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عظم������ُة الح������وراء زينب س������ام اهلل عليها تكمن في ش������ّدة 
ش������كيمتها وصابتها وصبرها المذه������ل في مواجهة أهوال 
واقعة الطف، ومن ثم ما أعقب ذلك من المآس������ي الجسيمة 
في رحلة الس������بي األليمة من كرباء صوب الش������ام، ومما 
الش������ك فيه إن هذه الش������دة وهذه الصابة وهذا الصبر في 
المواجهة.. ش������يء يفوق ق������درة الوص������ف وادراك الخيال، 

ويعجز عن تحّمله أقوى الرجال؛ فكيف وهي امرأة؟ 
لكنه بالضرورة ينبئ عن عظمة الحوراء، وعظمة اإلعداد 
المسبق  لشخصيتها لكي تقوم بالدور المحوري في مسيرة 
الوجود، وقبل ذلك يكش������ف عن أس������رار ايمانها وقربها من 
فيوض������ات الس������ماء.. كي������ف ال؟ وهي التي ترب������ت في بيت 
الوح������ي وحجر النبوة.. وهي االبن������ة ألعظم أبوين في هذا 
الوجود من بعد النبي األكرم صلى اهلل عليه وآله، ووليدة 

النورين أمير المؤمنين وسيدة النساء عليهما السام.
ال ش������ك إن ش������دة صب������ر العقيل������ة عليها الس������ام، وصابة 
ش������كيمتها كانت نتيج������ة حتمية إليمانه������ا المطلق بعدالة 
قضية كرباء وأهدافه������ا، كونها قضية إلهية نهض بها 
أخيها وإمامها اإلمام الحس������ين عليه الس������ام وهي رس������الة 
وملحمة خالدة، ووكل اليها مهام القيام بقسطها من هذه 

الرسالة، وتحّمل أعباء تبليغها من بعده.
لها إياها اإلمام الحس������ين عليه الس������ام، من أجل  أمانة حمَّ
اكمال المسيرة الحسينية، كصوت صادح باسم النهضة، 
ورغ������م إنها امرأة ويفترض بها أن تكون ضعيفة أمام توالي 
كل تلك المصائب التي تتزلزل منها الجبال، حيث عايشت 
األحداث لحظة بلحظة وش������هدت الس������قوط الدموي ألهل 
بيتها، وتلقتهم الواحد بعد اآلخر مجزرين كاألضاحي، 
إال إنها بقيت صامدة في مواجهة أعاصير المحن، وبّلغت 

األمانة على أكمل وجه للعالمين.

تبليُغ ر�سالة كربالَء
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

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

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي - سعيد رشيد زميزم

حسين فرحان - زينب يعقوب - هناء هاشم

عامر الشيباني - عبد اللطيف الشميساوي
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كشفت جمموعة قنوات كربالء، عن تنصيب نحو )20( موقعا 
عاشوراء  زيارة  مراسيم  لنقل  مبارش  بث  ومنظومة  لكامريات 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  ملقتل  الكاملة  القصة  وق��راءة 
حمرم  من  العارش  اليوم  يف  طويريج«  »ركضة  ع��زاء  ومراسيم 

احلرام.
وحتدث املرشف العام عىل جمموعة قنوات كربالء املهندس حيدر 
عزاء  لتغطية  واستعداداهتا  القناة  عمل  كواليس  عن  جلوخان 
يوم العارش وركضة طويريج، قائال: ان »كوادر جمموعة قنوات 
كربالء استنفرت جهودها كاًل حسب اختصاصه لنقل مراسيم 
العزاء«. مشريًا اىل »حتويل مجيع اجهزة البث املبارش من احلرمني 

.« )HD(الرشيفني اىل نظام
نقل مبارش طيلة  املواكب احلسينية  نقل  واضاف جلوخان، »تم 
االيام ال� 9 االوىل من حمرم احلرام، كام سيتم ايضا نقل مراسيم 
ليلة ال� 13 من حمرم احلرام املعروفة ب� »ليلة الوحشة« عىل اهلواء 

مبارشة«.
وأعرب عن أمله يف »ايصال رسالة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
خمتلف  يف  املتابعني  مجيع  اىل  اإللكرتوين  او  الفضائي  البث  عرب 

أنحاء العامل«.

عن  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  اعلنت  األثناء،  يف 
اعتامد خطة إلدارة احلشود املليونية لتأمني الزيارة وتوفري انسيابية 
حلركة  وامل��خ��ارج  املداخل  هتيئة  اىل  مشرية  الزائرين،  حلركة 
الزائرين، وتوزيع املفارز الطبية ومفارز االخالء الطبي، ونصب 
الصحن  يف  الفريوسات  وطرد  اهل��واء  تنقية  منظومة  وتشغيل 
متخصصة  ميدانية  فرق  عرب  الزائرين  حركة  ومتابعة  الرشيف 

.» بالطريان املسريرّ
وأعلن قسم حفظ النظام ادخال )1000( كامرية مراقبة ملتابعة 
تأمني  يف  متطوع   )6000( ومشاركة  الزائرين،  وسالمة  امن 

الزيارة وخدمة الزائرين«.

أعلن قسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة عن تنظيمه 
مراسيم إحياء ذكرى عاشوراء هلذه السنة يف 12 دولة حول العامل.

ان  العاميل،  امحد  الشيخ  القسم  يف  الدينية  املعاهد  مسؤول  وقال 
أحيوا  الدينية  العلوم  طلبة  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  مبلغي 
وتنظيم  احلسينية  املجالس  إقامة  خالل  من  عاشوراء  مراسيم 

حمارضات الوعظ واإلرشاد يف 12 دولة.
العتبة احلسينية أحيوا  العاميل »أن 28 مبلغًا من مبلغي  وأضاف 
ذكرى استشهاد اإلمام احلسني عليه السالم يف 12 دولة«، مشريًا 
العاج، بوروندي،  إىل »أن الدول هي »نيجرييا، وغانا، وساحل 
اهلند،  مايل،  اوغندا،  مدغشقر،  تانزانيا،  وانغوال،  والكونغو، 

باكستان«.
واوضح، أن »النشاط التبليغي ملبلغي العتبة احلسينية قائم طوال 
والقرآنية  والعقائدية  الفقهية  ال��دروس  إقامة  ويشمل  العام، 
والعلمية،  املعرفية  الدورات  وتنظيم  العامة،  الدينية  واألنشطة 
وذلك ضمن رابطة )الوارثون( التي تضم خرجيي معاهد التعليم 

الديني يف العتبة احلسينية املقدسة«.

الزائرين إلحياء ذكرى  فيام شهدت مدينة كربالء دخول ماليني 
السنوي،  املليوين  طويريج  عزاء  مراسيم  يف  واملشاركة  عاشوراء 

وفقًا لوسائل إعالم حملية ودولية.
ألداء  الطبية  خطتها  نجاح  املقدسة،  احلسينية  العتبة  وأعلنت 
الزيارة، وقالت إهنا قدمت »اخلدمات الطبية الالزمة ل� 25 ألف 

زائر خالل يومي 9 و10 حمرم احلرام«.

 كربالء تكشف عن تفاصيل البث المباشر الخاص 
ُ

قناة
بـ “عاشوراء” و “ركضة طويريج”

منها “نيجيريا” و “الهند”.. العتبة الحسينية تحيي ذكرى عاشوراء في 12 دولة
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والعباسية  احلسينية  للعتبتني  العامتان  األمانتان  أقامت 
املقدستني ، جملسًا تأبينيًا عىل روح مدير بلدية كربالء الشهيد 
املهندس عبري سليم اخلفاجي يف منطقة بني احلرمني الرشيفني. 
ان  عوز،  فاضل  احلسينية  للعتبة  العام  االمني  مستشار  وقال 
»املهندس عبري سليم اخلفاجي شخصية قلرّ نظريها، ونظرًا ملا 
مه ملدينة كربالء، اقامت االمانتان العامتان للعتبتني احلسينية  قدرّ

والعباسية جملًس تأبينيًا عىل روحه«.
مدينة  اخلفاجي وضع بصمة يف خدمة  الشهيد  »ان  وأضاف، 
سيد الشهداء )عليه السالم(، ونسأل اهلل ان حيرشه مع احلسني 
الصرب  وذويه  اهله  يلهم  وان  عليهم(،  اهلل  )سالم  واصحابه 

والسلوان«.
العتبة  يف  الدينية  الشؤون  قسم  رئيس  معاون  قال  ب��دوره، 
العباسية الشيخ عادل الوكيل، ان »العتبتني املقدستني حترصان 
هذا  اليوم  اقيم  لذا  الشهداء،  ذوي  اىل  الوصول  عىل  دائ��اًم 
املجلس التأبيني عىل روح الشهيد املغدور عبري اخلفاجي الذي 

م الكثري لكربالء فيام خيص اخلدمات والبنى التحتية«. قدرّ
بصامته  ترك  الرجل  هذا  ان  ريب  وال  شك  ال  الوكيل،  واكد 

الواضحة يف املدينة، ورحيله آمل اهايل كربالء مجيعًا.
للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وكان 
منزل  زار  قد  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية 
ألبناء  واملواساة  العزاء  لتقديم  اخلفاجي  عبري  الشهيد  عائلة 

الشهيد وأرسته.
املهدي  عبد  الشيخ  كربالء  يف  السيستاين  السيد  ممثل  وأدى 
الكربالئي صالة اجلنازة عىل جثامن الشهيد عبري اخلفاجي يف 

الصحن احلسيني الرشيف الثالثاء املايض.
أثناء  اصابته  تعرضه  بعد  استشهد  قد  اخلفاجي  الشهيد  وكان 
منطقة  يف  الدولة  امالك  عىل  التجاوزات  ازالة  حلملة  قيادته 

املعملجي يف كربالء الثالثاء املايض.

العتبتاِن الحسينية والعباسية تؤّبنان
مدير بلدية كربالء المغدور

حمرم،   13( آب   ،22 االح��د  العراقية،  العشائر  أحيت 
لإلمام  الطاهرة  األجساد  دفن  ذكرى  مراسيم  1443ه�( 
احلسني واهل بيته وأصحابه )عليهم السالم( بعد 3 ايام 

من استشهادهم يف واقعة الطف عام 61 للهجرة.
نظمتها  ضخمة  عزاء  مواكب  دخول  كربالء  وشهدت 
املرقدين  اىل  أسد  بني  عشرية  تقدمتها  العربية  العشائر 
العباس  الفضل  ايب  واخيه  احلسني  لألمام  الطاهرين 

)عليهام السالم( إلحياء الذكرى.
وشاركت أعداد كبرية جدًا من النساء يف إحياء ذكرى دفن 
االجساد الطاهرة لشهداء الطف )عليهم السالم( تأسيًا بام 
فعلته نساء بني أسد يف ذلك اليوم، ومواساة للسيدة زينب 
)عليهم  وبنيها  اخوهتا  عزاء  إحياء  يف  السالم(  )عليها 

السالم(.
يف  النرش  شعبة  يف  والتوثيق  التدوين  مسؤول  رصح  و 
قسم إعالم العتبة احلسينية املقدسة االستاذ طالب عباس 
يتعلق  ما  مجيع  توثيق  عىل  ج��اري  »العمل  أن  الظاهر 
مراسيم  من  خيصه  ما  وكل  اهلام،  التارخيي  احلدث  هبذا 
التي أسست  العراقية  العشائر  عاشورائية، وتفاصيل عن 

له وحرصت عىل تأدية املراسيم سنويا«. 

“االحرار” توثق مراسيم “دفن 
األجساد” وعزاء “بني أسد”
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من اأر�سيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة باإمامة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف 15/حمرم احلرام/1439هـ املوافق 2017/10/6م 
:

اعداد:حيدر عدنان

يف  األبطال  وللرجال  الكريم  العراقي  للشعب  نبارُك  البداية  يف 
القوات املسلحة والقوى املسانِدة هلم االنتصارات االخرية يف حترير 
مدينة احلوجية والقرى املحيطة هبا من االرهابيني الدواعش آملني أن 
َيتمَّ حترير ما بقي حتت سيطرهتم يف وقت قريب بعون اهلل تعاىل، وإذ 
نشيُد بإكبار واجالل بتضحياِت أعزائِنا املقاتلني بمختلف صنوفهم 
وعناوينهم نرتحم عىل شهدائهم االبرار ونسأل املوىل العيل القدير أن 
حيرشهم مع شهداء االسالم يف الصدر االول وَيمنُّ عىل جرُحاهم 

بالشفاِء العاجل انه سميع جميب.
أهيا االخوة واألخوات : 

ها هي أيام عاشوراء قد انقضت وقد أجهدتم أنفسكم جزاكم اهلل 
تعاىل خريًا يف إقامة جمالس العزاء عىل سيد الشهداء )عليه السالم( 
واملشاركة يف خمتلف الشعائر التي اقيمت هبذه املناسبة احلزينة وذلك 
توفيق من اهلل تعاىل لكم.. وهنا البد ان نذكر بأنه ال نجعل انتهاءنا 
من اقامة هذه املراسم كيوم دخولنا فيها، البد ان تفعل هذه الشعائر 
انتهاءنا  نجعل  ال  ومواقفنا..  وسلوكنا  انفسنا  يف  فعلها  واملجالس 
من اقامة هذه املراسم واملجالس كيوم دخولنا فيها، البد ان يكون 
املجالس  هذه  ل  نحورّ ان  البد  والتغيري  ل  التحورّ موسم  املوسم  هذا 
واملواكب اىل مدرسة نتعلم منها اليشء الكثري ونجسدها يف حياتنا.. 
ضت لسرية أصحابه الذين ورد  ولعل الكثري من هذه املجالس تعررّ
فيهم ما مل يرد يف غريهم من األصحاب.. والبد لنا ان نتوقف بتأمل 
اىل  وتدبر يف مقومات شخصية هؤالء األصحاب لنرتجم سريهتم 
ممارسة عملية يف حياتنا بكل جوانبها كي ال يكون يوم انتهائنا من 

اداء هذه املراسم كيوم دخولنا فيها.. وألجل ذلك نقول:

هبا  ُوِص��ف  التي  واالوص��اف  السامت  عن  ص  ونتفحرّ نتتبع  حينام 
نجد  املعصومني  قبل  من  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  اصحاب 
د باالتصاف بمجموعة من االوصاف التي مل نجدها يف غريهم  التفررّ

من قبيل قول االمام احلسني )عليه السالم( : 
)فإين ال أعلم أصحابًا أوىف وال خريًا من أصحايب، وال أهل بيت أبر 

وال أوصل من أهل بيتي(.
وعن االمام الصادق )عليه السالم( يف زيارهتم: )أنتم سادة الشهداء 

يف الدنيا واآلخرة(.
م  سلرّ قد  والزمان  العرص  إمام  ان  املقدسة  الناحية  زيارة  يف  وجاء 

عليهم كام ييل: )السالم عليكم يا خري أنصار اهلل(.
مل  السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  االصحاب  هؤالء  ان  والشك 
مات هلا من مقومات  يبلغوا هذه املنزلة اعتباطًا وانام كانت هناك مقدرّ
هذه  لبلوغ  يتأهلون  جعلتهم  ونفسية  وروحية  وسلوكية  عقائدية 
املرتبة التي مل يوفق للوصول اليها الكثري ممن كانوا يف عرص االمام 

احلسني )عليه السالم( بل ومن كانوا يف ركبه يف بداية األمر..
تربوية  مدرسة  اىل  االصحاب  هؤالء  سرية  ل  نحورّ ان  نحتاج  نحن 

نتعلم منها ونعمل بمضموهنا لسببني :
اواًل : نأمل ونتمنى ان نصل ولو اىل مرتبة دنيا من مرتبتهم العظيمة.
ما  حد  اىل  يشبه  واختبار  ابتالء  هناك  ومكان  زمان  كل  يف  ثانيًا: 
)عليه  احلسني  االم��ام  اصحاب  به  مر  ال��ذي  واالبتالء  االختبار 
ان  اردنا  اذا  االختبار،  هذا  يف  نفشل  او  ننجح  اما  نحن  السالم(، 
ننجح يف هذا االختبار علينا ان نتعلم من سرية االصحاب وكيف 
املواصفات  خالل  من  نذكر  ان  علينا  املقام،  هذا  اىل  وصلوا  اهنم 
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واملقومات التي كان عليها اصحاب االمام احلسني )عليه السالم(.. 
)عليه  احلسني  لإلمام  امتدادا  يمثلون  هلل  اولياء  هناك  زمان  كل  يف 
ولكنهم  احلق  اهل  بزي  يتزيون  اخرى  جمموعة  وهناك   ، السالم( 
األمر  عليهم  يلتبس  الناس  بعض  احلق،  اهل  من  ليسوا  الواقع  يف 
فيتصور ان هؤالء هم اهل احلق وهم يف الواقع ليسوا من اهل احلق 
وربام  احلق،  اهل  من  انه  يدعي  الذي  هذا  مع  يقف  البعض  احيانًا 
بلسانه يقول انني مع االمام احلسني )عليه السالم( ويبكي عىل االمام 
احلسني )عليه السالم(.. يدعي امام االخرين انه من اهل احلق ومن 
قوة  ولديه  كذلك..  ليس  احلال  واقع  يف  هو  ولكن  االس��الم  اهل 
اعالمية وسلطة يستطيع من خالهلا ان يضلل بعض الناس فالبعض 

ينخذع به ويقف معه وينرصه ويدافع عنه..
شخصية  يف  املكامن  هذه  عىل  نتعرف  وان  ننتبه  ان  علينا  لذلك 
اصحاب االمام احلسني )عليه السالم( وكيف اهنم وصلوا اىل هذه 

املرتبة..
هناك  كان  معاوية  بن  يزيد  وقت  يف  كانت  التي  االجواء  اىل  التفتوا 
كانوا يف ذلك  الذين  فالناس  اعالمي كبري وضغوط وترهيب  ضخ 
الوقت وسط اجواء تأخذ باإلنسان اىل ان يقف مع اصحاب يزيد او 
يقف عىل احلياد ألسباب عديدة.. نحن قد نمررّ بمثل تلك الظروف 
يعرف  اختبار كي  عباده يف  تعاىل يضع  فاهلل   ً ليس سهال  واالختبار 
عىل  لنتعرف  االي��امن..  يدعي  ال��ذي  االنسان  من  الصادق  العبد 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ألنصار  املهمة  الشخصية  مقومات 
ف هبذه املقومات حتى نصل ولو اىل  والغرض نحن نسعى ان نتصرّ

مرتبة دنيا من مراتب اصحاب االمام احلسني )عليه السالم( :
اوالً  : الوعي والبصرية بحقائق الدين وقياداته احلقة :

ان يكون هناك فهم ووعي حلقائق الدين عن دليل وبرهان، والوعي 

ة فأحيانًا جتد عدة اشخاص كل منهم يدعي انه القائد  بالقيادات احلقرّ
احلق وانه هو الذي يمثل االسالم احلق.. هذا األمر حيتاج اىل انسان 
لديه وعي وادراك كي يستطيع ان يميز ويفرز ان هذا هو القائد احلق 

وذلك ليس كذلك..
احيانًا كثرية الضخ االعالمي الكبري واثارة الشبهات والتشكيكات 
اخواين  فالحظوا  والصاحلة..  ة  احلقرّ والقيادات  الدينية  القضايا  يف 
من  للكثري  ر  صورّ الذي  االعالمي  الضخ  كان  كيف  يزيد  زمن  يف 
)وحاشاه  خارجي  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ان  عىل  املسلمني 
الوقت  هذا  بني  يفصل  يكن  مل  انه  رغم  ذلك(  عن  السالم(  )عليه 
فالزمن  النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( غري مخسني سنة..  وزمن 
قريب ومع ذلك هذا الضخ االعالمي اثرّر يف الكثري من املوجودين 
يف ذلك الوقت بحيث اعتقدوا ان االمام احلسني )عليه السالم( عىل 

هذه الصفة ووقفوا ضد االمام )عليه السالم(..
لذلك نحن نحتاج من االنسان املؤمن ان يكون واعيا يف حقائق الدين 
حينام ُتثار الكثري من التشكيكات والشبهات فاالنسان املؤمن القوي 
فأصحاب  والشبهات..  التشكيكات  هذه  زيف  يبني  ان  يستطيع 
الوعي حتى  لدهيم هذا  كانوا كذلك  السالم(  االمام احلسني )عليه 

استطاعوا ان يرسخوا هذه االمور ألنفسهم..
ويشري بعض قادة جيش بني امية يف معركة الطف اىل ذلك بقول عمر 
بعد ان رأى كثرة من قتل   ً بن احلجاج حينام خاطب اصحابه قائال 
منهم : )أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان املرص، واهل البصائر 

وقومًا مستميتني(.
الشجاعة والبصرية  السالم( لدهيم  فاصحاب االمام احلسني )عليه 
احلسني  االمام  سبيل  يف  واالستامتة  املرتبة  هذه  اىل  اوصلتهم  التي 

)عليه السالم(..



ثانيًا : اجلرأة يف اختاذ املوقف احلق والثبات عليه:
احيانًا االنسان قد يكون عنده وضوح يف القضية وتكون واضحة 
امامه هذه القضية هي احلق وهذه القضية هي الباطل.. لكن ليس 
عنده جرأة ان يتخذ موقف احلق يف الدفاع ونرصة الدين ويثبت عىل 

هذا املوقف..
داخل  احيانًا يف  داخلية وخارجية  يعيش ضغوطا   االنسان  احيانًا 
ويتعرض  بنفسه  يضحي  االنسان  ان  تتطلب  االمام  نرصة  نفسه 
ل له الكثري من االمور التي تثنيه  للجراح.. والشيطان يلقي اليه ويسورّ
عن نرصة احلق ثم اجلو االجتامعي العام ابتداءًا من افراد االرسة من 
االبوين والزوجة واالوالد ثم رؤى االصدقاء ومواقفهم وبعدها 

العشرية ثم ضغوط السلطة احلاكمة وهكذا..
وما نجده عند اصحاب االمام احلسني )عليه السالم(.. فعىل الرغم 
من ان االجواء اخلارجية كانت ضاغطة جدًا حيث نجد ان َمن كان 
مع االمام احلسني )عليه السالم( يف اول مسرية اآلالف ممن وضح 
لدهيم ان االمام )عليه السالم( عىل احلق ولكنهم تراجعوا وأخذوا 
يتسللون يف الطريق حتى مل يبق مع االمام إال اخللرّص من اصحابه 

وهم بالعرشات..
وآخر ما تعرضوا له من اختبار صعب ختيري االمام )عليه السالم( 
هلم بالرحيل بعد ان أخربهم بمصريهم بتعرضهم للقتل بأمجعهم.. 
منذ بداية املسري كانوا يف رصاع فكري ونفيس واجتامعي وعوامل 

ضغط متعددة وهناك تربز النفوس االيامنية القوية..

