


10

16

24

46

50

56

48

32
بهدف نبذ التطّرف وإرشاد الشباب

ش���عبة التبليغ الجامعي تطلق مش���روعها 
العلمّي بالرّد على الشبهات

اإلمام الحسين )عليه السالم(
ثورة حداثوية

مقام التّل الزينبّي الشريف 
بقعٌة مباركة وشاهٌد من شواهد الطّف األليمة

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

كيَف يمكُن للوالدين
تربية طفل جيد؟

مأساة السيدة زينب  )عليها السالم(

أبواب الصحن الحسيني بحّلتها الجديدة
تزدان ألقًا عمرانيًا بعد توسعِتها

خالل زيارة العاشر من المحّرم لهذا العام
تقديم خدمات طبية مجانية  لزائري اإلمام الحسين )عليه السالم(

رضى اهلل

»من طلب رضى اهلل بسخط الناس كفاه اهلل أمور الناس، ومن طلب 
رضى الناس بسخط اهلل وكله اهلل إلى الناس«

الم( - مستدرك الوسائل ج12 ص209 ح13902 اإلمام الحسين )عليه السَّ
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قاسم عبد الهادي                    

حسنين الزكروطي

أحمد الوراق

فالح حسن

التصميم واالخراج الفني  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  - ياس خضير الجبوري  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  صللالح   - الللعللوادي  رسلللول 

حسنين الشرشاحي - خضير فضالة

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

إن موسم عاش������وراء هو موسم اإلصالح والعشق الحسيني.. 
بل هو مدرس������ة قيمية لألجي������ال يجب اس������تثمار تعاليمها 
األخالقية لالرتقاء والسمو.. سواء على المستوى الديني أو 
النفسي أو المعرفي، من أجل الوصول إلى هدف البصيرة. 
نعم، حينما يمتلك اإلنس������ان العش������ق الحس������يني األصيل؛ 
أكيد يكس������به ذل������ك قوًة ويقينًا راس������خًا بعدال������ة قضيته، 
ويحقق الثبات عليها، وهو ما ُيَعّبر عنه بامتالك البصيرة، 
وهذا وما يجب تعلمه من درس عاش������وراء الحس������ين عليه 

السالم ألنه من أكبر المكاسب.
أق������ول، حينما يملك اإلنس������ان بصيرة عاش������ورائية؛ أكيد 
تهون عليه كل مصائب الدنيا ومصاعبها، ومن ثم تنعكس 
فطنت������ه وإدراكه ايجابيًا على معنويات������ه فتكون عالية في 
أش������د الظروف والصعاب، ويكون بالتالي تعاطيه في الحياة 
ايجابيًا في كل األحوال والظروف، فال يهمه من أمر هذه 
الدنيا الفانية؛ إال بقدر الكسب فيها للمؤونة لحياة اآلخرة 

الباقية.
ويمكننا أن نستش������ّف من درس عاشوراء الحسين أيضًا تلك 
اإلش������ارة البليغة إلى أهمية أن يعيش اإلنس������ان حياته حرًا، 
ألن الموت أهون من عيش حياة بال كرامة مع الظالمين، 
وال يكون الحس������يني حس������ينيًا؛ إن لم يكن على بصيرة من 

أمره.
أخيرًا، إن ملحمة عاش������وراء كانت وس������تبقى شاهدًا حياًّ 
على انتصار الفضيلة الساحق، فهي منازلة الحق المحض 
الوحي������دة للباطل المحض، ورغ������م االنتصار اآلني للباطل 
من الناحية المادية فحس������ب، إال إن الح������ق حّقق انتصاره 
المعنوي مدى الحياة، ألن عاشوراء أراد لها اهلل سبحانه أن 
تكون ثورة قيم وُمثل عليا ال يمكن أن ُتهزم، قبل أن تكون 

ثورة سيف ودم.

عا�صوراُء.. ب�صرية
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

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

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي - محمد الموسوي ل 

محمد عباس الحلي

عالء الوردي ل عالء حسون
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أعلنت العتبة احلسينية املقدسة ومؤسسة اإلمام الرضا )عليه 
السالم( لإلغاثة واإلسكان، عن بدء تسجيل الطلبة األيتام 
الصحية  الرعاية  خالهلا  من  تقدمان  هلام  تابعة  مدارس  يف 

والتعليم والنقل جمانًا..
وتستقبل مدارس األيتام التابعة ملؤسسة اإلمام الرضا )عليه 
السالم( والعتبة احلسينية املقدسة األطفال االيتام للدراسة 
فيها وتوفر خدمات التعليم والنقل والزي املوحد والرعاية 
املدرسية  واللوازم  والقرطاسية  الطعام  ووجبات  الطبية 
لألطفال بشكل جماين، باإلضافة اىل منح مالية، وفقًا لعضو 
االيتام  مدارس  عىل  واملرشف  احلسينية  العتبة  ادارة  جملس 

السيد سعد الدين البناء.
تابعتها »األحرار« إن هناك  البناء يف مقابلة صحفية  ويقول 
)عليها  زينب  احل��وراء  مركز  عرب  تقدم  أخ��رى  خدمات 
السالم( الذي يتوىل زيارة عوائل األيتام وتقديم املساعدات 

الشهرية هلم.
الرشائح  خمتلف  من  ويتيمة  يتيم   1000 من  أكثر  ويتلقى 
خدمات التعليم املجاين والرعاية الصحية يف مدارس األيتام 
ملؤسسة  التابعة  األيتام  وم��دارس  احلسينية  للعتبة  التابعة 
اإلمام الرضا )عليه السالم( املرتبطة بممثلية مكتب املرجع 
األعىل اإلمام السيستاين يف كربالء، وختطط العتبة احلسينية 
واإلسكان  لإلغاثة  السالم  عليه  الرضا  االم��ام  ومؤسسة 

لتشييد كلية خاصة باأليتام يف كربالء.
)عليه  الرضا  االم��ام  ومؤسسة  احلسينية  العتبة  واعلنت 
السالم( لإلغاثة يف متوز/ يوليو املايض إطالق برنامج لتوفري 
العمليات  وإج��راء  العالجية  واخلدمات  الصحية  الرعاية 
وذوي  املتعففة  والعوائل  االيتام  عوائل  من  لعدد  اجلراحية 
)عليه  العابدين  زين  اإلمام  مستشفى  يف  املحدود  الدخل 

السالم( التابع للعتبة احلسينية بشكل جماين.

أعلن قسم املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة عن 
استمراره بأعامل تشييد مركز معاجلة أطفال التوحد يف حمافظة 

بابل، وفقًا إلعالم القسم.
يبلغ  وبارتفاع  مربع  مرت   2000 مساحة  عىل  املركز  ويشّيد 
من  العمرية  الفئات  معاجلة  فيها  وخصص  طوابق،   )7(
التوحد  طيف  وح��االت  عامًا،   12 ال�  سن  لغاية  األطفال 
متعددة  فعاليات  يضم  كام  والشديد،  واملتوسط  الطفيف 
املائي، والفصول الدراسية  كغرف العالج احلّس، والعالج 

التأهيلية، باإلضافة اىل غرف التخاطب االنفرادية.
ويضم أيضًا مضامرًا للعب املغلق، وصوب زراعي للوصول 

اىل أقىص درجات التفاعل مع املريض.
وافتتحت العتبة احلسينية املقدسة )9( مراكز ملعاجلة التوحد 
قار  وذي  وواسط  بابل  يف  واخريات  كربالء،  يف  منها   )3(

التوحد يف  اطفال  لرعاية ومعاجلة  واملثنى وميسان  والبرصة 
تلك املحافظات.

كانوا  الذين  األطفال  من  املئات  التوحد  مراكز  وخّرجت 
يعانون من اضطراب التوحد بعد اخضاعهم لطرائق عالجية 

وتأهيلية حديثة وتأهيليهم لدخول املدارس األكاديمية.
للعتبة  التابعة  التوحد  مراكز  يف  التعليمية  الكوادر  وتعتمد 
احلسينية املقدسة أحدث الطرق العلمية املتعبة عامليًا ملعاجلة 
اضطراب التوحد، وتتلقى تدريبات مستمرة عىل ايدي خرباء 

من جامعات امريكية وبريطانية وأوربية يف هذا املجال.
مركزًا  ايضًا  تشييد  املقدسة  احلسينية  العتبة  أن  بالذكر  جدير 
كربالء-  طريق  عىل  التوحد  أطفال  ملعاجلة  ومتطورًا  حديثًا 
يف  املتخصصني  اخلرباء  افضل  ايدي  عىل  صمم  قد  بغداد، 

جمال تصميم مراكز التوحد.

ممثلية المرجعية والعتبة الحسينية تفتتحان 
ان

ّ
 بالمج

ً
مدارسهما لتعليم ورعاية األيتام صحيا

د” في بابل
ّ

 لمعالجة “أطفال التوح
ً
د مركزا

ّ
العتبة الحسينية تكشف تفاصيل تشي
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أعلنت مؤسسة االمام الرضا )عليه السالم( لإلغاثة واإلسكان 
العليا يف كربالء عن مواصلتها  الدينة  املرجعية  ملمثلية  التابعة 
برتميم منازل العوائل املتعففة وذات الدخل املحدود املسجلة 

لدهيا.
الدخل  املتعففة وذات  العوائل  تأهيل منازل  ويستمر مرشوع 
ورئيس  العليا  الدينة  املرجعية  ممثل  توجيها  حسب  املحدود 
الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املؤسسة  ادارة  جملس 

ضمن مشاريع املؤسسة لتوفري السكن الالئق هلم.
وتشمل  أيضًا  مستمرة  فهي  للمؤسسة  االخرى  الربامج  أما 
الصحية  الرعاية  وتوفري  واملالية  العينية  املعونات  توزيع 
وفقًا  املؤسسة،  لدى  املسجلة  املتعففة  للعوائل  والرتبوية 

إلعالمها الرسمي.
وبدأت مؤسسة اإلمام الرضا )عليه السالم( بتأسيس مرشوع 
االمام  باسم )مرشوع  املتعففة  العوائل  منازل  متكامل لرتميم 
الرضا )عليه السالم( للحرفيني التطوعي(، ويشمل عدد من 
والنجار  والصباغة  كاحلدادة  املجاالت  خمتلف  يف  احلرفيني 
أكرب  إلكامل  عملهم  يف  متطوعون  وهو  الكهربائية  واألعامل 

عدد ممكن من املنازل.
يأيت ذلك بعد أن أعلنت املؤسسة عن إطالقها برنامج لتوفري 
الرعاية الصحية املتكاملة واجراء العمليات اجلراحية للعوائل 
املتعففة يف مستشفى اإلمام زين العابدين )عليه السالم( التابع 

للعتبة احلسينية بشكل جماين 
ويف ال� 8 من متوز/ يوليو املايض، أعلنت املؤسسة إنجاز )50( 
تشيده  الذي  السكني  الطيبة  الديار  جممع  ضمن  سكنية  دارًا 

املؤسسة يف حي االمن الداخيل جنوب كربالء 
جدير بالذكر أن املؤسسة ُشيدت يف عام 2013 جممع اإلمام 
مشاريع  تزال  ال  فيام  الفقراء  إلسكان  السالم(  )عليه  الرضا 

سكنية أخرى إلسكان الفقراء قيد التنفيذ.

ممثلية “السيد السيستاني” في كربالء 
ترعى مبادرة لتأهيل “سكن الئق” 

للعوائل المتعففة

أقامت مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية يف 
النهضة احلسينّية اإلعالم احلسيني اإللكرتوين يف النجف 
األرشف، بالتعاون مع شعبة العالقات النسوية يف العتبة 
التخصصّية  النسوية  العلمية  ندوهتا  املقّدسة  احلسينّية 
بعنوان )معامل التأيس بمواقف شباب كربالء الطف( عىل 

قاعة خاتم األنبياء يف العتبة احلسينّية املقّدسة.
كلمة،  بإلقاء  النسوية  العالقات  شعبة  مسؤولة  وتقّدمت 
عن  األسئلة  ط��رح  يف  متّثلت  حوارية  ذل��ك  بعد  تالها 
بأسئلة هادفة  النظري عن مواقف شباب كربالء  اجلانب 
مريم  )د.  اجللسة  رئيس  بني  احل��وار  دار  وقد  ومفيدة، 
يف  اإلل��ك��رتوين  احلسيني  اإلع��الم  مسؤولة  ال��ي��ارسي( 
النجف األرشف، و)د. حىل اجلابري( وتم تسليط الضوء 
كربالء  واقعة  شخصيات  أب��رز  عىل  احل��واري��ة  تلك  يف 
املجتمع  يف  ميدانية  مواقف  مع  وربطها  وتضحياهتم 
احلارض، والتي رّكزت عىل األفكار والقناعات التي ابتىل 
البيت  وأهل  القرآن  منهج  اتباعه  نتيجة عدم  املجتمع  هبا 
التضحيات حارضًة لدى  لتكون هذه  السالم(،   )عليهم 
من  اختري  احلضور  كون  حلياهتم  ومنهجًا  املجتمع  فئات 
هذه الفئة، كام دار احلوار بتفاعل كبري من ِقبل احلارضات 
أضفى  مّما  املوضوع  حول  والتعليق  بالرأي  ومشاركاهتن 

حيوية للندوة وجعلها أكثر فائدة.

ة في 
ّ
ندوة نسوية تخصصي

ي”
ّ

“معالم التأس
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من اأر�صيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة باإمامة ال�صيد احمد ال�صايف يف 12/جمادي االول/1435هـ املوافق 2014/3/14م :

اعداد:حيدر عدنان

األمر االول:
توظفوا يف  الذين  االخوة  من  بعددها  ُيعتد  كبرية  هناك جمموعة 
كثري من وزارات ومؤسسات الدولة لكنهم اىل االن بعقود مؤقتة 
واعتقد من حق هؤالء عىل الدولة ومؤسساهتا ان تنظر بتوظيفهم 
بشكل جيعلهم يطمئنون خصوصًا وان هذه االعداد هي اعداد 
يف  يسامهوا  ان  احلق  هلم  وايضًا  وحم��ددة  معينة  كفاءات  متتلك 
باالنتامء  يشعرون  الذي جيعلهم  بالشكل  الدولة  بناء مؤسسات 
احلقيقي هلذه الوزارة او تلك وهذا واقعًا يتحقق بالتفات االخوة 
املسؤولني هلم من اجل توظيفهم وهذه حالة يف كل سنة يطمحون 
ان ُينظر هبم لكن يبدو ان املساحة ال زالت واسعة هلذه االعداد 

ورغبتهم اىل االن يف بعض املؤسسات مل تتحقق ..
نرجو ايضًا ان هيتم املسؤول هبم ألهنم يشعرون باحليف من هذه 
ُيقال له او قد يطرد  املسألة ويشعر ايضًا بالقلق يف أي حلظة قد 
من الدائرة التي هو فيها بسبب عدم وجود مالك او ما يعرب عنه.. 
رجاًء من االخوة ان يفكروا جديًا يف استيعاب هؤالء عىل نحو 

تثبيتهم او توظيفهم بحسب املساحة املسموح هبا.
األمر الثاين :

طبعًا يف الوقت الذي ذكرنا ما يتعلق باالنتخابات ونشجع عىل 
اجراء االنتخابات ونشد عىل ايادي الناس لالنتخابات ونسعى 
الوقت  نفس  يف  لكن  الناخب..  بطاقة  ولتحصيل  لالنتخابات 
اىل  انفسهم  الذين رشحوا  املرشحني  االخوة  مع  التحدث  نريد 
موقع لعله من املواقع اخلطرة ومقصودي من املواقع اخلطرة هو 

جملس النواب..

وهُتيئ  ُتنشئ  فيها  املؤسسة  وهذه  مؤسسة  عن  اتكلم  انا  طبعًا 
الترشيعي  االول  العصب  تعد  املؤسسة  وهذه  الدولة  سياسة 

الذي يفرتض ان ينهض هبذه املسؤولية الكبرية.
حاليًا  املوجودين  من  سواء  انفسهم  رّشحوا  الذين  االخوة  هل 
او من االخوة اجُلدد الذين يريدون ان يرشحوا انفسهم للدورة 
هذه  حتّمل  بمستوى  هم   ً فعال  االخ��وة  ه��ؤالء  هل  القادمة، 

املسؤولية ؟
إن االنسان اقدم عىل مسؤولية جسيمة وهذه املسؤولية هي عبارة 
بالتعاقد  اشبه  هناك  ستكون  الناس  من  جمموعة  عن  نيابته  عن 
انت خمّول عنا ومنوب عنا يف احلفاظ عىل مصالح  انه  الضمني 
بالدرجة االساس وتوفري اخلدمات واملحافظة عىل سيادة  البلد 
وسمعة وثروات البلد واملحافظة عىل التكوين االجتامعي الذي 

يتكون منه البلد.
غبار  ال  وانسان  القلب  طيب  انسان  نسمع  ممن  االخوة  بعض 
عليه كشخص لكنه غري قادر عىل النهوض هبذه املسؤولية فهذه 
مل  اذا  واالنسان  تاريخ  فهذا  نزهة  عن  عبارة  ليست  املسؤولية 
يؤد املهمة بشكل واضح وصادق قطعًا هذا التاريخ املايض كّله 

سيشطب عىل نفسه..
مسألة جملس النواب مؤسسة تكون من اهم مؤسسات الدولة .. 
قد االنسان املرشح يرى تواضع االداء عند بعض النواب فيعتقد 
ان املسألة هي هكذا فال يعري للمسألة امهية فيقارن نفسه مع ذاك 
فيقول لعيّل افضل منه فأدلو بدلوي.. املسألة ليست هكذا طبعًا 
هذا اشتباه فهذا تاريخ وهذا التاريخ قد االنسان يف فورة العمل 
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ال يلتفت لكن رسعان ما يسجل التاريخ عىل كل انسان دخل يف 
هذا املجلس املوقر من اجل ان يرسم سياسة مهمة للبلد..

