه اهلل( أثناء 
اإلسالمية  الرشيعة  نظام  غري  املسلمني  رقاب  عىل  واليته 
بأكملها, واإلمام احلسني )عليه السالم( قام بدوره القيادي 
املسلمني  ليحرر  خليفة  وليس  للمسلمني  وإم��ام  كقائد 
ويصحح مسار اإلعالم املضلل آنذاك, فقال اإلمام احلسني 
ألخيه حممد بن أيب طالب امللقب ب�)ابن احلنفية( الذي أبقاه 

يف املدينة املنورة:
وإنام  ظاملًا،  وال  مفسدًا  وال  بطرًا  وال  أرشًا  أخرج  مل  )إين 
خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي رسول اهلل أريد أن 
خالدة  وصية  فكانت  املنكر..(,  عن  وأهني  باملعروف  أمر 
والظلم  الباطل  ضد  املباركة  هنضته  يف  رصاح��ة  وتعطي 
الدين  ضد  املنحرف  اإلعالم  وضد  باملسلمني  حلق  الذي 
اإلمام  وقول  السالم(,  )عليهم  البيت  آل  وضد  اإلسالمي 

اإلمام  من  أراد  الذي  املنورة  املدينة  ألمري  املشهور  احلسني 
احلسني أن يبايع يزيد فقال اإلمام :)أهيا األمري ... إنا أهل 
بيت النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة ومهبط الرمحة، 
للخمر  شارب  فاسق  رجل  ويزيد  يتم،  وبنا  اهلل  فتح  بنا 
ملثله(,  يبايع  ال  فمثيل  الفسق،  ومعلن  الربيئة  النفس  وقاتل 
كحاكم  اهلل(  )لعنه  يزيد  صفات  عن  واضحة  صورة  فهذه 

عىل رقاب املسلمني.
املثىل  الطريقة  هي  وم��ا  احلاكم  ه��ذا  تغري  يكون  فكيف 
تساؤالت  السامية؟  اإلسالمية  العقيدة  أجل  من  للتضحية 
كثرية كانت بدون إجابة، لكن كان الرد قاسيًا عىل وايل املدينة 
املنورة وعىل يزيد بالذات عندما أرسل يزيد رسائل اىل قادة 
املسلمني يف الواليات التابعة للدولة اإلسالمية ومن ضمن 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  إسم  ذكر  كان  القادة  هؤالء 
قبل  من  وتقديرا  واحرتاما  منزلًة  هاشم  بني  أكرب  كان  ألنه 
املسلمني كافة من ناحية, ومن ناحية أخرى إن اإلمام احلسني 
كان أمرا إهليا بأنه الويص الثالث من قبل رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله(، والصلة بني عامل املادة وعامل املثال والفضل.

طقوس  اىل  تتحول  أن  بد  ال  عاشوراء  شعائر  إحياء  فإن 
اجلهلة  سرية  لتصحيح  وإصالحية  وسلوكية  وتربوية  دينية 
ذاهتا  اىل  اإلسالمية  األم��ة  وتعيد  واإلرهابيني  والظلمة 
ذكرى  جمرد  تكون  ال  بحيث  املغتصبة,  وهويتها  الضائعة 
من  االستفادة  بل  وينتهي  فقط  لعاشوراء  نحزن  عابرة 
معاين  كل  احلسيني  الرتاث  من  ونستفاد  والعرب  الدروس 
نظام  يف  واملساواة  والعدالة  والسيادة  واالستقالل  احلرية 

الدولة الذي فيها أي مسلم حيب احلرية والتحرر.
لذا فإن هذا اإلرث الثقايف يمكن التفاعل معه بمقدار ذوبان 
األجيال فيه، وسيأيت جيل حيول هذه الشعائر أو الطقوس 
اىل حضارة شاخمة هتتدي هبا األمم وليس العكس أي تأخذ 
التقليد لثقافات األمم يف كل وجوهها. فيجب أن نعود اىل 
أصلنا اإلسالمي وأن نواكب تقدم احلضارات املوجودة يف 
الوحيدة  احلضارة  هي  اإلسالمية  احلضارة  أن  ولو  العامل، 
الرباقة  اإلسالمية  وثقافتها  بأصالتها  العامل  يف  املتجددة 
األرض!,  بقاع  كل  يف  والعلمية  الدينية  مرجعياهتا  وبقيادة 
اجلدد  اخل��وارج  قبل  من  عليها  التشويش  حم��اوالت  رغم 
واخلارجني عن الرشيعة وصاحبي األفكار اهلدامة لإلسالم 

من عصابات داعش اإلرهابية ومن لف لفهم.  
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يف  واسعا  صدى  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  لثورة  كان 
مجيع انحاء العامل ولدى خمتلف رشائح املجتمع وكان من هذه 
الرشائح جمموعة من مفكري اديان العامل املتنورين ويف مقالنا 
الساموية  العامل  اديان  هذا سنتحدث عن جمموعة من مفكري 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  يف  قالوه  فيام  الساموية  وغري 