ثالثًا : شدة احلب هلل تعاىل واالستئناس بلقائه :
يف اكثر االحيان حب الدنيا وحب املال واالهل واالوالد والتعلق 
بالدنيا يمنعنا عن ان نتخذ املوقف املطلوب لنرصة احلق، البد ان 
يكون هناك حب خالص هلل تعاىل، وقد كشف عن هذا االستئناس 
وحب لقاء اهلل تعاىل ما ورد عن االمام احلسني )عليه السالم( حينام 
استعلمت زينب )عليه السالم( اخاها احلسني )عليه السالم( عن 
)اخي   : السالم(  )عليها  فقالت  لنرصته  اصحابه  استعداد  مدى 
عند  يسلموك  ان  اخشى  فإين  نياهتم  اصحابك  من  استعلمت  هل 
)أما واهلل  السالم( وقال:  فبكى )عليه  الوثبة واصطكاك األسنة(، 
لقد هلزهتم وبلوهتم، وليس فيهم إال األشوس األقعس يستأنسون 

باملنية دوين إستيناس الطفل بلبن أمه(.
فحال هؤالء مع االمام )عليه السالم( وشدة حبهم له بل عشقهم 
له كالطفل الرضيع الذي كلام تدفعه امه عنها كي ال ترضعه فهو ال 

يرىض وال يريد ان يأخذ شيئًا آخر غري ثدي امه..
شبه  فيهم   ً رجاال  الزمان  هذا  يف  نرى  ان  وفقنا  الذي  هلل  واحلمد 
املتقدمة  الصفات  يف  السالم(  )عليه  احلسني  عبداهلل  ايب  بأصحاب 
وهم االبطال الذين سارعوا اىل ساحات الوغى وجعلوا ارواحهم 
عىل اكفهم وبذلوا مهجهم استجابة لنداء املرجعية الدينية العليا يف 
االرهاب  هجمة  امام  واملقدسات  واالرض  العرض  عن  الدفاع 

الداعيش فجزاهم اهلل خري جزاء املحسنني.
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)مسألة 155(: رأس مال التجارة وسائر مستلزماهتا ليس من 
ماله  رأس  ن  يكورّ الذي  فالتاجر  اخلمس،  من  املستثناة  املؤونة 
يلزمه يف  منها  ر مستلزماهتا  ويوفرّ السنويرّة  وفوائده  أرباحه  من 
ة  املعدرّ والبضائع  النقود  من  لديه  ما  كلرّ  ختميس  السنة  هناية 
املال  رأس  حكم  ويف  بتجارته،  قة  املتعلرّ األعيان  وسائر  للبيع 
ومستلزمات التجارة ما حيتاج إليه الصانع من آالت الصناعة 

والزارع من آالت الزراعة، وهكذا.
)مسألة 156(: إذا اشرتى شيئًا من أرباح سنته ومل يستخدمه 
بقيمته  لزمه ختميسه  اجلديدة  يف مؤونته حترّى حلرّ رأس سنته 

حني التخميس.
ق به اخلمس -  س أو ممرّا مل يتعلرّ وأما لو اشرتى شيئًا من مال خممرّ

كاملال املوروث - ُثمرّ زادت قيمته فهو عىل ثالثة أقسام:
ه  1- ما جيب اخلمس يف الزيادة فقط وإن مل يبعه، وهو ما أعدرّ

للتجارة - أي املعروض للبيع عند ارتفاع قيمته السوقيرّة -.
2- ما ال جيب فيه اخلمس يف الزيادة وإن باعه بالزيادة، وهو ما 

ه للتجارة. ملكه باإلرث ونحوه ومل يعدرّ
ما ملكه  باعه، وهو  إذا  إالرّ  الزيادة  3- ما ال جيب اخلمس يف 
فإنرّه  التجارة،  ال  االقتناء  بقصد  ونحوه  كالرشاء  باملعاوضة، 
البيع،  سنة  أرباح  يف  الزيادة  دخلت  اشرتاه  ممرّا  بأزيد  باعه  إذا 

س الزائد منها عىل مؤونته يف تلك السنة. فيخمرّ
من  عليه  ما  أداء  يف  املكلرّفني  بعض  يتهاون   :)157 )مسألة 
ة من السنني، ُثمرّ يثوب إىل رشده  اخلمس وال حياسب نفسه عدرّ
د  جيررّ أن   - هذه  واحل��ال   - فعليه  موقفه،  ح  يصحرّ أن  ويريد 
حسابه  لتصفية  وكيله  أو  الرشعي  احلاكم  ويراجع  ممتلكاته 

ومصاحلته يف املقدار املشكوك فيه وتقسيط ما ال يتيسرّ له دفعه 
ة واحدة. مررّ

)مسألة 158(: يتخريرّ املكلرّف بني إخراج اخلمس من عني ما 
ق به وإخراجه من النقود بقيمته. تعلرّ

ق به اخلمس  ف فيام تعلرّ )مسألة 159(: ال جيوز للاملك أن يترصرّ
أدائه، وجيوز له ذلك بمراجعة احلاكم  السنة وقبل  انتهاء  بعد 

ة. الرشعي حيث جيري املداورة لنقل اخلمس إىل الذمرّ
بل  املالك  قبل  من  بعزله  اخلمس  يتعنيرّ  ال   :)160 )مسألة 

يتوقرّف عىل مراجعة احلاكم الرشعي.
)مسألة 161(: ال يشرتط يف ثبوت اخلمس كون املالك بالغًا 
عاقاًل، فيثبت اخلمس يف أموال الصبيرّ واملجنون. وجيب عىل 
الويلرّ إخراجه منها، وإن مل خيرجه الويلرّ وجب عليهام إخراجه 

بعد البلوغ واإلفاقة.
)عليه  املنتظر  لإلمام  نصٌف  نصفان:  اخلمس   :)162 )مسألة 
)عليه  اإلمام  رضا  يضمن  التي  األمور  يف  يرصف  السالم(، 
لع  املطرّ األعلم  املرجع  من  بإجازة  ا  إمرّ فيها،  برصفه  السالم( 
ة، أو بدفع ذلك إليه، ونصٌف للفقراء  واملحيط باجلهات العامرّ
وأبناء السبيل من اهلاشميني املؤمنني العاملني بفرائض دينهم، 

وكذلك لأليتام الفقراء املؤمنني منهم.
)مسألة 163(: ال جيوز عىل األحوط إعطاء اخلمس ملن جتب 
نفقته عىل املالك كاألب والزوجة والولد، كام ال جيوز دفعه ملن 
يرصفه يف احلرام، واألحوط لزومًا أن ال يدفع لتارك الصالة 

وشارب اخلمر واملتجاهر بالفسق.

اخلم�س 2-2 

ئد
قا

وع
ه 

ــــ
قـــ

ف

مزة
د ح

حمم
ة : 

ابع
مت

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly

9
ل�سنة 2021 م



راية يا حسين 
تزّين سماء الدجيل وتلعفر 

م���ع غ���روب ي���وم التاس���ع م���ن آب – أغس���طس، الح في اآلف���اق هالل ش���هر محرم الح���رام لعام 

1443هجرية، واستقبل المعزون موسم االحزان في مئات المدن معلنين  برفع راية الحداد واألسى 

عن بدء مراسيم العزاء الحسيني، وبعد كربالء أقامت مدٌن كثيرة مراسيم رفع راية يا حسين، ومنها 

 من 
ٌ
 رسمي

ٌ
قضاء تلعفر في الموصل وقضاء الدجيل التابع لمحافظة صالح الدين، حيث زارهما وفد

 بمسؤول ش���عبة المدارس الدينية فضيلة الشيخ 
ً
االمانة العامة للعتبة الحس���ينية المقدس���ة متمثال

عل���ي القرع���اوي والوفد المرافق له لرفع راية اإلمام الحس���ين )عليه الس���الم( وإعالن الحداد في 

ذكرى فاجعة كربالء األليمة، وبحضور جمع غفير من شيوخ ووجهاء القضاء.

األحرار: قاسم عبد الهادي
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حفاوة االستقبال
وقد رحب اهايل القضاء بوفد العتبة احلسينية املقدسة، معربين 
عاشوراء،  شعائر  إدام��ة  عىل  احلثيث  وسعيهم  حرصهم  عن 
الدينية، وقد قدموا شكرهم وامتناهنم  املناسبات  وإحياء مجيع 
عىل هذه املبادرة وهي رفع راية اإلمام احلسني )عليه السالم( 

يف القضاء.
احياء ذكر اهل البيت )عليهم السالم( 

خالل  ومن  املقدسة  احلسينية  العتبة  بادرت  اخرى  جهة  ومن 
املدارس  الثقايف يف تلعفر والتابع لشعبة  مركز الصادق األمني 
راية  ورف��ع  احل��داد  بإعالن  الدينية  الشؤون  قسم  يف  الدينية 
التابع  تلعفر  قضاء  يف  احل��رام  حمرم  لشهر  استقبااًل  السواد 
ذكرى  يف  عزاء  جملس  إقامة  ذلك  عن  فضال  نينوى،  ملحافظة 
عىل  الرابعة  وللسنة  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  استشهاد 
التوايل بالقضاء نفسه، وبحضور مسؤول املركز فضيلة الشيخ 
العديد  املجالس  هذه  شملت  حيث  العلياوي(،  كزار  )خليل 
من املناطق التابعة للقضاء، ومن أهم املحاور التي طرحت يف 
تلك املجالس الرتكيز عىل إحياء شعرية عاشوراء التي هلا األثر 
الكبري يف احلفاظ عىل اخلط اإلسالمي الصحيح واألصيل من 
أجلها  من  وضحى  خرج  التي  السامية  األهداف  بيان  خالل 

اإلمام احلسني )عليه السالم(.
استلهام العبر والدروس

فضيلة  الدينية  امل��دارس  شعبة  مسؤول  بني  السياق  هذا  ويف 
التوايل  عىل  الثانية  وللسنة  »انه  قائال:  القرعاوي  عيل  الشيخ 
واجلهاد  احلق  راية  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  راية  رفع  تم 
العزيز، وبدورنا نؤكد عىل إن اإلمام احلسني  الدجيل  يف ضاء 
وإن  الباطل،  عىل  للحق  انتصار  هي  وثورته  السالم(  )عليه 

العامل،  جلميع  مرشوع  هو  ألجله  اتى  الذي  اإلصالح  مرشوع 
ومن  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  أتباع  عىل  فقط  خيترص  ومل 
الثورة يف كيفية  العرب والدروس من هذه  نستلهم  خالل ذلك 
كان  مهام  سينترص  من  هو  احلق  صاحب  وإن  الظلم،  مواجهة 
للباطل من نفوذ، وإن احلسني )عليه السالم( هو جلميع األديان 

والطوائف، بل للعامل أمجع«.
ثورة القوة والصبر

ايثارا بام قدمه اهايل القضاء من صمود وتضحيات، وشهداء، 
وحتمل الكثري من العناء واملتاعب بسبب العصابات التكفريية 
اهايل  عزيمة  وشد  دعم  يف  حثيثة  املساعي  كانت  اإلرهابية، 
القضاء وتلبيًة لدعوهتم وإرصارهم عىل إحياء ذكرى عاشوراء، 
ألن ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( هي من أعطتهم القوة 
والصرب عىل حتمل األذى يف سبيل إعالء كلمة احلق واالنتصار 

عىل الباطل، كانت فعالية رفع الراية املباركة يف سامء تلفعر.
حرص المركز

الثقايف  األمني  الصادق  مركز  مسؤول  بني  اخرى  جهة  ومن 
الشيخ خليل كزار العلياوي قائاًل: منذ استشهاد اإلمام احلسني 
)عليه السالم( وأعداؤه يراهنون يف كل عام عىل رصف الناس 
هبذه  يتفاجؤون  هم  وإذا  أجلها،  من  خرج  التي  القضية  عن 
الشعائر املقدسة، ويف كل عام تدعس رؤوسهم بحضور املوالني 
واملحبني الصادقني من أتباع أهل البيت )عليهم السالم(، وها 
احلسني  اإلمام  راية  رفع  وهي  عظيمة  شعرية  عند  نقف  نحن 
)عليه السالم( إيذانًا باحلزن والعزاء ملا جرى عليه وعىل أهل 
بيته األطهار يف يوم عاشوراء، وإن مركز الصادق األمني الثقايف 
يف قضاء تلعفر حرص كثريا وللسنة الرابعة تواليا عىل رفع راية 

اإلمام احلسني )عليه السالم( يف هذه املدينة املعطاة.

راية يا حسين 
تزّين سماء الدجيل وتلعفر 
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المتولي الشرعي يوّجه بإغاثة الحاالت اإلنسانية

االستجابة لعشرات المناشدات عبر
منّصات التواصل االجتماعي 

هت الى العتبة الحسينية المقدسة من خالل منصات التواصل االجتماعي 
ّ

ج
ُ

 للمناشدات التي و
ً

تلبية

ه المتولي الش���رعي للعتبة الحس���ينية 
ّ

ع���ن الحاالت اإلنس���انية التي بأمس الحاجة للمس���اعدة، وج

 
ً

المطهرة س���ماحة الش���يخ عبد المهدي الكربالئي بتبني معالجة الح���االت المرضية للعوائل وخاصة

ل كافة التكاليف العالجية أو جزء منها. 
ّ

العوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود وتحم

وللحديث أكثر حول هذا الموضوع التقت مجلة )االحرار( معاون رئيس قسم رعاية عوائل الشهداء 

والجرح���ى ف���ي العتبة الحس���ينية المقدس���ة، أحمد رضا الخفاج���ي ليبين لنا تفاصيل ه���ذه العمليات 

والمساعدات التي قدمتها العتبة المقدسة.

األحرار: نمير شاكر
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قبل  من  املبارك  التوجيه  عىل  »بناًء  قائاًل:  اخلفاجي  وحتدث 
وحتديدًا  ع��زه(  )دام  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
واحل��االت  املناشدات  الستجابة  2020/5/19م   بتاريخ 
هت هبا املرجعية الدينية العليا تم هذا التوجيه  االنسانية التي وجرّ
بكتاب رسمي وأمر ادري من العتبة املقدسة ملعاونية قسم ذوي 
هبذا  للعمل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  واجلرحى  الشهداء 

املضمون«.
واوضح: »ان اكثر العمليات اجريت يف مستشفى االمام زين 
العابدين )عليه السالم( والبعض منها تم ارساله خارج العراق 
)كإيران واهلند ولبنان( ومنها عمليات زراعة الكىل وعمليات 
استئصال األورام السطانية وعمليات السمنة املفرطة وكذلك 
بعض العمليات اجلراحية املعقدة لألطفال رغم وجود جائحة 
كورونا والتقيرّد بالسفر والضوابط الصحية املعمول هبا من قبل 
خلية االزمة ولكن للظروف احلرجة التي متر هبا بعض احلاالت 

االنسانية تم ارساهلم ومعاجلتهم«. 
واضاف: »مازلنا مستمرين هبذا العمل حيث استقبلنا هذا العام 
2021م اكثر من )200( حالة اما التكلفة فقد فاقت ال�ملياري 

دينار عراقي«. 
 ٪50 بنسبة  ختفيض  لدهيا  املرضية  احل��االت  »بعض  وب��ني: 
املقدسة  العتبة  فتبنت  أما بعض احلاالت  والبعض منهم ٪25 
كافة تكاليف عالجها حتى الشفاء التام وايضا هناك متابعات 
من  حيتاجه  وما  املريض  صحة  عىل  لالطمئنان  العملية  بعد  ما 

مستلزمات طبية او ادوية«.
املقدسة  العتبة  استقبلتها  التي  االنسانية  احلاالت  تلك  ومن 

حالة الشيخ حممد الربيعي ذي )30( عامًا، الذي كان يعاين من 
فشل كلوي مما يتطلب جلسة غسل ُكىل مرتني اىل ثالث مرات 
االجتامعي  التواصل  موقع  عرب  ملناشدته  فكان  االسبوع،  يف 
النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  واستجابت  بوك(  )الفيس 
إجراء  قبيل  الربيعي  بالشيخ  لقائنا  ملناشدته، وخالل  االرشف 
)عليه  العابدين  زين  االمام  مستشفى  يف  االولية  الفحوصات 
فقال:  منها،  يعاين  التي  الصحية  املشاكل  لنا  بنيرّ  السالم( 
ووردين  االنسانية  املؤسسات  اح��دى  عرب  مناشدة  »قدمت 
النجف  يف  الدينية  املرجعية  مكتب  من  اتصال  التايل  اليوم  يف 
املتمثل بسامحة الشيخ  االرشف، وان ممثل املرجعية يف كربالء 
عبد املهدي الكربالئي تم تبليغه بحالتك الصحية، وستتكفل 

العتبة احلسينية املقدسة بعالجك واجراء العملية«.
من جانبه حتدث عيل حسني عباس والد املريضة )زينب( ذات 
)22( عاما من منطقة الرفاعي بذي قار عن امتنانه للمبادرات 

الطيبة التي تقدمها العتبة احلسينية املقدسة اجتاه العوائل املتعففة 
وذات الدخل امليسور، فيام حتدث عن وضع ابنته قائال: »ابنتي 
تعاين من مرض يف العظام وحتتاج اىل اجراء حتاليل وعالجات 
كل شهر، وتصل تكاليف هذه العالجات اىل ما يقارب )400( 
مقدرتنا  وعدم  للعائلة  املعييش  الوضع  وبسبب  شهريا،  الف 
عىل توفري اموال العالج تدهور وضع العائلة، ما دعانا اىل نرش 
مناشدات اجريناها يف وقت سابق عرب قناة العراقية عىل اثرها 
جاءت االستجابة من قبل العتبة احلسينية املقدسة، واحلمد هلل 
نحن يف رعاية العتبة املقدسة عىل امل مساعدتنا يف اجتياز هذه 

املحنة الصعبة«. 

الشيخ محمد الربيعياحمد الخفاجيعلي حسين عباس
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راية يا حســـــين 
ترفرف في سماء 

الجامعات والمعاهد العراقية  
تقرير: رواد الكركوشي – تصوير: علي النجار

ضم���ن مس���اعيه الجادة في نش���ر الفكر الحس���يني ومس���يرة االصالح التي خ���رج ألجلها اإلمام 

 مركز رعاية الشباب التابع الى قسم تطوير الموارد البشرية في 
َ

الحس���ين )عليه السالم( شرع

العتبة الحسينية المقدسة وللعام التاسع على التوالي بتنفيذ )مهرجان يا حسين( الخاص برفع 

راية يا حس���ين السوداء في عموم الجامعات والمعاهد العراقية اعالنا بقدوم موسم االحزان، 

حي���ث اس���تهل المهرجان برف���ع راية الحزن واالس���ى في جامع���ة وارث االنبياء )عليه الس���الم( 

وجامعة اهل البيت )عليهم السالم( وجامعة كربالء والجامعة التقنية الوسطى. 
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راية يا حســـــين 

رعاية  مركز  »رشع  الربيعي(:  عيل  )حممد  املركز  مدير  وقال 
حسني(  )يا  مهرجان  اط��الق  موسم  كل  يف  كعادته  الشباب 
واخلاص برفع راية يا حسني السوداء يف حرم اجلامعات واملعاهد 

العراقية وخصوصا جامعات الفرات االوسط واجلنوب«.
التي  الفقرات  بقاختصار  العام  املهرجان هلذا  مشريا: »متيز هذا 
الرشعي  املتويل  لتوجيهات  استجابة  عام   كل  يف  جتري  كانت 
االج��راءات  كافة  واخت��اذ  التباعد  يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة 

االحرتازية للحد من انتشار فريوس كرونا«.
رغم  نوعية  الربامج  هذا  اقامة  يف  مستمر  »املركز  ان:  مؤكدا 
التحديات ملا حيمل من معان كثرية وكبرية، ألن هذه الراية هي 
فقط  الشيعي  ليس  االنسان  لقضية  مثال  راية كل مؤمن، وهي 

انام  احلسني  شعائر  يعظم  فمن  واالطياف،  املذاهب  لكل  وانام 
يعظم شعائر اهلل تبارك وتعاىل«. 

مضيفا: »كام سيتم رفع رايات احلزن يف معظم جامعات ومعاهد 
حمافظات الوسط واجلنوب عن طريق ممثليات املركز«. 