نعم االنسان قد يرى من نفسه انه قادر لكن هذا لوحده غري كاف 
تنتقد  انت   .. العمل خارج  العمل هناك غري  ان  ان يعلم  ..البد 
القبة  حتت  جلست  اذا  ادراك  من  لكن  االشياء  من  الكثري  االن 

ستكون وستتعامل مع هذه االشياء ..
يعطوه  ايضًا  البعض  البعض وهؤالء  يستشري  ان  بعضهم حياول 
ممحضة  غري  نصيحة  امل��رات  بعض  يف  النصيحة  لكن  نصيحة 
االنسان البد   .. استنصحهم  الذي  املسكني  هلذا  بشكل خالص 
ان يكون موضوعيًا حتى يف اعطائه النصيحة فقد يكون الناصح 
لك منتفعا منك والناصح لك يريد ان حيصل عىل مكاسب من 
خاللك هو يعلم بينه وبني نفسه لو خال انك غري جدير لكن ألنه 
يدفعك  اجلك  من  حتصل  التي  االمور  بعض  من  نفسه  حيرم  ال 

هبذا االجتاه..
ال تأخذ النصيحة من مستوى ادنى منك وال تسترش من هو ادنى 
تكون  ان  البد  والنصيحة  واقدر  افضل  هو  من  استرش   .. منك 
وعنده  نظيف  تاريخ  عنده  االنسان  واال  وجت��ّرد..  بموضوعية 
خدمات جليلة ممكن خارج اطار املجلس ينفع اكثر لكن داخل 

املجلس قد ال يستطيع ان ينفع ..
هل عندك قدرة اهيا املرشح ان تغرّي قناعات شخص او شخصني 
قد يتحكمون يف الكتلة وعندك قدرة عىل ان جتعل هيبة البلد هو 

جملس النواب او ال ؟!
هل تستطيع ان تغري هذا االداء املتواضع يف بعض االحيان وهل 
يمكن ان جتعل نفسك عندما يعطيك عدد من الناخبني فعالً  انت 
مصالح..  جمموعة  عىل  مؤّمن  انك  تشعر  باملجلس  حلظة  كل  يف 

االنسان الذي ال يستطيع ان حيتفظ باألمانة يعتذر..
اما االنسان يقحم نفسه ويتصور ان املسألة سهلة هذا اشتباه بل 
اكثر من ذلك الذي صّور املسألة سهلة وهو االداء لبعض النواب 
النواب الذين سهّلوا  هذا ايضًا اشتباه اخر.. نعم يتحمل بعض 
املسألة عندما خيرج ويتكلم بال ضوابط وبال ثوابت ويعيب هذا 
جاء  وكأنه  ظهره  خلف  البلد  مصلحة  ويرتك  هذا  عىل  ويتكلم 
ان هذا  الشخصية واعطى صورة  واملصالح  املكاسب  حلفنة من 
هو مستوى متثيل البلد فهذا يتحمل املسؤولية قطعًا جملس النواب 

ليس هبذه الكيفية ..
عندما  واالنسان  مهمة  رقابية  ترشيعية  قوة  عن  عبارة  املجلس 
يمنح الثقة البد ان حيافظ عىل هذه الثقة اىل هناية الدورة بل البد 

ان حياسب نفسه يوميًا عىل ادائه..
ما هي نسبة الفهم االضايف الذي يمكن للمرشح ان حيصل عليه ؟
املجلس حيتاج اىل مالكات اخرى اقوى وحيتاج اىل وعي سيايس 
كبري واىل وعي اداري كبري واىل وعي رقايب كبري وحيتاج اىل فهم 
ما يدور كي يكون القرار ورفض القرار وقبول القرار ناشئ عن 

راحة ضمري..
ارفع يدك  انت عندما ترفع يدك يف املجلس وتقول هم قالوا يل 
وانا مل اعرف شيئا  اصال ً!! هذا غري مربئ وغري صحيح .. انت 
امني عىل مصالح الناس ..هل انت تستطيع ان تؤدي هذه االمانة 

ام ال ؟! هذا السؤال البسيط الذي انت تسأله لنفسك..
جرأة  وه��ذه  تنّح  تستطع  مل  اذا  مسافة  االنتخابات  وبني  بيننا 
وشجاعة حقيقية منك ان ترتاجع واذا كنت تستطيع ايضًا حتت 
قبة الربملان البد ان تبقى عىل هذه الوترية اىل هناية الدورة .. متى 
ما شعرت انك بدأت تتعرض لضغوط عليك ان تكون شجاعًا 



امانة  فهذه  ونزهة  لعبة  مسألة  ليست  فهذه   .. نفسك  وتسحب 
هذه  عىل  احلفاظ  بمستوى  انت  تكون  ان  البد  االمانة  وهذه 

االمانة .
اداء  مقتدر عىل  وقفة  انفسهم  مع  يقفوا  ان  الذين رشّحوا البد 
هذه املهمة ام ال واجلواب واملوقف حيدده جواب املرشح نفسه..

األمر الثالث :
يف البلد ازمات كثرية وهذه االزمات بدأت توتر الناس وحقيقة 
سمع  ألنه  متوترا  الفرد  فتجد  االحتقان  من  حالة  امام  جتعلهم 

خربًا فيه هذه احلالة وسمع ترصحيًا فيه هذه احلالة ..
الكيانات السياسية واالخوة املسؤولون ارجو ان يكونوا اباء يف 
معاجلة املواقف ومعنى االنسان ان يكون ابًا ان يتحمل االخرين 
كل منهم يعيش حالة االبوة وان يتحمل االخرين فاآلخر ايضًا 
ان  الصحيح  من  فليس  االخرين  ويتحّمل  االبوة  حالة  يعيش 
نشغل انفسنا بألفاظ وكلامت ونرتك مصالح البلد وهذه االزمات 
نحن بيننا وبني االنتخابات مسافة قصرية والناس البد ان تأيت 
اىل االنتخابات بروحية جديدة وانت تأيت اىل االنتخابات بحالة 
االفضل  نحو  تتغري  هناك حالة  بان  والثقة  واالمل  التفاؤل  من 
هو اب   ً انه فعال  نفسه  املسؤول  إشعار  اىل  احلالة حتتاج   وهذه 
يتنازل عن بعض  يتحمل املشاكل ويتحمل حل املشاكل وهذا 

وهذا يتنازل عن بعض من اجل املحافظة عىل البلد وواقعًا البلد 
له مصالح ومشّخص ومعلوم ومصالح البلد معلومة لكن ازمة 

تتبع ازمة وتنحل ازمة وتبدأ اخرى..
اباًء  كونوا  الكيانات  كل  يف  االعزاء  املسؤولون  االخوة  اقول 
بمعنى الكلمة والذي يكون ابا يتحمل من اجل ان يتجاوز هذا 
بعضًا  بعضنا  يشّنج  وال  بعضًا  بعضنا  يوّتر  وال  االزمات  البلد 
انتم اعطوا   .. والبلد ما عاد يتحمل والناس ما عادت تتحمل 
امال اىل الناس واجل الناس تتفاءل وتشعر باهنا فعال ً بمقام ان 
الناس  من  تسمعوا  ان  عيبًا  ليس  االحسن..  اىل  وضعها  يتبدل 
فكثري من الناس حاجاهتا بسيطة لكن بعض املشاكل السياسية 
وقراراتكم  بحكمتكم  انتم  اجعلوهم  معقدة،  حاجاهتا  جعلت 

وبام عندكم كونوا اباء وحّلوا االزمات..
اعتقد ان هذه ابوة حقيقية فكل مسؤول لو يشعر بذلك اعتقد 
الجتمعنا وتدارسنا ولتكلمنا وحتاورنا ووصلنا اىل حلول حقيقية 
ونحن مقبلون عىل وضع ان شاء اهلل يكون افضل واحسن ودائاًم 
يفكر  ان  االنسان  حق  ومن  لبلده  افضل  وضع  يتمنى  االنسان 
بالطريقة ويرغب بالطريقة التي فيها عزة هذا البلد وكرامته من 
خالل االخوة ممثيل الشعب من جهة واجلهات التنفيذية من جهة 

اخرى.
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إن  األخبار:  بعض  ويف  املؤكدة،  املستحبات  من  املريض  عيادة 
عيادته عيادة اهلل تعاىل، فإنه حارض عند املريض املؤمن، وال تتأكد 
يف َوَجع العني والِضس والُدَمل، وكذا من اشتد مرضه أو طال، 
وال فرق بني أن تكون يف الليل أو يف النهار بل يستحب يف الصباح 

واملساء، وال يشرتط فيها اجللوس بل وال السؤال عن حاله.
وهلا آداب:

كان  إذا  إال  اجللوس،  اليطيل  ولكن  عنده  جيلس  أن  احدها: 
املريض طالبًا.

جبهته  عىل  أو  األخرى  عىل  يديه  إحدى  العائد  يضع  أن  الثاين: 
حال اجللوس عند املريض.

الثالث: أن يضع يده عىل ذراع املريض عند الدعاء له أو مطلقا.
اشفه  اللهم   (( يقول:  أن  واألوىل  بالشفاء،  له  يدعو  أن  الرابع: 

بشفائك، وداوه بدوائك، وعافه من بالئك ((.
أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه  اخلامس: 

ويرحيه.
أو  مرة  أربعني  أو  سبعني  الكتاب  فاحتة  عليه  يقرأ  أن  السادس: 
سبع مرات أو مرة واحدة، فعن أيب عبد اهلل عليه السالم: )) لو 
كان  ما  الروح  فيه  رّدت  ثم  مرة  سبعني  ميت  عىل  احلمد  قرأت 
ذلك عجبًا (( ويف احلديث: )) ما قرئ احلمد عىل وجع سبعني 
بإذن اهلل، وإن شئتم فجّربوا وال تشكوا (( وقال  مرة إال سكن 
الصادق عليه السالم: )) من نالته علة فليقرأ يف َجيبه احلمد سبع 

مرات (( وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة احلمد عليه.
السابع: أن ال يأكل عنده ما يضه ويشتهيه.

الثامن: أن ال يأكل يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق ُخلقه.
فعن  دعاؤه  يستجاب  ممن  فإنه  الدعاء،  منه  يلتمس  أن  التاسع: 
احلاج  دعاؤهم  يستجاب  ثالثة   (( عليه:  اهلل  صلوات  الصادق 

والغازي واملريض ((.
آداب املريض وما يستحب عليه

وهي أمور:
األول: الصرب والشكر هلل تعاىل.

الثاين: عدم الشكاية من مرضه إىل غري املؤمن، وحّد الشكاية أن 
يقول: ابتليت بام مل يبتل به احد، أو أصابتي ما مل يصب أحد، وأما 

إذا قال: سهرت البارحة، أو كنت حممومًا، فال بأس به.
الثالث: أن خُيفي مرضه إىل ثالثة أيام.

الرابع: أن جيّدد التوبة.
اخلامس: أن يويص باخلريات للفقراء من أرحامه وغريهم.

السادس: أن ُيعلم املؤمنني بمرضه بعد ثالثة ايام.
السابع: اإلذن هلم يف عيادته.

الثامن: عدم التعجيل يف رشب الدواء ومراجعة الطبيب إال مع 
اليأس من الرُبء بدوهنام.

التاسع: أن جيتنب ما حيتمل الضر.
العارش: أن يتصدق هو وأقرباؤه بيشء، قال رسول اهلل ) صىّل اهلل 

عليه وآله(: )) داووا مرضاكم بالصدقة ((.
والنبوة  بالتوحيد  املؤمنني  حضور  عند  يقّر  أن  عرش:  احل��ادي 

واإِلمامة واملعاد وسائر العقائد احلقة.
الثاين عرش: أن ينصب قّيام أمينًا عىل صغاره، وجيعل عليه ناظرا.

الثالث عرش: أن يويص بثلث ماله إن كان مورسا.
الرابع عرش: أن هيّيئ كفنه، ومن أهم األمور إحكام أمر وصيته 

وتوضيحه وإعالم الويص والناظر هبا.
يف  بوجوبه  قيل  بل  موته،  عند  باهلل  الظن  حسن  عرش:  اخلامس 

مجيع األحوال، ويستفاد من بعض االخبار وجوبه حال النزع.

ا�صتحباب عيادة املري�ض واآدابها و اآداب املري�ض وما ي�صتحب عليه
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بهدف نبذ التطّرف وإرشاد الشباب

شعبة التبليغ الجامعي تطلق مشروعها العلمّي

بالرّد على الشبهات

اطلق���ت ش���عبة التبليغ الجامعي التابعة الى قس���م الش���ؤون 

الديني���ة  ف���ي العتبة الحس���ينية المقدس���ة مش���روعها الديني 

الثقاف���ي االول م���ن نوعه والذي اس���تهدف طلب���ة الجامعات 

العراقية وارشادهم نحو الدين الحق والتحلي بأخالق اهل البيت 

)عليهم الس���الم( ونبذ التطرف واالبتعاد عن بعض الش���بهات 

التي بدأت تسيء للدين االسالمي بما في ذلك انتشار االلحاد 

بين الطلبة والشباب عامة.
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تعاون مشترك

يف  العلمية  )احل��وزة  هي  أط��راف  ثالثة  بني  التنسيق  تم  وقد 
واملؤسسات  املقدسة،  احلسينية  والعتبة  األرشف،  النجف 
الفكرية ومعتمدي املرجعية  الدينية العليا( وقد قامت اجلهة 
العلمية  احلوزة  اساتذة  من  املحارضين  توفري  بمهمة  األوىل 
يف  تطرح  التي  العلمية  امل��ادة  وتوفري  االرشف  النجف  يف 
اللوجستي  بالدعم  الثانية  اجلهة  تكفلت  فيام  الندوات،  هذه 
بتوفري  تطوعت  فقد  الثالثة  اجلهة  أما  املذكورة،  للندوات 

األماكن واحلضور(.
رد الشبهات عن المذهب

الدينية  الندوات  من  جمموعة  عن  عبارة  هو  امل��رشوع  وان 
والعقائدية والعلمية التي القاها طلبة احلوزة العلمية بالنجف 
املرشوع  واستهدف  املذكورة،  الشعبة  مع  بالتعاون  االرشف 
ومنها  بغداد  العاصمة  يف  الشعبية  املناطق  جممل  انطالقته  يف 
الصدر  مدينة  الرشاد،  العامل، حي  )الزعفرانية، مجيلة، حي 

املذهب واملرجعية  الشبهات عن  رد  منها  قطاع 7(، واهلدف 
ومتت  االحلاد،  عن  واالبتعاد  االسالم  نحو  الشباب  وارشاد 
املهمة  املحاور  الندوات جمموعة من  تلك  املناقشة من خالل 
بالشكل  الدنيا  احلياة  استثامر  كيفية  ومنها  بالشباب  اخلاصة 
تعاىل  اهلل  تريض  التي  اآلخرة  لنيل  جرسا  وجعلها  الصحيح 
من خالل االلتزام بام امرنا به، وايضا متت املناقشة مع الشباب 
)السوشل  احلديثة  التكنولوجيا  ثورة  استثامر  بكيفية  احلارض 
عن  واالبتعاد  هلا  الصحيح  االستعامل  ذلك  يف  بام  ميديا( 
امللهيات، وكانت احدى املحاور املهمة يف تلك الندوات فتح 
باب املناقشة للحضور واالستامع آلرائهم املختلفة ومشاكلهم 
والرد عىل مجيع استفساراهتم يف ذلك اخلصوص، ويذكر أن 
الوقت  من  ساعتني  مدى  عىل  ومتنوعة  متعددة  املحارضات 
لطرح األفكار، واإلجابة عن أسئلة احلضور، ومن ثم إجراء 
يف  الفائزين  استضافة  وسيتم  للمشاركني،  تشجيعية  مسابقة 

العتبة احلسينية املقدسة.
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ندوات علمية وثقافية

ففي منطقة الزعفرانية ضمن حدود العاصمة بغداد وحتديدا يف 
جامع ايب طالب )عليه السالم( تم عقد احدى الندوات التي 
حضها عدد من الشباب املؤمن )طلبة اجلامعات( فضال عن 
كبار السن باعتبار ان املرشوع ال يزال يف بداية انطالقته االوىل، 
آي  بتالوة  الندوة  وبدأت  قبلهم،  من  كبريًا  تفاعال  وشهدت 
العلمية حمارضة  ألقى طلبة احلوزة  الذكر احلكيم وبعدها  من 
دينية وعقائدية حتت عنوان )االسالم بني املادية واملعنوية( كان 
املجتمع  تنترش يف  تكاد  ُشبهة  او  إشكالية  يستهدف  مضموهنا 
بشكل عام، ومنها هل ان االسالم يدعو اىل الروحانية بشكل 
مطلق؟ أم انه يدعو اىل املادية بشكل ُمطلق؟ وطبعًا لكل من 
هذين الرأيني فريق يتهم االسالم بِه، وان املسترشقني وغريهم 
اجلواري  عن  يبحث  بانه  ووصفوه  باملادي  االس��الم  اهتموا 
والعبيد، وبعض املفكرين ومنهم املاركسيون يقولون ان الدين 
هو عبارة عن افيون للشعوب، فاالهتام هو من الطرفني وليس 

من طرف واحد.