وهنضته املباركة.
المفكر اليهودي يوسف دانا 

السالم(  )عليه  احلسني  االمام  عن  دانا  يوسف  قاله  ما  ينقل 
)عليه  احلسني  يف  )قالوا  يف  الكربايس  صادق  حممد  الدكتور 
احلسني  االمام  »ان  نصه:  ما   )– – ص419  – ج1  السالم( 
االول  الطراز  من  شهيدًا  جعلته  البشعة  الطريقة  هبذه  مقتله 
لدرجة انه اصبح بمثابة شفيع للمؤمنني يوم القيامة وبناًء عليه 
فأن ذكر حادثة استشهاده متثل قيمة روحانية ذات معنى كبري«.

المفكر المسيحي سليمان كتابي
)االم��ام  كتابه  يف  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  عن  يقول 

احلسني )عليه السالم( – يف حلة الربفري –ص16( ما نصه: »مل 
تكن مسرية احلسني )عليه السالم( غري ثورة يف الروح مل ترض 
بسيادة البغي واجلهل والغباء، باألمس كان اخوه احلسن )عليه 
السالم(  )عليه  احلسني  اليوم  هو  وها  بيضاء،  قدوة  السالم( 
واحد  مصدر  من  مشتق  القدوتني  وكال  محراء،  بقدوة  يقوم 
هو املصدر االكرب من اجل بناء املجتمع بناًء تتعزز يف تطويره 
وتتنوع كل السبل، وهكذا قال جده وابوه يف حقيقة الرسالة، 
يف  اهلاجعة  اإلمامة  له  قالت  وهكذا  الوصية،  قالت  وهكذا 

ضمريه املفرس يف الترصف االمحر«.
المفكر االسالمي الدكتور عباس محمود العقاد

يقول عن االمام احلسني )عليه السالم( يف )أبو الشهداء احلسني 
بن عيل )عليه السالم( – ص19( ما نصه: »انترص احلسني بن 
غريه  من  االنسانية  النفس  يف  ما  بأرشف  السالم(  )عليه  عيل 
ما يف  بأرذل  يزيد  وانترص  واملدارة،  للنفاق  وكراهًة  احلق  عىل 

اإلنسانية من جشع ومراء وخنوع لصغار املتع واالهواء« .

االمام الحسين    
ومفكرو أديان العالم
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املفكر الصابئي ستار احللو
يقول عن االمام احلسني )عليه السالم( كام ورد يف )االمام 
احلسني )عليه السالم( ومفكري اديان العامل – ص152 – 
سعيد رشيد زميزم( ما نصه: »احلديث عن استشهاد االمام 
احلسني الذي استشهد من اجل احقاق احلق والوقوف بوجه 
الظلم واالستبداد هلو حمط اعتزاز املؤمنني مجيعًا ال املسلمني 
فحسب، فالقيم التي نادت هبا االديان الساموية والتي محلتها 
دفعت  التي  ذاهتا  القيم  وهي  وااليامن  احلق  قيم  هي  لتفهم 

احلسني عليه السالم واهل بيته نحو كربالء (( .
المفكر البوذي الداالي الما

يقول عن االمام احلسني )عليه السالم( كام ورد يف )االمام 
احلسني )عليه السالم( - شاغل الدنيا – ج2 – ص110 – 
سعيد رشيد زميزم(( ما نصه: »اذا كانت لدينا نحن البوذيون 
شخصيات مثل االمام عيل واالمام احلسني )عليهام السالم( 
العامل  يف  يبقى  لن  فأنه  وكربالء،  البالغة  هنج  لنا  كان  واذا 
الشخصيتني  هباتني  نفتخر  نحن  البوذية،  ويعتنق  اال  احد 

االسالميتني« .
المفكر الهندوسي جواهر نهرو

يقول عن االمام احلسني )عليه السالم( كام ذكره انور راجي 
هيقا يف )فاجعة كربالء يف الضمري العاملي احلديث – ج1 – 
ص164(، ما نصه: »فاجعة كربالء هي واحده من الوقائع 
االنساين،  العامل  يف  النفوذ  من  متكنت  التي  البارزة  التأريية 
الذين  الزال  انه  اال  كربالء  واقعة  عىل  ق��رون  ميض  رغم 

باحلسني  يتأسون  وآالمها  كربالء  مصاب  بمثل  يصابون 
ويتوقد يف قلوهبم نور حمبته احلسني وانصاره«.