وجدير بالذكر ان مركز رعاية الشباب ومنذ تأسيسه يواظب عىل 
اقامة باقة من الربامج النوعية بام يتالءم مع هذه االشهر العظيمة 
كربالء  اىل  الشباب  من  املاليني  لتوافد  استثامره  عن  فضال 
املباركة  الراية  رفع  برنامج  الربامج  هذه  اهم  ومن  املقدسة، 
املوحد  العراق  اساتذة وطلبة جامعات ومعاهد  وموكب عزاء 
ومسابقة انصار احلسني ومحلة ماذا تعلمت من احلسني وغريها 

من الربامج اهلادفة اىل دعم الشباب دينيا وعقائديا وفكريًا.
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قسم رعاية وحماية الصحن الخارجي ومداخله

توفير ما يحتاجه الزائر الكريم 
وفرض األمن في المنطقة  

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: خضير فضالة

قس���م رعاية وحماية الصحن الخارجي ومداخله كتاب واضح من عنوانه المتضمن بفرض الحماية 

والرعاية الخارجية للصحن الحسيني الشريف، من خالل االحتكاك المباشر مع الزائرين الكرام وتوفير 

منتس���بين اكفاء حريصين على اس���تقبال الزائر الكريم بالش���كل المناسب والالئق لمكانته عند سيد 

 بين اروقته )17( ش���عبة لكل منها عمل مختلف عن 
ُّ

الش���هداء )عليه الس���الم(، فان القسم يضم

عم���ل الش���عب االخرى وموزعة عل���ى النحو التالي: )العوارض، حفظ النظام، كش���ف المتفجرات، 

الكاميرات، الخدمية، االليات، المعّرفون، القانونية، المعلومات، تنس���يق المواكب الحس���ينية، صحن 

العقيلة، الزينة والتشجير، الصيانة الهندسية، الكهرباء، التبريد، الطوارئ، الشؤون االدارية(.
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أعمال  مختلفة
الصحن  ومحاية  رعاية  قسم  رئيس  حت��دث  املزيد  وملعرفة 
اخلارجي ومداخله احلاج )فاضل ابو دكة( قائال: ان مهام قسم 
رعاية ومحاية الصحن اخلارجي ومداخله بشكل عام تتضمن 
بحامية ورعاية وتأمني املنطقة املحيطة باحلرم احلسيني الرشيف 
ة يبلغ عددهم  اء متمرسني من ُشعب عدرّ من خالل منتسبني اكفرّ
)17( شعبة لكل منهم عمل خاص خمتلف عن عمل الشعب 

االخرى.
استقبال الزائر

ان بداية عمل القسم مع الزائر يبدأ من خالل )شعبة العوارض( 
حيث بداية دخول الزائر الكريم اىل املنطقة القديمة واستقباله 
بالصورة الالئقة به مرورًا اىل مقام سيد الشهداء، ومن خالل 
العوارض يتم التفتيش للزائرين وبعدها عملية دخول املنطقة، 
وايضًا هناك شعبة )حفظ النظام( التي تعنى من خالل دورياهتا 

اليها، وكذلك  الوافدين  الثابتة والراجلة بتأمني املنطقة جلميع 
شعبتي  مع  باالشرتاك  تعمل  التي  املتفجرات(  كشف  )شعبة 

العوارض وحفظ النظام من خالل االجهزة اخلاصة.
كاميرات المراقبة

القسم يضم شعبا اخرى مساعدة ومساندة اىل الشعب الثالث 
االوىل، وهي )شعبة الكامريات( ويتضمن عملها االطالع عىل 
مجيع ما يدور يف املنطقة من خالل الكامريات املنترشة يف مجيع 
مفاصلها، وتتواصل مع املنتسبني العاملني كاًل حسب منطقته 

واختصاصه.
خدمات جليلة ورصد

بالنسبة للرعاية من خالل القسم فهناك )شعبة اخلدمية( والتي 
واقامة  جللوس  املخصصة  االماكن  وفرش  بالنظافة  ختتص 
من  املنطقة  هذه  يف  والتعبد  الشعائر  إلحياء  الكرام  الزائرين 
الزيارة والصالة والدعاء، وان هذه الشعبة اضافة  اداء  خالل 
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وادامة  الفرش  بأعامل  تقوم  هبا  اخلاصة  التنظيف  اعامل  اىل 
واستمرارية النظافة وتوفري ماء الرشب البارد جلميع الزائرين 
خالل  ومن  تقوم  فأهنا  ذلك  اىل  اضافة  احتياجاهتم،  وتلبية 
صفاء  تعكري  حياول  من  ومتابعة  برصد  هلا  التابعة  الدوريات 
هذه االجواء العبادية، اما موضوع االرهابيني فهذا فيه مركزية 
وعمل قديم بالتعاون مع مجيع القوات االمنية يف هذه املفاصل.

شعبة االليات
والتي  االليات(  )شعبة  مثل  للخدمية  ساندة  شعب  هناك 
حتتوي عىل عدد من الكابسات احلديثة املتطورة لكبس 
النفايات وارساهلا اىل مواقع الطمر الصحي 
لتوزيع  الكبرية  التناكر  اىل  اضافة 
تناكر  هناك  اي��ض��ًا  امل��ي��اه، 
مياه  ل��ن��ق��ل  خم��ص��ص��ة 
اآلرو  ال���رشب 

توزع لالماكن املخصصة لتوزيع مياه الرشب للزائرين الكرام.
»املعرفون« ودورهم

اىل  التابعة  العجالت  بدخول مجيع  هناك شعبة خاصة  وايضًا 
مركز  اىل  خالهلا  من  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة 
فني( فهي باإلضافة اىل عملها  املدينة القديمة وهي )شعبة املعررّ
عىل  موزعون  فون  معررّ هنالك  االمني،  حممد  شارع  ادارة  يف 
نقاط مدخل مركز مدينة كربالء لتعريف مجيع عجالت العتبة 
اليها من ضيوف من  املقدسة وما خيصها والوافدين  احلسينية 

داخل وخارج العراق.
محاسبة المخالفين

ويضم القسم ايضًا )الشعبة القانونية( التي تضم حمققني اكفاء 
اق او املريبني من  واكاديميني ملحاسبة مجيع املتحرشني او السرّ
القضائية  بالدوائر  مبارشة  يتصلون  وبدورهم  اجلنسني،  كال 
املختصة  الرشطة  مراكز  مع  االتصال  وكذلك  للدولة  التابعة 

باملنطقة ويتم اجراء الالزم حسب القانون.
الحصول على المعلومات

دك��ة(  ألب��و  ي��زال  ال  )احل��دي��ث  شعب  ع��دة  ولدينا 
)شعبة  مثل  الذكر  انفة  للشعب  ساندة  تكون 
ساندة  الشعبة  وه��ذه  املعلومات( 
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جيب  التي  املعلومات  بجمع  تقوم  حيث  الشعب،  جلميع 
تواجد  بتنظيم  مهامها  خالل  من  مريبة،  حاالت  من  معاجلتها 
الصعبة  االقتصادية  الظروف  باعتبار  املنطقة  يف  البسطيات 
واحلرجة فلذلك السامح لبعض البسطيات يف التواجد باملنطقة 
وكذلك  املتواجدين،  جلميع  كاملة  امنية  معلومات  اخذ  مع 
تنظيم تواجدهم وتنظيم عمل املحال وكذلك تنظيم الدخول 
بكون ان هذه املنطقة حساسة فنقوم بجمع معلومات كاملة عن 
مجيع من يريد ان يدخل موادا  جتارية او صحية او مواد بناء، من 
خالل اخذ معلومات كاملة ويعرفون للجهات املعنية إلجازة 

املواد التي يرومون ادخاهلا.
تنظيم المواكب الحسينية

والقسم يضمُّ ايضًا )شعبة تنسيق املواكب احلسينية( وهي ُتعنى 
بتنظيم املواكب احلسينية اخلدمية التي خترج من العتبة العباسية 
العتبة  اىل  متوجهة  الرشيفني  احلرمني  بني  منطقة  خالل  من 

احلسينية املقدسة وبالعكس.
رعاية صحن العقيلة

ومثلام  حديثة،  شعبة  وهي  العقيلة(  صحن  ل�)شعبة  وبالنسبة 
)عليها  زينب  العقيلة  صحن  ان  اجلميع  يعلم 

هنالك  واالن  االنشاء  قيد  هو  السالم( 

من  ُاف��رزت  مربع  مرت  االف  العرشة  يقارب  ما  تبلغ  ساحة 
الشعبة  الزائرين، وان هذه  هذه املساحة وتم هتيئتها الستقبال 
توفر مجيع اخلدمات املطلوبة لتواجد الزائرين يف هذه املساحة 

الشاسعة امنيًا وخدميًا وصحيًا.
الزينة والتشجير

)شعبة الزينة والتشجري( خاصة بالرعاية املستمرة للحدائق يف 
وبدورها  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابعة  الوسطية  الساحات 

تضفي مجالية للمنطقة املقدسة.
اعمال الصيانة

اضافة اىل ما تقدم فان القسم حيتوي عىل ُشعب 
اخلاصة  اخل��دم��ات  ان  حيث  فنية 

اىل  حتتاج  الشاسعة  باملنطقة 
وان  مستمرة،  صيانة 

جيب  الصيانة  هذه 
ي��ك��ون  ان 
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فيها فنيون بمختلف االختصاصات كاحلدادة والنجارة والبناء 
وما اىل ذلك، ف�)شعبة الصيانة اهلندسية( ُتعنى بذلك وتم اضافة 
بعض  النشاء  او  لتعمري  او  لتزيني  متخصص  هنديس  كادر 
املنشآت التي يتم توجيه القسم هبا، فالقسم لديه االمكانية يف 
صيانة املواقع التابعة له، وكذلك صيانة املشاريع املستحدثة يف 

اطراف املحافظة او املحافظات االخرى.
االضاءة والكهرباء

تعنى  وهي  الكهرباء(  )شعبة  هناك  الفنية  الشعب  مجلة  من 
باإلضاءة والنرشات الضوئية يف االحزان واالفراح من خالل 
املنظومة  هذه  ورعاية  ذلك  يف  اخلاصة  املستلزمات  نصب 

باستمرار.
توفير التبريد

وكذلك فان )شعبة التربيد( تعنى بتربيد داخل املسقفات ونرش 
واالماكن  العقيلة  صحن  يف  االعامل  جممل  وكذلك  امل��راوح 

االخرى التي حتتاج للتربيد، وكذلك املكاتب التابعة للقسم يف 
مجيع مواقعه.

التدخل السريع
عىل  املليونية  الزيارات  يف  يكون  الطوارئ(  )شعبة  عمل  وان 
يقارب  بام  عددهم  البالغ  املتطوعني  عىل  باالعتامد  االخص 
)2000( متطوع مقسمون عىل شعب )اخلدمية، حفظ النظام، 

ان  بكون  و  املليونية  الزيارات  ففي  الطوارئ(،  املعلومات، 
املتطوعني  املنطقة مرتامية االطراف فنحتاج اىل عدد غفري من 
فضال لعدد املنتسبني يف القسم، حيث ان عملنا عىل مدار اليوم 
املتطوعني  وان  وجبات،  ثالث  عىل  مقسام  ويكون  الكامل  
اء ولدهيم خربة  ون واكفرّ الطوارئ مشخصرّ خصوصًا يف شعبة 
ومدربون عىل العمل، ويمكن ان نطلق عىل عمل تلك الشعبة 
واالح��داث  االمنية  الظروف  مجيع  ملعاجلة  السيع  بالتدخل 

الطارئة.
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تنظيم عمل المنتسبين
االداري���ات  بتنظيم  تقوم  التي  االداري���ة(  )ال��ش��ؤون  شعبة 
اجازات  وتنظيم  ب��إدارة  اخلاصة  االم��ور  ومجيع  واملشرتيات 
ووجبات  واجبات  وتنظيم  االخ��رى  الشعب  مجيع  منتسبي 
توزيع  من  املالية  االم��ور  تنظيم  وكذلك  الرسمي  ال���دوام 
الرواتب، وهذه الشعبة تتبع هلا وحدة االعالم ووحدة املخزن 

وكذلك وحدة احلسابات.
العمل بشفافية وحرص

وان املنتسبني املنترشين حول احلرم احلسيني املقدس معرفون 
ومتابعون من قبل القسم ويتعاملون مع الزائرين الكرام بكل 
املجال،  هذا  يف  الكبرية  خربهتم  خالل  من  وحرص  شفافية 
ص ومن خالل متابعتنا مع مسؤوليهم املبارشين  وبدورنا نشخرّ
او  تعديا  كانت  سواء  منتسب  أي  من  تصدر  خلل  حالة  أي 
الن  مبارش،  بشكل  املحاسبة  فتتم  الزائرين  من  ألي  مضايقة 
نفتخر  ونحن  احلسينية(  )اخلدمة  هو  به  نترشف  الذي  عنواننا 

مجيعًا هبا، وال نسمح او نقبل بأية إساءة للزائرين وبالعكس ان 
صفو  ر  يعكرّ من  مجيع  وتتابع  حترص  والثابتة  الراجلة  دورياتنا 
تواجد زوار االمام احلسني )عليه السالم( يف هذا املكان وذلك 

ألداء الزيارة بصورة طبيعية وسلسة.
نجاح خطة العارش من حمرم

القسم خالل  به  يقوم  الذي  الدور  له عن  ويف معرض سؤالنا 
الزيارات املليونية اجاب ابو دكة قائال: ان عملنا خالل الزيارات 
مؤخرا  انتهت  التي  احلرام  حمرم  من  العارش  وخاصة  املليونية 
طويريج  ركضة  عزاء  ومنها  حسينية  مراسم  من  ختللتها  وما 
واستنفرنا  هبا  خاصة  وبرامج  خطة  سابقا  له  اعددنا  ال��ذي 
مجيع جهودنا اخلدمية تنفيذا لتوجيهات املتويل الرشعي للعتبة 
للمداولة  املستمرة  االجتامعات  خالل  من  املقدسة  احلسينية 
ودراسة مجيع اخللل الذي سبق يف االعوام السابقة ومعاجلتها 
بفضل  فيه  نجحنا  الذي  العام  هذا  يف  بتكراره  السامح  وعدم 

تضافر مجيع اجلهود.
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بعبارِة عزائية بسيطة، وبصوت حسينٍي شجي، احيى طلبة مدارس االيتام التابعة لممثلية 

المرجعية الدينية العليا سماحة السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( في 

مدينة كربالء المقدس���ة ذكرى عاش���وراء االليمة بإقامة العزاء وتقديم المواساة لصاحب 

العصر والزمان )عجل الله تعالى فرجه الشريف(.

وتلميذة،  تلميذ   )200( من  اكثر  مشاركة  العزاء  شهد  وقد 
للبنات،  رقية  السيدة  مدرستي  يف  االيتام  رشحي��ة  يمثلون 
)عليهام  مسلم  أوالد  ومدرسة  للبنني،  االكرب  عيل  ومدرسة 

السالم(.
حتدث  املهمة  الرشحية  هلذه  متثله  وما  املراسيم  هذه  وح��ول 

عىل  والتعليمي  الرتبوي  املسؤول  حممد(  )جاسم  االستاذ 
ذكرى  إحياء  شعرية  »ان  قائاًل:  كربالء  يف  االيتام  م��دارس 
)عليهام  العباس  الفضل  ايب  واخيه  احلسني  االمام  استشهاد 
هلي  احلرام  حمرم  شهر  يف  امليامني  واصحابه  وأوالده  السالم( 
االحياء  واجبة  املحبني  نحن  نعدها  ودينية  اسالمية  شعرية 

مدارس األيتام في كربالء..
أشبال ممثلية المرجعية تحيي ذكرى عاشوراء
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تعليم التالميذ  وتوصيتهم 

بالسير على نهج ومبادئ 

الحس���ين  االمام  وعقيدة 

االطه���ار  بيت���ه  واه���ل 

)عليهم السالم(، وإصالح 

ذاتهم

فإهنا  اهلل  شعائر  يعظم  »ومن  القدير  العيل  بقول  مستندين 
السيدة  مدرَستي  تالميذ  واظب  وقد  القلوب«،  تقوى  من 
رقية وعيل االصغر اضافة اىل مدرسة اوالد مسلم )عليهم 
وارادة،  عزم  بكل  املراسيم  هذه  إحياء  اىل  لأليتام  السالم( 
والزمان  العرص  مواساة صاحب  متثل  املراسيم  عادين هذه 

هبذا املصاب االليم.
من  اكثر  ومشاركة  العزاء  إقامة  عىل  »حرصنا  واض��اف: 
)200( تلميذ وتليمذة من رشحية االيتام يف املدارس التابعة 

للمرجعية من اجل رفع العزاء لصاحب املصيبة، ومواساته 
هذه  نعلم  ان  اجل  من  كذلك  الطاهرة،  عرتته  باستشهاد 
احلسني  االم��ام  وعقيدة  ومبادئ  هنج  عىل  احلذو  التالميذ 
السالم(، واخريا اصالح ذات  بيته االطهار )عليهم  واهل 
البيت )عليهم السالم(  التلميذ يف ان يتخذ من طريق اهل 
االيتام  م��دارس  ك��وادر  »ان  اىل  مشريا  لطريقه«،  م��ن��ارًا 
حرصت دائام عىل زرع تناغم حسيني بني تالمذهتا، والنظر 

اليوم هو ثامر  بنظرة االب ألبنائه، وان ما تشاهدونه  اليهم 
جهد الكوادر التدريسية هلذه الرشحية املجاهدة«. 

وتابع حممد: »حسب توجيهات ممثل املرجعية الدينية العليا 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  كربالء  مدينة  يف 
واملرشف العام عىل مدارس االيتام السيد سعد الدين هاشم 
العزاء، وللسنة  إقامة  االيتام مستمرة يف  فأن مدارس  البناء 
هذا  منا  يتقبل  ان  القدير  العيل  اهلل  ونسأل  تواليًا،  العارشة 
التوفيق والسداد خلدمة االمام  يلهمنا  البسيط، وان  العطاء 

احلسني واهل بيته االطهار)عليهم السالم( حلني املامت«. 
االصغر  عيل  مدرسة   � جابر  جمتبى  الطالب  عرب  جانبه  من 
)عليه السالم( عن حزنه ومواساته لصاحب العرص والزمان 
)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( هبذه املصيبة االليمة، سائال 
العزاء،  هذا  الطلبة  زمالئه  ومن  منه  يتقبل  ان  القدير  العيل 
البيت  اهل  مراسيم  احياء  يف  االستمرار  يف  يوفقهم  وان 

)عليهم السالم( يف كل عام«. 
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المرحوم الكلكاوي وبجانبه )الشاعر واالعالمي فراس األسدي - األديب جابر الكاظمي - الشاعر األستاذ أبو فاطمة العبودي 
- الشاعر الكبير عبد الرسول الخفاجي(
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ْ
ي���ج���ي وي�������روح م����ن ن��ف��س��ه
ْ

 ش��م��س��ه
ْ

أب�����وي�����ة وغ������ّرب������ت

���ل���ب���ي
َ
 ب�����ج�����رح ك

ْ
����م����ت����ه

ّ
ون����ي

ال��ج��س��ر تربي وع��ي��ن��ي ع��ل��ى 

 ب����ع����د درب�����ي
ْ
����������د

ِّ
أوم��������ا وج

ح��ي��ل!  
ْ

ت����م م���ا  ل��ي��ْل **  ي���ا  أأ 

فارس الشعر والمنبر
وال��رادود  الشاعر  ولِ��د  وعشقها،  أحبرّها  التي  كربالء  يف 
احلسيني )عزيز بن حممد بن كاظم بن حممد عيل بن صالح بن 
ة باب اخلان من سنة )1353ه� -  مهدي الَكلَكاوي( يف حملرّ
1932م(، وآل الَكلَكاوي من األرس املشهورة يف كربالء وهم 
ينتسبون إىل قبيلة زبيد، ونبغ منهم أعالم يف الفقه واألصول 
واألدب والشعر، وفقدينا الراحل هو شقيق الرادود احلسيني 

الراحل احلاج جاسم حممد الَكلَكاوي )رمحه اهلل(.
سة وعائلته التي تربرّى يف أحضاهنا أثرًا كبريًا  وكاَن لبيئته املقدرّ
هه لكتابة الشعر، كام  عىل حياته وبناء شخصيته ومن ثمرّ توجرّ
كان لتوجيهات أمري الشعراء احلسينيني احلاج كاظم املنظور 
الكربالئي يف بداية حياته األثر البالغ يف إِنامء شاعريرّته، وُيعدرّ 
)رمحه اهلل( من القالئل الذيَن أبدعوا أطوارًا )أحلانًا( جديدة 
الكتابة  يف  ح��ذوه  ليحذو  آخرين  وتشجيع  عليها  للكتابة 
الشعرية، ومل يبَق رادود حسينيرّ واحد مل يقرأ له من قصائده 
زها باملحبة والوالء للنبيرّ األكرم وآله األطهار )عليه  التي طررّ
الرواديد  عميد  أن  حترّى  والسالم(،  الصالة  أفضل  وعليهم 
احلسينيني املرحوم احلاج محزة الزغريرّ قرأ هلا ما ُيقارُب ال� )32 

والتي  قصائده،  من  األكرب  ة  احلصرّ صاحب  فكان  قصيدة( 
أظهرت إمكانيته الفائقة يف الرثاء وجذب املستمعني لكلامته 
وصوره الشعرية، وُيقال أن آخرها كانت قصيدة )الوادم لو 

لفاها الليل( التي يقوُل فيها:

دهتا الذاكرة احلسينية، من  ، قصائد مشهورة خلرّ كام قرأ الزغريرّ
بينها )كربله صابت دلييل، نار بدلييل تسعر، دهري ذبني، هيل 
رحتو بسالمة، زينب صاحت أم كلثوم، يا هيل شصاْر شصاْر 

ما تدلرّوين، ومن ردرّ املهر(.
الراحل  احلسيني  ال��رادود  أمثال  كبار  رواديد  أيضًا  له  وقرأ 
احلاج  احلسيني  وال��رادود  اهلل(  )رمحه  النويني  جاسم  احلاج 
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عبد األمري األموي، والرادود احلسيني عيل يوسف الكربالئي 
احلسينيون  الرواديد  له  قرأ  كذلك  غربتي(،  من  )آْه  قصيدة 
)باسم الكربالئي وجليل الكربالئي وحممد عصفور الكربالئي 

وقحطان البديري وأمحد الباوي ومصطفى السوداين(.
اهلل  عبد  الطف  رضيع  ذبح  فاجعة  لنا  يوصَل  أن  أراَد  فعندما 
ع  بن احلسني )عليهام السالم( كتب هذا الرجل احلسيني املتوجرّ

قائاًل:

يفطر  ما  ع  التفجرّ من  ففيها  بسالمة(  رحتو  )هيل  قصيدته  أما 
القلوب ويشجي األسامع ويدمي املحاجر، يقول )رمحه اهلل(:

 مرهف وخياٌل واسع
ٌّ

حس

الشعر  كتابة  الَكلَكاوي يف  فقيدنا  احلقيقية مع  البداية  وكانت 
سنة )1945 م(، أما ارتقائه )رمحه اهلل( للمنرب كرادوٍد حسينيرّ 
اخلمسينيات  يف  صيته  ذاع  وقد  م(،   1952( سنة  يف  فكان 
ورادودًا  الذوق  رفيع  شاعرًا  املايض،  القرن  من  والستينيات 
ًا،  شجيرّ وصوتًا  واسعًا  وخيااًل  مرهفًا  ًا  حسرّ ُرَزق  حيث  مميرّزًا، 
عقود  أربعة  ط��وال  األصناف  لبعض  بقراءته  اختص  وقد 
الثقافة  من  بمزيد  موهبته  تطوير  إىل  دائاًم  ساعيًا  الزمان،  من 
الشعرية، حتى  التجارب  واالطالع عىل  املستمرة  والقراءات 

الكلكاوي  الشاعر  انفرد 

)رح���م���ه ال���ل���ه( ب��م��درس��ة 

واخ��ت��رع  ��ة، 
ّ

خ��اص شعرية 

األوزان  م�����ن   
ً
ع����������ددا

ال��ش��ع��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��رف 

جعَل  ا 
ّ

مم )األط����وار(؛  ب��� 

ال���ع���دي���د م���ن ال��ش��ع��راء 

يكتبوَن على شاكلتها..