أهداف البد منها

يف  العلمية  احل��وزة  طلبة  ح��اول  الندوات  تلك  خالل  ومن 
التابعة  اجلامعي  التبليغ  شعبة  مع  بالتعاون  االرشف  النجف 
معاجلة  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  قسم  اىل 
يرّجح كفة عىل كفة؟ وهل هو  ان االسالم  املسألة، هل  هذه 
الُبعد املادي؟ ام  الروحانية والُبعد االخروي عىل  يرّجح كفة 
ان  االعتبار  بنظر  اخذنا  اذا  خصوصًا  ذلك،  غري  القضية  ان 
الكثري من اآليات والروايات برصاحة تذّم الدنيا، وهناك كثري 
باخلصوص  اآلخر  متتدح  وبرصاحة  والروايات  اآليات  من 
الكثري  هناك  فان  ذلك  العكس من  الدنيا، وعىل  عىل حساب 
من الروايات متدح الدنيا، فتم التطرق اىل هذا االمر من خالل 
املحارضة بذكر اكرب عدد من اآليات الكريمة من خالل تلك 
احلوزة  رجال  وقسمها  طوائف  عدة  اخذت  التي  املحارضة 
االوىل  الطائفة  هي:  طوائف  ثالث  اىل  )املحارضون(  الدينية 
كانت مادحة للدنيا، الطائفة الثانية كانت ذاّمة للدنيا، الطائفة 
واخلالصة  األمرين  هذين  بني  اجلمع  فيها  حاولوا  الثالثة 
والنتيجة النهائية كام هو معروف ان الدنيا هي معرب لالخرة، 

إلقاء محاضرة تحت 

عنوان )االسالم بين 

المادية والمعنوية( 

كان مضمونها 

يستهدف إشكالية او 

بهة تكاد تنتشر في 
ُ

ش

المجتمع بشكل عام، 

ومنها هل ان االسالم 

يدعو الى الروحانية 

بشكل مطلق؟ أم 

انه يدعو الى المادية 

طلق..
ُ

بشكل م
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وان  املعرب  نِعم  لُه  فكانت  معربًا  اخذها  قد  االنسان  كان  فإن 
نحو  يقولون يف علم االصول عىل  اخذها بشكل مستقل كام 
ايصاله  أرادوا  ما  وهذا  عليه،  وبااًل  كانت  االستقاليل  املعنى 
للمستمع )املتلقي( ان االنسان ال يمكن ان يفّرط بكال جنبتيه، 
كل  رعاية  من  فالبد  معنوية،  اخرى  وجنبة  مادية  جنبة  فلُه 
بالدنيا، فاالعتزال ليس صحيحا  منهام وال تكون اآلخرة إال 
هي  بام  الدنيا  وراء  اللهف  ان  كام  صحيحا  ليس  والتصّوف 
من  اخلالصة  وكانت  ايضًا،  صحيحًا  امرًا  ليس  فقط  ألجلها 
الدنيا هي معرب لآلخرة والبد من عامرهتا  ان  املحارضة  تلك 

واستصالحها بام يريض اهلل تعاىل.
تثقيف الشباب واصالحهم

وحتدث رئيس قسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة 
املتويل  توجيهات  حسب  قائال:  الصايف  أمحد  الشيخ  سامحة 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
الندوات  الكربالئي )دام عزه( والذي اكد عىل االهتامم هبذه 
اهلادفة، ومن خالل ذلك تم التأكيد عىل أمهية إقامة الندوات 
من  وحتصينهم  تثقيفهم  هبدف  اجلامعي  للشباب  الفكرية 

املفاهيم اخلاطئة التي ينبذها ديننا اإلسالمي احلنيف ورعايتهم 
ندوات  فيه صالحهم، من خالل عدة  ما  إىل  بيدهم  واألخذ 
عموم  يف  تقام  ان  هلا  املؤمل  ومن  بغداد  العاصمة  يف  اقيمت 
الشباب، جاء ذلك من  توعية  إىل  العراقية هتدف  املحافظات 
بني  ما  بالتنسيق  عقدت  التي  اهلادفة  الفكرية  الندوة  خالل 
احلوزة العلمية يف النجف األرشف والعتبة احلسينية املقدسة، 

وبحضور سادة ومشايخ من العتبة احلسينية املقدسة.
نبذ التطرف

شملت الندوات حمارضات عديدة لرتسيخ املفاهيم اإلسالمية 
عىل  الشباب  وحث  والتشدد  التعصب  عن  بعيدًا  واإلنسانية 
التعايش السلمي ونبذ التطرف والعنف، كام نوقشت يف تلك 
الندوات مواضيع عديدة ختللتها اإلجابة عىل اسئلة احلضور 
من قبل املحارضين، كام وشملت ايضًا )كمرحلة أوىل( العديد 
من مناطق العاصمة بغداد وهي )حي مجيلة، حي العامل، حي 
مدينة  احلرية،  البلديات،  الصدر،  مدينة  الزعفرانية،  الرشاد، 
مدينة  السادسة،  املنطقة  الصدر  مدينة  األوىل،  املنطقة  الصدر 

الصدر املنطقة احلادية عرشة(.

االعتزال ليس صحيحا 

ف ليس صحيحا 
ّ

والتصو

كما ان اللهف وراء 

الدنيا بما هي ألجلها 

 
ً
 صحيحا

ً
فقط ليس امرا

، والخالصة أن 
ً
ايضا

الدنيا هي معبر لآلخرة 

والبد من عمارتها 

واستصالحها بما يرضي 

الله تعالى..
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خالل زيارة العاشر من المحّرم لهذا العام
خدمات طبية مجانية 
لزائري اإلمام الحسين

تقرير: احمد الوراق – ت�صوير: وحدة امل�صورين

بتوجيه واش���راف مباش���ر من قبل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ 

عبد المهدي الكربالئي قامت هيأة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة المقدس���ة بالتعاون 

مع دائرة صحة كربالء بإنش���اء )10( مفارز طبية موزعة داخل مواقع المدينة القديمة ومجهزة 

بكافة المستلزمات الطبية، تعمل على مدار ال� 24 ساعة الستقبال زائري االمام الحسين )عليه 

السالم( اثناء إحياء زيارة العاشر من محرم الحرام سعيا لتقديم افضل الخدمات الطبية لهم.
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خالل زيارة العاشر من المحّرم لهذا العام

االمام  سفري  ملستشفى  االداري  املعاون  التقينا  املزيد  وملعرف 
عيل(  عبد  عباس  )املهندس  اجلراحي  السالم(  )عليه  احلسني 
الذي حتدث قائاًل: »قامت هيأة الصحة والتعليم الطبي التابعة 
بالتعاون مع دائرة  املقدسة  العتبة احلسينية  العامة يف  اىل االمانة 
مواقع  داخل  موزعة  طبية  مفارز   )10( بإنشاء  كربالء  صحة 
احلسني  االمام  لزائري  الطبية  اخلدمات  لتقديم  القديمة  املدينة 
مجيع  اخلطة  هذه  يف  ش��ارك  ذلك  اىل  اضافة  السالم(،  )عليه 
تشكيالت هيأة الصحة والتعليم الطبي املتمثلة بمستشفى زين 
العابدين )عليه السالم( ومستشفى سفري االمام احلسني )عليه 
الكىل ومركز  لغسيل  الوارث  السالم( اجلراحي وكذلك مركز 
السيدة زينب )عليها السالم( اجلراحي للعيون ومركز سالمتك 

لعالج مرىض كورونا«.

احلسيني  الصحن  داخل  طبية  مفارز  اربع  نرش  تم  واض��اف: 
اخلارجي  املحيط  موزعة عىل  مفارز  الرشيف، فضال عن ست 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  سفري  مستشفى  عند  تكون  له 
جنب  املاء  ومنهل  القبلة  باب  ونفق  العقيلة  وصحن  اجلراحي 
باب القبلة وايضًا مسقف رقم )1( ومسقف رقم )4( يف منطقة 
بني احلرمني الرشيفني، وكذلك كشوانية باب قايض احلاجات 
ركضة  لعزاء  االسرتاتيجي  ملوقعها  طبية  مفرزة  اىل  حتويلها  تم 
يعد  الذي  الكىل  لغسيل  الوارث  مركز  اىل  باإلضافة  طويريج، 

مستشفى طوارئ مصّغر جُمّهز بجميع املستلزمات الطبية«. 
عناوينها  وبكافة  الطبية  ال��ك��وادر  مجيع  »استنفرت  وتابع: 
الوظيفية من عامل اخلدمة واملمرض والطبيب ومساعد املخدر 
مهنديس  وكذلك  متعددة،  باختصاصات  واطباء  واملخدر 
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االجهزة الطبية، حيث افتتحت املفارز يوم السابع من حمرم 
احلرام الستقبال زائري ايب عبد اهلل احلسني )عليه السالم( 
واستمر العمل باملفارز الطبية عىل شكل ثالث وجبات من 
الرجال والنساء وعىل مدار ال� 24 ساعة لنهاية يوم العارش 

خلدمة الزائرين الكرام«.
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  سفري  مستشفى  »يف  وبنّي: 
متت  زائ��ر  الف   )25( يقارب  ما  استقبال  تم  اجلراحي 
الفحوصات  اما  هلم،  الطبية  اخلدمات  وتقديم  معاجلتهم 
خمتربيا،  فحصا   )397( يقارب  ما  اج��راء  تم  املختربية 
الزائرين،  لبعض  اشعة  فحص   )75( يقارب  ما  وكذلك 
واخرى  لطفلة  واحدة  إجراء عمليتني طارئتني  اىل  اضافة 
لرجل اثناء مراسيم زيارة عاشوراء، فيام تم حتويل ما يقارب 

125 حالة مرضية اىل مستشفيات كربالء االخرى«.

واكمل: »كان التعاون مع دائرة صحة كربالء عىل تزويدنا 
ب� )5( عجالت اسعاف باإلضافة للعجالت ال�)7(  التي 
لدينا وزعت يف املنطقة القديمة لتلبي طرق االخالء والتي 
السالم(  )عليه  العابدين  زي��ن  مستشفى  عىل  توزعت 
واملركز الصحي يف باب بغداد واملركز الصحي يف العباسية 
االمام  سفري  مستشفى  ك��وادر  مجيع  وبمشاركة  الغربية 
 )250( ال�  يقارب   بام  اجلراحي  السالم(  )عليه  احلسني 
كوادر  اىل  باإلضافة  الوظيفية،  عناوينهم  بكافة  منتسبا 
وكوادر  اجلراحي  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  مركز 
وارث لغسيل الكىل وكوادر مستشفى زين العابدين )عليه 

السالم(«.
من جهة اخرى حتدث رئيس قسم الشؤون الطبية الدكتور 
اخلدمات  لتقديم  »االستعداد  قائاًل:  احلكيم  امني  لؤي 
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الطبية لزائري االمام احلسني )عليه السالم( وذلك بنرش )10( 
مفارز طبية موزعة داخل مواقع املدينة القديمة التي توقعنا ان 
مع  بالتنسيق  طويريج  ركضة  خالل  ازدحامات  فيها  حتصل 
قد  التي  املناطق  يف  مفارزها  لنرش  االخرى  الطبية  املؤسسات 

حتدث فيها اصابات او حاالت خطرة«.
املقدسة  احلسينية  العتبة  اقسام  بعض  مع  »التنسيق  واضاف: 
املتطوعني  وجماميع  النظام،  حفظ  وقسم  الوارث  كشافة  مثل 
البالغ عددهم ما يقارب 200 متطوع، اضافة اىل ذلك تم نرش 
االمام  سفري  كمستشفى  الطبية  املؤسسات  اىل  للنقاالت  فرق 
له،  التابعة  الطبية   واملفارز  اجلراحي  السالم(  )عليه  احلسني 
وايضا توزيع تلك الفرق يف مداخل الصحن احلسيني املقدس 
الزائرين  خ��روج  ومناطق  الرشيفني  احلرمني  بني  ومنطقة 
لرسعة التعامل مع احلاالت احلرجة، كذلك تم نرش عجالت 

اىل  الطارئة  احلاالت  نقل  لرسعة  متعددة  مناطق  يف  االسعاف 
مستشفى االمام زين العابدين )عليه السالم( لتجنب الدخول 

يف االزدحامات احلاصلة«.
بالنسبة للمستلزمات الطبية تم جتهيزها من قبل  واكمل: »انه 
دائرة  من  منها  وقسم  كربالء  صحة  دائ��رة  يف  الصيدلة  قسم 
تم  املتوفرة  غري  امل��واد  وبعض  الصحة  وزارة  يف  العمليات 
مفارزنا  احتياجات  مجيع  لتغطية  املتربعني  طريق  عن  جتهيزها 
الطبية، اضافة اىل ذلك نرش )3( مفارز طوارئ تابعة اىل دائرة 
الغربية  العباسية  يف  الصحي  باملركز  متمثلة  كربالء  صحة 
واملركز الصحي يف العباسية الرشقية واملركز الصحي يف باب 
بغداد حيث تتوفر يف هذه املراكز مجيع اخلدمات الطبية الطارئة 
وتوجد بقرهبا ايضا عجالت االسعاف لنقل احلاالت احلرجة 

للمستشفيات الرئيسية«. 
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ان توفير االجواء المناس���بة للزائرين ألداء الواجبات العبادية والمراس���يم الحس���ينية خالل زيارتهم 

للمول���ى ابي عبد الله الحس���ين وأخيه أبي الفضل العباس )عليهما الس���الم( بحاجة الى خطة 

منتظمة وآلية عمل دقيقة من قبل االدارات والمالكات المش���اركة في خدمة الزائرين، والشك 

ان العتبة الحسينية المقدسة بكافة اقسامها وشعبها كانت تعد العدة والعدد الستقبال الزيارة 

المليونية وتوفير االجواء الروحانية بما يتناس���ب مع خصوصية كل المناس���بة، وخالل ش���هر محرم 

الحرام لعام 1443 هجرية تصدت االقس���ام المعنية في العتبة المقدس���ة لتقديم الخدمة في 

كافة الصعد وبجهود كبيرة ُبذلت لخدمة الزائرين بعضها لم يظهر للعيان، لذا وصفتها  “االحرار” 

بأنها “جهود حسينية خلف الكواليس”. 

جهود كبيرة خلف الكواليس..
لمالكات العتبة الحسينية تكشف عنها )االحرار(

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

18

ي 
سين

حل�
ء ا

طا
ع

ال



كان  التي  والُشعب  االقسام  تلك  ومن 
ايام  خ��الل  وامل��ؤث��ر  الكبري  ال��دور  هلا 
التربيد(  )شعبة  هي  احل��رام  حمرم  شهر 
التي  اهلندسية،  املشاريع  لقسم  التابعة 
كان هلا دور مهم يف توفري مناخ مناسب 
عنه  حتدث  الزيارة،  فرتة  طيلة  للزائرين 
مسؤول  حسني(  عيل  )صفاء  املهندس 
املهندسني االستشاريني  الشعبة ورئيس 
قبل  من  املقدم  الدؤوب  »العمل  فقال: 
الشعبة  يف  واهلندسية  الفنية  املالكات 
حيث بارشت الشعبة باالستعداد املبكر 
ال��ع��ام وكانت  ل��زي��ارة ع��اش��وراء هل��ذا 
اكثر  وتشمل  متنوعة  االس��ت��ع��دادات 
الصحن  من  كانت  وبداية  موقع،  من 
الرشيف واحلائر اضافة اىل اعامل االدامة 
والصيانة، وكانت لدينا اضافات جديدة 
بعض  يف  تربيد  بنصب  متثلت  العام  يف 

ما  عكس  ال��رشي��ف  الصحن  اب���واب 
واملتمثل  املايض  العام  كان موجودا  يف 
ببعض  ب��دأن��ا  حيث  ف��ق��ط،  ب��امل��راوح 
الكرامة  باب  وكذلك  املهمة  االب��واب 
وتم تنصيب )130( طن تربيد، وباب 
شأهنا  من  والتي   ، طنا   )45( الكرامة 
املساعدة عىل تقديم اهلواء النقي للزوار، 
فريوس  ازمة  يف  نمرُّ  ونحن  خصوصًا 
كورونا، ومن املهم جدًا تأمني االجواء 
النقية للزائرين، كذلك تم اضافة مراوح 
يف  اخلارجية  الفضاءات  لتكييف  رذاذ 
)عليه  احلسني  االمام  قبلة  باب  منطقة 
اثناء  احل��ار  املناخ  من  للحد  السالم( 
قاطع  اضيف  حيث  الركضة،  مراسيم 
يتألف من )25( مروحة رذاذ مصحوبة 
بمدفع الرذاذ )وهو جهاز مزود بدافعة 
كبرية(،  الرذاذ عىل مساحة  تنرش  توربو 

المهندس 

صفاء علي حسين
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الزائرين  عىل  وحفاظًا  الصحية  بالتوجيهات  التزاما  ولكن 
من انتشار جائحة كورونا تم تشغيل املراوح بدون رذاذ«. 