المفكر االيزيدي خدر سليمان البير
الدكتور  ذكره  كام  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  عن  يقول 
 – ج1   – احلسني  يف  )ق��ال��وا  يف  الكربايس  ص��ادق  حممد 
ص358( ما نصه: »ان االمام الشهيد احلسني بن عيل )عليه 
رفد  وقد  واهل��وان  وال��ذل  الظلم  لرفض  رمز  هو  السالم( 
االنسانية مجعاء دروسًا خالده ستبقى ابد الدهر، اهنا تتجدد 

سنويًا بتجدد احلياة«.
المفكر السيخي جاغد دو كواه

يقول عن االمام احلسني )عليه السالم(  ما نصه:
املستقاة  السالم( والدروس  »ان حياة االمام احلسني )عليه 
مها هي مرآة تعكس للعامل حقيقة منها  بأن اهلل وهبنا احلياة 
نناضل ونصرب  ذلك  والسالم، ويف سبيل  األمن  نقيم  حتى 
فرسالة  رحب،  بصدر  ونتلقاها  املعاناة  نتفهم  ان  وعلينا 
التي  الكلامت  ليست  اليوم  السالم(  )عليه  احلسني  االمام 

حتدث هبا فقط ولكنها الفصل الذي نغفله«.. 
مفكري  من  جمموعة  لسان  عىل  قيل  مما  كثري  من  قليل  هذا 
العامل الساموية وغري الساموية وهنا ال يمكن االشارة  اديان 
بأن كاتب هذه السطور قد وفق يف انجاز كتاب ضخم ضمن 
اديان  مفكري  اشهر  من  كبرية  ملجموعة  االقوال  عرشات 
ومفكري  السالم(  )عليه  احلسني  )االمام  عنوان  محل  العامل 

اديان العامل(.
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يستنفر الجهود إلحياء ذكرى عاشوراء 
المخيم الحسيني المشرف

قسم  يستعد  الحرام  محرم  شهر  حلول  ومع  عام  كل  في 
المقدسة  الحسينية  للعتبة  التابع  المشرف  الحسيني  المخيم 
طاقاته وامكاناته لتقديم افضل الخدمات للزائرين الكرام إحياًء 
العباس  الفضل  ابي  واخيه  الحسين  االمام  عاشوراء  لذكرى 
وانصاره )عليهم السالم( مواسين بتلك الخدمة السيدة زينب 
عاشوراء  ي��وم  في  عليها  ج��رى  لما  ال��س��الم(  )عليها  الكبرى 
وسائر السبايا، وعن استنفار القسم وخدماته وجهود المبذولة 

السيد حيدر محمد علي حدثنا عنها السيد حيدر محمد علي رئيس القسم.

تقرير: �سياء االأ�سدي- ح�سنني الزكروطي  - ت�سوير: وحدة الت�سوير  
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واستعدادات  جهود  املرشف  احلسيني  »للمخيم  عيل:  وقال 
تلك  وتتنوع  صورة  بأفضل  تقديمها  اىل  فيه  العاملون  يسعى 
وكذلك  للمقام  واخلارج  الداخل  يف  السواد  نرش  اىل  اجلهود 
نرش االعالم وتبديل اعالم القبب من االمحر اىل االسود اضافة 
وجماميع  احلسينية  واهليئات  للمواكب  الصوتيات  حتضري  اىل 
الزوار الذين حييون االيام والليايل العاشورائية وهذه االجواء 
مستمرة طيلة شهري حمرم احلرام وصفر اخلري مع اقامة حمافل 

قرآنية واحياء املراسيم بالدعاء والصالة ».
واضاف:  »للقسم جهود ايضًا يف مراسيم حرق اخليام التي يتم 
اجراؤها يف يوم العارش من شهر حمرم احلرام بالتزامن مع عزاء 
تتم  االحياء(  )كراج  ساحة  يف  تقام  والتي  طويريج(  )ركضة 
من خالل ترتيب املنطقة وتوفري الصوتيات للمكان بالتعاون 
مع هيأة )حرق اخليام(، هذا فضاًل عن استقبال عزاء )شامي 
كربالء  يف  العزائية  اهليئات  من  العديد  تنظمه  الذي  غريبون( 
امورهم  بتسهيل  نقوم  حيث  اليوم  نفس  يف  ويقام  املقدسة 
الستقبال  الثالثة  املنابر  وهتيئة  وخروجهم  دخوهلم  وتنظيم 
اهليئات واملواكب الذين يقيمون هذا العزاء األليم داخل املخيم 
احلسيني«، مشريًا بالقول »اننا نستقبل ايضًا عزاء النساء يف يوم 
الثالث عرش من شهر املحرم يوم دفن االجساد لإلمام احلسني 
)عليه السالم( واصحابه الكرام حيث تقام مراسيم العزاء يف 
املخيم احلسيني بعدها يكون خروج للعزاء للتوجه اىل العتبة 
احلسينية املقدسة والعتبة العباسية ويكون هناك استنفار إلحياء 

هذه املراسيم«.