ن���������اْر ب�����دل�����ي�����ل�����ي ت�����س�����ع�����ْر 

 
ْ

ي�������ه�������ل رح���������ت����وا ب���س���الم���ة

 
ْ

 ال��ع��ل��م
ْ

م�����ن  س��اع��ة ال���ط���اح

اداف�����������������ع ع�������ن ش���ي���م���ك���م 

ددل�ون�ي وح�����دي   
ْ

ج��ن�����ت ل�����و  ش��دّب�ر 

ْ
لب تنصب

َ
زي�ن�ب  بدمعة حزنها المن عيون الك

ْ
يلهب لب 

َ
بالك وال��ح��زن  النوايب  ن�يران  وج�م�ر 

ْ
ص�احت  وبالصيحة نادت يا هلي خدري المرتب

�����ل�����ي ل���و ت��ش��وف��ون��ي
ْ

وأن�������ا ب�����ه�����ال�����ح�����ال ي��َ���ه

���د ع��ي��ون��ي!
ِّ

 وم�������ت���وج
ْ

ع�����م�����ت�����ن�����ي ال�����ن�����اي�����ب�����ة

���د عيون���ي.. 
ّ

ع�م�ت�ن����ي ال�نايب���ة وم�توج

ْ
������ت ه��������اي ال����ي����ت����ام����ة

َ
وب������ك

ْ
وال�������ن�������ار ت����ل����ه����ب ب���ال���خ���ي���م

ْ
 ع�����ن ح���رم���ك���م

ْ
�������ف

َ
وأش�������اك

ْ
ي���ه���ل رح����ت����و ب���س���الم���ة

 
ْ

وال�ن�اْر ش����ي�ط�ف�يهة

 
ْ

�ه
ّ
 و ت�ه�ن

ْ
�د

َ
ن����ام ب�رغ

 
ْ

ه�ي�ج ال�ول�د ي�ردون�ه

 راسي 
ْ

 ب�ال�ع�ز
ْ

واْرف�ع�ت

 
ْ

ل���ب راعيهة
َ
تحرق ك

آمال���ي  ق���ت 
ّ

ي�ل�حق

 الغالي 
ْ

ه
ّ

م�ا يعز دم

أدري���ك نعم الوالي 

ما تنطف���ي ياألكبْر
ْ

مه
ْ

لبي و عز
َ
يا ثمر ك

ْ
ه

ّ
ي بدم

ّ
للدين يضح

ْ
لبي تفرج همه

َ
ولك

م�������ا ت�����ن�����ط�����ف�����ي ي�������األك�������ب���ْر
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امتلك ناصية املفردات الشعبية واللغة السليمة التي صبرّها يف 
قوالب شعرية مبهرة، وصانعًا دهشة بصوره الشعرية املبهرة.

يف  احلسينية  واألطراف  املواكب  من  للعديد  اهلل(  )رمحه  وقرأ 
النجف،  املخيرّم، وعزاء طرف باب  كربالء، منها عزاء طرف 
أفرع  أحد  يعدرّ  الذي  السودان  وع��زاء  احلسني،  حي  وع��زاء 

طرف املخيم.
بمدرسة  انفرد  قد  أنه  اهلل(  )رمحه  حياته  يف  أيضًا  املميرّز  وأما 
التي  الشعرية  األوزان  من  ع��ددًا  واخ��رتع  ة،  خاصرّ شعرية 
يكتبوَن  الشعراء  من  العديد  جعَل  ممرّا  )األط��وار(؛  ب�  تعرف 
عن  شعريرّ  ديوان  املرحوم  للشاعر  صدر  وقد  شاكلتها،  عىل 
(، يتألرّف من  دار الكفيل للطباعة والنرش بعنوان )دموع الطفرّ
ُيصدره  الذي  ل  األورّ الديوان  وهو  صفحة،   )220( من  أكثر 
وضمرّ عددًا من القصائد املنربيرّة، وقد كتب الديوان منذ )40( 
وتنقيته  الديوان  هلذا  القصائد  مجع  عىل  العمُل  واستمررّ  عامًا، 
ة عامني ونصف العام، وقصائد الديوان بأمجعها عن واقعة  مدرّ

الطفرّ األليمة.

وغاب قمر المنابر

املوافق  الثالثاء )25 مجادى األوىل 1441ه�(  يف صبيحة يوم 
املقدسة  كربالء  أهايل  ع  ودرّ 2020م(،  الثاين  كانون  ل���)21 

عزيز  احلاج  الكبري  والرادود  الشاعر  املخلصون  واحلسينيون 
املنرب  بخدمة  قضاه  عامًا(   88( يناهز  عمٍر  عن  الَكلَكاوي، 
، وقد أجريت له مراسيُم تشييٍع مهيبة شارك فيها مجٌع  احلسينيرّ
كبري من أهايل املدينة، وقد اختار الرادود احلسيني القدير السيرّد 
)الوادم  الكلكاوي  الراحل  قصيدة  يقرأ  أن  الكربالئي  حسن 
احلسيني  الرجل  هلذا  الكبرية  باملكانة  رًا  مذكرّ الليل(  لفاهة  لو 

املعطاء، وما أملرّ بمحبرّيه من فقد كبري.
وقد رثاه العديد من الشعراء احلسينيني بينهم األديب األستاذ 

جابر الكاظمي بقصيدة أهداها لروحه الطاهرة قال فيها:
كرِبها  ع��ن  التقى   

ُ
روح  

ْ
أع��رب��ت

 ع�����ن م��ق��ل��ت��ي 
ٌ

رب����م����ا س����ائ����ل����ة

 :
ً
 ع��ن��ه��ا ق���ائ���ال

ُ
 ال��ق��ل��ب

َ
ف���أج���اب

 
ً
 ت��ت��ل��و أن��ف��س��ا

ُ
ه���ك���ذا األن���ف���س

 
ْ

 أشرقت
ٌ

في سماء الشعِر شمس

 
ً
واالس��ِم معا النفِس   )

َ
)ع��زي��ز يا 

المنى   
ُ

أرواح  
َ

����ك
َ

روح  
ْ

أت���ت ك��م 

غدا  أرٍض  في  العيِن  قريَر   
ْ

ن��م

ال��ورى  خيَر   
ْ

عشقت  
ٌ

نفس  
َ

ل��ك

 )
ٌ

�����ة
ّ
 م�����رض�����ي

ٌ
إن�����ه�����ا )راض��������ي��������ة

خطِبها في  م��ع��ي 
ْ
أد تها 

َ
شارك

، م��ا بها؟
ً
 س��ي��وال

َ
 ال��دم��ع

ُ
ت���ذرف

 ع����ن ق���رِب���ه���ا
ْ

 ن�������أت
ُّ
األم������ان������ي

ركِبها ن��واج��ي  ي��ح��دو  وال����ردى 

 ع��ل��ى ك��وك��ِب��ه��ا
ً
 ح���زن���ا

ْ
ف��ب��ك��ت

هِبها
ُ

ي��ا أزه���ى وأب��ه��ى ش  
َ

أن���ت

م��ن سحِبها  
ْ

ف��ارت��وت ظ��ام��ئ��اٍت 

��رِب��ه��ا
ُ
 ف���ي ت

ً
���رم���ال

ُ
 ط���ه م

ُ
س��ب��ط

ها  ع��ن حبِّ
ْ

وال��ق��واف��ي أص��ح��رت

����ه����ا  رح����������اِب ربِّ
َ

 ن����ح����و
ْ

رج�����ع�����ت
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ان املتتبع لروايات اهل البيت )عليهم السالم(، جيد اهنم اكدوا 
اهلل  عبد  ايب  زيارة  عىل  التشديد،  هناية  وش��ددوا  التأكيد،  غاية 
بخصائص  زيارته  خصوا  اهنم  حتى  السالم(،  )عليه  احلسني 
واحياء  الدين  بقاء  اوجبت  شهادته  ألن  فيها،  احد  يشاركه  مل 
رشيعة سيد املرسلني وخاتم النبيني، وحمو اثار املفسدين، بعدما 
النبيلة ان خترج عن حدودها التي رسمها  كانت غاية االسالم 
عرش  يزيد  اعتىل  حينام  واله،  عليه  اهلل  صىل  الرشيعة  صاحب 
وحرف  بالدين  تالعب  الذي  معاوية،  أبيه  من  بتمهيد  اخلالفة 
رشيعة سيد املرسلني، بعد شهادة أمري املؤمنني )عليه السالم(، 

اهلل  رس��ول  عىل  املكذوبة  األحاديث  بوضع  ال��رواة  امر  حني 
كل  يف  وختالفه  املؤمنني،  امري  االمام  يف  وتشكك  تطعن  والتي 
ابو احلديد، ليأيت  ما يفعله او يقوله او يتصف به كام ذكر ذلك 
الذين  اىل  املسلمني  بأمور  عهد  سنني  ثالث  وحيكم  ابنه،  بعده 
وال  حساب  عليهم  وليس  الفجور،  ويرتكبون  اخلمر  يرشبون 
عقاب، يقتلون االبرياء واالخيار والعلامء، ويسبون خري اخللق 
بن  زياد  امثال:  يشاؤون،  ما  ويفعلون  واملرسلني،  االنبياء  بعد 

أبيه، ويس بن ارطأة، واملغرية بن شعبة وغريهم.
وكان االمام احلسني ) عليه السالم( يراقب ذلك كله عن كثب، 

عاش���وراء  )زي���ارة  كت���اب  يغ���وص 
تحفة من الس���ماء( أح���د اصدارات 
مرك���ز الدراس���ات التخصصي���ة في 
النهض���ة الحس���ينية التابع لقس���م 
الشؤون الفكرية والثقافية بالعتبة 
الحس���ينية المقدس���ة الص���ادر عام 
)2015م( ومن تأليف السيد عباس 
الحسيني وتحقيق مؤسسة االمام 
الرض���ا للبح���ث والتحقي���ق العلمي 
بمجموع���ة م���ن بح���وث س���ماحة 
الفقي���ه المحق���ق الش���يخ مس���لم 

الداوري االصفهاني وفيه..
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انقلبت  قد  االمة  وان  عادت  قد  اجلاهلية  ان  علم  فلام 
الدين، وخليفة سيد  القيرّم عىل  اعقاهبا رأى بصفته  عىل 
املرسلني، واالمام عىل اخللق امجعني، من واجبه ان يعيد 
اىل االسالم جمده وتارخيه وكلمته وتعاليمه، ويبني للمأل 
منها  ترتعد  التي  واعامهلم  امية  بني  فظائع  االسالمي 
الكربى  ثورته  السالم(  )عليه  فأعلن  املؤمنني،  فرائض 
معرضًا نفسه واصحابه للقتل، واله وعياله للسبي؛ لكي 
وان  دين،  بأصحاب  ليسوا  القوم  ان  اىل  املسلمني  ينبه 
هؤالء القوم قد لزموا طاعة الشيطان، وتولوا عن طاعة 
وحرموا  اهلل  حرام  واحلوا  الفساد،  واظهروا  الرمحن، 

حالله.  
وتظهر الروايات ان زيارة عاشوراء من افضل الزيارات 
بشأهنا علامؤنا  اهتم  وقد  قدرًا، واعظمها شأنًا،  واجلها 
من  واكثروا  الطوال،  املؤلفات  فيها  فوضعوا  االب��رار، 
رشحها، والتعليق عليها ومن مجلة هؤالء )سامحة اية اهلل 
– دام ظله( الذي استند املؤلف  الشيخ مسلم الداوري 
الكتاب  وقسم  عاشوراء  زيارة  تناولت  التي  بحوثه  اىل 
اىل قسمني تناول يف القسم األول زيارة عاشوراء وبحث 
صدور  عىل  الدالة  والقرائن  الزيارة  سند  حتقيق  يف  فيها 
الزيارة من االمام ) عليه السالم( واستعراض الشبهات 

حول الزيارة واجلوانب عنها وكيفية زيارة عاشوراء.
فيه  وبحث  امللحقات  عنوان  فحمل  الثاين  القسم  اما 
الشعائر وتعظيمها واملأتم احلسيني وانشاد الشعر ولبس 
السواد ولطم اخلدود والصدور وشق اجليوب وامليش اىل 

الزيارة واطعام الطعام وسقي املاء والرصخة والبكاء. 
وقد اعتمد الباحث يف متن الزيارة عىل اربع نسخ وهي 
نسخة خطية لكتاب )مصباح التهجد( حمفوظة يف مكتبة 
السيد الربوجردي يف مدينة قم املقدسة واخرى لكتاب 
املرعيش  السيد  مكتبة  يف  املحفوظة  التهجد(  )مصباح 
يف  املحفوظة  الزيارات(  )كامل  وثالثة  العامة  النجفي 
مكتبة جملس الشورى االسالمي يف طهران، اما النسخة 
الرابعة واالخرية والتي كانت )كامل الزيارات( صححها 

وعلق عليها العالمة الشيخ عبد احلسني االميني. 
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ً
صدر حديثا

رسائل براقية
ضمن جهوده املتواصلة يف نرش النتاجات العلمية واألدبية 
املتعلقة بمدينة أيب األحرار »عليه السالم«، أصَدَر مركز 
كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية املقدسة، 
كتابًا ختصصيًا حتت عنوان »رسائل براقية« ملؤلفه »السيد 

حسني الرباقي«.
ست  صفحة،   )551( يف  ال��واق��ع  الكتاب  يتضمن 
فيها  تناول  والتي  الرباقي-  السيد  بخط  –مجيعها  رسائل 
خمتلف األحداث التي هي موضع اهتامم وعناية املجتمع 
ومواقيتها  احلسني  اإلم��ام  ب��زي��ارة  إب��ت��داًء  اإلس��الم��ي، 
وثواهبا، حيث عنّون املؤلف هذا الفصل ب� »جالء القلب 
وقّرة العني يف األوقات املخصوصة بزيارة احلسني )عليه 

السالم(«.
ومما تناوله الكتاب ضمن طياته، هو احلديث عن شهداء 
يف  جاء  وما  كربالء  تربة  وقدسية  األليمة،  الطف  واقعة 
فضلها من األخبار، ثم االنتقال اىل بيان اخلالف يف ذرية 
خدجية  السيدة  من  وآله«  عليه  اهلل  »صىل  املصطفى  النبي 
االختالف  قضية  بحث  اىل  باإلضافة  السالم«،  »عليها 
ليختتم  بن اخلطاب،  أم كلثوم من عمر  السيدة  يف زواج 
عن  فيها  حتدث  موجزة  برسالة  الرباقي  السيد  بعدها 
أحوال السيدة زينب الكربى »عليها السالم«، وما جرى 

عليها، ومكان دفنها املبارك.
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شبُل الحسين 
اإذا ما �سفاَك الدهُر 

عي�سًا مرّوقا
اأ�سابَك �سهُم الدهر

�سهمًا مفّوقًا
فال تاأمِن الدهَر 

اخلوؤوَن 
�سروفُه

حذارًا واإْن ي�سفو 
لَك الدهُر رونقا

وجار على �سبط النبّي 
بنكبٍة

فاأردى له 
ذاك ال�سباَب املوؤنقا

على الديِن والدنيا العفا 
بعَد �سّيٍد 

�سبيِه ر�سول الَلِ خلقًا ومنطقا
وخلقًا 

كاأن الَل اأودَع ح�سَنُه

شعر: الشيخ علي شرارة

اإليه انتهى و�ساًل 
وفيِه تعّرقا

حوى نعته واملكرمات 
باأ�سِرها

فحاز فخارًا 
واملكارَم والتقى

تخّطى ذرى العلياء 
مْذ طاَل يف اخُلطى
فجاَز �َسما العلياِء 

�سمتًا ومرتقى
ومن دوحٍة منها 

النبوُة اأورقْت
فــ "طه" لها 

اأ�سل وذا منه اأورقا
ومل اأن�َس �سبَل ال�سبط 

حني اأجالها
فقرب اآجااًل وفرق فيلقا

ي�سول عليهم 
مثلما �ساَل حيدٌر

فكم لهم بال�سيِف 
قد �سج مفرقا

كاأن ق�ساء الَل 
يجري بكّفه

ومن �سيفه يجري النجيًع
تدّفقا

وملا دعاه الَل 
لّباُه م�سرعًا

ف�سارع فيما قد دعاه 
ت�سّوقا

ـة
ــــ

ــــ
يــــ

ــــ
ــــ

ـــــ
دب

اال
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العامل  وسمع  كونك،  شهداء  سيد  عىل  حزهنا  كربالُء  أعلنْت  قد  اهلُل،  يا 
الوجع  شاركه  ألجله،  والنابض  حبه  يف  اهلائم  القلب  أهيا  تقّدم  أنينها.. 
وقاوم  العرص،  عىل  الشاهد  وكن  اجلرم،  ثبوت  واحفر  والذبح،  واجلزع 
جنود »يزيد« من جديد وأعّد هلم العدة فإن احلرب القادمة حاسمة بحراب 
األقالم وقنابل البث وصوتيات املنابر، وهجوم كاسح عرب مواقع وأيقونات 

الغرف الرسية والغالب هو األكثر ثقافة واألعمق فكرا والثابت عقيدة.
 ال تتوقف أهيا القلب لعلك تؤرخ عرب عينيك تلك األسامء التي حترتق يف 
مكنون لعبة احلياة مع السبط املبرّش باجلنة، وهو يبحر يف سفينته. تعلم منه 
أن احلرف له أرسار األلفة وهو يراقب ضياء الوافدين من كل بقاع األرض 
بصوت  املحكمة  اآليات  وانني  الرصخات،  وحتارصك  تعزيته،  أو  لذكراه 

عذب يثري الدهشة حيّرك احلواس ويتالعب باملشاعر ورهافة النفس.
الزائر  فللعنِي مقامات يروهيا  النحيب بوجع.  الصرب عىل  العني   مل متهلك 
العاشق عرب هدير يورق ويزهر حني تشاء ويشهد حني تشاء. آن للصوت 
أن يفّر ملن عّذبه ويستقّر يف مكانه ويتدحرج حافيا كي  يالمس القرار ويفوز 

من خيالط صوته يف املحراب ويؤرش تأشرية الصعود عىل ظهر النجاة. 
اقرتْب أكثر أهيا القلب املفجوع، وتفّرس يف مقامه املخلد، وبعيون زائريه 
الثابت  فكره  وامتد سلطانه عرب  الزاكيات،  دمائه  بقعة  اهلل عىل  توّجه  فقد 
األفاعي،  جراد  لسحق  هبا   اإلسالم  بدئ  امة  فأصبح  الراسخة.  وعقيدته 
جراد العقارب، فال تسألوه، يعلم من خان الرتاب امليضء. ورأسه الرشيف 
يف  ويتفّقد   ، آيًا  الذكر  من  حينا  عليهم  ويرّتل  يشاء،  من  يكّلم  حمرابه  يف 
صمت أصوات املاليني الناطقة باسمه املتوسلة حتت قبته والناثرة الرتاب 

عىل أجزاء أجسادها طمعا بالشفاء أو حتررا من فقر.
املاء   هنا يف الرضيح من يستجري بحفنة رمل فتصري ماء يغيظ هبا قاطعي 
من  فيها  ويعّمق  وأمته  ودولته  مدينته  يف  فيوّسع  اجلدد،  الرؤوس  وحاميل 
الصاعدين  الفقراء  ألمة  هتيئة  واجلزع  الوجع  بحبل  ليتعّلق  عليه  يصيل 

لسفينة النجاة.

العجوز يف كل  الشيخ  الفرتة وأنا أالحظ ذلك  يف تلك 
املسجد  يف  املقاعد  أحد  قرب  شمعة  يشعل  مجعة  ليلة 

ويتأمل هبا وعيونه تغرورق بالدموع..
ويف إحدى ليايل اجلمع ذهبت مع أيب كعاديت للمسجد 
ليلة مجعة جالسًا  أراه كل  الشيخ كام  أرى ذلك  واذا يب 

قرب الشمعة متأماًل هبا.
شاهدين ايب وانا أنظر اليه بنظرات مليئة بالتساؤالت.. 

قال يل: دعينا نجلس ياصغرييت وسأخربِك قصته.. وبدأ 
ايب يرسد يل قائاًل:

قبل عرش سنوات من االن كان لذلك الشيخ ولد يدعى 
أمري وهو وحيدُه، كان أمري ولدًا صاحلًا بارًا بوالديه ذا 
أخالق محيدة، وبعد ان سيطر التنظيم االرهايب »داعش« 
عىل جزء كبري من املنطقة الغربية يف العراق وقام بأعامل 
العظمى  اهلل  اية  سامحة  اعلن  فقد  واسعة.  ودمار  قتل 
اجلهاد  فتوى  )دام ظله(  السيستاين  احلسيني  االمام عيل 
احلشد  اىل  وتطوع  التحق  من  أول  أمري  كان  الكفائي، 
مقدمة  يف  شجاعًا  شابًا  كان  فقد  منطقتنا،  من  الشعبي 

السواتر نذر نفسه دفاعًا عن الوطن واملقدسات. 
إصابته  وكانت  ساقيه  احدى  ُأصيبت  االيام  احد  ويف 
بالغة جدًا.. لكن ذلك مل يوقف عزيمته وبرغم اصابته 
ذاك  زف  اجلهاد  يف  اشهر  مرور  وبعد  للسواتر..  رجع 
اخلرب عىل مسامع والديه بأن أمريًا قد ُاستشهد.. لقد ترك 

ذلك اخلرب فاجعًة بقلبه..
ومنذ ذلك الوقت يأيت والد أمري يف كل ليلة مجعة ليشعل 
الشمعة يف املكان الذي كان جيلس فيه ولدُه وهو يقول 
ان هذه الشمعة تشبه ولده كثريًا. فهي حترتق وتفنى من 
الدرج واخرجت  املنزل سحبت  أجلنا.. ركضت نحو 
احلجة  االمام  والدة  ذكرى  من  هبا  احتفظ  كنت  شمعة 

)عجل اهلل تعاىل فرجة الرشيف( 
ذهب قرب ذلك الشيخ أشعلت شمعتي من نور شمعته 

ووضعتها بجانبها.. 
نظر إيّل بعينيه الذابلتني واحتضنني وبدأ بالبكاء.