الشهداء  سيد  صحن  حرم  عىل  العمل  يقترص  »مل  وتابع: 
)عليه السالم( فقط؛ بل تم اعادة تأهيل التربيد يف مستشفى 
يف  متمثلة  اجلراحي  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  سفري 
البولية،  اجلراحة  وصالة  العامة،  اجلراحة  العمليات  صالة 
باعتبار  طنا،   )30( الواحد  اجلهاز  سعة  تربيد  اجهزة  عرب 
املستشفى يستقبل ما ال يقل عن )500( عملية يف الشهر، 

وايضا تصل اىل )1000(«. 
االم��ام  صحن  يف  امل��وج��ودة  التربيد  »منظومة  اىل  واش��ار 
الصحن  وحائر  اروقة  يف  واملوزعة  السالم(  )عليه  احلسني 
الرشيف بأن سعتها تصل اىل ما يقارب )8000( طن تربيد 
والذي  املوجب(،  )الضغط  مبدأ  منظومته  ومتثل  مركزي، 

هو عبارة عن دافعات اهلواء بضغط اهلواء النقي داخل حرم 
الضغط  بقوة  اهلواء  خيرج  وبالتايل  السالم(،  )عليه  االمام 
من ابواب احلرم الرشيف اىل الصحن تقابلها دافعات هواء 
اخرى متخصصة تضغط اهلواء املكيف النقي داخل الصحن 
ليخرج خارج ابواب الصحن الرشيف، حيث تساعدنا هذه 
وتقليل  والروائح  الكاربون  اوكسيد  ثاين  طرد  يف  العملية 
مستويات الرطوبة، باملقابل ُتؤمن اهلواء النقي وتقلل انتشار 
نقي  هبواء  تدفع  مزودة  دافعات  نوع  اختيار  مع  الفريوس، 

.»%100
صيانة االجهزة وتوفير الطاقة الكهربائية

من الُشعب التي ال تقل امهية عن سابقتها خالل الزيارات 
التي  الكهرباء(،  )شعبة  االعتيادية  االيام  وحتى  املليونية 
تعمل عىل توفري الطاقة الكهربائية ملداخل وخمارج الصحن 
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اىل  اضافة  والثريات،  الضوئية  باإلنارة  والتحكم  الرشيف 
تزويد بعض املواكب احلسينية املجاورة للصحن بالكهرباء، 
حسب ما رصح به املهندس )كرار السعدي( مسؤول الشعبة 
قائال: »ان اعامل شعبة الكهرباء بشكل عام تنقسم اىل قسمني 
منها ما يتمثل بالصيانة واخرى باملشاريع اهلندسية، ونقصد 
الكهربائية،  الشبكة  تأهيل  اعادة  او  مراقبة  هي  بالصيانة 
الضغط  ولوحات  واملحوالت  بالبوردات  تتمثل  والتي 
يف  او  الرشيف  الصحن  داخل  يف  سواء  واملولدات،  العايل 
الزائرين واملراكز واملستشفيات  املواقع اخلارجية مثل مدن 

وامللحقات التابعة للعتبة احلسينية املقدسة.
الساللم الكهربائية

الكهربائية  االنارة  صيانة  اىل  »باإلضافة  السعدي:  وتابع 
الكهربائية  والثريات هناك متابعة وصيانة مستمرة للسالمل 

هذه  متثل  حيث  الرشيف،  واحلائر  الرساديب  يف  املوجودة 
هناك  تكون  ما  دائام  لذلك  للزائرين  كبرية  امهية  االجهزة 
املليونية،  الزيارات  قدوم  قبل  وخصوصا  هلا  دورية  متابعة 
كذلك احلال يف عملية التنظيف والتي تتم كل )ستة أشهر(، 
التفكيك والتنظيف والغسل ومن  لكون  اجلهاز حيتاج اىل 

ثم اعادة تركيبه من جديد«.
توزيع الطاقة الكهربائية

عىل  نعمل  وصفر  حمرم  شهري  »خالل  السعدي:  واضح 
للعتبة  التابعة  املواقع  وتغذية مجيع  الكهربائية  الطاقة  توفري 
والكامريات  )التربيد  اجهزة  فيها  بام  املقدسة  احلسينية 
ايصال  كذلك  استقرارها،  عىل  واحلفاظ  والصوتيات(، 
واملواكب  واهليئات  الطبية  )املفارز  اىل  الكهربائية  الطاقة 
احلسينية والتكيات( القريبة من الصحن احلسيني الرشيف«.
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محمود رضا محمود

عربات الشحن

وح��دة  اىل  اهلندسية  امل��ش��اري��ع  قسم  م��ن 
وسائل  اهم  اح��دى  متثل  والتي  العربات 
نقل الزائرين من داخل اروقة مدينة كربالء 
حممود(  رضا  )حممود  حدثنا  وقد  القديمة، 
نشاطات  ع��ن  العربات  وح��دة  م��س��ؤول 
عليها  ت��وزع  التي  واالروق��ة  الوحدة  هذه 
عربة   )35( العربات  »جمموع  العربات: 
االروق���ة  يف  حركتها  وخ��ط��وط  ش��ح��ن، 
الرشيفني،  احلرمني  بني  ملنطقة  امل��ج��اورة 
وخط قرب مستشفى سفري االمام احلسني 
باب  من  واخر  اجلراحي،  السالم(  )عليه 
)عليه  العباس  سيدنا  قبلة  باب  اىل  الرأس 
الشهداء  باب  من  خط  اىل  اضافة  السالم( 

اىل باب الرأس وبالعكس«.

نقل  خط  لدينا  اخ��رى  جهة  »من  وتابع: 
السدرة(  السدرة )شارع  باب  الزائرين من 
تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  االم��ام  مقام  اىل 
فرجه الرشيف( وبالعكس، يصاحبها خط 
نقل من واىل العتبة العباسية املقدسة، بعدها 
تم استحداث خط شارع الشهيد امحد زيني 
االي��ام  يف  هبا  تعمل  التي  اخلطوط  وه��ذه 

االعتيادية«.
مشريا اىل توقف عمل العربات يف الزيارات 
املليونية بسبب زخم الشوارع يتم إلغاء هذه 
اخلطوط يف كافة املناطق، اال ان خالل شهر 
حمرم احلرام اجلاري بقي خط شارع الشهيد 
عرب  الزائرين  نقل  يف  مستمرًا  زيني  حممد 

عربات الشحن ومركبات الكوسرت«.
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واالمنية  الطبية  العتبة  اقسام  مع  التنسيق  عن  حممود  ونوه 
مركبات  اىل  الشحن  عربات  بعض  حتويل  يتم  بقوله: 
اسعاف، لذا يتم االستجابة لتلك الطلبات وتوفري مركبات 
يف  خمتص  ك��ادر  مع  امل��رىض  او  املصابني  حلملة  مالئمة 
السياقة، وخالل هذا الشهر وفرنا مخس عربات عملت عىل 
نقل املصابني واسعافهم اىل مستشفى سفري االمام احلسني 

)عليه السالم( طيلة فرتة الزيارة ودون أي انقطاع«.
توفير مياه الشرب

عن خدمات قسم الشؤون اخلدمية اخلارجية حتدث السيد 
انور املوسوي رئيس القسم قائال: »التزامًا بتوجيهات املتويل 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة وضمن خطة القسم املتبعة 
خالل الزيارات املليونية خلدمة زائري ايب عبد اهلل احلسني 

)عليه السالم( بارش قسم الشؤون اخلدمية اخلارجية بتوزيع 
وخمارج  مداخل  يف  املوزعة  الرتامز  كافة  عىل   RO(( مياه 
مركز  مناطق  بعض  اىل  اضافة  الرشيف  احلسيني  الصحن 
مدينة كربالء القديمة، كذلك تزويد بعض املواكب احلسينية 

القريبة من الصحن احلسيني الرشيف بالثلج واملياه.
والثلج طيلة  باملياه  تزويدها  تم  التي  املناطق  »ان  واضاف: 
احلائر  حول  املوجودة  بالرتامز  متثلت  احل��رام  حمرم  شهر 
ابواب  عن  فضال  الكرامة،  باب  اىل  الرجاء  باب  جهة  من 
الطوابق  وكافة  والنساء،  منها  الرجال  الرشيف  الصحن 
الكشوانيات  اروق��ة  كذلك  للحائر،  التابعة  والرساديب 
التابعة  واملآرب  وامل��دارس  االداري��ة  والفنادق  واالمانات 

للعتبة املقدسة«.
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أصبح���ت أب���واب الصح���ن الحس���يني المش���رف يوما  بع���د يوم تواك���ب التط���ور العمراني 

باإلنش���اء والتصميم والزخارف االس���المية, واالبواب )العش���رة( للعتبة الحسينية المقدسة 

مرت بمراحل اعمار كثيرة منذ القرن الثاني الهجري عند تأس���يس الدولة العباس���ية س���نة 

)132( هجرية, وتنفس الشيعة باعتبار ان العلويين والعباسيين اتفقوا ووحدوا صفوفهم 

إلس���قاط الدولة االموية وبعد سقوطها تأسس���ت الدولة العباسية ليشهد الشيعة نوعا 

م���ن االس���تقرار قام���وا على اثره بتوس���يع وتش���ييد حرم اإلمام الحس���ين )عليه الس���الم( 

المقدس.

أبواب الصحن الحسيني بحّلتها الجديدة

تزدان ألقًا عمرانيًا بعد توسعِتها
تقرير: فالح ح�صن - ت�صوير: وحدة امل�صورين
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وبصدد احلديث عن االبواب الرئيسة للصحن الرشيف التي متت إعادة ترميمها 
اكثر عن  )القبلة, والرجاء, والكرامة(، وللحديث  باب:  وتصميمها حديثا ومنها 
هذا املوضوع التقت جملة )االحرار( املؤرخ االستاذ سعيد رشيد زميزم ومعاون 
املطهرة  احلسينية  العتبة  يف  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  متحف  قسم  رئيس 
القرن  اىل  احلسيني  للحرم  القبلة  باب  تشييد  تاريخ  »يعود  قائال:  حتدث  والذي 
القبلة  باب  بوجود  السالم(  )عليه  الصادق  االمام  قول  بناًء عىل  للهجري  الثاين 
 )128( سنة  كربالء  السالم(  )عليه  زار  عندما  وذلك  للزائرين  كدليل  الرئيسية 

وسكن فيها«.
اىل  انشائها  تاريخ  ويعود  القبلة  باجتاه  تقع  ألهنا  القبلة  باب  »سميت  واضاف: 
القرب الرشيف أسس عبارة عن غرفة  ان  , وذكرت املصادر  الثاين اهلجري  القرن 
الرئيسية  الباب  هذه  وتعد  وخ��روج,  دخول  باب  هي  صغرية  باب  فوقها  وقبة 
لضخامتها وموقعها كذلك ألهنا حتتوي عىل ساعة كان تاريخ تشيدها وافتتاحها 
سنة )1312( هجرية بأمر نارص الدين شاه, وبقيت قائمة فوق باب القبلة اىل سنة 
)1386( حيث اصيبت بأرضار او لقدمها فامر سادن احلرم يف تلك الفرتة )عبد 

 المؤرخ االستاذ 

سعيد رشيد زميزم

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

25



الغربية  املانيا  يف  صنعت  بساعة  بتبديلها  الكيلدار(  الصالح 
باب  فوف  مهيب  باحتفال  ووضعت  للعراق  جلبها  وجرى 

القبلة«.
باب  عىل  م��رت  التي  العمرانية  املراحل  عن  زميزم  ون��وه 
سنة  امهها  متعددة  بمراحل  الباب  هذه  »مرت  فقال:  القبلة 
احلرم  وعّمر  البوهيية  الدولة  عهد  جاء  عندما  )369هجرية( 
احلسيني وسّوره الن احلرم كان مكشوفا بأدوار عديدة وبعد 
يف  تأسست  شيعية  دولة  وهي  امليزيدية  الدولة  تولت  ذلك 
احللة وكان امراؤها )صدق ومزيد ودبيس وقريش( يتابعون 
بعدها جاء  الباب وطوروها ومن  تعمري احلرم واهتموا هبذه 

اجلالئري،  اوي��س  اب��ن  )مح��د  اجلالئريون 

احلرم  عمروا  ايضا  اجلالئري(،  وحسني  اجلالئري،  واوس 
حلد  القائم  البناء  هذا  ان  التارخيية  املصادر  وتذكر  الرشيف 
االن يعود للعهد اجلالئري وعمره )750( سنة مع استمرار 
الطارمة  باستثناء  األخ��رى   والرتميامت  اإلدام��ة  إج��راءات 
اعامر  العهود، وجرت حاالت  بعد هذه  أنشئت  فهذه  والقبة 
اخرى كثرية اىل )سنة 1111( حيث زار عدد كبري من الزعامء 
جاء  بعدها  ثم  فيها  واهتموا  القبلة  باب  ووسعوا  الصفويني 
العثامنيون واحلقيقة ان العثامنيني مل هيتموا باحلرم الرشيف اال 
البعض من امرائهم ووالهتم، واكثر اهتامم جرى بأمر من نرص 
الدين القاجاري الذي اهتم اهتامما كبريا يف بناء احلرم، وبعدها 
الدولة  تأسيس  1921عند  سنة  العراقية  احلكومة  تولت 
اصبحت  وبعدها  االوقاف  مديرية  وتأسيس  العراقية 
وارد  من  احلرم  بتعمري  قامت  حيث  االوقاف  وزارة 
الشباك الرشيف، اما بعد السقوط فكانت باب القبلة 
صغرية ال تتجاوز ال�خمسة امتار، فأمر سامحة الشيخ 
عامرهتا  وتطوير  بتوسعتها،  الكربالئي  املهدي  عبد 
وتغليفها وال يزال العمل قائم للحني وسوف تفتح 
بالقريب جدا حيث تصبح احد االبواب الفخمة من 

الصحن الرشيف«.
الرجاء يف االصل  لباب  بالنسبة  »اما  زميزم:  وتابع 
كانت عبارة عن ايوان )وان االيوان هو املدخل او 
كان  االيوان  وهذا  االسرتاحة(،  مكان  او  الطوق 
احد  )البغياشية(  او  )الُبكداشية(  التكية  حيوي 
الفرق املتصوفة، وقد هذه الباب شيدت يف القرن 
وجود  واستمر  املكان  ه��ذا  يف  اهلجري  العارش 
سنة  العثامنية  الدولة  سقطت  ان  اىل  التكية  هذه 
التكية,  هذه  والغيت  االنكليز  فتوىل  )1917م( 
ويف سنة ) 1948م( من شدة االزدحام للعتبات 
املكان  هذا  يف  الرجاء  باب  فتح  جرى  املقدسة 
وكان بابا صغريا يف هذا االيوان يطل عىل الشارع 

العام.
ب��أط��وار عمرانية يف  ال��رج��اء  ب��اب  وب��نّي: »م��ّر 
)الستينيات حيث جرى تغليفه, ويف السبعينيات 
تبليط  جرى  التسعينيات  ويف  الباب,  تبديل  جرى 
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احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  وتويل  السقوط  وبعد  املدخل( 
بمهامها ومنها التوسعة والتطوير وكان لباب الرجاء قدر من 
)حممد  الكبري  العالمة  دفن  جرى  ايوا  كان  وعندما  التوسعة، 
تقي احلائري( قائد ثورة العرشين فيه، والتي قامت باالهتامم 
بقربه العتبة احلسينية املقدسة وهي مشكورة ووضع شباك من 

الربونز واالن العمل جار  اىل يومنا هذا«.
القرن  للبوهييني يف  الكرامة اصاًل كان مقربة  باب  واكد: »أن 
الرابع واخلامس اهلجري وموجود فيها اربعة او مخسة سالطني 
وامراء من الدولة البوهيية التي حكمت العراق يف القرن الرابع 
باب  وكان  ايضا  عام  الف  قبل  معاملهم  ذهبت  فيام  اهلجري 
املدرسة  خان(  )حسن  مدرسة  اىل  قريبا  وكان  ايوانا  الكرامة 

العمالقة التي شيدت يف القرن احلادي عرش اهلجري«، 
ومن جانبه حتدث املهندس مهدي القزويني من قسم املشاريع 

باب  الثالثة  لألبواب  »بالنسبة  قائال:  اهلندسية 
كان  الكرامة،  وب��اب  الرجاء  وب��اب  القبلة 
وباب  3.6م،  القبلة  ب��اب  ع��رض  قياس 
الرجاء كان 3.2م، وباب الكرامة كان 3م، 
لباب  فاصبح  التوسعة  بعد  الباب  عرض  اما 
وباب  6.45م،  الرجاء  وباب  9.5م،  القبلة 
بإنشاء  العمل  واستغرق  7م،  اصبح  الكرامة 
طول  ك��ان  فيام  كاملة،  سنة  ح��وايل  ب��اب  كل 
اىل  العمل  نقسم  ان  اىل  فاحتجنا  م،  حوايل 20 
فكل  الكرامة  وباب  الرجاء  باب  اما  مرحلتني، 

باب منهام استغرق العمل حوايل سبعة اشهر«.
القبلة  وباب  الرجاء  لباب  »بالنسبة  واض��اف: 
كالمها بأعامل االهناءات ووصلنا هبام اىل مرحلة 
اهلل  ش��اء  وان  التنفيذ  من   %20 والباقي   %80
شهر  اىل  ليستغرق  العمل  لتقدم  جدوال   وضعنا 
الكرامة  باب  اما  االك��امل،  يتم  ان  اىل  الثاين  ربيع 
بأعامل  وسنبدأ  تقريبًا  االنشائي  عمله  اكتمل  فقد 

االنجاز بعد شهر صفر«.
عّدة  مراحل  فيدخل  للمرمر  بالنسبة  »اما  منوها: 
ومن  املقالع  من   ً أوال  املرمر  ب��رشاء  نقوم  حيث 
يتم  بعدها  ومن  قصه  لغرض  للمعمل  نرسله  ثم 

متتابع  والعمل  هنا..،  تركيبه 
الكايش  اك��امل  يتم  ان  وجي��ب 
مرمر  بعدها  ومن  الكربالئي 
اكامل  يتم  بعدها  ومن  اجلدار 
االرضية يف املرحلة االخرية«.