منوهًا عن »االستعدادات هلذه االنشطة تكون مبكرة من كل 
سنة لتقديم افضل اخلدمات وتتم من خالل عقد العديد من 
االجتامعات لتوجيه املنتسبني برضورة التقّيد باألوامر االدارية 
وااللتزام بمساعدة الزائرين وتنظيم حركة الزائرين وعمل كل 

ما يريده الزائر«.
اقسام  احد  هو  املرشف  احلسيني  املخيم  ان  بالذكر  وجدير 
من  الثاين  اىل  تشييده  يعود  وتارييًا  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
شهر حمرم احلرام لعام )61ه�(، وبعد استشهاد االمام احلسني 
)عليه السالم( يف يوم العارش من شهر حمرم عىل يد جيش يزيد 
بن معاوية بقيادة عمر بن سعد )لعنهم اهلل(، حيث قام اجليش 
ما  وبحسب  سعد(،  بن  )عمر  قائدهم  من  بأمر  اخليام  بحرق 
االستاذ  وامل��ؤرخ  الباحث  عن  احلسيني(  )املنرب  جملة  ذكرته 
واقعة  بعد  اي  )66ه���(  عام  يف  ان  الصاحلي(  احلسني  )عبد 
عبيدة  بن  املختار  قبل  من  بناؤه  تم  سنوات  بخمِس  الطف 
بنائه  بعد  االشرت  مالك  بن  ابراهيم  مساعده  بواسطة  الثقفي 
ان  الصاحلي  لألستاذ  ايضا  وورد  الرشيف،  احلسيني  للمرقد 
العلوي  الصغري  الداعي  قبل  من  بناؤه  تم  )288ه���(  عام  يف 
بناء يعود  اقدم  ان  تارييا يقول  الثابت  ان  امري طربستان، كام 
الصويف  الزعيم  يد  عىل  وك��ان  للهجرة،  العارش  القرن  اىل 
الدده،  املؤمن  عبد  السيد  وهو  آنذاك  كربالء  يف  )البكتايش( 
بن  العابد  حممد  بن  املجاب  ابراهيم  السيد  ساللة  من  وهو 

االمام موسى الكاظم )عليه السالم(.
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)عليهم  البيت  أه��ل  أتباع  أحيى  العامل،  دول  خمتلف  يف 
السالم( شهر حمّرم احلرام، الستذكار الفاجعة األليمة التي 
حّلت باإلمام احلسني وأهل بيته وأصحابه )عليهم السالم(، 

بإقامة الشعائر الدينية املباركة.
العراق وخارجه،  الرشيفة يف  واملزارات  العتبات  وشهدت 
بقدوم  إيذانًا  الرشيفة،  القبب  عىل  السود  العزاء  راية  رفع 

شهر األحزان احلسينية.
التابعة  واحلسينيات  واملساجد  الشيعية  املراكز  أعلنت  كام 
وبريطانيا  وأسرتاليا  )فرنسا  يف  املقيمة  الشيعية  للجاليات 
اخلاصة  العزائية  براجمها  عن  إفريقيا(  وجنوب  وأمريكا 
املحارضات  إقامة  بني  توّزعت  والتي  العظيمة،  باملناسبة 
الدينية احلضورية واإللكرتونية واملجالس العزائية وشعائر 
اللطم والزنجيل، إلظهار احلزن واجلزع عىل ظالمات أهل 

البيت )عليهم السالم(.

وهذه هي السنة الثانية التي يتم فيها إحياء عاشوراء اإلمام 
احلسني )عليه السالم( يف ظل ظروف صحية صعبة متّثلت 
املحبون واملوالون  بانتشار وباء كورونا، ومع ذلك حرَص 
ب��اإلج��راءات  اإلل��ت��زام  مع  األليمة،  املناسبة  إحياء  عىل 

الصحية.
إرشادات  الداخلية  وزارة  أصدرت  باكستان  أقاليم  ففي 
وزارة  بحثت  كام  احل��رام،  حمرم  وجمالس  ملواكب  جديدة 
الصحة التطعيم املتنقل للمعّزين، ودعت إىل عقد املجالس 

يف األماكن املفتوحة فقط.
كام وأعلنت احلكومة الباكستانية عن تسيري رحالت طريان 
مطارات  من  تنطلق  األليمة،  عاشوراء  بمناسبة  خاصة 
النجف  مطار  إىل  آباد  إسالم  والعاصمة  والهور  كراتيش 
األرشف، والتي ابتدأت من يوم األربعاء )11 آب 2021( 

وملا بعد املناسبة العظيمة.