هكذا هم الشهداء.. كالشموع جيودون بأنفسهم لينريوا 
دروبنا.

ها 
َ
 كربالُء حزن

ْ
 قد أعلنت

ُ
يا الله

على سيد شهداء  كونك

ة: زينب يعقوب 
ّ

قص

شمعة ليلة الجمعة 



حّرٍم
ُ

ِّهالُل م
عراِء الطف

ُ
في قصائِد ش

فقد روَي أّنه قيَل لإلماِم الصادق )عليه السالم(: سّيدي ُجِعلُت 
وأراكم  قتله،  أو  موتِه  بعَد  بالنياحِة  له  جيلسون  امليَت  إّن  فداك، 
عىل  ع��زاء  وال  باملأتِم  الشهِر  أوِل  من  وشيعُتكم  أنتم  جتلسون 
احُلسنِي )عليه السالم( فقاَل )عليه السالم(: يا هذا إذا هلَّ هالُل 
ٌق من  حُمّرٍم نرشِت املالئكُة ثوَب احُلسنِي )عليه السالم( وهو خُمرَّ
ٌخ بالدماِء فنراه نحُن وشيعُتنا بالبصريِة ال  رضِب السيوف، وُملطَّ

بالبرص، فتنفجر دموُعنا«.
ُب  نظمت الكثرُي من القصائِد وتناولْت هالَل شهِر حُمّرٍم بشكٍل ُيقرِّ
لألذهاِن تلك الصوَر امُلفِجعَة األليمَة التي كانْت كربالُء ساحَتها 
والدماُء لوهَنا واختتمْت بسبٍي زينبٍي وفراِق أحبٍة مل يشهْد له تاريُخ 

اإلسالِم وأهُل هذه املِّلِة مثياًل..
امُلقّفى وحيتسُب أجَر ما كتَب  ُر احلزَن  فكاَن يراُع ُكلِّ شاعٍر ُيسطِّ
ُد: »َمْن قاَل فينا  عنَد سّيِد الشهداِء ولساُن حالِه –برجاِء ذلك- ُيردِّ
ُد: »ما قاَل فينا قائٌل بيَت  بيَت شعٍر بنى اهلُل له بيًتا يف اجلنة« أو ُيردِّ
–باإلضافِة  واحلافُز  الدافُع  فكاَن  القدس«  بروِح  يؤّيُد  شعٍر حتى 
الشعراِء  هؤالِء  فوِز  عىل  الداّلَة  األخباَر  هذه  احلقيقي_  للوالِء 
فكانْت  السالم(،  )عليهم  البيِت  أهُل  هبا   ُ ُيبرشِّ بجّنٍة  واألدب��اِء 
تلك القصائُد العصامُء التي ُزّينْت هبا جمالُس ذكِر احُلسنِي وكانِت 

الدمعُة قرينَتها فتحّقَق هلم الفوُز بسعادِة الدارين.
والئيٍة  لقصائَد  كنامذَج  طرِحها  يف  نصيٌب  منها  لبعٍض  وسيكوُن 
)اهل��الل(  ُمفردُة  فاستهّلْت  احل��زِن  ه��الَل  تناولْت  عاشورائيٍة، 
التي  األمثلِة  ذلك يف هذِه  أتْت ضمًنا كام سنورُد  أهّنا  أو  بعضها، 
موسوعتِه  من  فاخرتنا  شرب  جواد  السيِد  حُتفِة  عىل  فيها  اعتمَدنا 

)أدب الطّف( ما ُيناِسُب البحث:
1- شهاب الدين بن معتوق املوسوي احلويزي:

ا وانثْر به ُدرَر الدموِع عىل الثرى ً هلَّ امُلحّرُم فاستهل ُمكربِّ
را ًعا ُمتفكِّ وانظْر بغّرتِه اهلالَل إذا انجىل ُمسرتجًعا ُمتفجِّ

2- الشيخ عبد الكريم الفرج:
هلَّ امُلحّرُم فاستهّلْت أدُمعي وورى زناد احلزِن بني األضلِع

ْمذ أبرصْت عيني بزوَغ هالله مأَل الشجى جسمي ففارَق مضجعي
3- الشيخ حمسن أبو احلب:

سمعُت الضوضاَء يف ُكلِّ فجٍّ ُكلُّ حلٍن هييُج األعواال

 للقصائ���ِد الت���ي 
ُ

تتِب���ع
ُ
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ُ
ي���كاد
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ْ

س���ينيِة والتي تناولت
ُ

الح

 
َ

ح���ّرٍم الح���رام أْن يجزم
ُ

ش���هِر م

 مع استهالِل 
ْ

ِتَبت
ُ
بكوِنها قد ك

���زِن أو م���ع 
ُ

الن���اِس لش���هِر الح

 من 
ٌ

 حالة
ْ

بزوِغ هالِل���ه، فحدثت

اإلله���اِم لكتاب���ِة تل���ك األبي���اِت 

 
ُ

المليئ���ِة بالش���جن، وقد يجتمع

ش���اهدِة 
ُ

الم ه���ذِه  م���ع  له���م 

اإلم���اِم   
ُ

حدي���ث لِهم���ِة 
ُ

الم

الص���ادق )عليه الس���الم( حيَن 

أخب���َر بتلك العالق���ِة بيَن هالِل 

حّرٍم وقميِص الحسين )عليه 
ُ

م

 
ُ

السالم( الذي تنشُره المالئكة

ًبا بدِمه الشريف..
ّ

خض
ُ

م

حسين فرحان
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قلُت: ماذا عرى-أميم- فقالت: 
جاَء عاشوُر واستهّل هالال

4- الشيخ درويش عيل:
لياليِه طوَل  امُلحّرُم ال طالْت  هل 

املدى حيُث قد قامْت نواعيه
مذاهُبه  انسّدْت  قد  للرسوِر  ما 

واِظلمَّ الكوُن واسوّدْت نواحيه
5- السيد مهدي البغدادي:

تنهُل أدمُع ُمقلتي إْن قيَل يل: هّل 
امُلحّرم

لكّنام ذكراه  إْن ذكرُت مصيبًة  ما 
مأتم

6- احلاج عبد املجيد بن حممد بن 
مال أمني البغدادي:

قد  بِظاللِه  والشجا  امُلحّرُم  هلَّ 
أّرَق اهلادي بُغّصِة آله

بن  ع��يل  ب��ن  ب��ن حسن  ع��يل   -7
سليامن البالدي البحراين:

الَطَرِب  ُحّلَة  فاخلْع  امُلحّرُم  هلَّ 
والبْس به ُحلَل األرزاِء والُكَرِب

األح���زاِن  كعبَة  وط��ْف  واح���رْم 
ُمنتحًرا هدي الرسوِر مدى اآلباِد واحِلَقِب

املقري  خليفة  بن  أمحد  بن  الرضا  عبد  الشيخ  احلسن  أبو   -8
الكاظمي:

وأعنُي ُكّلام هلَّ امُلحّرُم يف األرِض استهّلْت دًما مل حتِكها الُسُحُب
أفدي الذي دوَن أْن يأيَت ببادرٍة بكربالء عليه دارِت النوُب

وقاَل يف قصيدٍة ُأخرى له:
قساًم بكم آُل النبي وإّنه القسُم العظيُم وما سواه فال ال
ما هلَّ شهُر امُلحّرِم إال ومن جفني أسلِت املدمع اهلامال

9- احلاج سليامن العاميل:
ًرا قد أوجَع القلَب احلزيَن وحرّيا هلَّ امُلحّرُم فاستهلَّ ُمكدَّ

وذكرُت فيه مصاَب آِل حُمّمٍد يف كربال فسلبْت من عيني الكرى
10- الشيخ طاهر السوداين:

هلَّ امُلحّرُم فاستهلَّ ُبكائي فيه ملرصِع سّيِد الشهداِء
ما ُعدَت يا عاشور إال عاَد يل َكَمدي وهجْت لواعُج الربحاء

حممد  بن  اهلل  فرج  بن  طاهر  الشيخ  ابن  رضا  حممد  الشيخ   -11

رضا ابن عبد الشيخ بن حماسن:
أِقْم للُحزِن يا شيعي مأتم وَدْع عنك اهَلنا هلَّ امُلحّرم

وخلِّ الدمَع من عينيك هيمي ففاطُم فيه دمُعها مهى الدِم
12- السيد نعامن األعرجي:

صب إذا هلَّ امُلحّرُم هاَجه وجٌد تفيُض العنُي منه وتدمُع
وجوى ملا ناَل احُلسنَي وآَله نرياُنه بنَي األضالِع تسفُع

13- السيد حممد زيني:
هلَّ امُلحّرُم فاستهّلْت أدُمعي وتسّعرْت ناُر األسى يف أضُلعي

ِع ٍع وتفجُّ كيَف السبيُل إىل العزا وهالله مفتاُح باِب توجُّ
14- الشيخ حسن سبتي:

أهّلْت دموعي حنَي هلَّ حُمّرُم فطيُب الكرى فيه عيلَّ حُمّرُم
فلهفي آلِل امُلصطفى كم جتّرعوا أذى يوِم وافوا كربالَء فخّيموا

رِحَم اهلُل )تعاىل( ُشعراَء الطفِّ الذين خّلدوا هذه الواقعَة األليمَة 
الشهداء )عليه  الصدِق والوالِء والوفاِء لقضيِة سّيِد  أهِل  بِمداِد 

السالم(.
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المال حسين أبو شعير الكربالئي

عذوبة صوتِه وبيئته الطاهرة صنعتا 
منه خادمًا مخلصًا للمنبر

حاوره: حسنين الزكروطي - تصوير: حسنين الشالجي
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ق حلم طفولته 
ّ

استطاع الرادود حسين ستار حسين المعروف ب� )حسين أبو شعير( أن يحق
اه ومشاعره 

ّ
 الذي وهبه الله )جّل وعال( إي

ّ
وأسرته وأصدقائه، وأن يمزج بين صوته الشجي

رفت بحّبها للعترة الطاهرة، واستثمار هذه 
ُ

الحسينية الجياشة الموروثة من بيئٍة التي لطالما ع
الخصال في نقل مظلومية الحسين )عليه السالم( وخدمة المنبر الحسيني.

ِه، إال أن بيئته الكربالئية 
ّ
ب���وه رغم صغر س���ن

ّ
���ال( كم���ا يحلو ألهل بيت���ه وأصدقائه أن يلق

ُ
)الم

 من 
ُ

وش���غفه في االس���تماع إلى قصائد المرحوم حمزة الصغير منذ نعومة اظافره مكنته
اكتساب الخبر في انتقاء القصائد واأللحان. 

جملة  أج��رت  امل��وض��وع  ه��ذا  ح��ول  أكثر  وللحديث 
فيه  ث  حتدرّ حسني،  املال  مع  ًا  صحفيرّ حوارًا  )األح��رار( 
التي  واملحطات  احلسيني  املنرب  خدمة  يف  بداياته  عن 

سامهت بظهوره يف املجالس.   
يف  شعري  أبو  حسني  بدايات  كانت  أين  من  األح��رار: 

خدمة املنرب احلسيني؟

عام  املجالس  يف  احلسينية  القصائد  ق��راءة  ب��دأت   -
2003م ومل يتجاوز عمري تسع سنوات،  وكان ذلك 
القديمة،  كربالء  مدينة  مركز  يف  الطهرانية  احلسينية  يف 
)عبد  الشاعر  الروحي  األب  كبرية من  بدعم ومساندة 
الرسول اخلفاجي( وأخي الكبري )أمحد ستار( الشغوف 

باالستامع للشعر احلسيني والقصائد احلسينية.
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األحرار: بمن تأثرت من الرواديد احلسينيني؟ 
- ان املرحوم محزة الصغري واملال باسم الكربالئي ُيعدان من 
كنت  ما  ودائاًم  رأيي(،  )حسب  احلسينيني  الرواديد  عاملقة 
البعض  يراين  لذلك  لقصائدهم وأرددها مع نفيس،  استمع 
إنني متأثر باملال باسم الكربالئي من خالل االحياءات، وهذا 
رشف كبري بالنسبة يل، ولكن أرى نفيس امتلك لوين اخلاص 

بقراءة القصائد واألطوار )األحلان(.  
األحرار: هل للبيئة الكربالئية دور يف توجه حسني أبو شعري 

نحو املنرب احلسيني؟ 
نحو  توجهي  يف  الفضل  وأهلها  كربالء  ملدينة  بالتأكيد    -
لعزاء  وكان  األهل واالصدقاء،  احلسيني، وخصوصًا  املنرب 
الكبري  ال��دور  الطوس  غريب  وهيأة  الفاطمية(  )مجهور 

واملهم يف بناء وتطور إمكانيايت. 
األحرار: ِخدمة املنرب احلسيني حظوة ال يناهلا إال القليل، 

كيف تصف مشاعرك اجتاه هذه اخلدمة العظيمة؟
حمب  لكلرّ  رشف  احلسيني  املنرب  خدمة  إن   -
نردد  اننا  يكفي  الناس،  بني  هبا  نفتخر  وشهادة 
وجيهًا  اجعلني  )اللهم  دعواتنا  دائ��اًم  فيها 
الدنيا  يف  وجيهنا  هو  فاحلسني  باحلسني(، 
وشفيع لنا يف اآلخرة، وخدمته رشف رفيع 
س  لن يناهلا إال ذو شأن كبري، فهنيئًا ملن كررّ

حياته خلدمة احلسني )عليه السالم(.
األحرار: ماذا متثل قصيدة )أمنيايت( التي 
الرجاء يف  باب  اشتهرت بعد حادث 
الصحن احلسيني الرشيف؟ وماهي 

نتائج تلك القصيدة؟
قبل  قرأهتا  )امنيايت(  - قصيدة 
او  بسنة  الرجاء  باب  حادثة 
عىل  حتتوي  وكانت  أكثر، 
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جاء يف العديد من املصادر التارخيية املوثوقة لدى املكتبة 
احلسني  االمام  عىل  اقيم  تأبني  مأتم  اول  بأن  االسالمية 
واله  عليه  اهلل  )صىل  االعظم  النبي  اقامه  السالم  عليه 
بأنه  املصادر  تلك  ذكرت  حيث  املباركة  داره  يف  وسلم( 
ملا ولد االمام احلسني )عليه السالم( ان النبي )صىل اهلل 
عميس  بنت  اسامء  السيدة  اىل  ذهب  وسلم(  واله  عليه 
الزهراء )عليها السالم(  السيدة  التي ارشفت عىل والدة 
وقال هلا يا اسامء هايت ابني فدفعته اليه يف خرقة بيضاء ثم 
ن يف اذنه اليمنى واقام يف اليسى، تم وضعه يف حجره  أذرّ
وبكى – فقالت السيدة اسامء )ريض اهلل عنها( فداك ايب 

وامي مم بكاؤك؟
انه ولد  ابني هذا  وقال )صىل اهلل عليه واله وسلم( عىل 
اهلل  ناهلم   ال  الباغية  الفئة  تقتله  اسامء  يا  قال-  الساعة- 
شفاعتي، ثم قال- ال ختربي فاطمة )عليها السالم( هبذا، 

فأهنا قريبة عهد بواليته. 
وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  الكريم  النبي  يكون  وهبذا 
وامامنا  رمزنا  عىل  واحل��زن  البكاء  مأتم  اق��ام  من  اول 
اخلالد احلسني العظيم )عليه السالم( الذي بكته املاليني 
يف رشق االرض وغرهبا وها هي ذكرى استشهاده وال 
عىل  واملحبون  املؤمنون  به  ينشغل  الكرام  وانصاره  بيته 

اختالف ادياهنم وقومياهتم ويف شتى انحاء العامل .
مصادر البحث 

1. مقتل احلسني ج1- ص87- للخوارزمي 
2. ذخائر العقبى – ص119- حمب الدين الطربي 

3. سريتنا وسننا- ص35- للعالمة االميني 
4. الفصول املهمة – ص154 – البن الصباغ 

5. الصواعق املحرقة – ص105 – البن حجر العسقالين
6. اخلصائص الكربى – ج2 – ص125 – النسائي

7. الشعائر احلسينية – ص441 – للسيد العلوي

أول مأتم تأبين 
لإلمام الحسين 

بقلم: سعيد رشيد زميزم 

كلامت وأمنيات عاشق يتمنى ان يموت عىل حب احلسني 
واستشهد  احلادثة  حدثت  وفعاًل  الرشيف،  حائره  ويف 
احلرام  م  حمررّ شهر  من  العارش  يوم  يف  املعزين  من  البعض 
خالل عزاء )ركضة طويريج(، وخالل تلك األيام األليمة 
االجتامعي،  التواصل  مواقع  عرب  القصيدة  هذه  ظهرت 
هذه  بركات  ومن  املحبني،  من  الكثري  يف  أثر  هلا  وأصبح 
القصيدة ايضا ان الكثري من مرتادي التواصل االجتامعي  
ممن نرشوا القصيدة كانوا يتوقعون ان قارئها كان من بني 
خلرّف  وقد  احلادثة،  بسبب  املنية  وافتهم  الذين  الشهداء 
الكثري  عىل  التعرف  يف  كبريًا  سببًا  كانا  جانبني  اخلرب  هذا 
من  أكانوا  سواء  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  خدمة  من 
أحد  حتقيق  يف  رئيسيًا  سببًا  كذلك  الرواديد،  أو  الشعراء 
أهدايف وهو االنتامء اىل مؤسسة سيد الشهداء ونيل رشف 

اخلدمة فيها.
األحرار: كيف تستقبل شهر حمرم احلرام؟ 

نقوم  األقل  بشهرين عىل  احلرام  قبل حلول شهر حمرم   -
عليها  ب  والتدررّ القصائد  وهتيئة  الشعراء  مع  بالتواصل 
)عزرّ  اهلل  من  التوفيق  وطلب  )أطوارها(،  أحلاهنا  ووضع 

وجل( يف خدمة اإلمام احلسني )عليه السالم(.
األحرار: كيف تصف قراءة القصيدة يف الصحن الرشيف 

ويف املجالس األخرى؟ 
عظيمة  منزلة  يمثرّل  فهو  املجلس  كان  ما  أينام  بالتأكيد   -
وإحسانا يناله اجلميع إن شاء اهلل تعاىل، وأنا بدوري عند 
إىل  والسعي  القصيدة  كلامت  يف  الرتكيز  أحاول  القراءة 
ولكن  وكاتبها،  بصاحبها  يليق  الذي  بالشكل  إخراجها 
هناك  تكون  الرشيف  الصحن  يف  املجلس  يكون  حينام 
ال��رادود  عىل  ل  يسهرّ وه��ذا  املكان،  متأل  روحانية  أج��واء 

الدخول يف أجواء القصيدة. 
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ن من كل  هذا هو رس إيثاره، فزهد بحب »عيل واحلسني« فتحصرّ
السامرسة، والطبالني والدجالني، ورافق وجهاء النور احلسيني 
د ظله وما بني  يف رسائهم واحزاهنم رغم ان ظل املسيحية ترتصرّ
الوطن،  مع  االرض  مع  احلق  مع  البقاء  حرية  يف  كان  الظلني 
بدمه  يفدهيام  لألرض؛  واالنتامء  الدين  افرتاضات  بني  متوغال 
حسب  وأنقلب  أخا  كان  مربمج  عدو  او  مهجي  هبا  عاث  اذا 
من  كان  ما  هذا  أجلِه.  من  يعدرّ  الذي  الزمن  اسياده يف  رغبات 
النواصب حني سنحت فرصة العودة اىل صنمهم املنهار خرجوا 
اما  ك�)يزيد( يف عاشوراء.  يذبحون وحيرقون  العامل  مع مرتزقة 
من نسل )حيدر أودينا زكريا ( املسيحي فقد شم تراب احلسني 

عن  الطائفية  جلباب  وخلع  احزانه  طقوس  يف  فدخل  عيل  بن 
يف  الفرات  ماء  ورشب  ضوءه  وتوضأ  بالزاهدين  ك  ومتسرّ قلبه 
فارتوي من صوت  املسيحي(  فأطلق عليه )احلسيني  كل حمرم 
باالنتامء  اليها  رايات عاشوراء، يشار  راية من  املذهب واصبح 
قلبه  يف  بقيت  ملكوتية  ون��داءات  ارهاصات  وهي  الروحي، 
خمزونة واسئلة تتدفق يف عقله يف املسري بطريق احلق وان اختلف 
ر ببوح عفوي يكس به كل حواجز التفرقة ما  يف الطائفة. كان يفكرّ
ا لكل  بني املسلم واملسيحي فأصدقاؤه كلهم مسلمون. فكان ندرّ
انتامئها،  يف  والعراقية  املسلمة  االخوة  وحدة  تفكيك  يروم  من 
فحمل السالح وسهر ليايل بغداد لصد كل وحوش النواصب 

 العراق والحسين
ِّ

د قلبه في حب
ّ

بطٌل وح

الى روِح الشهيِد )حيدر أودينا زكريا المسيحي( 

 تضيق ب����ه، حت����ى كاد اليأس 
ُ

م����ا زالت الحي����اة
يرح����ل الى مجه����ول الوطنية، فاق����د الهوية 
فيغلق عليه كل منافذ األمل. الحيرة تنهش 
قلبه المس����يحي، واالمل الباقي فيه اش����به 
 الحيوي، يوقف خراب روحه، فيوقد 

ّ
بالمض����اد

شموع االماني في محراب كنيسته، ويهيم 
في شجن الذاكرة، ويداهم المكان بذكريات 
ال تنطف����ئ.. فبغ����داد الجدي����دة كان����ت اول 
وكر للطفول����ة وال تزال لهاثه����ا يذهل لوعته 
واش����تياقه، وس����هام االضداد من التكفيريين 
تم����ادت ف����ي ح����رب طائفية كان هو الخاس����ر 
الوحي����د فيها، وم����ن بين اش����تعاالتها يحصي 
حرائق محنته.. ولوال انتماؤه الروحي للحسين 
وبيقينه القلبي باركته الس����ماء، كانت الحياة 
تعانقه بأمانها كلما داهمه الموت.       