اهلدف  »ان  كالمه:  ختام  ويف 
هناك  يكون  ان  التوسعة  من 
الزائرين  لدخول  اوسع  مكان 
ل��ض��امن ان��س��ي��اب��ي��ة ال��دخ��ول 
سهولة  يف  ي��س��اه��م  ب��ش��ك��ل 
من  الزائرين  وخ��روج  دخول 

المهندس احلرم املقدس«. 
مهدي القزويني
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األشرف،  النجف  بمدينة  الشريف(  سره  س 
ّ
)قد  

ّ
الطوسي الطائفة  شيخ  جامع  في 

قام 
ُ
ي الذي  عزائه  مجلس  ر 

ّ
يتصد الورعين،  الصالحين  سيماء  عليه   

ٌ
مهيب  

ٌ
شيخ كاَن 

هفة تنصت 
ّ
خالل شهر محّرم الحرام وصفر األحزان، والقلوب المؤمنة واألسماع المتل

 األكرم وآله األطهار )عليه وعليهم أفضل الصالة 
ّ
 النبي

ّ
بإصغاء لما كاَن يقوله في حق

والسالم(، ومّرت األيام والسنين، والناس في انهمار دائٍم على مجلسه الحسيني، 

وحينما تكالبت أيادي الشّر من أزالم النظام المقبور، على تسفيره إلى خارج العراق، 

سة( في إحياء مجالسه وتوعية 
ّ
 وهو في موطنه الثاني )مشهد المقد

ً
ر جهدا

ّ
لم يدخ

وإرشاد الناس إلى ما فيه صالح دينهم ودنياهم. 

 عاشوراء وشيخ الخطباء
ُ

خطيب

العالمة الشيخ محمد حسين سيبويه الحائري
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إّنه العالمة الورع واخلطيب احلسيني الشيخ حممد حسني 
من  العرشين  بتاريخ  ربِّه  نداء  ملّبيًا  فارقنا  الذي  سيبويه، 
شهر حمّرم احلرام من سنة )1437 ه�( املوافق ل� )3 ترشين 
حسينيًا  خادمًا  ولَِد  الرجَل  هذا  وكأّن  م(،   2015 الثاين 
بشهر  وت��ويّف  والرثاء  الوعظ  جمالس  رح��اب  يف  خملصًا 

املصائب والَعزاء.

خطيب عاشوراء الدامي

أّوِل  من  الراحل،  فقيدنا  عن  حديثنا  يف  ننطلُق  بدايًة، 
جملس حسيني أحياه )رضوان اهلل تعاىل عليه( يف مسجد 
الطويس، حيث يذكر يف حوار سابق معه خالل تواجده 
كان  عقده  جملس  أول  ب��أن  املقّدسة،  مشهد  مدينة  يف 
بعض األصدقاء من طلبة  عبارة عن حلقة صغرية تضم 
العلوم الدينية، وشيئًا فشيئًا نام واتسع جملسه فصاَر جيمُع 
البيت  أهل  الستذكار  التّواقني  املحبني  من  العرشات 

)عليهم السالم( والبكاء عىل مصائبهم العظيمة، كام كان 
يقيم جملسًا أسبوعيًا، ويوميًا خالل شهر رمضان املبارك، 
أيام  يف  وخصوصًا  اجلامع،  يف  يزدمحون  الناس  كان  وقد 

ذكرى شهادة اإلمام عيل )عليه السالم(.
وحينام تم هتديم وإعادة بناء املسجد، جاءُه آية اهلل السيد 
وقّراء  األعالم  من  رسه(  )قدس  العلوم  بحر  تقي  حممد 
املقتل احلسينّي، وقال له بنص العبارة: الشيخ حُييي جمالس 
الشيخ  مسجد  جمالس  حُييي  سيبويه  الشيخ  أي  الشيخ، 
جملسًا  وكان  حمارضاته،  إلحياء  عاَد  وبالفعل  الطويس، 
املحبني،  ومجوع  الفضيلة  وأصحاب  العلامء  حيضه  كبريًا 
وكان اجلامع يغصُّ باحلضور وذاع صيت املجلس كثريًا، 
اهلل  )رضوان  منربه  حتت  اجللوس  إن  حّقه:  يف  قيل  حتى 
املحّرم  من  العارش  أج��واَء  تعيُش  جيعلك  عليه(  تعاىل 

الدامي.
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بيَن كربالء والنجف وطوس

اهلل  آية  بن  حسني  )حممد  الشيخ  احلسينّي  اخلطيُب  هو 
عباس  الشيخ  بن  سيبويه  عيل  حممد  الشيخ  العظمى 
املقدسة سنة )1346  املولود يف مدينة كربالء  احلائري(، 
وقد  احلسيني،  الُطهر  لضيح  جم��اورًا  م(،   1927  - ه� 
تعاىل  اهلل  )رضوان  لوالده  كان  فخمة،  علمية  تنشئة  نشأ 
عليه( دور فيها، فحّثه عىل أن يسري بطريق العلامء الربانيني 
وكان األستاذ األول له، فحض يف كربالء املقدسة دروس 
املقدمات عىل أيدي أعالم تقاة أمثال الشيخ عيل الساوجي 
والشيخ جعفر الرشتي والسيد حممد رضا الطبس والشيخ 
السنقري والسيد حممد  حممد اخلطيب والشيخ حممد عيل 
هادي امليالين والشيخ حممد رضا األصفهاين والسيد باقر 
القزويني والشيخ يوسف اخلراساين والسيد املريزا مهدي 
والسيد حسني  الشريازي والشيخ حممد حسني األعلمي 
القمي والسيد زين العابدين اهلندي والشيخ حممد البايكي 

)قّدس اهلل أرسارهم الرشيفة(.

العلم  حارضة  إىل  السالم(  )عليه  احلسني  كربالء  ومن 
)عليه  املؤمنني  أمري  نجف  واألدب  والعلم  والنضال 
يزال  ال  وهو  وال��ده  مع  سيبويه  الشيخ  انتقل  السالم(، 
بعمر صغري، حيث سكنوا يف عَكد )بيت الشمس( بمحّلة 
)العامرة( املترّشفة بنوِر الويّل األعظم عيّل أيب طالب )عليه 
السالم(، ومل هيدأ له بال وهو الشاب الطموح الورع، حتى 
واصل تعليمه الديني يف حوازهتا الرشيفة، إْذ البد لطالب 
علامئها  يد  عىل  والتعلم  النجف  يف  الدراسة  من  العلم 
األعالم، فحَض دروس السطوح والبحث اخلارج، وكان 
اهلل  وآية  الزنجاين،  باقر  حممد  اهلل  آية  أساتذته  أبرز  من 
الشيخ ميزرا حسن اليزدي وآية اهلل العظمى حممد حسن 
القاسم  أبو  السيد  اإلمام  العظمى  اهلل  وآية  الربوجندي، 
اخلوئي، وآية اهلل العظمى اإلمام السّيد روح اهلل اخلميني 

)أعىل اهلل مقامهم الرشيف(.
ومع عنايته واهتاممه بالدراسة احلوزوية، خّط لنفسه طريق 
خدمة املنرب احلسيني، حتى أصبح )رمحه اهلل( َخطيبًا بارعًا 

مجلس���ه  صي���ت   
َ

ذاع

قي���ل  حت���ى  المب���ارك 

ه: إن الجلوس 
ّ

في حق

تحت منبره )رضوان الله 

يجعلك  علي���ه(  تعالى 

 أجواَء العاش���ر 
ُ

تعي���ش

من المحّرم الدامي..
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ممتازًا، حفلت به سنوات السبعينيات من القرن املايض وقبله 
هتجريه قرسًا إىل إيران، حيث أحيا جمالسه العامرة يف مسجد 
التضييق  رغم  األرشف،  بالنجف  اهلندي  وجامع  الطويس 
استدعاؤه  األمن، وتم  قبل عنارص  ُمورس ضده من  الذي 

ألكثر من مرة بسبب نشاطه الديني وخطابته احلسينية.
أنيس  مرقد  بزيارة  للترّشف  إي��ران  إىل  سافر  أن  وح��دَث 
السالم(  )عليهام  الرضا  موسى  بن  عيل  اإلم��ام  النفوس 
هناية السبعينيات، وعند عودته منها ونزوله يف مطار بغداد 
إنك  له:  وقالوا  العراق،  إىل  الدخول  من  منعه  تم  الدويل، 

ممنوع من الدخول. 
وقد  بلدي  العراق  إن  حينها  أخربهتم  اهلل(:  )رمحه  يقول 

ُولدُت فيه فلامذا متنعونني من دخوله؟
إىل  فُعدت  منعي،  عىل  أرّصوا  األمن  عنارَص  أن  ويضيف، 

إيران يف نفس اليوم!!.
ويروي سامحته أكثر قائاًل: بعد أن منعوين عدُت إىل مشهد 

)سالم  اإلمام  عىل  ودخلت  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام 
ع��يّل(..  إىل  )ع��يّل  من  »سيدي  قائاًل:  وخاطبته  عليه(  اهلل 
توّكيل  العظيم  اهلل  بعد  فقريًا مستجريًا وعليك  أتيتك خائفًا 
منها  وكان  كثرية،  بأشياء  فعاًل  عيّل  فتفضل  واعتامدي«، 
دينية،  ومدرسة  خريية  دار  وتأسيس  بالدرس،  استمراري 
وقد ُوّفَق فيها إلعطاء الدروس آلخر يوم من حياته الرشيفة، 
فضاًل عن شغفِه األول بعقد املجالس احلسينية وارتقاء املنرب 
املبارك، وملع اسمه كَعلم من أعالم الورع والتقوى وأستاذ 

فاضل من أساتذة احلوزة الرشيفة.
وللفقيد الراحل )رضوان اهلل تعاىل عليه( شعر أيضًا، فضاًل 
عن مؤلفاته يف جمال علوم األخالق والتفسري والفقه وعن 
حياة األئمة املعصومني )عليهم السالم(، وقد عاَش حسينيًا 
واملحبون  والشعراء  العلامء  ونعاه  أّمته  وأبناء  لدينه  خملصًا 

آلل البيت )عليهم السالم( بعد رحيله املؤمل.

في المسير إلى كربالء المقدسة � 1962 م

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

31



املباراة  يف  االوىل  باملرتبة  الفائز  اجلاليل  احلسيني  رضا  حممد  والسيد 
السالم(  )عليه  السجاد  العابدين  زين  اإلمام  عن  الكتابية  الفكرية 
التي اقيمت يف بريوت عام 1414 للهجرة بني 24 كتابا قدم باملناسبة 
يتناول جهاد اإلمام السجاد عيل بن احلسني )عليه السالم( السيايس 
الذي تبارى فيه مؤلفون قدماء وشارك يف حلبته مؤلفون يف عرصنا 
عىل  حوادثه  ودراسة  االمام  تاريخ  حتليل  استهدف  ومن  احلارض، 
ثابتة  حقائق  ليقتنص  واملسببات،  االسباب  بني  املقارنة  من  اساس 

مدعومة باألدلة من بطون املصادر واحلوادث التارخيية.
أعقبه  مفّصلة،  بصورة  ومستلزماهتا  اإلمامة  عن  بحثا  وخصص 
بحث عن إمامة السّجاد )عليه السالم( وآراء املذاهب اإلسالمية يف 

هذا الشأن.

وجعل الكتاب يف مخسة فصول.. حتدث يف الفصل األول عن أدوار 
كربالء  يف  السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلم��ام  حياة  يف  النضال 

واألرس واملدينة.
الفكري والعلمي يف جماالت  النضال  الثاين عن  الفصل  وحتّدث يف 

القرآن واحلديث والعقيدة والرشيعة واألحكام.
وحتّدث يف الفصل الثالث عن النضال االجتامعي والعميل يف جماالت 

األخالق والرتبية ومقاومة الفساد وما اىل ذلك.
وبكائه  السالم(  )عليه  اإلمام  زهد  عن  الرابع  الفصل  يف  وحتّدث 
السجاد  اإلمام  مواقف  اخلامس عن  الفصل  فيام حتّدث يف  ودعائه، 
املبدئية من  وأعواهنم ومواقفه  الظاملني  من  احلاسمة  السالم(  )عليه 

احلركات املسّلحة.

كتاب جهاد اإلمام الس���جاد )عليه الس���الم( س���فر 
م جدي���د، جدير بالجائزة االول���ى للمباراة الكتابية 

ّ
قي

التي أقامتها مؤسسة آل البيت )عليهم السالم( 
���اة ع���ن 

ّ
ببي���روت.. ويع���زز الق���ارئ بالص���ور المتوخ

سياسة اإلمام )عليه السالم(.
ويس���تخلص الجالل���ي من هذا البح���ث أن اإلمامة 
إنما هي منصب إلهي يعتمد على النص – خاصا 
كم���ا يقوله اإلمامي���ة، أو كما يقول���ه الزيدية، وإذا 
ثب���ت الن���ص عل���ى إم���ام بعين���ه كان الحجة على 
األم���ة، مهم���ا فعل من قي���ام أو قعود.. ويش���ير 
الى أن المستلزمات الواضحة لإلعالن عن اإلمامة 
هو التحرك في س���بيل مصلحة الدين والمسلمين 
ق من أجل مشاكلهم ومآسيهم والسعي  والتحرُّ
لح���ل أزماته���م بكل الطرائق والس���بل، ول���و بتجريد 
الس���يف! ويختم بحثه هذا بكالم علماء الشيعة – 
من كبار علماء الزيدية ومن كبار علماء اإلمامية..
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جهاد اإلمام السجاد

بقلم: حسين النعمة



ثّم خلص اىل خامتة الكتاب التي أوجز فيها نتائج البحث، ومما ورد 
بأعامل  قام  قد  السالم(  )عليه  العابدين  زين  اإلمام  »إن  قوله:  فيها 
سياسية كثرية يف سبيل األهداف الكبرية التي من أجلها رّشع الدين، 
أّنه  إاّل   � احلديدي  السالح  اىل  يدا  يمّد  مل  وإن  السالم(  )عليه  وهو 
التزم النضال بكّل األسلحة االخرى التي ال تقّل أمهية وخطورة من 
السالح احلديدي، فشهر سالح اللسان باخلطب واملواعظ، وسالح 
والتوجيه،  بالرتبية  األخالق  وسالح  واإلرش��اد،  بالتثقيف  العلم 
باإلعتاق،  العدالة  وس��الح  واإلنفاق،  باإلعانات  امل��ال  وس��الح 

وسالح احلضارة بالعرفان«..
)عليه  رجوعه  بعد  املدينة  يف  اإلم��ام  نضال  عن  احلديث  وجيعل 
االبتعاد  يف  عادهتم  عىل  والناس  ثقاال،  أعباًء  معه  حامال  السالم( 
بن  عيل  تركوا  قد  اخلطر،  ومواقع  التهمة،  مواضع  من  والتخّوف 
احلّب  يعلن  كان  َمن  حتى  عنه،  وابتعدوا  السالم(،  )عليه  احلسني 
ألهل البيت )عليهم السالم( قبل كربالء مل يكد يفصح عن وّده بعد 
»ما  بقوله:   ذلك  عن  السالم(  )عليه  السّجاد  اإلمام  فعرّب  كربالء، 
بمكة واملدينة عرشون رجال حيّبنا«، وكان البّد أن يسرتجع القوى! 
وأعباء اإلمامة، تلك املسؤولية اإلهلية، والتارخيية امللقاة عىل عاتقه، 