 صوت الحسين الخالد 
ُ

العالم أجمع يسمع

وينهل من فكره العظيم 

كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء
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أما يف أفغانستان، ورغم أجواء احلرب اإلرهابية املسيطرة 
إقامة  عن  الطاهرة  العرتة  حمبي  تثِن  مل  فإهنا  البالد،  عىل 
ونرش  وال���رسادق،  املواكب  ونصب  العزائية،  جمالسهم 

الرايات احلسينية يف الشوارع وعىل أسطح املنازل.
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  حمبي  نشاط  كان  إيران،  ويف 
العام  العزاء يف  مراسيم  اقترص  ففي حني  وحاشدًا،  فاعاًل 
عدد  وزي���ارة  اإللكرتونية  املجالس  إقامة  عىل  امل��ايض 
حمدود للمزارات الرشيفة، فهذا العام، استعّدت احلكومة 
املراسيم  إلحياء  الالزمة  اخلطط  لوضع  مبّكرًا  اإليرانية 
عن  فضاًل  للمعّزين،  الصحية  األج��واء  وتأمني  العزائية 
تسيري رحالت الطريان إىل العراق لزيارة العتبات املقّدسة، 

برشط اإللتزام باإلجراءات الوقائية.
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  أنصار  موكب  استمرهَّ  كام 
األق��دام،  عىل  مشيًا  بمسريهتم  اإليرانيني،  املواطنني  من 
التي انطلقت قبل أكثر من ثالثة أسابيع من رضيح اإلمام 
مشهد  مدينة  يف  السالم(  )عليه  الرضا  عيل  النفوس  أنيس 
أربعينية  زيارة  بإحياء  للمشاركة  العراق،  باجتاه  املقّدسة، 
حيث  املقدسة،  كربالء  يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
افتتح  فيام  يومًا(،   75( يقارب  ما  هذه  رحلتهم  تستغرق 
ونصبوا  بيوهتم  طريقهم  عىل  الواقعة  واملدى  القرى  أهايل 

مواكبهم الستقباهلم وتقديم اخلدمات هلم.

ويف سوريا، اتشح الرضحيان الطاهران للسيدتني العظيمتني 
واستبدال  بالسواد،  السالم(  )عليهام  ورقية  العقيلة  زينب 
تعظياًم  السوداء،  إىل  احلمراء  من  الرشيفتني  القبتني  راية 
ومواساًة آلالم وأحزان هاتني السيدتني العظيمتني وما مّر 

عليهام من املصاب األليم.
ريف  يف  السالم(  )عليها  زينب  السّيدة  منطقة  وشهدت 
باملواكب  واخل���روج  اخلدمية  امل��واك��ب  نصب  دم��ش��ق، 
عن  املتطّوعني  الشباب  من  جمموعة  أعلن  فيام  العزائية، 
موكبًا  ينصب  من  لكل  والعينية  املالية  املساعدة  تقديم 
خدميًا قرب الرضيح الزينبي املطّهر، تشجيعًا منهم إلحياء 

املناسبة األليمة.
)عليهم  البيت  أه��ل  شيعة  ح��رص  اجلرحية،  اليمن  ويف 
الدينية،  واملجالس  العزائية  املواكب  إقامة  عىل  السالم( 
للتعريف  والثقافية،  الفكرية  الندوات  إقامة  عن  فضاًل 

بالقضية احلسينية العظيمة.
املناسبة  إحياء  ترّكز  فقد  والسعودية،  البحرين  يف  أم��ا 
املعزين  إىل  وبّثها  العزائية  املجالس  إقامة  عىل  العاشورائية 
عرب وسائل التواصل االجتامعي واملواقع اإللكرتونية، مع 
حضور عدد حمدود من املعزين داخل احلسينيات واملساجد 
هبا  متّر  التي  الصعبة  الظروف  ظل  يف  املناسبة،  إلحياء 

اململكتان.
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حمورين،  يف  عاشوراء  ثورة  يف  النساء  عن  احلديثخُ  يمكنخُ 
بدورهّن.  يتعّلق  واآلخ��ر  وأسامؤهّن،  عددهّن  أحدمها: 
بنات  من  بعضهن  كان  عاشوراء  شهدن  اللوايت  والنساء 
عيل )عليه السالم(، والبعض اآلخر من غريهن سواء من 
الناس. وبنات عيل )عليه السالم( بني هاشم أم من سائر 

فاطمة،  كلثوم،  أم  زينب،  هن:  عاشوراء  شهدن  ال��اليت 
صفية، رقية، وأّم هانئ. وبنات اإلمام احلسني هن: فاطمة 
الرباب،  هن:  كربالء  شهدن  ال��اليت  والنساء  وسكينة. 
فّضة  عقيل،  بن  مسلم  بنت  احلسن،  ابن  حمسن  أّم  عاتكة، 
النوبية، وجارية اإلمام احلسني )عليه السالم(، وأّم وهب 
بن عبد اهلل. خرجت مخس نساء من خميم احلسني إىل العدو، 
وهن: جارية مسلم بن عوسجة، وأّم وهب زوجة عبد اهلل 

الكلبي، وأّم عبد اهلل الكلبي، وزينب الكربى.