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

38

ـــا
ـنــ

ئــــ
دا

ـــــ
ه

ـــــ
ـــس

�ــ



د قبل استش����هاده: ي����ا الله.. يا حيدر بين حب العراق والحس����ين 
ّ
كان ي����رد

مشروع شهادة.

الذين ظهروا يف زمن االنظمة الوحشية التي خلقت فتنة حرب 
بمحاربة  بغداد  شجعان  بسجل   « حيدر   « ل  فسجرّ الطوائف. 
اعدائها من اخلونة واالمريكان، وتنظم ضمن حزب اهلل فكان يدًا 
بت روحه  حسينية كتائبية صارمة ال تأخذه يف احلق مالمة. فترشرّ
ب  خمضرّ وبجسد  آمن  بسالم  ربه  يلقي  ان  اراد  الشهادة،  بحلم 
بدماء ما حيب من عقيدة تزهد االنسان عن اخلطأ وتعمل بإنسانية 
التأويل،  تقبل  ال  ساطعة  واح��الم  امال  حممد.  آل  من  العظامء 
آتية ال ريب، وحلم الشهادة يغريه  كان حيلم ويدرك ان الساعة 
للموت  نفسه  ز  فجهرّ الباطل.  مع  احلق  معارك  كل  يف  ل  يتوغرّ ان 
تقتل كل - شيعي ومسيحي  الداعشية  السموم  حني هبرّت ريح 
مة  وايزيدي- بال رمحة وال خوف من خالق الكون والنفس املحررّ
للقتل. وزاد يف ارصاره حني اعلن االمام السيستاين فتوى اجلهاد 
وكأنه  سالحه  محل  السود)داعش(،  الرش  غربان  لقتال  املقدسة 
بدأ سفر الشهادة فكان يف كل معركة ينشد: سأمحل روحي عىل 
راحتي .. وألقي هبا يف مهاوي الردى.. فإما حياة تسرّ صديق .. 

وإما ممات يغيظ العدى. 
  

مهيب  ملكويت  لسفر  استعدادا  املوت  يعانق  كان  االبيات  هبذه 
يزيد من براءته ويقينه بالشهادة التي اختارها )وهب النرصاين( 
يف نرصة االمام احلسني »عليه السالم« يف كربالء. وها هو هيبرّ 
قبله  من  هبرّ  كام  واحلسني(  )عيل  عراق  لنرصة  شهيدا  ليكون 
للمرجعية  املقدس  اجلهاد  نداء  فحوى  من  مستلهام  »وه��ب«، 
الداعيش،  االرهاب  ضد  احلسيني  اجلهاد  دروس  العليا  الدينية 
اال  يسلكه  ال  واحد  طريق  هو  واالنبياء  املسيح  طريق  ان  موقنًا 
احرار العامل؛ بمحاربة اعداء السالم واالنسانية.. فرسم بعقيدته 
ويقينه صوالت البطولة التي رفعت من شأنه يف كل حمفل انتصار 
التكفريي. كان اسمه دائام يف  الشعبي عىل كيان)داعش(  احلشد 
ارض  تعشق  التي  املسيحية  الطائفة  من  النبيلة  االسامء  مقدمة 
العراق واالنسان العراقي وتؤمن ان االسالم هو طريق يساوي 
يف ملكوت اهلل املسيحية بل هو اخر االديان االهلية التي جيب ان 
تتبع. ففي احلاالت العصية عىل االدراك وان كانت املعرفة احلقة 
آل  من  العلم  يف  الراسخون  اال  يفقهه  ال  وحده  هلل  الدين  هي 

حممد. جيتمع كل االلباب عىل االرض الواحدة من اجل احلفاظ 
عىل العرض واملقدسات من االنتهاك اخلارجي، فتوقظ الوطنية 
البقاء. فام  بالقرابني من اجل  فيلتحق اجلسد  القلب  كل اشجان 
كان من » حيدر« اال يكون بطال مسيحيا بمالبس احلشد الشعبي 
فتحررت بشجاعته أغلب مناطق العراق املغتصبة من )داعش(. 
يوما  بغداد  اىل  ينزل  ومل  معركة،  أي  يف  املشاركة  عن  يتوقف  مل 
الن مجيع عائلته قد هاجرت العراق خوفا من )داعش( الداخل 
يدًا  اصبح  ان  فمنذ  النواصب.  اسياد  بأمر  القادم  و)داع��ش( 
ه  حسينية كتائبية مل يعرف االسرتاحة والضحك والتزاور، كل مهرّ
واحلسني.  اهلل  رضا  لنيل  والعقيدة  الرشف  معارك  يف  يكون  ان 
فأرسار الرجال الصابرين تدرك باملنازلة عىل مناسك الشجاعة. 
املوافق 19 رمضان   2015  / 7 االثنني  6 /  يوم  فكان صباح 
1436هجرية يوما ال يشبه أي  يوم يف حياته كلها. كأن اهلل اراد 
)عليه  االمام عيل  االيام ذكرى جرح  بأصعب  يمتحن صربه  ان 
السالم( واملجاهدون صيام واجلزع يأخذ أمله يف قلوهبم بمصاب 
ينوب  املسيحي«  »حيدر  كان  غالب..  كل  عىل  الغالب  أمريهم 

عنهم يف رصد العدو الن حمافظة صالح الدين كانت بؤرة ومركز 
مداخل  محاية  عىل  ترشف  القتالية  والكتيبة  الداعيش،  االرهاب 
قضاء بيجي كان االمر يف غاية اخلطورة فاملفخخات كانت غربان 
اللحظة  رش تظهر فجأة وختتفي يف اهلواء بعد معاجلتها، يف تلك 
من فجر االثنني رصد »حيدر« حومة غربان رسيعة باجتاه الكتيبة 
واملجاهدون كانوا يف امل املصاب، ما كان منه اال ان خيتار ان يكون 
يا  اهلل  يا  يردد:  وهو  االنذال  باجتاه  مسعا  قاذفته  فحمل  قربانا 

حيدر بني حب العراق واحلسني مرشوع شهادة.
ر قدر املستطاع قدوم القاتل، كل من   ووقف عىل بعد مسافة يؤخرّ
املجاهدين طلبوا منه الرجوع فاالستمكان قائم بكل قوة وصرب 
اهلل  اختاره  زال كذلك حتى  وما  الشهادة،  ينال  ان  اختار  ولكنه 
تعاىل لينال عىل طريق االنبياء احدى احلسنيني وهي »الشهادة«. 
فاصبح  واحلسني،  العراق  بحب  ممتلئ  بقلب  روحه  فعرجت 
شهداء  بني  خالدا  رمزا  املسيحي(  زكريا  أودينا  )حيدر  الشهيد 

احلشد الشعبي وال يزال يذكر يف القلوب واملجالس. 
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القرن  أواس��ط  وحتى  الشعرية،  هلذه  التأسيس  بعد  ما  نعني 
اجلواد  اإلمام  د  تقلرّ فقد  رسميًا،  طابعًا  أخذت  حيث  الرابع 
مرحلة  بعُد  جيتز  ومل  203ه���،  عام  اإلمامة  السالم(  )عليه 
الطفولة، وكانت احلكومة آنذاك تستخدم آلية املراقبة الدائمة 
الشيعة هبم،  قبل  اتصال من  أيرّ  ملنع  السالم(  )عليهم  لألئمة 
الرضا  لإلمام  العبايس  املأمون  دعوة  منذ  بذلك  بدأت  وقد 
)عليه السالم( إىل مرو، من ناحية أخرى، كان كلرّ من اإلمام 
الباقر والصادق والكاظم والرضا )عليهم السالم( قد بذلوا ما 
فوا الشيعة  بوسعهم من جهود، نظرًا للفرص املتاحة هلم، وعررّ
بام لدهيم، كام اختلفت أوضاع الشيعة � من حيث العدد والعدة 
واالستمرار  املرحلة،  ي  ختطرّ بإمكاهنم  فكان  قبل،  ذي  عن   �

الذين  العلامء  من  بإرشاد  الدينية  والشعائر  املراسم  إقامة  يف 
ذوا عىل األئمة )عليهم السالم( ويف ظروف كهذه، حيث  تلمرّ
ومن  العلامء،  إىل  رجوعهم  وكُثر  باإلمام،  الناس  اتصال  قلرّ 
السالم(،  )عليهم  األئمة  عن  القليل  إال  ينقل  ال  أن  الطبيعي 
ة فيام خيصرّ املأتم احلسيني، فيبدو ذلك مستحياًل يف أيام  خاصرّ

املتوكل عىل سبيل املثال.
املأتم  إقامة  عن  الشيعة  يتوقف  مل  ذلك،  من  الرغم  عىل  لكن 
كان  كام  األقل  عىل  ة،  اخلاصرّ واملجالس  البيوت  يف  احلسيني 
وبعض  السالم(،  )عليهام  والصادق  الباقر  اإلمامان:  يفعل 
خون شيئًا من ذلك، لقيامهم  الشيعة آنذاك، لكن مل يذكر املؤررّ

هلا. بذلك يف اخلفاء وبعيدًا عن أعني احلكومة وعامرّ

ما بعد التأسيس وحتى أواسط القرن الرابع 
تقرير: حسين النعمة

المآتم الحسينية..
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بمالحقة  العباسيني  احلكام  ف��رتات  وت��وال��ت 
الشيعة ومعارضة ما يقيموه من مآتم ورثاء وبكاء 
ه يدلرّ  عىل اإلمام احلسني )عليه السالم( وذلك كلرّ
املأتم  وإقامة  البكاء  عن  وا  يكفرّ مل  الشيعة  أنرّ  عىل 
هلم  سمحت  ما  ذلك  إلعالن  وسعوا  احلسيني، 
الناس  دع��ا  العبايس  املنترص  ان  إال  ظروفهم، 
وذلك  املايض،  يف  تقام  كانت  كام  كربالء  لزيارة 
عام 248ه� بعد موت أبيه كام جاء يف الكامل يف 
احلسني  مزار  بناء  بإعادة  أمر  قد  وكان  التاريخ، 
الذهب  مروج  يف  ورد  ما  حسب  السالم(  )عليه 

للمسعودي..
المأت�م الحس�����يني والتقلي�د الرسم�ي في 

عه�د الحكوم�ات الشيعية

قيام  م��ع  رسميًا  طابعًا  احلسيني  امل��أت��م  أخ��ذ 
فقد  اإلسالمي؛  العامل  يف  الشيعية  احلكومات 
شامل  يف  والفاطميون  إيران،  يف  البوهييون  حكم 
إفريقيا كام ورد يف كتاب احلكم الفاطمي يف مرص، 
فكان  الرابع؛  القرن  مطلع  يف  بالتوسع  وأخ��ذا 
الرشقية،  املناطق  عدا  إيران  حيكمون  البوهييون 
كام حكموا وسط العراق، وقد أحكم الفاطميون 
ومرص  أفريقيا  من  الرشقي  الشامل  عىل  سلطتهم 
والشام وفلسطني، وأصبح املأتم احلسيني تقليدًا 
البوهيي،  احلاكم  أمر  حيث  325ه�،  عام  رسميًا 
معز الدولة الناَس بإقامة املآتم يف الطرق كام ورد 
اجلوزي(  و)اب��ن  التاريخ(  يف  )الكامل  يف  ذلك 
إقامة  أصبحت  وقد  والنهاية(،  )البداية  وكذلك 
املآتم رسميًة يف مرص بعد عقد من الزمن اي ابان 

حكم الدولة الفاطمية.
المأتم الحسيني في بغداد 

بعد أن أمر معز الدولة بإقامة املآتم العامة، أصبح 
عاشوراء،  يوم  سنويًا  تقام  وُسنرّة  شعريًة  ذلك 
احلسني  يرثون  الطرقات  إىل  الشيعة  ينزل  حيث 
يف  املنتظم  يف  ورد  كام  ويبكونه   السالم(  )عليه 
ان  سكرّ أزعج  الذي  األمر  وامللوك،  األمم  تاريخ 

لو لم يصبح المأتم الحسيني 

بغداد  في  رسمية   
ً

شعيرة

المؤّرخون  ذكــر  لما  ومصر، 

 عن هذه المآتم؛ ووقت 
ً
شيئا

الشيعية  الحكومات  قامت 

مت مراكز القرار، اضطّر 
ّ
وتسل

أخبارهم،  لنقل  الــمــؤرخــون 

الحسيني،  الــمــأتــم  ومــنــهــا 

 لذلك جاؤوا على ذكر 
ً
وتبعا

المآتم الحسينية السابقة.
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وبني  بينهم  اشتباكات  حدوث  إىل  ى  أدرّ مما   � اخلالفة  عاصمة 
الشيعة وقد ذكر ذلك صاحب الكامل يف التاريخ، وصاحب 

البداية والنهاية..
هذه   � اجل��وزي  البن  كاملنتظم   � التارخيية  الكتب  روت  وقد 
األحداث بالتفصيل، ثمرّ منعت مجيع الشعائر الشيعية � السيام 
بة للسالجقة  إقامة املآتم احلسينية � من قبل الدولة السنرّية املتعصرّ
املأتم  إقامة  عىل  تدلرّ  روايات  هناك  ذلك،  ومع  447ه�،  عام 
البوهييني..  سقوط  من  عقد  بعد  458ه�،  عام  عاشوراء  يوم 
ام  وما ذلك إال شاهد عىل استمرار الشيعة يف هنجهم، حيث كلرّ

أتيحت هلم الفرصة أقاموا املآتم علنًا.
حزن  اليوم  هذا  يف  د  »يتجدرّ اهلل(:  )رمحه  املفيد  الشيخ  ويقول 
أهل بيت النبي )صلوات اهلل عليهم( وشيعتهم، وعىل الشيعة 
)عليهم  أئمتهم  بذلك  أوىص  كام  فيه،  امللذات  عن  االمتناع 
السالم(، وأن يقيموا املآتم، ويأكلوا كام يأكل أهل العزاء وقد 

ورد هذا يف مسار الشيعة.
المآتم الحسينية في مصر 

بنات  قرب  عند  عاشوراء  يوم  املأتم  يقيمون  مرص  شيعة  كان 
األئمة: أم كلثوم والسيدة نفيسة، وذلك قبل حكم الفاطميني، 
ًة بعد استيالء الفاطميني عىل  وقد أصبحت هذه املراسم رسميرّ
صاحب  بحسب  خاصة  حكومية  برتتيبات  وأقيمت  احلكم، 
)اخلطط املقريزية(، واستمررّ ذلك حتى سقوط الدولة الفاطمية 

عام 567ه�.
وورد لصاحب )النجوم الزاهرة( انه بعد اإلطاحة بالفاطميني، 
الثقافة  إىل حمو  بزمام األمور، وسعت  األيوبية  الدولة  أخذت 
الشيعية؛ لذا من غري املتوقع أن ُيذكر يشء عن املآتم احلسينية يف 
املصادر التارخيية هلذه الفرتة، بيد أنرّ الشيعة سعوا يف مناطقهم 
ام  كلرّ علنًا  شعائرهم  إلقامة   � العراق  وشامل  وحلب  كالشام   �

سمحت هلم الظروف بذلك.
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محراء  األرض  خملفة  األبيض  السالح  حرب  انتهت  إن  ما 
سابحة بالدماء، حتى اشتعلت حرب الكلمة، وكانت األدهى 
مدوية  برصخة  األوىل  احل��رب  انطلقت  ومثلام  واألم��ى. 
انطلقت  باقية«  تبقوا هلم  وال  البيت  هذا  أهل  »اقتلوا  باحلقد: 
بيوت  »احرقوا  حقدًا:  أش��دَّ  أخ��رى  برصخة  الثانية  احل��رب 
الظاملني« فأرضمت النار يف اخليام بمن فيها من نساء وأطفال 
ورجل واحد أهنكته العلة وأقعده املرض وادخرته إرادة السامء 

ليقيَض اهلل أمرًا كان مفعواًل.
مذرورًا،  ورمادًا  منثورًا  هباًء  املخيم  جلعل  كافية  حلظة  كانت 
بينام ظلت ألسنة اللهب تطارد أذيال النساء والصبية إذ فروا إىل 
الصحراء وليتهم مل يفروا لتدركهم حوافر اخليل وسياط اخليالة 
ليلبثوا ساعة ثم لُيحمَل أو ُيسحَل من بقي منهم مغلواًل، متمنيًا 

لو كان مقتواًل.
يدري  ما حلرّ هبم وال  يرى ويسمع  العليل وهو  الرجل  ه  تأورّ
أحد كيف كان شعوره حني مجعت رقبته ويداه ورجاله معًا يف 

قيد واحٍد يصل بطرفه إىل بطن ناقة هزالء بال غطاء ووطاء؟!

الحت يف األعايل رؤوس شاحبة شاخبة قانية االمحرار موشاة 
بخيوط الشمس وقت األصيل. 

بمنظر االمل اهلائل والصرب اجلميل هذا، سارت القافلة.. 
- إىل أين؟

رقية تسأل عمتها فتجيب: 
- إىل الكوفة أوال.    

- وهل هناك ثانيا؟!  
- الشام.

تطرق إىل األرض هنيهة ثم ترفع رأسها.. 
- سبايا إذن. 

يف هذه األثناء يرصخ قائد الركب بغضب: 
- اقطعوا الكالم وغذوا املسري ملالقاة األمري، إن جائزة عظيمة 

بانتظاركم. 
مجع من القادة العسكريني حيفرّ هبم جنودهم يتعاىل ضحكهم 
ورضب  السيوف  بقعقعة  قهقهاهتم  خمتلطة  السامء  عنان  إىل 

الطبول ونفخ املزامري جذاًل بالنرص واجلائزة..

ركب الفاتحين 
حيدر السالمي 
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متررّ القافلة عىل انظار الناس الذين جتمهروا يف األزقة والشوارع 
واطلرّ بعضهم برؤوسهم من سطوح املنازل عن اليمني وعن 

الشامل.
يردد املنادي بمصاحبة الطبول والدفوف والبوقات: هذا جزاء 
من خرج عن طاعة اخلليفة وحكمه فاعتربوا يا أولو األلباب.

مطاعا..  خليفة  ويزيد  خوارج،  عصاة  أصبحنا  اهلل  سبحان 
قالت زينب الكربى. ثم أشارت إىل قائد املوكب فأمر املنادي 

بالسكوت فلم جيبه فصاح به: 
- اسكت ثكلتك أمك.. 

وأخذوا  غضبا  وهاجوا  حزنا  الناس  ماج  زينب  حتدثت  فلام 
إىل  اضطروا  حتى  الشتائم  وأل��وان  باحلجارة  اجليش  يرمون 

اهلرولة واالنسحاب بأقىص رسعة ممكنة.
يف بعض الطرقات واملحال الشعبية الفقرية التي مر هبا الركب 
إليهم  يلقون  وأخ��ذوا  األس��ارى  االطفال  عىل  الناس  أشفق 
يف  وجهدوا  اجلنود  فاستشاط  اخلبز  وكس  األطعمة  ببعض 
أخربهتم  زينب  ألن  يتناولوا شيئا  مل  األطفال  أن  منعهم رغم 
أن الصدقة حرام عليهم فعادوا يلوذون باجلوع والعطش دون 

خمالفتها.
والعويل  بالبكاء  السبايا واستقبلتهم  بدخول  الكوفة  ضجت 
الوحيد من  واتبعها عيل -الناجي  وخطبت زينب يف بالطها 
وتالشت  األم��ريي  القرص  ارك��ان  ه��زت  بخطبة  امل��ج��زرة- 
بسببها فرحة االنتصار بل حتولت إىل فضيحة من العيار الثقيل 
إىل  الباكر  الصباح  من  الركب  وأخرج  األمر  األمري  فتدارك 

الشام سالكًا الطرق األكثر التواًء واألشد عناًء تشفيًا وتنكياًل 
حتدثهم  فال  مجيعًا  البلدان  أهل  يشاهدهم  ولكي  بالسبايا، 

أنفسهم باخلروج عىل السلطان مهام جار عليهم.
واحلجارة  السباب  يتلقون  فتارة  معهم  تسري  واملنايا  يسريون 
والنحيب  البكاء  يشهدون  وت��ارة  اجلند  سياط  عىل  زي��ادة 

واملواساة فضاًل عن الرتحيب.
فجأة توقف الرأس األكرب وانغرز الرمح الذي حيمله يف قلب 
يف  القائد  وأوام��ر  اجلنود  حماوالت  تفلح  ومل  عظيمة  صخرة 

حتريكه. 
وملا عجزوا مجيعًا عن حل هذا اللغز ومعرفة الس أقبلوا عىل 
الناقة  األطفال من ظهر  أحد  بسقوط  فأنبأهم  العليل  الرجل 
إليه  فرجعوا  لغرضهم  هيتدوا  فلم  فبحثوا  إعادته.  من  والبد 
فسأهلم النظر إىل عيني الرأس األكرب فلام نظروا سقط بعضهم 
مأخوذا  ظل  وبعضهم  ساعة  عليه  أغمي  وبعضهم  صعقا 
بجامل ما رأى ومل يصلوا إىل يشء حتى أشار العليل إىل مرمى 
برص الرأس فوجدوا الطفل واستأنفوا امليش عىل قارعة األمل.. 
أعلنت الشام عيدها وتزينت الستقبال الركب بنشوة االنتصار 

وهي تنادي:  
ملا بدت تلك احلمول وأرشقت

                             تلك الشموس عىل ربى جريوِن

ما  فسعان  طوياًل،  هلا  يدم  مل  واحلبور  ال��سور  ذلك  لكن 
انقلبت املوازين وتغريت األوضاع. 
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السلطان  قرص  عن  أمتار  بضع  تبعد  خربة  يف  السبايا  أن��زل 
فتحولت إىل مشكاة تشع بصالهتم ليال وتنري بأفكارهم هنارا 
بينام القرص عاله الرماد وما لبث أن صار مأمتا لرثاء الشهداء 

الذين حرضت رؤوسهم وغابت ابداهنم. 
النوم بعد عناء سفر طويل ومعاناة  عام قليل ستخلد رقية إىل 

وتكبيل لأليدي وجلد بالسياط وسباب مقذع. 
يرتاءى احلسني هلا من بعيد مبتساًم هبي الطلعة، تغمره هاالت 

النور كأنه سابح يف البياض.. ها هو اآلن يلوح هلا بكفيه.. 
فزع اجلميع من نداءات رقية: 

انتظر إين قادمة.. سآيت معك  أبه يا حسني.. خذين إليك..   -
الليلة.. لن اعود بغريك..