والتي البّد أن ينهض هبا.
ويوضح ان اإلمام )عليه السالم( اخّتذ إجراًء فريدا يف حياة األئمة، 
نفسه عن وجهة  املوقف، وإلبعاد  وبأسلوب غريب جّدا، ملواجهة 
تغيري  وال  هي  رصفها  يمكن  ال  التي  واملالحقات  االهتامات  تلك 
وجهتها، فأبعد بذلك اإلجراء األخطار املوجهة إليه من املالحقات، 
ويتأهب  األعباء،  تلك  يتوّجبه محل  ملا  باالستعداد  بعيدا عنها  وبدأ 
الشهداء،  لعوائل  كفيل  وكمعيل  لكربالء،  كوارث  بدوره،  للقيام 
السامء، فكان ذلك اإلجراء  تعاليم  يقود األمة وحيافظ عىل  وكإمام 
يصفه  املدينة!..  خارج  البادية،  يف  )شعر(  من  بيتا  أختذ  أنه  الفريد 
لكّنه  مثيال،  له  نجد  مل  اإلمامة،  تاريخ  طول  يف  غريب  ترّصف  بانه 
كام تكشف عنه األحداث املتتالية عمل اعامال عظيمة تنّم عن حنكة 

سياسية، وتدبري دقيق..
السيايس  النضال  أولّيات  يعرف  من  الكتاب  صاحب  وخياطب 
أّن  ليدرك  املعارضة،  عند  وخاصة  االجتامعي  التحّرك  وبدهييات 
التي عرضناها  السياسية  العابدين )عليه السالم(  سرية اإلمام زين 
يف فصول هذا الكتاب، هي مشاعل تنري النهج للسائرين عىل طريق 
اجلهاد الشائك ممن يلتقي مع اإلمام )عليه السالم( يف ختليد األهداف 

اإلهلية السامية..
اصدارات  طباعته ضمن سلسلة  اعيدت  الكتاب  ان  بالذكر  جدير 
مهرجان تراتيل سجادية الذي اقامته العتبة احلسينية املقدسة بخمس 

دورات.
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ً
صدر حديثا

حجب الشمس”
ُ
“ال ت

والبحوث  للدراسات  الدليل  مؤّسسة  عن  حديثًا  صدر 
فلسفية  رواية  املقّدسة  احلسينّية  للعتبة  التابعة  العقدّية 
أيمن  الدكتور  لألستاذ  الشمس«  حتجب  »ال  بعنوان 

املرصي عضو املجلس العلمّي يف املؤّسسة.
ويطرح هذا الكتاب أفكاًرا عقديًة وفلسفيًة دقيقًة ُصّبت 
مفاهيمها العميقة يف قالب روايٍة أدبيٍة، متّثلت بحوارّيات 
بني ثالثٍة أشخاٍص يبحثون عن احلقيقة، واالصدار ينفع 
الباحثني عن احلقيقة يف جمال الرؤية الكونية، والوسطية، 

وكلَّ من له اهتاممات فكرية عقالنية.
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السماواِت  بيَن  الوقوِف  في 
ورأِس اإلماِم الحسيِن

ف�ضٌة
من �ضالٍة

تعّم الدخوْل
واحلمائُم اأ�ضراُب نوٍر

تلوذ بريحانٍة
اأترعتها ينابيُع مكَة

اأعذَب ما ت�ضتطيُع
ول�ضت اأبالُغ

اأنك وحٌي
توا�ضَل

بعد الر�ضوْل
ومن امل�ضِك اأجنحة وف�ضاٌء

كاأين اأعلو...
ويجذبني اأن ترابَك هيهات ُيعلى عليِه

وبع�ض الرتاِب �ضماٌء
تنرُي العقوْل...

لي�ض ذا ذهبًا ما اأقّبُل...
بل حيُث قّبل جّدك

من وجنتيَك
وفا�ض حليُب البتوْل...

اب
ّ

ر النو
ّ

شعر: مظف

مل يزل هممًا للقتاِل
تراُبك..

اأ�ضمُع هوَل ال�ضيوِف
ووهَج ظماك ينرُي ال�ضريَح

ويو�ضُك قفُل �ضريحك
اأن يتبّلَج عنك...
اأراَك بكلِّ املرايا

على �ضهوٍة من �ضياٍء
وتخرج منها

فاأذهل اأنك اأكرث منا حياًة!
األ�ضت احل�ضنَي بَن فاطمة وعلْي

ملاذا الذهول؟...
قد تعلمت منك ثباتي
وقوة حزين وحيدًا..

فكم كنت يوم الطفوف وحيدًا
ومل يُك اأ�ضمخ منَك

واأنت تدو�ض عليك اخليوْل...
من بعيٍد راأيُت

وراأ�ضك كان ُيحزُّ

حريَق اخلياِم
على الناِر اأ�ضبلت جفنيَك

حلمًا
بكى اهلل فيك ب�ضمٍت

ومت الكتاُب
فدمعك كان ختام النـزوْل...

ُمْذ اأبيَت
يبايعك الدهُر...

وارتاَب يف نف�ضه املوُت
مما يراَك
بكل �ضهيٍد

فاأين ُترى جنٌة
لتوازن هذا مقامك

هل كنت ت�ضعى اإليها... حثيث
اخلطى

اأم ُترى جنة اهلل
كانت تريد اإليك الو�ضوْل؟!

ـة
ــــ

ــــ
يــــ

ــــ
ــــ
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سَيدي، كلام انطفأت شمعٌة نام بيننا صمٌت، وجفَّ فينا ماُء الكالم. نقرأ 
التاريخ عىل شواهدهم، ونرى يف السامِء علياًل يتلّوى من أملٍ كان جسدًا 
يتنفس هواء أبيه وكان وجهه القديس معرقًا بالف وجع. هنض الدُم من 
أمامِه، وبدأ اإلمام  يبني هبا نفوس الضائعني يف بحر الوهم. كلُّ شرٍب سار 
به تضيئها الساموات الغنية بالضوء.. ال يشء يشهُد ما شهْد كان الضوء 
العشق  قافلة  الغبِش املحروق،  بقافلة  ليل احلزِن  كل الضوء حوله يولُج 

والعروج االهلي، جييء املعزون، فيسكت احلادي: 
الساجدين. متدُّ  الثفنات ، نجم اهلدى وسيد  أنه ذو  - اخفضوا الصوَت 
يد مراَدهم- ويعّدون بعد شّق الصدوِر بقية أضالعهم. ويزكون صمتهم 

بالبكاء. 
سَيدي، أيُّ دٍم باركتُه خطى الباغني وأي مصيبة استيقظ عليها املوالون يف 

ليلة اخلامس والعرشين من حمرم، ليلة موت االلف ومئات السنني.. أهنا ذكرى االجل، أهنا اللحظة اذ تتجمع االرواح حتت ظل قبتك، 
وال يشء يف النفوس والصدور سوى اسمك، ينداح عىل تراب مرقدك، ويمتد اىل عرب فيوض نورك اىل ركن سجادك اىل رمل البقيع 
الذي حوت جسد سيدها بظلم نواصبها.. فينقلب جدثه اىل ثورة؛ دمُه حارٌس وقربُه فضاٌء بحجم العامل، وخطبه ومواعظه بدأت من 
حلظة صعوده االعواد وهي تتسامى كاألنجم الزاهرة ، ترصخ تطوف األكوان تضاهي العجائب السبَع.. مثل البئر الذي ينبع زيتًا ييضء 
الصلوات الواجبة فتضاءل أمامها اجلبابرة وقساة القلوب. وكل مكان وطئتها قدمُه، حتولت اىل عتباٍت مقدسٍة، كي هّييئ اجلنة ملواليه. 
وظل قربه يبوح  للماليني مثل غيمة متطر ملحها مدرارًا يف ساللة البقاء، تفيض من اهنارها صحيفة الساجدين قانون ما من متسك به 

لن يضل بعده. يا هلذا السجاد العظيم املكمل لثورة عاشورائك. 
اخلالدة، كالطِف ودمائِه  والعقيدة  املنهج  االزمان يف  يعارص  –زين عابديك- وهو  يطوُف حول  بأنه  املوُت  يفخر  الليلة  سَيدي، هذ 
الزاكية. هل تكفي الكلامت وفاًء له؟، والروُح جتهُش، واجلزع يذوب كلُّ نفٍس بالصدور، وهو كنجم اهلّدى يلمع يف الدجُيوْر، ونحن 

البائسني نتمنى قبسًا من ضيائه.
 سَيدي، أثبت أن شباك جدثك الذي تلمسته األيادي يف عاشوراء قطعت الطريق عىل وباء املوت والظالم واالوهام، وكربالؤك كانت 
وال تزال أرض السالم واالمان يف كل االشياء التي ال متوت، ونحن يف زمن املّيتنْي. لوال صوتك الصادح يف جيل املتعبنْي ما تطّهرْت 

النفوس. أنت ثورة دائمة تطهُر مواليك بدمائك. وسيظل سجادك العابد جبل االئمة وراهبا ملنازل العارفني.... 

 ماُء الكالِم 
َّ

لقد جف
 يستشهد- - ذو الثفنات -

ً
غدا



 المرأة
ُ

أدب
وهي  هنا  إثارهتا  يمكن  ال  قد  نظرة  املرأة  مجال  عن  ولنا 
من  اخللعاء  أراده  كام  تكمن  ال  املرأة  مجالية  أن  باإلمجال 
املتسرتين  والسياسيني  املرأة  بأنوثة  واملتاجرين  الشعراء 
الدور  من  امل��رأة  حتمله  فيام  تكمن  بل  النبيلة،  بعواطفها 
احلقيقي يف املجتمع بحقوله املتعّددة واملتنوعة، وما تنطوي 
الرشف  إطار  يف  واألنوثة  والعاطفة  اإلحساس  من  عليه 
وسمّوًا،  وبراءة  وأنوثة  مجااًل  يزيداهنا  اللذين  والواجب 
وكيان  ب��رشي  وج��ود  أه��م  عن  حديٌث  عنها  واحلديث 
اي حال  األسطر، وعىل  هذه  تستوعبه  ال  مما  إنساين وهو 
من  عددًا  يستقطب  الشعر  يف   � املرأة  أدب   � العنوان  فهذا 
إىل  وما  والتشبيه  والنسيب  كالغزل  السابقة  األغ��راض 
ذلك، كام حيتوي عىل جهات أخرى باعتبار أن املرأة أحد 
أهم الركائز يف احلياة فُينظر إليها من حيث األمومة مصدر 
الوجود، والبنّوة كعنرص االستمرار ورشيكة احلياة الباعثة 
للثقة واالطمئنان وقد يكو ن العكس صحيحًا أيضا فتكون 

مصدرًا للرّش وهدم املجتمعات كام خّطَط هلا املتآمرون.
الرحيانة من  تقال يف هذه  التي قد  أن األشعار اخلليعة  كام 
الالئقة  املكانة  يعطيها  ِقبِل من ال حيافظ عىل كرامتها وال 
هبا ويتعامل معها كسلعة رخيصة كام شاع يف هذه األيام 
ويتناسى دورها العظيم يف تكوين هذا املجتمع وأمومتها 
سبيل  يف  واحلنان  العطف  من  لدهيا  ما  كلَّ  بذلت  حني 

وليدها.
بني  م��ا  ال��ع��ن��وان وش��ت��ان  ه��ذا  يدخل حت��ت  ذل��ك  مجيع 
من  املرأة  إىل  ينظر  أن  فالكٍل  حال  كل  وعىل  املدرستني، 
زاويته التي يريدها هلا، إال أن األدب جوهره ولفظه يأبى 
للمرأة إال الشموخ يف مجيع صفاهتا عىل حد سواء: اجلامل، 
العطف، العطاء، والرتبية بل كل ما ُأوِدع يف كياهنا الفطري 

من فضائل ومواهب.
ويمكن أن ُينظر إىل أدب املرأة من زاوية أخرى ختتلف عن 

 ذاتها 
ِّ
 أّن الم���رأة بح���د

ّ
ال ش���ك

 
ٌ

أدب له���ا  ف���رز 
ُ
ي أن   

ُّ
تس���تحق

خ���اص من حيث إنه���ا جزء من 

الجم���ال الذي أودعه الله في 

مخلوقات���ه، ولك���ن لي���س م���ن 

ها أن تستحوذ على األدب 
ّ

حق

البع���ض ذل���ك  أراد  ���ه كم���ا 
ّ
كل

حيث ال ينظ���ر إلى أي حقيقة 

خ���الل  م���ن  إال  الك���ون  ف���ي 

الم���رأة وهذا إفراط ال يس���تحق 

إهم���ال  ويقابل���ه  االهتم���ام. 

رى معه لها 
ُ
المرأة بش���كل ال ي

 ال 
ً
كي���ان وه���ذا التفري���ط ايض���ا

يستحق االلتفات إليه.

بقلم: الشيخ محمد الكرباسي
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هذه الزاوية أال وهو األدب الذي تصوغه املرأة عاّم 
يكون  فعندها  خمّيلتها  ويدور يف  جييش يف خاطرها 
من  نابعًا  عضويًا  ارتباطًا  باملرأة  األدب  ارتباط 
صميمها ُيستقىص بذلك إىل حٍد كبري التقّول عليها، 

ويغلق الباب عىل املتسّولني إليها واملتمّلقني هلا.
وقد يناقش البعض حول مدى فائدة هذا األمر بل 
حول مدى فائدة هذه التقسيامت، فاألدب جوهره 
واحدًا،  أداؤه  يكون  أن  فالبد  متحد  ونبعه  واحد، 
األدب  متّيز  صفات  هناك  وهل  يقول:  أن  ولقائل 
النسوي عن األدب الرجايل؟ وما الفرق بني األدب 
الصادر عن كال اجلنسني اللطيف واخلشن كام قيل؟

إن  بقوله:  األسئلة  هذه  عن  بعضهم  أجاب  ولقد 
التجربة  عن  التعبري  هو  األدب  أن  عىل  االتفاق 
هبا  متر  التي  التجارب  بأن  نجزم  جيعلنا  الشعورية 
عن  ظاهرًا  اختالفًا  ختتلف  الرشقية  والسيام  املرأة 
االختالف  ذلك  يفرض  وال��ذي  الرجل،  جت��ارب 
اهلل  خلق  فلقد  العضوي،  الرتكيب  هو  وحيّتمه 
والتسليم هبذا  وأنثى  ذكر  اإلنسان من  )عّز وجل( 
نتيجة  إىل  ي��ؤدي  أن  يمكن  ال  املفروض  التقسيم 
الغدد ويف ظائف  املتباين يف  الرتكيب  متساوية ألن 
متباينة  بطوابع  واستجاباهتا  النفس  بطبع  األعضاء 
املرأة  تكون  وقد   ، واحدا  مؤثرا   عليها  سلط  وإن 
تبدع يف  وقد  أعامله،  الرجل يف  قادرة عىل مشاركة 
أخرى،  جماالت  يف  عنه  تتأخر  أو  املجاالت  بعض 
ينوء  التي  الصعاب  حتمل  عىل  ق��ادرة  تكون  وقد 
بحملها الرجل دون أي تذّمر، وقد تثور كأي ثائر 
يبغي خالصًا من ظلم وإن كان يف ذلك إهدار دمه، 

ولكنها يف ذلك كله تبقى أنثوية اخَللق واخُللق.
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ونساء  البيت  أه��ل  سبي  األليمة  الطف  فاجعة  بعد 
)عليه  السجاد  اإلم��ام  ضمنهم  ومن  وأطفاهلم  الصحابة 
فأراد  ذنب,  بال  الواليات  يف  يساقون  السبايا  مع  السالم( 
الطاغية يزيد لعنه اهلل حمو الدين اإلسالمي وطمس أسسه 
احلوراء  كربالء  بطلة  وبالغة  وشجاعة  براعة  لوال  ومعامله 
زينب ومشاركة ابن اخيها اإلمام السجاد )عليهام السالم( 
كربالء  أرض  يف  منها  املواقف  كافة  يف  املتكررة  بخطبهم 
يف  خطبهام  وأخريا  الكوفة,  يف  واألخرى  املعركة  هناية  بعد 
معقل القيادة األموية الدموية بدمشق, حيث هدرت حناجر 
الصدق وأقالم العقيدة الصلبة بصوت احلق اإلهلي اخلالص 
البيت  أهل  الظلمة يف كل مكان ألتباع  والبالغة يف وجوه 
العقيلة  صوت  فكان  وجولة,  فيه  صولة  السالم(  )عليهم 

مع المحن حياة اإلمام السجاد 
اإلمام  المؤمنين  أمير  ابن  الحسين  اإلمام  ابن  علي  اإلمام 
علي بن أبي طالب )عليهم السالم( رابع أئمة الهدى والعروة 
الوثقى والحجة على أهل الدنيا أوالد رسول الله )صلى الله 
الخامس  في  المنورة  المدينة  في   

َ
ولد وسلم(  وآله  عليه 

من شهر شعبان سنة 37 للهجرة, وأدرك ثالث سنوات من 
حكومة جده أمير المؤمنين اإلمام علي )عليه السالم(, وبعد 
اإلمام  ه 

ِّ
عم حكومة  من  أشهر  ستة  أدرك  جده  إستشهاد 

ه 
ّ

الحسن المجتبى )عليه السالم(, وبعد إستشهاد عم
سنة 50 للهجرة وتسلم والده اإلمام الحسين )عليه 
أبيه  مع  كان  للمسلمين  اإلمامة  زمام  السالم( 
حتى يوم إستشهاد أبيه )عليه السالم( وأوالده 
الله  )صلوات  وأصحابه  هاشم  بني  من  وإخوانه 
عليهم أجمعين( في فاجعة كربالء األليمة في 
سنة 61 للهجرة الذين أستشهدوا في سبيل 
الله سبحانه لتتدفق ينابيع الشهادة لتروي 
األرض  وجه  وتغمر  كربالء  أرض  عطش 
ومن  الكافر  األموي  الدنس  من  لتطهره 
الشريعة  عن  واإلنحراف  والعبودية  الظلم 