المرأة التي استشهدت في عاشوراء
اهلل  عبد  زوجة  قاسطية،  نمريية  امرأة  وهي  وهب،  أم  هي 
إليه وجلست عند رأسه  الكلبي، ملا سقط مشت  بن عمري 
بعمود  الشمر  هناك موىل  فقتلها  الشهادة،  اهلل  من  وطلبت 
يوم عاشوراء من فرط  امرأتان  قاتلت  رضهبا عىل رأسها. 
عمر،  بن  اهلل  عبد  أّم  ومها:  احلسني  عن  دفاعًا  االنفعال، 

إىل  وسارت  ولدها  مقتل  بعد  اخليمة  عمود  أخذت  التي 
أّم  هي:  واألخ��رى  اخليمة،  إىل  اإلم��ام  فأعادها  األع��داء 
عمرو بن جنادة التي أخذت رأس ولدها بعد مقتله وقتلت 
وهجمت  وارجتزت  سيفًا  أخذت  ثم  القوم.  من  رجاًل  به 
وانضّمت  اخليام.  إىل  أعادها  اإلم��ام  أن  إاّل  األع��داء  عىل 
احلسني  قافلة  إىل  القني(  بن  زهري  عمر)زوجة  بنت  اليهم  
االلتحاق  عىل  زوجها  شّجعت  التي  وهي  زوجها،  برفقة 
امرئ  بنت  ال��رب��اب  أيضًا  كربالء  شهدت  و  باحلسني. 
أّم سكينة وعبد اهلل.  الكلبي، زوجة احلسني، وهي  القيس 
وكانت  وائل،  بن  بكر  قبيلة  من  امرأة  أيضًا  هناك  وكانت 
لكنها  سعد،  بن  عمر  جيش  يف  زوجها  مع  أمرها  بداية  يف 
ملا رأت هجوم جيش الكوفة عىل خيام العيال محلت سيفًا 
آل بكر بن وائل لنرصهتا. كان  وجاءت إىل اخليام وندبت 
ضمن سبايا أهل البيت زينب الكربى وأّم كلثوم بنات أمري 
منهن  واحدة  كّل  وألقت  احلسني،  بنت  وفاطمة  املؤمنني، 
خطبة بالكوفة. وكان جمموع هذه النساء إضافة إىل األطفال 
يؤلف قافلة سبايا أهل البيت، الذين فّروا بعد مقتل احلسني 
يف  وسيقوا  عليهم  قبض  ثم  اخليام،  عىل  األعداء  وهجوم 

قافلة السبايا إىل الكوفة ومنها إىل الشام.

عاشوراُء ودور المرأة في كربالء
الشيخ جواد محدثي
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قتلوا  هم  قال  عاشوراء.  عن  حيدثني  أيب  كان  طفلة،  كنتخُ 
قلت  قلب.  كل  يف  اهلل  فثبته  ذكره  يمحو  ان  أرادوا  احلسني 
منها  االمام ختاف  خيام  قال: ألهنا  اخليام؟  يشعلون  ملاذا  له: 
يقتلوا  مل  لو  م��اذا  قلت:  والطواغيت.  والعروش  القصور 
احلسني هذا العام، أال يأيت عاشوراء؟. قال: ان عاشوراء أكرب 
من الزمان، ربام يمر عاشوراء بال عام بال سنة.. ومن يومها 

أيب    : له  قلت   حمدد.  ومكان  زمان  بال  عاشوراء  ان  ادركت 
نحن  هلل  احلمد  وقال:  يل  ابتسم  وطن،  نريد  ينادون  الشباب 
عندنا احلسني، ويف زماننا كانت السامء غيث عاشوراء لتغسل 
شهيد،  كل  بنبض  ويكرب  جديد  عاشوراء  فينمو  القلوب 
انت، فكنت  يوما كوين  اذا غاب عاشوراء  قال:  ويف وصيته 
القلب  او حرض ألين امحل يف  ان غاب عاشوراء  عاشورائية 

حسني، عاشوراء اليوم  رمحك اهلل يا أيب.