تردد صوهتا يف األرجاء وارتفع إىل السامء.. مزق االستار وهد 
األسوار .. قرع ابواب القرص وشبابيكه.. انقض عىل يزيد يف 

رسيره امللكي فانتفض مرعوبا يرصخ باحلراس: 
هل  صامتني؟  وقوفكم  مَل  ينفجر؟  بركانًا  كأن  جيري؟  ماذا   -

تسمعون ما اسمع؟!
- رقية بنت احلسني.

- ما هبا؟ 
- تريد أباها. 

- ادفعوا بالرأس إليها. 
جيء براس احلسني يف إناء مغطى بقامشة.. فلام كشفته ألقت 

بنفسها عليه ومل تعد إىل اخلربة ابدا. 
بعد أن افتضح األمر وانكشف الس وباؤوا بغضب شديد من 

اجلامهري اضطر يزيد واعوانه يف هناية املطاف إىل إطالق رساح 
السبايا وإعادهتم إىل املدينة املنورة. لكن ركب العائدين عرج 
ويشيد  بابداهنا  ال��رؤوس  ليلحق  كربالء  الفاجعة  أرض  إىل 

القبور للشهداء وسيدهم احلسني. 
عن  إليه  تعتذر  احلسني  أخيها  قرب  عىل  زينب  نفسها  رمت 
التأخري وختربه بام حل هبم بعد رحيله. وغدت بعدئذ تقوم من 
قرب لتجلس عند آخر ثم هرولت هائمة إىل ناحية العلقمي كأهنا 
تبحث عن غال مفقود.. كف هنا وأخرى هناك. وبدأ احلديث 

الشجي عن الوفاء واإلخاء ومل ينته اال بنداء العليل عيل: 
- اركبوا فقد أزف الوقت وحان الوداع.. 

التفتت إليه زينب قائلة: 
فراعنة  تعرفهم  األمة ال  أناس من هذه  ميثاق  اهلل  لقد أخذ   -
هذه األرض)..( ينصبون هلذا الطف علام)..( ال يدرس أثره، 
أئمة  وليجتهدن  واأليام،  الليايل  كرور  عىل  رسمه،  يعفو  وال 
إال  أثره  يزداد  فال  وتطميسه  حموه  يف  الضاللة  وأشياع  الكفر 

ظهورًا وأمره إال علوًا. 
املدينة أعلنت احلداد ورفعت أعالم  الفاحتني  ملا دخل موكب 
الذين  األوفياء  وثلة  احلسني  الشهداء  سيد  عىل  حزنًا  السواد 
فدوه بأنفسهم، وبدأت رحلة جديدة عرفت بزيارة األربعني، 
احلرية  إىل  اهلجرة  أرض  لتصبح  كربالء  نحو  اجتهت  لكنها 
يعلو  املنصوب،  العلم  ذلك  زال  وما  النقية،  األفئدة  ومهوى 

وسيبقى.  
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شموع تنير وحشة كربالء
عامر الشيباني / تصوير : قاسم العميدي

ليلة الوداع... 
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آالف الشموع افرتشت ارض احد اقدس بقاع العامل، يف مساء العارش من حمرم 
بنت رسول اهلل االمام  ابن  باحتضاهنا ملرقدي  التاريخ  احلرام يف مدينة خلدها 
احلسني واخيه ايب الفضل العباس عليهام السالم، اللذين استشهدا مع صحبهم 
معركة  يف  كربالء،  ارض  عىل  اليوم   هذا  مثل  يف  واطفاهلم  نسائهم  وسبيت 

الرشف ضد معسكر طاغية عرصه يزيد بن معاوية لعنه اهلل، عام 61 للهجرة.
اهايل كربالء من النساء واالطفال والشيوخ وآالف من الزوار العرب واالجانب 
ودعوا بأجواء تسيدها احلزن, يوم عاشوراء ذكرى واقعة الطف اخلالدة، موقدين 
الشموع حول مرقد سيد شباب اهل اجلنة عليه السالم ومنطقة ما بني احلرمني، 
وعند املخيم احلسيني ويف طرقات املدينة وازقتها العتيقة، حيث اجتمعوا عىل 
مشاركة احلزن واحلداد وهم حييون »ليلة الوداع« بعد ان ألقت العتمة بظالهلا 
ى من اهل االمام احلسني عليه السالم  عىل املوقف الدامي الذي عاشه من تبقرّ

حيث غيب فيها احلامي والراعي.
الشوارع بدت خالية رغم اكتظاظها بحشود املعزين والبيوت فارغة من سكاهنا، 
وال ترى سوى شموع اوقدت لتنري ظالم اطبق عىل مصيبة كربى، وال تسمع 
صوتا سوى صوت مواساة املجاميع التي تسعى اىل ايب االحرار ملواساة زينب 

الكربى عليهام السالم، حيث املدينة تئن بلوعة الفاجعة.
مجوع املوالني استحرضت الفاجعة االليمة التي اصابت آل بيت النبوة عليهم 
السالم يف طقس جنائزي وبمشهد يعكس جتليات اللوعة واالمل الذي املَّ بأتباع 
اهل البيت عليهم السالم، موقف السيدة زينب عليها السالم وهي حماطة بأيتام 

الشهداء واراملهم بعد ان احاطت هبم براثن العصابة الظاملة.
العامل، جاءت  اصقاع  وألسن من خمتلف  أفئدة  فيه  اجتمعت  نظريه  قل  مشهد 
ولإلسالم  احلسني  لالمام  نرصهتا  معلنة  وبساطة  بعفوية  مشاعرها  عن  لتعرب 
ولكل مظلوم أقتدى يوما باحلسني ليتصدى لكل طغيان اعمى واستبداد جمرم 
أراد سلب احلقوق وتكميم االفواه وبسط جوره وعتيه بال حسبان. اذ امتزجت 
اىل  القديمة  املدينة  ارجاء  يطوفون  وهم  املودعني  دموع  مع  الشموع  قطرات 
وفرادا  جماميع  ضمن  السالم  عليهام  العباس  واخيه  احلسني  االم��ام  مرقدي 
لتوايس أهل البيت عليهم السالم بذكرى الفاجعة التي املت باألمة االسالمية 

واالنسانية مجعاء.
اذ بضياء الشموع أحيا انصار احلسني )عليه السالم( الوافدين من كل حدب 
وصوب »ليلة الوداع« ليشهد كل من هو عىل ارض البسيطة ان احلسني خالد 
اتباع اهل البيت  يف كل زمان يف مشهد تدمى له األعني, ويعكس مدى متسك 

بمبادئ هنضة االمام احلسني عليه السالم.
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ليايل  نحيِي  ونحن  واألمل  االس��ى  ليايل  من  ليلة  يف 
عاشوراء، أتفقنا منذ سنني عىل أن نعقد جملسًا للتحاور 
وتبادل األفكار والرؤى، بعد أن ينهي اخلطيب حمارضته 
باالتساع، أخذ يستقطب  املجلس  بدأ  السنني  وبمرور 
الشباب والفتيان فمنهم من يستمع ومنهم  إليه بعض 
من يريد إجابة لسؤال ما، منهم من يشارك بطرح فكرة 
تثري املناقشة بني احلضور، يف أحد اجللسات رأيت طفاًل 
جيلس يف زاوية وهو يسرتق السمع حلديثنا، كأنه يريد 

أن يقول شيئًا،
يف  اليتامى  األطفال  عن  الليلة  تلك  يف  حديثنا  كان 

كربالء، كم عددهم وعن معاناهتم .
هنا رأيت ذلك الطفل هيم بالكالم والتقرب منا أكثر ، 
مل يالحظ اآلخرون مراقبته لنا، مههمته مع ثنايا حديثنا، 

انصاته لكالمنا وتدقيقه يف حركات شفاهنا .
منه  وطلبت  املتحدث  إىل  ارشت  اللحظة  تلك  يف 
السكوت فأستغرب اجلميع فعيل هذا إذ مل يعتادوا عىل 
ملا  حويل  من  تساؤالت  اثري  ال  حتى  األم��ر،  هذا  مثل 
فعلت توجهت بنظري وكالمي إىل ذلك الطفل بلهفة، 

قلت له تفضل بني،
التفت يمينا وشامال فأرشت إليه نعم.. نعم..

أنت يا بني .
فأشار بيده إىل نفسه أنا... أنا..

نعم.. أنت 
اقرتب حبيبي.. اقرتب 

اقرتب رويدًا مع خجل بان عىل حمياه.
أجلسته بجنبي وقبلته وسألته 

ما اسمك بني؟
انا.. انا... 

اسمي حممد..
أن  تريد  وكأنك  تتحركان  شفتيك  رأيت  حممد  حبيبي 

تقول شيئًا
ال.. ال 

قبل أن يكمل كالمه مسحت عىل رأسه وقلت له: 
مسورون  فنحن  أمامنا،  خجلك  عنك  دع  حممد  يا 

بوجودك بيننا وقل ماذا أحببت أن تتكلم.
هذا  من  اتعرف  يل  وق��ال  اصدقائي  أحد  إيل  التفت 

الطفل؟
ال اعرفه.

انه موضوع حديثنا الليلة هو ابن لشهيد ضحى بنفسه 
تلبية لفتوى اجلهاد املقدس.

أن  استطع  ومل  رأسه  عىل  وامسح  اقبله  عليه  انحنيت 
جمراها  لتأخذ  لدموعي  العنان  اطلقت  نفيس،  امتالك 
عىل خدي وانا يف تلك اللحظة تذكرت يتامى كربالء 

من كان يمسح عىل رؤوسهم ؟
ليتيمنا  الكرة  وع��اودت  هبا  خمتنق  وانا  عربيت  حبست 

حممد.
 بني ماذا كنت تريد ان تقول؟

اردت ان أسال عن أول يتيم أو يتيمة يف هنضة اإلمام 
احلسني )عليه السالم(.

فدهش اجلميع من سؤاله وجرت دموع بعضهم.
فتاملك أحدنا نفسه وقال أهنم يتامى مسلم بن عقيل.

اتعلمون أن أول من نصب مأمتًا وعزاًء ملسلم بن عقيل 
هو موالنا اإلمام احلسني )عليه السالم(..

فعندما بلغه استشهاد مسلم بن عقيل نصب مأمتًا وكان 
هو الناعي ويتيمة مسلم محيدة يف حجره.

مأتم 
والناعي الحسين

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

48



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

49



شهداء رسموا بدمائهم الزكية 
أسمى صور الفداء

أنصار اإلمام الحسين      

اختلفت المصادر والروايات في عدد األنصار الذين نالوا وسام الشهادة 
الله )عليه افضل الصالة والسالم( في واقعة  بن يدي ريحانة رسول 
كربالء الخالدة، ورغم ان األكثر انتشار بين المحققين والباحثين تقول ان 
عدد االصحاب الذي بقوا مع الحسين )عليه السالم( لحين االستشهاد 
البعض يرى عن عدد االصحاب  اال ان   ،

ً
 وفارسا

ً
كان عددهم )72( رجال

فنت 
ُ
د الطاهرة  جثامينهم  ان   

ً
علما بأضعاف،  الشائعة  االع��داد  يزيد عن 

بمقربة من قبر سيد الشهداء )عليه السالم(؛ اال أن آخرين كالحر الرياحي 
)عليهم  أبي طالب  بن  بن علي  بكر  إلى  اضافة   الله  بن عبد  وع��ون 

السالم( كانت لهم مراقد في مناطقة متفرقة من كربالء وخارجها.

االأحرار: ح�سنني الزكروطي ـ ت�سوير: �سعبة امل�سورين

سعيد رشيد زميزم 
الباحث والمؤرخ
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والتي  املعتمدة،  املصادر  بعض  املوضوع  هذا  يف  وسنتناول 
لقاء  خالل  من  وذل��ك  وأس��امءه��م،  االنصار  أع��داد  ذك��رت 
اجرتُه جملة )األحرار( مع االستاذ سعيد رشيد زميزم � الباحث 
إصدار  عىل  عملت  2019م  عام  »يف  ق��ال:  حيث  وامل��ؤرخ 
باملصادر  السالم«  »عليه  احلسني  االمام  )انصار  سميتُه  ُكتيب 
حتدثت  التي  املصادر  موضوعاته  يف  تناولت  وقد  املعتمدة(، 
عن األنصار الذي نالوا وسام الشهادة بني يدي سيد الشهداء 
)عليه السالم( يف واقعة الطف األليمة، مصحوبة بام توصلت 
اليه من نتائج خالل البحث يف املصادر، وكان الغرض واهلدف 
إظهار بعض االسامء التي مل يتم الرتكيز عليها من قبل الباحثني 
البطولية التي ال  الدينيني، رغم مواقفهم  واملحققني واخلطباء 

تزال تزيرّن صفحات التاريخ«.
مصادر متعددة:

وتابع القول: »املصادر التي اعتمدت عليها يف البحث فاقت 
جرير  البن  �3ج  الطربي  )تاريخ  بينها  من  مصدرًا،  األربعني 
لواعج  اجل��زري،  االثري  البن   � التأريخ  يف  الكامل  الطربي، 
االشجان � للسيد حمسن العاميل، أنصار احلسني � للسيد حممد 
� الشيخ  الدين، إبصار العني يف أنصار احلسني  مهدي شمس 
حممد الساموي، الثورة والثوار � السيد حممد عيل احلو، أنصار 

مرقدي  تأريخ  اخلزرجي،  عامر   � كربالء  ملحمة  يف  احلسني 
حول  رجال  طعمة،  آل  سلامن  الدكتور   � والعباس  احلسني  
احلسني،  هذا  احلسني،  االمام  أنصار  احلسني،  أخوة  احلسني، 
دليل العتبة احلسينية املقدسة )خمطوط( لسعيد زميزم، وغريهم 

من الباحثني املعتمدين«. 
اختالف املصادر:

واختلف املؤرخون حول عدد الشهداء الذي سالت دماؤهم 
 � )ج6  تارخيه  يف  يقول  فالطربي  كربالء،  ارض  يف  الزكية 
ان عددهم كان )72 مقاتاًل، وابن األثري يقول يف  ص230( 
كان  عددهم  ان  ص290(   � ج3   � التاريخ  يف  )الكامل  كتابه 
قال  الدين  شمس  مهدي  حممد  العالمة  بينام  مقاتاًل،   )72(

مقاتاًل،   )125( كان  عددهم  ان  احلسني(  )أنصار  كتابه  يف 
والعالمة السيد حمسن العاميل يقول يف كاتبه )لواعج االشجان 
� ص100( ان عددهم كان )145( مقاتاًل، واملؤرخ الدكتور 
احلسني  مرقدي  )ت��اري��خ   كتابه  يف  يقول  طعمة  آل  سلامن 
والعباس � ص �120 � 123( ان عددهم كان )130( مقاتاًل، 
فيام أكدنا يف بحثنا يف كتاب )رجال حول احلسني( ان عددهم 
كان )145( مقاتاًل مستندًا بذلك عىل رواية ذكرها املؤرخون 
عن االمام الباقر )عليه السالم( والذي كان حارضًا يف معركة 
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الطف، وعمره مخس سنوات، قال )عليه السالم( وما نصه 
كانوا  فقد  السالم«  »عليه  احلسني  أنصار جدي  اهلل  )رحم 

مائة رجٍل ومخسة وأربعنَي فارسًا(.
وسام  نالوا  ال��ذي  االنصار  مجيع  بالتفصيل  وسنوضح 

الشهادة بني يدي سيد الشهداء، واىل من يرجع نسلهم.
آل عقيل بن أيب طالب )عليهم السالم(:

املثبتة  املصادر  موا حسب  قدرّ آل عقيل  »ان  اىل  ونوه زميزم 
يف كتب التاريخ احد عرش شهيدًا يف معركة عاشوراء، و ان 
اول من خرج من الطالبيني هو عبد اهلل بن مسلم بن عقيل 
القتال  برز اىل ساحة  بن أيب طالب )عليهم السالم( حينام 
وقتل ما قتل اىل ان نال الشهادة، وكذلك احلال مع جعفر 
بن عقيل بن ايب طالب، وحممد بن مسلم بن عقيل بن ايب 
بن  وحممد  طالب،  ايب  بن  عقيل  بن  الرمحن  وعبد  طالب، 
بن  بن عقيل  اهلل  ايب طالب، وعبد  بن  بن عقيل  ايب سعيد 
بن  وعون  طالب،  ايب  بن  عقيل  بن  اهلل  وعبيد  طالب،  ايب 
عقيل بن ايب طالب، وعيل بن عقيل بن ايب طالب، وموسى 
ايب  بن  عقيل  بن  حممد  بن  وامحد  طالب،  ايب  بن  عقيل  بن 

طالب«. 
آل جعفر بن أيب طالب )عليهم السالم(:

فيام متثل الشهداء من آل جعفر بن أيب طالب )عليه السالم( 
بخمسة شهداء، وهم كٌل من الشهيد عون بن عبد اهلل بن 
جعفر الطيار، وحممد بن عبد اهلل بن جعفر الطيار، والقاسم 

بن حممد بن جعفر الطيار، وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن  جعفر 
الطيار، وعبد اهلل بن عبد اهلل بن جعفر الطيار.

آل عيل بن أيب طالب )عليهم السالم(:
جمموعة  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مع  الشهادة  نالت   
كبرية من أخوته وأهل بيته من آل اإلمام عيل بن أيب طالب 
)عليهم السالم(، ويف مقدمتهم العباس األكرب بن عيل بن 
أيب طالب )عليهام السالم(، وعثامن بن عيل بن أيب طالب، 
وعبد اهلل بن عيل بن أيب طالب، وجعفر األكرب بن عيل بن 
أيب طالب، وعثامن بن عيل بن أيب طالب، وأبو بكر بن عيل 
أيب طالب،  بن  بن عيل  األصغر  بن  أيب طالب، وحممد  بن 
وعمر بن عيل بن ايب طالب، وإبراهيم بن عيل بن أيب طالب، 
وعتيق بن عيل بن إيب طالب، وعون بن عيل بن أيب طالب، 
وعبيد اهلل بن عيل بن أيب طالب، والعباس األصغر بن عيل 
بن أيب طالب، وجعفر األصغر بن عيل بن أيب طالب، وعيل 
األكرب بن احلسني بن عيل بن أيب طالب )عليهام السالم(، 
والقاسم بن احلسن بن عيل بن ايب طالب )عليهم السالم(، 
وأمحد بن احلسن بن عيل بن ايب طالب، وأبو بكر بن احلسن 
بن أيب  بن ايب طالب، واحلسن بن احلسن بن عيل  بن عيل 
طالب، وعمر بن احلسن بن عيل بن أيب طالب، والرضيع 
طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  بن  األصغر(  )عيل  اهلل  عبد 

)عليهم السالم(. 
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األنصار غري اهلاشميني:
الشخصيات  تلك  عن  باملعلومات  رفدنا  يف  زميزم  واستمر 
والذين  والفداء،  التضحية  يف  دروس��ًا  أعطت  التي  العظيمة 
كان ملواقفهم اخلالدة مثار إعجاب حتى أعدائهم حيث قال: 
اهلاشميني،  غري  من  الشهداء  األنصار  عن  البحث  يف  »حتدثنا 
والذين ينتمون اىل قبائل عربية كان هلا دور ريادي وقيادي يف 
نرصة اإلمام احلسني )عليه السالم( يف واقعة كربالء االليمة، 
وتتمثل األسامء ب )حبيب بن مظاهر األسدي، عيل بن مظاهر 
الطائي،  سعد  بن  أمية  العبدي،  أمية  بن  األده��م  األس��دي، 
برير  االصبحي،  معقل  بن  أنس  الكاهيل،  احل��ارث  بن  أنس 
التميمي،  حي  بن  بكر  احلرضمي،  عمرو  بن  برِْش  خضري،  بن 
بن عروة  احلجاج، جابر  بن  السلامين، جابر  احلارث  بن  جابر 
الغفاري، جبلة بن عيل الشيباين، جنادة بن احلارث االنصاري، 
الغفاري(،  ذر  أيب  )موىل  حويرّ  بن  جون  حجري،  بن  جندب 
الكندي،  القيس  أمرو  بن  احلارث  التميمي،  مالك  بن  جوير 
يزيد  بن  احلر  التميمي،  بدر  بن  احلجاج  احلارث،  بن  حباب 
الرياحي، قرة خادم احلر الرياحي، عيل بن احلر الرياحي، بكري 
بن احلر الرياحي، زياد الرياحي، احلالس بن عمرو الراسبي، 
حنظلة بن سعد الشامي، حنظلة بن عمرو الشيباين، زاهر بن 
عمرو )موىل بن احلمق(، زهري بن القني البجيل، زهري بن برش 
اخلثعمي، زهري بن سليم االزدي، سعد بن احلرث االنصاري، 
سعد بن احلرث اخلزاعي، سعد بن حنظلة التميمي، سعيد بن 
عبد اهلل احلنفي، سلامن بن مضارب البجيل، سليامن بن ربيعة، 
سوار بن أيب عمري اهلمداين، سويد بن عمر بن أيب مطاع، سيف 
بن احلارث اجلابري، سيف بن مالك النمري، شبيب بن عبد 
اهلل النهشيل، شبيب بن عبد اهلل )موىل احلرث(، شوذب )موىل 
بن  عائذ  مالك،  بن  رضغامة  عامر،  بن  الضباب  الشاكري(، 

جممع العائذي، عابس بن أيب شبيب الشاكري، عامر بن مسلم 
العابدي، عباد بن أيب املهاجر اجلهني، عبد الرمحن األرحبي، 
عبد الرمحن بن عبد ربه االنصاري اخلزرجي، عبد الرمحن بن 
مسعود التميمي، عبد اهلل بن برش اخلشعمي، عبد اهلل بن خالد 
الصيداوي، عبد اهلل بن عروة الغفاري، عبد الرمحن بن عروة 
الغفاري، عبد اهلل بن عمري الكلبي، عقبة بن الصلت اجلهني، 
عامر بن أيب سلمة الداالين، عامر بن حسان الطائي، عمران بن 
كعب األشجعي، عمرو بن جنادة األنصاري، عمرو بن خالد 
بن  عمرو  الصائدي،  خالد  بن  عمرو  الصيداوي،  االسدي 
اجلعفي،  مطاع  بن  بن مشيعة، عمرو  اجلعفي، عمرو  اهلل  عبد 
عمري بن عبد اهلل املذحجي، قاسط بن زهري التغلبي، كردوس 
بشري  بن  القاسم  التغلبي،  زهري  بن  مقسط  التغلبي،  زهري  بن 
مالك  عتيق،  بن  كنانة  الغفاري،  قرة  أيب  بن  قرة  االزدي، 
اجلهني،  زياد  بن  جممع  اجلابري،  اهلل  عبد  بن  مالك  داود،  بن 
التيمي،  احلجاج  بن  مسعود  العائذي،  اهلل  عبد  بن  جممع 
الكويف،  االزدي  كثري  بن  مسلم  االسدي،  عوسجة  بن  مسلم 
بن  النعامن  اجلميل،  هالل  بن  نافع  الغفاري،  حنظلة  بن  املعىل 
عجالن  ين  نعيم  عاشوراء(،  عرص  )استشهد  الراسبي  عمرو 
االنصاري، اهلفاف بن املهند الراسبي، مهام بن سلمة القانيص، 
حييى بن سليم املازين، يزيد بن ثبيط العبدي، يزيد بن حصني 
مغفل  بن  يزيد  الشعثاء(،  )ابو  الكندي  زياد  بن  يزيد  املرشيف، 
اجلعفي، حييى بن هاين بن عروة املرادي، ربيعة بن خوط، زيد 
اهلل  عبد  رقيط،  بن  بدر  احلجاج،  بن  هالل  الكويف،  معقل  بن 
أبو  بن طريف،  قيس  بن  رقيط، جعبة  بن  اهلل  عبيد  رقيط،  بن 
الوحيدي، عمرو بن جندب  الكاليب  اهلياج، شبيب بن جراد 
احلرضمي، دارم بن عبد اهلل الصائدي، رميث بن عمرو، ابن 

قرضة(. 
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ل�سا

ي ا
 عل

ها:
يعّد

كربالء تركيا وأحزان العلويين
شهدْت العاصمة الرتكية أسطنبول وخمتلف املدن، حراكًا 
ونشاطًا حسينيًا فاعاًل، حيث أقام شيعة أهل البيت )عليهم 
السالم( وأبناء الطائفة العلوية الشيعية، مراسيم عاشوراء 
العزائية  املجالس  كإقامة  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام 
دت  واملحارضات الدينية واخلروج بمواكب العزاء التي ردرّ

شعارات النرصة للقضية احلسينية اخلالدة.