اإلسالمية.
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تلك  يف  احلسيني  اإلعالمي  الصوت  السجاد  واإلم��ام  زينب 
الفرتة لرد الطغاة والكفرة واملنحرفني عن الدين اإلسالمي ويف 
نفس الوقت توعية الناس يف كل مكان مكانة النهضة احلسينية 
احلقيقة  ومعرفة  اإلسالمي  الدين  عن  اإلنحراف  ضد  وثورته 

وحتريك ضامئر املشككني.
لكثرة  بالسجاد  امللقب  السالم(  )عليه  احلسني  بن  عيل  فاإلمام 
اخلمسة  البكائني  وأح��د  العابدين  وزي��ن  سبحانه  هلل  سجوده 
)النبي آدم والنبي يعقوب والنبي يوسف والسيدة فاطمة الزهراء 
من  السجاد  اإلمام  خرج  فقد  السالم(,  عليهم  السجاد  واإلمام 
مصيبة كربالء ساملًا حيث شملته رعاية اهلل تعاىل ولطفه من كيد 
اخلاصة  املجالس  يف  الناس  عىل  خيطب  فكان  والظلمة,  الطغاة 
)لعنه اهلل( حينام هدده  زياد  بن  اهلل  الكوفة عبيد  أمام وايل  حتى 
أن  تعلم  أمل  ختوفني؟  »أباملوت  السالم(:  )عليه  فأجابه  بالقتل 

املوت لنا عادة وكرامتنا من اهلل الشهادة«.
لعنه  معاوية  بن  يزيد  جملس  أمام  آخر  موقف  له  كان  وكذلك 
املجرمني  وأزالمه  يزيد  ضد  اللهجة  شديد  بكالم  الشام  يف  اهلل 
بشكل  الدموي  األموي  احلزب  حقيقة  عن  القناع  فيه  وكشف 
علني وكشف اإلعالم املزيف الذي قام عليه األمويني منذ زمن 
ضد  املسلمني  رقاب  عىل  اهلل  لعنه  سفيان  أيب  بن  معاوية  حكم 
فشيئًا  شيئًا  اإلسالمي  الدين  وضد  السالم(  البيت)عليهم  آل 

والرجوع إىل حكم اجلاهلية .
الرؤوس  إىل كربالء إلرجاع  الشام  السالم( من  وملا عاد )عليه 
عزاء  أحيا  من  أول  هو  السجاد  اإلمام  فأن  ودفنها,  مكاهنا  إىل 
اإلمام احلسني )عليه السالم(!! وعندما وصل إىل أرض الشهادة 
إىل  وصل  قد  األنصاري  جابر  اجلليل  الصحايب  وجد  كربالء 
ليتفقد أمر اإلمام احلسني )عليه السالم(, وعندما  أرض كربالء 
علم جابر بإستشهاده أقام هو اآلخر مراسيم عزاء مع آل الرسول 

)صلوات اهلل عليهم أمجعني( يف كربالء املقدسة.
أنعزل  املنورة  املدينة  إىل  معه  السجاد ومن  اإلمام  وعندما رجع 
بتشكيل  وقام  والبكاء  والدعاء  بالعبادة  وأنشغل  الناس  عن 
أسس اجلامعة اإلسالمية, فكان الداخلني عليه أصحابه املقربني 
ونرشوا  طالبا   )170( من  أكثر  الرشيفة  يديه  عىل  وتتلمذ  منه, 

املعارف اإلسالمية يف األمصار.
التي  الفرتات  من  فرتة  أقسى  السالم(  )عليه  إمامنا  وع��اش 
بداية  عارص  ألنه  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أئمة  عىل  مّرت 
وفاة  عقب  اإلسالمي  الدين  عن  ف  بدأ  الذي  اإلنحراف  قمة 
السجاد  اإلمام  وعارص  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  الرسول 

كل املحن والباليا التي وقعت أيام جده أمري املؤمنني عيل بن أيب 
طالب )عليه السالم( وإستشهاد جده, ومن ثم عاش وعارص مع 
السالم( يف حمنته حتى أستشهاد عمه  عمه اإلمام احلسن )عليه 
حمنته  يف  وهو  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أبيه  مع  ثم  بالسم, 
)عليه  السجاد  اإلمام  أستقبل  ان  إىل  األليمة,  الفاجعة  تلك  يف 
املحنة عندما رأى  به  باملحنة وجهًا لوجه وقد وصلت  السالم( 
جيوش بني أمية تدخل مسجد رسول اهلل )صىل اهلل عيل وآله( 
يف املدينة املنورة مع خيوهلم  يف معركة احلرة, هذا املسجد الذي 
أفكار  لتنري  املحمدية  للرسالة  منطلقًا  يكون  أن  املنتظر  من  كان 
والصلب  باجلثث  والتمثيل  القتل  فكان  كله  العامل  إىل  اإلسالم 
اجلو  فهذا  الظاملة,  األموية  الزمرة  أعامل  من  فهي  النخيل  عىل 
مما  أمية  بني  ضد  واإلنتفاضات  بالثورات  املشحون  املضطرب 
اإلمام  حتركات  عىل  الصارمة  الرقابة  إحكام  إىل  أمية  بني  دفع 
السجاد  اإلمام  أستعمل  السبب  وهلذا  السالم(,  السجاد)عليه 
)عليه السالم( أسلوب األدعية ملعاناة تعرب عن أحداث عرصه 
ضد  املسلم  اإلنسان  عند  الثوري  الضمري  وحتريك  األمة  وبناء 
احلكام املنحرفني وختطيطه الفكري وتوعيته العقائدية والروحية 
الثاين  املؤسس  هو  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  فيكون  لألمة, 
للمدرسة اإلسالمية بعد مدرسة جده رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله(, ونالحظ هبذا الصدد املناسبة الشهرية يف موسم احلج التي 
أنشد فيها الشاعر الفرزدق قصيدته قال فيها عن اإلمام السجاد 
)عليه السالم( أمام طاغية الشام آنذاك هشام بن عبد امللك لعنه 

اهلل:
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته        والبيت يعرفه واحلل واحلرم

يف  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  بمكانة  خاص  تعريف  وهو 
املجتمع اإلسالمي والعريب وترك اإلمام لنا الصحيفة السجادية 
عن  فضال  دعاء(,   54( عىل  وحتتوي  األدعية  من  جمموعة  وهي 
منهاج  بمثابة  تكون  التي  احلقوق(  )رسالة  هو  جدا  مهم  كتاب 

للمسلمني الصاحلني.
 94 عام  احل��رام  حمرم  شهر  من  والعرشين  اخلامس  اليوم  ويف 
طريق  عن  السالم(  السجاد)عليه  لإلمام  السمُّ  ُدّس  هجرية 
الوليد بن عبد امللك )لعنه اهلل( يف زمن خالفته املجرمة والظاملة 
آلل البيت الرشيف, وأستشهد اإلمام السجاد هبذا السم, وغسله 
وصىل عليه ابنه اإلمام حممد الباقر )عليه السالم( ودفنه يف أرض 
البقيع الطاهرة قرب مسجد جده رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 

وسلم(. 
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حقًا  سعيد  انت  هل  فمه:  جوف  يف  ثقيل  ولسانه  تساءل 
أنك زرهتا يف  الصباح  أمك هذا  قالت يل  فقد  يا أخي؟!. 
رؤياها وقلت: ال تبكوا عيّل فإين اتأذى حني أراكم تبكون 
ما  كل  ذّوبت  قد  الرؤيا  هذه  وأت��أمل.  برزخي  من  فأخرج 
من  لسنوات  قلبي  احرتق  ان  بعد  وحقد،  تعصب  من  يّف 
بوجوه  واح��ّدق  اسمك،  ذك��ر  ملجرد  ويرجتف  أجلك، 
اصدقائك فهم ما زالوا يزورون أمك كأنك عىل قيد احلياة 
ترزق، يرسدون بطوالتك هلا، ويذكرون اصاباتك االربع 
التي مل تبال بآالمها، وعن انقاذك ألرواح الكثري من أهايل 
الُسنة يف - سامراء والفلوجة والرمادي- وأغلب املعارك 

التي شاركت يف حتريرها وتطهريها من عصابات)داعش( 
الشجاع،  الديوانية  رجل  بصمة  لك  كانت  االرهابية. 
لقوة  منه  هيرب  املوت  بل  املوت  هياب  ال  الذي  الضابط 
أعرف  معك  كنت  بأنني  يل  خّيل  حتى  عليه.  جسارتك 
تتشابه،  كانت  أيامك  فكل  بالضبط.  وال��ي��وم  الوقت 
ومل  حماميا،  لتكون  القانون  كلية  من  للتخرج  اصبحت 
يوم  الظاملني، جاء  االيدي ضد  تقف مكتوف  تكتف، ومل 
يف  متطوعا  ال��رشف  مراكب  اصعب  ركبت  اجلهاد  ن��داء 
دورة  ضمن  عسكري  ضابط  برتبة  لتتخرج  اجليش  سلك 
اثنيك عن  كنت  والسبعني. وكم  الستة  املتميزين  الضباط 

ما أنا في الجنة
ّ
ما أنادي يا زهراُء كأن

َ
عند

الى روِح الشهيِد )مروان ناصر فيصل منشد الركابي(

 الش����هادة. اخرج 
َ

 يا أخي كهف
ً
لندخ����ْل معا

ف����دى  دمائ����ي  كفائ����ي.  فالجه����اد  أن����ت 

الوط����ن والدين، فأنت رج����ل حقوق، محاٍم 

يحت����اج الي����ك ابن����اء القادس����ية لتفص����ل بين 

الح����ق والباطل. ل����م تكن عين����اه الدامعتان 

تفارق����ان ص����ورة أخي����ه. ث����م يجت����ر أحالم����ه 

به����ذه الكلم����ات وهو يغوص في س����حابة 

من دخان الس����جائر، والعالم تفاهة ضخمة 

تعصر قلبه الفاقد لتوأم روحه. زفر بعنف، 

ثم نظ����ر حوله فلم يكن أحد س����وى قبور 

تصط����ف وفوقها ص����ور س����اكنيها. تنفس 

قليال وجلس عند رأس أخيه. 
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أخ����ي الش����هادة حلم ينام على صدري!..عندما أن����ادي يا زهراء كأنما أنا 
في الجنة، فيزاد حماسي وسط لهيب المعركة 

وكل  باالستشهاد.  تغريني  وانت  بالزواج  أغريتك  الذهاب 
صدري!،  عىل  ينام  حلم  الشهادة  أخي  ختتمه:  معك  حديث 
وسط  محايس  فيزاد  اجلنة،  يف  أنا  كأنام  زهراء  يا  أنادي  وعندما 
هليب املعركة فارصخ بملء روحي عىل مواليت التي نارصتني 

يف كل شدة. 
من  يأكله  حزين  شعور  يتاملكه  الكالم،  هذا  عند  يقف  حني 
الداخل، فريجع اىل هو مسك روحه مرة أخرى ويضع الطريق 
الذي طاملا سلكه كل ما ارتفع معيار الشوق من البيت اىل قرب 
أخي او اقرب صورة له يف شوارع القادسية. فام زل يرغب ان 
يكون يف مكانه، فأنه بدون أخ يكون عاجزا، وضعيفا، فينهار 
ويضب صدره بيديه. ورنت كلمة يف رأسه كضبة طبول ليلة 
العارش من املحرم. ليقول لنفسه: أخي يف اجلنة، ملاذا أنا يف هذه 
النفس اللوامة واحلزن؟!. قد يبالغ اقرانه حني يصفون شجاعته 
مقطع  فقد عرض  أعرفها.  أنا  املوت، هذه حقيقة  واقباله عىل 

عن  يذود  وهو  االجتامعي  التواصل  مواقع  كل  يف  استشهاده 
مكافحة  فرقة جهاز  الشعبي وزمالئه يف  احلشد  املجاهدين يف 
االرهاب فوج حمافظة دياىل ضمن عمليات حترير وادي حجر يف 
املوصل. كان الصباح مغرّبا والدخان يمأل السامء والرؤية شبه 
معدومة وخط النار مشتعال يف ذروته والدواعش يف هذه املكان 
خمتبئون كالفئران يف جحورهم ينتظرون حلظة ضعف او خيانة 
اّما سواتر  دولية تساعدهم عىل حتقيق خيباهتم بدولة اخلرافة. 
االمنية واجليش، وكل  والقوات  باحلشد  الصد فكانت حمّصنة 
حركة مباغتة من )داعش( كانت باملرصاد جُتهض قبل حتركها. 
االنفجارات  دخان  بتذويب  زرقتها  عن  تكشف  السامء  بدأت 
صفا  وحني  واجناسها.  انواعها  بكل  والصواريخ  والقذائف 
جهاز  ف��وج  ص��وب  متجهة  مفخخة  سيارات  ظهرت  اجل��و 
اىل  وصوهلا   قبل  لتفجريها  االبطال  هرع  االرهاب،  مكافحة 
السواتر كانت الساعة تشري اىل العارشة صباحًا من يوم  االحد 
1438هجرية،  اآلخر  مجادى   6 املوافق  م   2017  /  3  /  5

اهلجوم  هذه  رصدت  القوات  مع  املرابطة  االعالم  وعدسات 
ااّل  تفجريها،  مهمة  االبطال  انجز  كيف  وسجلت  املفخخ 
مستميتني  بكثافة  يرمون  )داعش(  غربان  بعض  فيها  واحدة 
الصد  أمام ساتر  بقي  ملن  كان حمققا  فاملوت  القبيحة،  بفعلتهم 
البطل  الشهادة  للرجوع عن  يستسلموا  مل  الذين  فمن  الصلب 
)مروان نارص فيصل منشد الركايب( محل عىل السيارة بكل ما 
– ار يب  لديه من شجاعة ورسعة وبدأ يقذف عليها صواريخ 
جي- االول اصاهبا فأّخرها قليال ممكن ان يرجع فالساتر قوي 
انفجرت  الثالثة  وبالضبة  ثانية  يلحقها بضبة  ان  ولكنه ارص 
االنفجارية  ومحوالهتا  صواعقها  من  مسافة  بعد  عىل  وه��و 
القاسية، فنخّبت الشظايا جسمه فرحلت روحه اىل اهلل وهو يف 

اخر كلمة قاهلا: يا زهراء.     
العامل، كأنه يبصق يف عيون كل خونة  قد أعلن استشهاده عىل 
يدعونني  الشهادة، وهو  برغبة  يمسك  والعقيدة، وهو  الوطن 

أخي  استشهاده:  من  ايام  قبل  االخرية  توسالته  أحفظ رس  ان 
يف  رأي��ت  فقد  لفراقي  جتزع  فال  الشهداء  بصفوف  سألتحق 
جراحه،  بأمل  فاستشهد  انقذه  ان  استطع  مل  صديقا  الرؤيا  عامل 
يدعونني اىل اجلنة واين قد تأخرت عليه كثريا.. وبرّشين بقرب 
السالم..  عليه  احلسني  االمام  وحبيبي  الزهراء  بمواليت  اللقاء 
جّن جنوين وأنا اسمعه يوصيني هبذه الثقة من املوت والرحيل 
اىل االبدية.. حاربته واخذت كل ما يملك من مال وهويات، 
ولكنه اقنعني إن عاد اول يشء يتزوج عىل يدي.. وما هي اال 
السحابة  يف  ونام  هبّيا  موتًا  البطل  أخي  صنع  وقد  أيام  عرشة 
العراق.  شهداء  واستقبله  السامء  مالئكة  ترافقه  مجيال  وصعد 
من  شهيدا  العسكري  الرشف  سجالت  يف  وسّجل  خّلد  فقد 

الدرجة االوىل...
عاد اىل يقظته يردد يا زهراء، كان هلا أنني يكرس القلب، وكانت 
قبور الشهداء  كأهنا رماح نصله التزال حتمي الوطن واملذهب 

واملقدسات، ختّلف اصواتًا جديدة لكل الدماء .. 

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

41



بفضل  الزمان  مّر  عىل  مفتوحًا  احلسني  اإلمام  قتل  ملف  بقي 
والطريقة  احل��دث  شخصيات  أمهية  منها:  عديدة  عوامل 
القتلة وكثرة الضحايا واختالف  اتبعها  التي  الوحشية البشعة 
املواقف اإلنسانية وتناقضها واملالبسات املعقدة التي حفل هبا 
عن  فضال  عليه،  املتزايدة  والتعليقات  واهلوامش  امللف  ذلك 
واقعة  فهي  السنني،  عرب  واملتجدد  احلادثة  هلذه  املمتد  التأثري 
غدت تتكرر يف كل زمان ومكان وكثريًا ما كانت حمور نقاش 
املختلفة،  الفكرية  واالجتاهات  احلزبية  التيارات  بني  ونزاع 
واألق��الم  العقول  الوجود  قاموس  من  إللغائها  وجندت 

والفضائيات وسائر وسائل اإلعالم قديام وحديثا.
أبرز  عىل  الضوء  تسليط   � استطعت  ما   � سأحاول  هنا  من 
أركان هذه احلادثة وأهم أبطاهلا التارخييني مع حتليل عنارصها 

ودراسة آثارها الباقية إىل يومنا واملؤثرة يف حياتنا املعارصة عرب 
هذا هذا التحقيق:

القاتل والمقتول

حول  األفكار  املحشوة  باألسئلة،  املشحونة  حقيبتي  محلت 
املعلومات  )بنك(  إىل  واجتهت  الكبري  التارخيي  احل��دث 
مثبت  هو  ما  مع  أمحله  ما  بني  وأقارن  أو أصحح  ألستكشف 
تقيص  عىل  يعينني  معريف  رصيد  من  الرسمية  السجالت  يف 
احلقائق وتدقيق املعلومات، وأول ما واجهني عىل هذا الطريق 
الواقع  وشخصية  بالفعل  القائمني  شخصيات  عن  السؤال 
الفعل وبالتحديد شخصية يزيد بن معاوية وشخصية  عليهم 

احلسني بن عيل.