َأْولَِياءخُ  ْم  هخُ َبْعضخُ َوامْلخُْؤِمَناتخُ  وَن  {َوامْلخُْؤِمنخُ وتعاىل:  سبحانه  اهلل  قاَل 
اَلَة  الصهَّ وَن  ِقيمخُ َويخُ امْلخُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  وِف  بِامْلَْعرخُ وَن  رخُ َيْأمخُ َبْعٍض 
مخُ اهلل إِنهَّ اهلل  هخُ مَحخُ وَلئَِك َسرَيْ وَلهخُ أخُ وَن اهلل َوَرسخُ ِطيعخُ َكاَة َويخُ وَن الزهَّ ْؤتخُ َويخُ

َعِزيٌز َحِكيٌم }.
ننه، وهي أن األهداف  يقّرر اهلل وتعاىل يف هذه اآلية واحدًة من سخُ
تتحقق  لن  إليها،  ودعت  الساموية  الرساالت  هبا  جاءت  التي 
بتعاوهنم  بل  فقط،  املؤمنات  بجهود  أو  فقط  املؤمنني  بجهود 
اليوم  هذه  نعيش  التي  وعاشوراء  وطاقاهتم.  جهودهم  وتكامل 
ذكراها، كانت مظهرًا هلذا التعاون، فقد كانت املرأة فيها حارضًة 
سامهت  التي  العنارص  أهّم  من  إّن  قيل  حتى  الرجل،  جانب  إىل 
يف خلود عاشوراء ويف استمرارها وبقائها هو وجود املرأة، فهذا 

الوجود ساهم يف الزخم العاطفي الذي أطلقته كربالء.
ليشمل  مجهورها  يتوّسع  وأن  متتّد  أن  هلا  ك��ان  ما  وع��اش��وراء 
اإلنسانية، لو مل يكن هذا البعد العاطفي حارضًا فيها بقّوة، وهذا 
فللمرأة  كربالء،  يف  للمرأة  الوحيد  احلضور  هو  هذا  أّن  يعني  ال 
حضورها الفاعل يف قلب املعركة، حينام كانت حتّفز وتبعث اهلمم 
يف  املشاركة  إىل  الّنساء  ببعض  األم��ر  وصل  وقد  األزر،  وتشّد 
املعركة وحتى االستشهاد.. لقد ظهرت املرأة يف عاشوراء كرشيك 
وحضور  إنجازاهتا..  عىل  احلفاظ  ويف  الّثورة  هنوض  يف  أساس 
أمرًا طارئًا، بل كان قرارًا اختذه  أو  املرأة يف كربالء مل يأت صدفًة 
أمر  املرأة  أّن حضور  بناًء عىل وعيه  السالم(  اإلمام احلسني)عليه 
أساس، وهو أيضًا جاء رغبًة من املرأة واختيارًا منها.. فاألهداف 
كربالء،  إىل  املدينة  وترك  السالم(  احلسني)عليه  ثار  ألجلها  التي 

كانت حارضًة لدى نساء كربالء.

 ف���ي ع���اش���وراَء 
ُ
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فاملرأةخُ التي حترضخُ العزاء عليها استحضار 
القيم واملبادئ التي من أجلها بذل صاحب 
املناسبة حياته رخيصة، ومن أجلها ضّحى 
بكل غاٍل ونفيس، ومن تلك القضايا املهمة 
وعفتها.  وحجاهبا  بدينها  املرأة  متسك  ان 
ال  مغايرة-  صورة  يف  النساء  حضور  إن 
سمح اهلل - قد يؤدي إىل الوقوع يف احلرام، 
ولو بالنظر إىل ما حرم اهلل النظر إليه منهن, 
وقد يتامدى األمر فتتكون بعض العالقات 
املحرمة. من زاوية أخرى فإن من العفة أن 
تكون رقابة اإلنسان لعينه شديدة وحمكمة 
للرجل  ينبغي  فال  األماكن،  هذه  مثل  يف 
مع  ش��اء  حيث  بنظره  يرمي  أن  امل��ع��ّزي 
يف  مشاركات  أو  مشاهدات  نساء  وجود 
للمرأة  ينبغي  ال  وكذلك  العزاء،  مواكب 
أن جتول بنظرها يف صفوف الرجال بتمّعن 
قال:  أنه  النبي   عن  ورد  فقد  وتفّحص، 
إبليس،  سهام  من  مسموم  سهم  »النظرة 
إيامنًا جيد  أعطاه  اهلل  من  تركها خوفًا  فمن 
حالوته يف قلبه«. ومثله يف الكايف، عن أيب 
عبداهلل الصادق أنه قال: »النظر سهم من 

سهام إبليس مسموم«.
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ارتفع  اإلنسانية،  تاريخ  يف  شهادٍة  أبلِغ  رسالُة  عاشوراء  يوم 
بمأساِة اإلمام الذبيح إىل مستوى البطولة الفذة، وعاشوراء فيه 
كرامة املصلني وعزة املسلمني، وعامد األمة وحياهتا، وعاشوراء 
فيه قدوة خلالصنا من نري الظامل، تعلمنا فضَل املوت الكريم عىل 

احلياة الذليلة.