كربالء لبنان الجريحة
يمررّ  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  من  الرغم  وعىل 
يف  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  شيعة  فإن  اللبنانيون،  هبا 
بريوت وبلدات اجلنوب اللبناين مل يتوانوا عن إقامة جمالس 
العزاء احلسينية، واستذكار ما حلرّ بآل البيت األطهار عىل 
عرصات كربالء، مستلهمني من ثورة سيرّد الشهداء )عليه 

السالم( دروس التضحية والفداء واالنتصار عىل الظلم.

كربالء روسيا وعشق المحبين
احلسينية،  شعائرهم  واملوالون  املحبون  أقام  روسيا،  ويف 
ورفعوا الفتات النرصة لإلمام أيب األحرار )عليه السالم(، 
فيام حرصت مجعية أهل البيت )عليهم السالم( اإلسالمية 
اليومية،  العزائية  إقامة املجالس  العاصمة موسكو عىل  يف 

واستلهام العرب والدروس من الثورة احلسينية العظيمة.

 باسم اإلمام الحسين
ُ

حول العالم تصدح

“كربالءات” 

 كربالء واحدة، بل عشرات الكربالءات التي يشهدها العالم بأسره، 
ْ
لم تعد

حيث أحيا المحّبون والموالون ألهل البيت )عليهم السالم( ذكرى واقعة 
وأصحابه  بيته  وأه��ل  الحسين  اإلم��ام  شهادة  واستذكار  األليمة  الطف 

)عليهم السالم(.
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ى اإلرهاب
ّ
كربالء أفغانستان تتحد

يف  اإلرهابية  العنارص  جرائم  من  واخل��وف  اهللع  رغم 
أفغانستان، فقد شهدت املدن األفغانية نرش مظاهر احلزن 
العلوية  الروضة  وشهدت  األليمة،  بعاشوراء  والعزاء 
)مزار رشيف( توافد اآلالف من املعزين إلحياء املناسبة.

كربالء أمريكا واإلخالص للقضية
ونيويورك،  ميشغان  بينها  خمتلفة،  أمريكية  واليات  ويف 
احلسينية  باملسريات  واخلروج  احلسينية  املجالس  أقيمت 
السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أتباع  نظمها  التي  احلاشدة، 
واإلسالمية،  والعربية  العراقية  الشيعية  اجلاليات  من 
فوا باعتناق  فضاًل عن املستبرصين األمريكيني الذين ترشرّ
بيوهتم  عىل  األهايل  ق  علرّ فيام  األصيل،  الشيعي  املذهب 
عىل  وحرصوا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  راي��ات 
استذكار مبادئ ثورته اخلالدة والبكاء عىل مصابه األليم.

كربالء بريطانيا ومسيرات النصرة
بأكرب  اخل��روج  لندن،  الربيطانية  العاصمة  شهدت  فقد 
مسرية حسينية باسم )املجلس احلسيني( شارك هبا املئات 
وقد  خصوصًا  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  حمبي  من 
العراق  من  الشيعة  للمسلمني  حاضنة  املدينة  أصبحت 
ال��دول  يف  املقيمون  وحتى  واهلند  وباكستان  وإي���ران 
األوربية الذين وفدوا إليها وأقاموا حسينياهتم ومراكزهم 

اإلسالمية.

كربالء الدنمارك وعطر الوالية
يف  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  شعائر  ختتلف  ومل 
ال��دول  يف  غريها  عن  كوبنهاغن  الدنامركية  العاصمة 
حضورًا  لت  شكرّ قد  هناك  العراقية  فاجلالية  اإلسالمية، 
مت  الفتًا، وحرصت عىل إقامة جمالسها العزائية التي تنسرّ

عطر الوالء ألهل البيت )عليهم السالم(.
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هو  وما  حممود  هو  ما  ومنها  اجتامعي  سلوك  الغريُة 
مذموم. فبعض الغرية ترفع صاحبها اىل اعىل املستويات 
النكسة واخلراب، والندم بعد ذلك  وبعضها يؤدي اىل 
حمسورا.  ملوما  صاحبها  ويقعد  بالذنب  والشعور 
والغرية املحمودة هي ان يغار االنسان من نجاح ومتيز 
غريه.  عن  هبا  يتميز  وترصفات  بصفات  اخر  انسان 
كي  وسلوكه  نفسه  ويقوم  جيتهد  ان  االنسان  فيحاول 
قد  بل  وناجحا  متميزا  فيصبح  ينافسه  ان  يستطيع 
يتفوق عليه دون ان يؤذيه باي لفظ او ترصف وبذلك 
املستويات  اعىل  اىل  الغرية سببا يف رفع صاحبها  تكون 
دون ان جيرح او هيدم او يؤذي احدا، ولكن الغرية قد 
عندما  وذلك  حممودة  غري  وتصبح  مرض  اىل  تتحول 
مرحلة  عند  والعاطفي  النفيس  االنسان  تطور  يتوقف 
الطفولة. فغريزة التملك يف الطفل قوية اىل درجة كبرية 
تعمل  االجتامعية  والظروف  الصحيحة  الرتبية  ولكن 
ويمكن  الشخص  سلوك  يف  التملك  حب  تقليل  عىل 
والواقع  الرغبة  بني  التفاوت  اىل  الغرية  ارجاع حاالت 

والنزعة اىل التملك والغرية ليست دائام من مستلزمات 
مع  يتناىف  االرسة  وداخل  الزوجني  بني  ،فاحلب  احلب 
الغرية، لكن عندما يكون احلب متلكيا تكون الغرية اشد 
اسباب  نرجع  ان  ويمكن  وتعذيبا،  ايالما  واكثر  درجة 
الغرية اىل املرض النفيس: الذي متتد جذوره اىل الطفولة 
بالعالج  ازالتها  النفس وجيب  ودوافعه كامنة يف اعامق 

النفيس وهذه الغرية هلا عامالن:
الطفل  يكون  عندما  الطفولة  عهد  اىل  يعود  االول، 

متعلقا بامه وحيبها حبًا متلكيًا.
ثانيا، الفروق الكبرية يف املستويات الثقافية واملادية بني 
او  تكافؤ  وبينها  بينه  ليس  رجل  من  لتعيش  الزوجني. 
تقارب يف السن او الثقافة اضافة اىل انه قد يكون فارق 
يف املستوى بينهام.  ونستنتج القول بان عدم التكافؤ او 
الغرية وإشعال  لتولد  املناسب  املناخ  اختيار هييئ  سوء 
هليبها هبذه اآلفة  اخلطرية، وقد تكون غرية الرجل بعض 
االحيان تعبريا عن احلب، ولكنها يف احلقيقة تعرب عن 

رغبة أنانية يف التملك. 

 هل هي ســـلوك اجتماعي.. 
ُ

الغيرة

هناء هاشم 
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أفراد  تلم  باألسبوع  ساعة  لو  ختصص  ان  وحلو  مجيٌل  يشٌء 
األرسة  تتحدث معهم  بصدق وشفافية كل واحد حيكي ما يف 
قلبه وجيمعه يف عقله من مشاعر وبأحالم، وماذا عمل خالل 
األسبوع.. ماهي املشاكل واهلموم التي مرت عليه؟ ما الذي 
احزنه وافرحه؟. ماذا يقول عن باقي العائلة؟. من الرائع عقد 
اإلمام احلسني  به قصة  جملسا حسينيا ونحن يف حمرم نحكي 

هلم  خطباء  من  ونسمع  ونحرض  ونقرأ  ونعرف  السالم  عليه 
بساطتها  رغم  أشياء  عاشوراء.  مصيبة  توضيح  عىل  القدرة 

تبني بسيطة األرسة وحتافظ عىل روحها ومتاسكها..
االرسة  أف��راد  بني  القلوب  وتآلف  العاطفي  التامسك  هذا 
التفريغ  اىل   إضافة  املشاكل..  من  الكثري  جينبهم  الوحدة 
واألهم  النفوس  داخ��ل  يف  املزعجة  املشاعر  من  العاطفي 

متنحك الثقة واألمان..

يف اآلونِة األخرية بدأت ظاهرة اجتامعية يف الظهور عىل السطح بشكل مقلق وهي 
تنهيها  ليست عالقات صداقة  العالقات بني اإلخوان واألخوات!. األخوة  تأزم 
حني يغدر بك الصديق وخيون. هي دم جيري يف عروقك، لذلك حتى لو جتاهلت 
فإن  إليه!.  باحلنني  لتشعرك  الدم يف عروقك  وجوده يف حياتك فسترصخ كريات 
فمن  إليك..  أحسنت  إيلرّ  أحسنت  وإن  أعطيتك.  أعطيتني  وإن  زرتك.  زرتني 
املشاعر  جفاف  سوى  حيصدوا  لن  والعطاء  األخذ  بقانون  األخوة  عطاء  يقيسون 
محرا  خطوطًا  تضع  أن  ال��رضوري  من  املسافات!.  وتباعد  األحاسيس  وتصحر 
لزوجتك أو لزوجِك وألبنائك وبناتك حني يكربون وال تسمح هلم بتجاوزها فيام 
خيتص بإخوانك وأخواتك. فأغلب مشكالت القطيعة بني اإلخوة تكمن يف تدخل 
الزوجات أو األزواج واألبناء والبنات وإيغار صدور اإلخوة عىل بعضهم البعض. 
بإخوتك  عالقتك  إطار  تشكيل  يف  يتدخلوا  أن  لغريهم  أو  هلم  تسمح  ال  لذلك 
املشهد  فسرتى  بذلك  سمحت  ما  وإذا  والبعد،  القطيعة  طريق  نحو  بك  ويدفعوا 
نفسه يتكرر بني أبنائك والقطيعة تدب بينهم وأنت تتحس عليهم! روعة األخوة أن 
تشعر أختك أو أخوك بقيمته يف حياتك. باشتياقك له وأن أمره ومهومه ومشكالته 
تعنيك. بأن دموعه تنحدر من عينيك قبل عينيه. أن تسنده قبل أن يسقط. أن تكون 
عكازه قبل أن يطلب منك ذلك. األخوة ليست أسامء مرصوصة يف بطاقة رسمية. 

وال أوراقًا مرسومة يف شجرة العائلة. وال أرقامًا هاتفية مسجلة يف هاتفك.
أنتم إخوة، محلتكم الرحم نفسها، وأرضعتكم األم نفسها، وعشتم يف البيت نفسه، 
بالذكريات  واحتفظتم  نفسها،  الكأس  من  ورشبتم  نفسه،  الصحن  من  وأكلتم 
نفسها، ولذلك لن تستطيع أن متحو كل ذلك، وحتى لو حاولت ستشعر يف هناية 
إلخوة  باحلنني  سيشعرك  عروقك  يف  يسي  الذي  فالدم  الضمري  بتأنيب  يوم  كل 
أي  أجل  من  بأخوتك  تفرط  أن  إياك  ثم  فإياك  نفسها!  دمك  كريات  يقاسمونك 
يشء يف هذه الدنيا فكل يشء يمكن تعويضه. الزوج يأيت عوضه زوج آخر واألبناء 
يأيت غريهم من األبناء ولكن إخوتك إن ذهبوا فلن يأيت غريهم. وبر األم إن ماتت 

نوصله يف بر اخلالة. وبر األب يوصل يف بر العم.

 االجتماعي 
ُ

لماذا التقاطع
بين األخوة؟

قصة أسرية

وقفة
تــربــويــة   

مكِمل  للطفل  آخ��ر  ح��قٌّ  هناَك 
ه يف اكتساب األدب، أاَل وهو  حلقِّ
ك��األدب  فالعلم  التعليم،  حق 
البيت  أهل  حيثرّ  كريمة،  وراث��ة 
عىل  اآلب����اء  ال��س��الم(  )عليهم 
توريثه ألبنائهم، فالِعلم كنز ثمني 
املمكن  فمن  امل��ال  أم��ا  ينفد،  ال 
فهو  وبالتايل  يسق،  أو  يتلف  أن 
عرضة للضياع، ومن هذا املنطلق 
يقول اإلمام عيل )عليه السالم(: 

)ال َكْنَز أْنَفع ِمن الِعْلِم(. 
قمحا،  ف��ازرع  لسنة  زرع��ت  إذا 
وإذا زرعت لعرش سنوات فازرع 
عام،  ملائة  زرع��ت  وإذا  شجرا، 

فازرع رجاال من تربية صاحلة.
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ما جزاء من ينظر اىل مؤمن من عباد اهلل نظرة يبتغي منها اخافته، 
يقول يف ذلك أمري املؤمنني )عليه السالم(: »من نظر إىل مؤمن 
نظرة ليخيفه هبا أخافه اهلل يوم ال ظّل إاّل ظّله وحرشه يف صورة 

الذّر حلمه وجسده ومجيع أعضائه حّتى يورده مورده..
املصدر: وسائل الّشيعة 12 : 154

يف االنتظار

لتسيل حزنًا  تنتظر دورها  متررّ وأخرى  حشود 
املطوقة  السالم  محامات  الرجاء،  بوابة  عىل 
بالدم حتلق يف سامء املرايا، سطوع يف أعايل القبة 
املذهبة املدببة كأهنا خوذة مقاتل، منارة كالرمح 
حيمل رأس احلقيقة، بريٌق أمحُر يرتقب القادم 
يف  التائهني  هيدي  مشعل  السحاب،  وراء  من 
لياٍل عرٍش، سفينة هي األوسع واألرسع متخر 
يف عباب البحر، وصايا الراحلني قطرات دمع 
يستهل هبا العزاء، كلامهتم نياشني عىل صدور 
جنة  عىل  املتزامحني  أعني  يف  وبريق  الراكضني 

األرض.
هكذا جالت الصور وتدفقت يف خاطري من 
دون استدعاء، لكن صورة واحدة استعصت 
اجلليل،  يومك  إهنا صورة  الورق.  ذاكرة  عىل 
حني تستقل الرباق من مكة إىل كربالء، لتمحو 
الظلم بنور خطاك وتثبت العدل بسيف هداك، 

وتكشف زيف القرون اخلالية.
صرَب  ��ل  امل��زمرّ السنني،  ح��زَن  ث��ر  امل��درّ أهي��ا  ي��ا 
رغم  عنا  النائي  غ���َدُه،  ال��رائ��ي  القديسني، 
أهيا  املسافة،  رغم  عىل  منا  الداين  االحتواء،  
النرص املؤجل، والفتح املؤمل، هب لنا رؤيتك 
املنتظرة، اهدنا روعتك املسترتة، اقذف احلبرّ 

يف قلوبنا، واشِف غليل كربالء يف نفوسنا.

ــالَء ــرب ــيــُل ك غــل

ُسِكبْت فُمذ  للعطشى  اجل��وِد  مالَئ  يا 

���اُس ق��اف��ي��ًة  ج��ع��ل��َت ج�����وَدَك ي��ا ع���برّ
ُق واحُل��رَ اآلم��اِق  يف  الدمُع  يعطِش  مل 

ال��َغ��ِدُق ف��ال��واب��ُل  ُذِك����رْت  إْن  ل��ل��امِء، 

والشعوب  األمم  فكل  االمة،  ابناء  يف  احلي  النموذج  تعني  القدوة  إن 
والدين  والسياسة  الفكر  يف  القدوة  وج��ود  دون  تنهض  مل  املتطورة 
بالغة األمهية كي توضع خارطة  بل  امليادين مهمة  والثقافة، وكل هذه 
والتمسك  املقدس  احرتام  خالل  من  املسلمني  تقدم  ملواصلة  طريق 
ها النموذج اإلسالمي  بالفكر واملعتقدات والتقاليد والعقائد التي رسخرّ

احلقيقي. 

القدوة النموذج

اإخافة املوؤمنني
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هل زائر قبور االأئمة ُم�سِرك؟!

ال�سعائر احل�سينية

بعد  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  دور  إنرّ 
التشيرّع  كيان  بناء  عىل  ز  تركرّ كربالء  فاجعة 
تضمن  التي  سات  املؤسرّ وتأسيس  وتشييده 

عه وازدهاره تدرجييًا. ديمومته وتوسرّ
وقد سعى أئمة أهل البيت )عليهم السالم( 
أجل  من  السبل  وخمتلف  الوسائل  بشترّى 
حتقيق هذا الغرض، ومن أهمرّ تلك الوسائل 
احلسينية  املظلومية  توظيف  هو  والسبل 
املجال،  هذا  يف  واستثامرها  كربالء  ومأساة 
احلسني  اإلمام  زيارة  عىل  الناس  حثِّ  عرب 
بشترّى  نحوه  الناس  وشدرّ  السالم(،  )عليه 
الطرائق، وإقامة العزاء عليه، وغري ذلك مما 

يمكن اختصاره بعبارة: الشعائر احلسينية.
أنظر: املؤسسة الشعائرية - القسم األول )التأسيس 
والسريورة(، الشيخ عامر اجلابري، جمّلة اإلصالح 

احلسيني، العدد8، ص88.

ممرّا امتازت به الشيعة اإلمامية هو العناية بزيارة القبور � قبور النبي 
العامرات  وإقامة  والسالم( وتشييدها،  الصالة  )عليهم  ة  وااَلئمرّ
ون بكلرّ غاٍل، عن إيامن وطيب  الضخمة عليها، وألجلها يضحُّ

نفس.
وحثِّهم  السالم(  )عليهم  ة  ااَلئمرّ وصايا  إىل  ذلك  كلرّ  وم��ردرّ 
اجلزيل  الثواب  من  هلا  فيام  وترغيبهم  الزيارة،  عىل  لشيعتهم 
بعد  والقربات  الطاعات  أفضل  من  ا  أهنرّ باعتبار  تعاىل؛  اهلل  عند 
املواقع  خري  من  القبور  زيارة  أنرّ  وباعتبار  الواجبة،  العبادات 
الستجابة الدعاء واالنقطاع إىل اهلل تعاىل.. والزيارة ل��يست ِمن 
قبور  زائر  أنرّ  بدليل:  تعاىل،  اهلل  إىل  قربة  هي  بل  بيشء،  الرشك 
األئمة )عليهم السالم( يتلو هذا الدعاء بعد االنتهاء ِمن صالة 

الزيارة:
ال  َوْحَدَك  َسَجْدُت،  َوَلَك  َرَكْعُت،  َوَلَك  ْيُت،  َصلَّ َلَك  ُهمَّ  »َاللَّ
َلَك،  إاِلرّ  ُجوُد  َوالسُّ ُكوُع  َوالرُّ اَلُة  الصَّ َتُكوُن  نَُّه ال  أِلَ َلَك،  يَك  رَشِ
ٍد،  مَّ ٍد َوآِل حُمَ مَّ ُهمَّ َصلِّ َعىَل حُمَ ُ ال إِلَه إاِلرّ َأْنَت.. َاللَّ نََّك َأْنَت اهللَّ أِلَ
اِهِرين«، وما  ٍد َوآلِِه الطَّ ْل ِمنِّي ِزَياَريِت، َوَأْعِطنِي ُسْؤيِل، بُِمَحمَّ َوَتَقبَّ
هذا إالرّ جتٍل لتوحيد اهلل تعاىل، مع يقني االعتقاد بأنرّ األئمة هم 
أفضل خلق اهلل بعد الرسول األكرم حممد )صىل اهلل عليه وآله(.
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لوحة فنية ملرقد االإمام 
احل�سني -عليه ال�ّسالم- 

بري�سة الر�سام الربيطايّن 
روبرت كاليف عام 

1850م، عندما زار مدينة 
كربالء املقد�سة وتظهر 
يف اللوحة منارة العبد 
)املنارة الثالثة( اّلتي 

ُهِدمْت عام 1935م.