يف االنتظار

علقمي  الهثة،  خطًى  عليها  الهبة،  رم��ال 
يعْد  مل  ساٍق  قربة  والندم،  احلرسة  بفعل  جّف 
بعدخُ حياًء، عطش كريم ال مقطوع وال ممنوع، 
صهيل ميمون كبا عىل وجهه أملًا، خنرص مبتور 
كفان  مهيب،  رأس  به  س��ار  رم��ح  إىل  يشري 
قطيعان ينسجان خيوط الشمس ليصنعا أظلة 
النقيع،  سهمه  يداعب  ذبيح  رضيع  وارف��ة، 
نحر يط بدٍم قاٍن ملحمة فداء، سبية يسوقها 

جلواز إىل بالط الالدولة.
ال يشء غري الصمت والذهول، كأهنا صفحة 
فارغة من كتاب ناصع البياض.. جرح ينزف 
وأرحام  أصالب  بني  متقلبًا  هابيل،  منذ  نورًا 

فائقة النقاء.. 
يف  يقبع  يتيم  بالتهامها  حيلم  خبز  كرسة  القمر 
هو  املاء  اإلمارة..  قرص  جوار  إىل  باردة  خربة 
عىل  أحد  ال  الالعود..  وطريق  املفقود  األمل 
غري  وجهًا  يعرف  دمًا  املتغضن  الصعيد  هذا 
قبل  اخليام  من  بالقرب  حيدث  يشء  ال  اهلل، 
اللحظة، ال  بعد هذه  يبكي  اشتعاهلا، ال طفل 

أم ترنو إىل وليدها ال تعرف عبد اهلل.     
األرض كربالء، والوقت عاشوراء، والصمت 

موت رحيم..

ــــــــس  ــــــــ� ــــــــط ع

جمربة  عاشوراء  زيارة  »إن  رسه(  )قدس  التربيزي  جواد  املريزا  يقول 
العلامء قد وصلوا اىل  الزيارة، وأعلموا أن كثريا من  فداوموا عىل هذه 
)عليه  احلسني  اهلل  عبد  بأيب  والتوسل  الترضع  بواسطة  عالية  درجات 
بزيارة عاشوراء، فال هتملوا زيارة عاشوراء  الترضع  السالم( وخاصة 
لذة  حالوة  يذوقوا  مل  الذين  واملشككني  املنحرفني  بأقوال  تعتنوا  وال 
الدعاء هبا والترضع هلل فليس هلم من عمل إال إثارة الشبهات والفتن«.

الدميومة على زيارة عا�سوراء

عا�سوراء
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اق�سي عليه بزيارة عا�سوراء

احلث على العلم والتعلم

مع  البعاج  عيل  السيد  اهلل  آلية  حديث  يف   
بعض طلبة العلم جاء فيه مضمونًا:

أولئك  ج��ه��ود  أم���ام  خجلني  لنقف  إّن���ا 
من  ق��دم��وه  م��ا  ع��ىل  أعالمنا  م��ن  العظام 
فمثل  إنشغاالهتم  رغم  ثمينة  علمية  جهود 
ملتزمًا  كان  الذي  قدس  األنصاري  الشيخ 
القرآن وزيارة عاشوراء كاملة  بقراءة  يوميًا 
ومع  الكبرية،  اجلامعة  وزي���ارة  بأعامهلا، 
ذلك جتده قد قدم ما قدم ، فهم يستثمرون 

أوقاهتم أمثل إستثامر .
ووجه حديثه لبعض الطلبة الشباب ونصح 
لطلب  والتفرغ  الشباب  مرحلة  باستثامر 
املشاغل  تكثر  أن  قبل  املستطاع  قدر  العلم 

بتقادم العمر ..

يقول الشهيد العالمة الشيخ حممد تقي اجلواهري: سمعت سيدنا 
ابا القاسم اخلوئي يقول: إن خال أوالده كان يدرس يف اهلند، وملا 

عاد وجدته أكثر تدينًا فسألته عن السبب، فقال:
وبينه  وبيني  به،  متأثر  وأنا  جدًا  متدّين  باجلامعة  أستاذ  »عندنا 

موّدة، وحكى عنه هذه القّصة«.
قبل  يومئذ حمتّلة من  بريطاين، واهلند  اجلامعة  رئيس  »إّن   : فقال 
فنّزل  والرئيس،  االستاذ صاحبي  بريطانيا، وحدثت مشاّدة بني 
الرئيس درجته، فتأثرت من ذلك، ثم إيّن رأيت األستاذ صاحبي 
أقيض  عاشوراء  بزيارة  إيّن  يل:  فقال  حدث،  مما  بتأملي  وأخربته 
من  رضب  كالمه  بأّن  بكالمه  معتقد  وأنا  عنه  فانرصفت  عليه! 
اهلذيان، كيف يقيض عليه والبلد بيد االنكليز والعميد انكليزي!! 

ومضت أيام وإذا برئيس اجلامعة يخُفصل هنائيًا من اخلدمة«.
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�سورة نادرة لعزاء 
رك�سة طويريج يوم 
عا�سوراء يف �سنوات 

ال�سبعينات من القرن 
املا�سي.