الماضي الحاضر وحديث الال نهاية
الحسين 

حيدر السالمي

رسم : علي عبد الحليم
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ولدى سؤايل املؤرخني أمجعوا يف جواهبم عىل أن يزيد بن معاوية 
بالقيم  مستهرت  شخص  عتبة،  بنت  هند  وأم��ه  سفيان  أيب  بن 
اإلسالمية واإلنسانية عمومًا ووصفوه بالفاسق الفاجر، شارب 
هاتك  املعايص،  مرتكب  والقرود،  بالفهود  الالعب  اخلمور، 
املدينة  وأب��اح  باملنجنيق  الكعبة  رضب  بأنه  وقالوا  احلرمات، 
املنورة جليشه أيامًا، فعاث اجلنود فسادًا فيها واعتدوا عىل أهلها 
وهي  أرضها،  عىل  اجلرائم  أبشع  وارتكبوا  نساءها،  واغتصبوا 
مدينة مرشفة دخلها الرسول صىل اهلل عليه وآله وعمرها وبنى 

فيها دولته الكريمة. 
ابن  قال  أبيه،  خليفة  أحوال  عن  سؤايل  عىل  اجلواب  صدد  ويف 
كثري: إن »يزيد كان قد اشتهر باملعازف، ورشب اخلمر، والغناء، 
بني  والنطاح  والكالب،  والقيان،  الغلامن،  واخت��اذ  والصيد، 
الكباش، والدباب، والقرود، وما من يوم إاّل يصبح فيه خممورًا، 
به، وُيلبس  القرد عىل فرس مرسجة بحبال ويسوق  وكان يشد 
القرد قالنس الذهب، وكذلك الغلامن، وكان يسابق بني اخليل، 
وكان إذا مات القرد حزن عليه، وقيل: إن سبب موته أنه محل 

قردة وجعل ينقزها فعضته«. 
ينكح  »رج��ل  ق��ال:  إذ  سعد  ابن  به  وصفه  ما  ذلك  من  وأش��د 
األمهات والبنات واألخوات، ويرشب اخلمر، ويدع الصالة«. 

وسامه الشوكاين: »اخلمري السكري اهلاتك حلرم الرشيعة املطهرة«. 
وقال ابن عقيل احلنبيل: »ومما يدل عىل كفره وزندقته فضاًل عن 
خبث  عن  وأبان  باإلحلاد،  هبا  أفصح  التي  أشعاره  ولعنه  سبه 

الضامئر وسوء االعتقاد«. 
وحتى ابن خلدون الذي عرف بتحيزه لألمويني قال: »ال جيوز 
املؤكدة  يزيد  فعالت  من  قتله  بل  احلسني،  بقتال  يزيد  نرصة 

لفسقه، واحلسني فيها شهيد«. 
بالرسالة  مصدقًا  يكن  مل  اخلبيث  »إن  قائاًل:  فأكد  اآللويس  أما 

للنبي )صىل اهلل عليه وآله(«. 
ملا  أيضًا: »إن اإلمام أمحد  العريب وهو ميال لألمويني  ابن  وقال 
سأله ابنه عبد اهلل عن لعن يزيد قال: كيف ال يلعن من لعنه اهلل 

يف كتابه؟«. 
لعنه،  جواز  عىل  األجلة  »اتفق  الشافعي:  اآلل��ويس  ابن  وقال 

ألفعاله القبيحة، وتطاوله عىل العرتة الطاهرة«. 
أما السيوطي فقد لعن »قاتل احلسني وابن زياد معه ويزيد أيضًا«. 
وقال اليافعي: »حكم من قتل احلسني، أو أمر بقتله، ممن استحل 

ذلك فهو كافر«. 
يتناول  جلفًا،  غليظا،  فظا،  ناصبيا،  »كان  الذهبي:  عنه  وقال 

المشحونة  حقيبتي  حملت 

باألسئلة، المحشوة األفكار 

ح�����ول ال����ح����دث ال��ت��اري��خ��ي 

)بنك(  إلى  واتجهت  الكبير 

ال��م��ع��ل��وم��ات ألس��ت��ك��ش��ف 

ب��ي��ن ما  أو أص��ح��ح وأق�����ارن 

أح��م��ل��ه م���ع م���ا ه���و مثبت 

في السجالت الرسمية من 

رصيد معرفي يعينني على 

تقصي الحقائق..
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املسكر، ويفعل املنكر، افتتح دولته بمقتل الشهيد 
احلسني، واختتمها بواقعة احلرة، فمقته الناس ومل 
بعد  واحد  غري  عليه  وخرج  عمره  يف  اهلل  يبارك 

احلسني«.
وال  اإلحل��اد  يضمر  يزيد  »ك��ان  املسعودي  وق��ال 
الغناء بمكة واملدينة  أيامه ظهر  باملعاد، ويف  يعتقد 

وأعمى املالهي، وأظهر الناس رشب الرشاب«.
ليزيد  فعلة  أشنع  أن  عىل  املؤرخني  أكثر  واتفق 
اهلل  رسول  رحيانة  قتله  هي   � شنيعة  فعاله  وكل   �
)صىل اهلل عليه وآله( احلسني بن عيل بن أيب طالب 
)صلوات  االكرم  النبي  بنت  الزهراء  فاطمة  وأمه 
أبيها وبضعته  بأم  التي عرفت  اهلل عليهم امجعني( 
كام   � لرضاها  ويرىض  لغضبها  اهلل  يغضب  التي 
املقاربة  أن  عىل  منهم  كثري  وأك��د   � النبي  يقول 
وصفها  بل  جتوز  ال  ويزيد  احلسني  شخصية  بني 
بعضهم باملستحيلة، معلاًل: إن احلسني إمام باحلق، 
منصوب من اهلل تعاىل ومفرتض الطاعة فال يقاس 
به أحد من الناس، بينام يزيد رجل متهتك مفسد، 
واالستبداد،  بالقهر  ال��رس��ول  خلالفة  غاصب 
وحاكم ظامل ال بد من الثورة عىل حكمه وإسقاطه 
التصحيحية  بدء حركته  منذ  بينه احلسني  ما  وهذا 
التي انطلقت من املدينة وانتهت بشهادته يف مدينة 

كربالء)تبعد عن بغداد بنحو 108 كلم(.
إذن � وبرأي املؤرخني � ال مقايسة بني الرجلني بل 
بني  مقايسة  »ال  وقالوا:  ذلك  من  أبعد  إىل  ذهبوا 
اقتتلوا  الذين  يزيد«  وأصحاب  احلسني  أصحاب 
للهجرة   61 سنة  حمرم   10 يوم  الطف  معركة  يف 
فامت مجيع أصحاب احلسني وعددهم عىل األشهر 
72 رجاًل فيام بقي أغلب أصحاب يزيد ويقدرون 

ب� 14 ألف جندي.
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بطبيعة احلال مل أكتف باستنطاق املؤرخني، بل دفعني الفضول 
الصحفي لتحري احلقيقة وتفحص أبعادها بعني عرصية مسلحة 
بالتفكري والتحليل والنقد القائم عىل البحث العلمي، فقصدت 
واملوضوعية  بالتتبع  املعروفة  املعارصة  الشخصيات  بعض 
القريش،  رشيف  باقر  الشيخ  مع  أواًل  حديثي  فكان  والتحقيق 
فأوجز يل رأيه بيزيد قائال: »من كان له والد يغذيه كأيب سفيان 
ووالدة ترضعه كهند بنت عتبة، فالبد أن ينشأ جمبواًل عىل املكر 
النبي يف مكة ووأد اإلسالم، وأمه  لقتل  فأبوه خطط  واخلداع. 

خططت لقتل محزة عم النبي«.
الدكتور أمحد  منهم  كتاب معارصين  إىل عدة  بعد ذلك  ذهبت 
الصدر والسيد هاشم  أمني والدكتور طه حسني والسيد حممد 
القاتل  قاله عن شخصية  بام  القرييش  فوافقوا  معروف احلسني 

وأحالوين إىل كتبهم لالستزادة والتثبت.
املكان والزمان

البارزتني يف احلدث اجتهت صوب  بعد تعريف إىل الشخصيتني 
كربالء وعاشوراء فهام يشكالن املكان والزمان وكانت يل وقفة 
عندنا  »الثابت  فقال:  للحادثة  وقت  الذي  الواقدي  املؤرخ  مع 
أنه)احلسني( قتل يف املحرم يوم عاشوراء.. وأردف قائاًل: »قتل 

بنهر كربالء يوم عاشوراء سنة إحدى وستني«. 
ولدى سؤايل املؤرخ ابن عساكر قال: »قتل بالطف يوم عاشوراء 
سنة إحدى وستني وهو ابن مخس ومخسني وستة أشهر« وتابع 
قائاًل: »كان قربه بكربالء من سواد الكوفة. قتله سنان بن أنس 

النخعي. ويقال قتله ابن ذي اجلوشن الضبايب«.
ومل خيرج أحد من املؤرخني اآلخرين عن هذا اجلواب ، ولكن 
هلذه  حتليلية  نظرة  املعارصين  والصحفيني  للكتاب  أن  يبدو 
هاتان  »توحي  قائاًل:  الفتال  حسن  الكاتب  ذكرها  الزمكانية 
تعاىل،  اهلل  قبل  من  اختيار  بسابق  وكربالء  عاشوراء  الكلمتان 
وهو  اإلهل��ي  بالوسام  الشهادة  وهو  الفعل  بتالزم  وتشعران 
أي  والزمان  اجلنة،  من  قطعة  كربالء  أي  املكان  القداسة.. 
عاشوراء قطعة من شهٍر حرام، حرم فيه القتال، اختري عىل علم 

من لدن اخلالق لتتم فيهام كلمته عىل اخللق«. 

ت���وح���ي ه���ات���ان ال��ك��ل��م��ت��ان 

بسابق  وك��رب��الء  ع���اش���وراء 

اختيار من قبل الله تعالى، 

وتشعران بتالزم الفعل وهو 

اإللهي  بالوسام  الشهادة 

وهو القداسة.. المكان أي 

الجنة،  م��ن  قطعة  ك��رب��الء 

والزمان أي عاشوراء قطعة 

م��ن ش��ه��ٍر ح���رام، ح��رم فيه 

القتال..
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لندن، كان عطشًا جدًا فطلب رشفة  املشنقة عىل جرس  )املناضل االسكتلندي وليم واالس قبل أن يلف عىل رقبتِه حبل 
ماء، قبل شنقه، فرشطوا عليه مدح ملك انكلرتا إدوارد األول امللقب بذي الساقني الطويلتني، فرصخ يف وجوههم ذلك 
البطل، وهو يقول: هذه خيانة للدماء التي ضحت معي، وانا لست بأفضل من ذلك املناضل العريب »احلسني بن عيل« الذي 
رفض املاء مقابل الذل، وأعدم واالس عطشًا حمتسبًا صابرًا ومل يذل نفسه للقتلة..( املصدر بترصيف - موسوعة املعارف 

الربيطانية..
نعم أنه صوت احلق اهلادر املوجع عرب سنوات املحنة..!! والرصخة املؤملة، يف جسد األمة، التي استباحت دمه الطاهر، فلقد 
ذهبتم بعارها وشنارها، ولبستم اخلزي الذي الزم قتلة اإلمام عىل مدى الدهور والسنوات، كذلك هو جزء ال يتجزأ من 
الرصاط املستقيم، الذي تم ذكره يف سورة األنعام اآليات )151-153( والنموذج احلي لتطبيق رصاط اهلل تعاىل، بل هو 
الطريق الواضح املؤدي والداعي له، وهو أعظم جتسيد حي لذلك النهج، فدعونا نبحر مع هذه الظاهرة الكونية الكربى، 
والقدوة التي ال تأيت مثلها عىل مدى التأريخ، والتي ال تتجسد إال يف أنبياء اهلل تعاىل، والصاحلني كافة، من  االولياء، خاصة 
ونحن يف هذه األيام املباركة، ذكرى الشهادة وعبق اجلنة، أهنا أيام احلسني، وهي تتجدد وتعود لتمأل النفوس عربة وحكمة 

عرَب الدهور، نحن نستمد منه روح البطولة والوفاء، كام أننا نالحظ الكثري من األمور التي تسرتعي االنتباه منها..
مع  احلق يف ترصفِه،  يميز  يعرف وال  اليزيدي، وهو ال  الرياء  برداء  احلسيني وخيرج  العشق  برداء  يدخل  1. كم حسيني 

األسف، ويعمل من حيث ال يعلم بعمل يزيد...!!
2. كم منا ختنقه الَعربة وال يأخذه االعتبار، فقط رياء الناس، وكأنام قضية اإلمام احلسني )عليه السالم( قضية حمددة ذات 

صبغة واحدة متكررة من االستعراضات البرشية املهمشة..
اختزال  املوصول إىل جنان اخللد، فال يمكن  البطولة والطريق  أيقونة األحرار وعنوان  السالم(  3. اإلمام احلسني )عليه 

قضيته بمنهج حمدد يتم ذكره يف املحرم وصفر فقط..
4. اإلمام )عليه السالم( قضية عاملية للكفاح املسلح، وثورة ثقافية بوجه التخلف والظلم، ومنهاج عام نحو طريق اإلصالح 

القويم، ومدرسة لإلصالح وختريج الرجال األشداء..
5. من حتت عباءة اإلمام خرج أغلب الثوار، وأهل البطولة واالبداع، وهو مصدر إهلام هلم، وعنوان كبري يشع نوره فيمأل 

العامل ضياء ويزلزل األرض عىل الطغاة.
ونحن يف أيام الثورة احلسينية العظمى، لكن لن نلتمس منها إال أمور معينة قد تعرب عن نظرة تراثية ال غري، فيكون ترصفه 

ظاهرة سلبية أقرب لترصف اجلاهيل، ورحم اهلل اجلواهري بوصفِه، الدقيق بقصيدته العينية..

                                  شممت  ثراك فهب النسيم          نسيم الكرامة من بلقِع
                                  وعفرت خدي بحيث أسرتاح          خًد  تفرى   ومل  يضِع

ثورة حداثوية
عالء الوردي

اإلمام الحسين 
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االهلي  بواجبها  قامت  التي  الباسلة  الشجاعة  املرأة  وبطلة  كربالء،  بني هاشم  عقيلة  السالم(  )عليها  زينب  السيدة 
اجلبال  تتحملها  ال  وقفة  والطغيان  الظلم  بوجه  ووقفت  والعساكر،  واالمراء  امللوك  من  ُترهب  ان  دون  االنساين، 
يمينا وشامال  الراسيات، وهي ترى اخيها ملقى عىل رمال كربالء، والنريان حتيطها من كل مكان, وجتول بخاطرها 

وسط اجلبابرة املتسلطني..
فتكلم الباحثون واملؤرخون عّنها ومل يوفوها حقها، نعم - وقفت أمام الطغيان والفساد والظلم واالستبداد لتثبت 
دعوة احلق وتعلن رّس هنضة االمام احلسني )عليه السالم( وتبلغ حجته للمأل وتبني مساوئ االمويني، وتؤلب الناس 
عىل الطغاة باملواعظ واخلطب، كام فعلت امها السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم( مساندة لزوجها االمام عيل بن 
ايب طالب )عليه السالم( ضد الباطل، وها هي زينب تقف يف جملس أبن مرجانة وجملس يزيد متمسكة بحجاهبا ودينها 
وعفتها وجمسدًة شخصية الزهراء )عليها السالم( يف واقعة كربالء بشكل بارز عند خطبتها املشهورة يف الكوفة والشام 
ِ َخِفَرًة َقطُّ  حيث حطمت عروش االمويني بعلمها وفصاحتها ومنها خطبتها يف الكوفة وقد وصفها الراوي: »مَلْ َأَر َواهللهَّ
ْنَفاُس،  ِت اأْلَ ا َتْنِطُق، َوُتْفِرُغ َعىَل لَِساِن َعيِلٍّ )عليه السالم(، َوَقْد َأَشاَرْت إىَِل النهَّاِس بَِأْن َأْنِصُتوا، َفاْرَتدهَّ َ َأْنَطَق ِمْنَها َكَأهنهَّ

اَلِة َعىَل َرُسولِِه )صىل اهلل عليه واله(:   ِ َتَعاىَل َوالصهَّ ِد اهللهَّ ْجَراُس، ُثمهَّ َقاَلْت َبْعَد مَحْ َوَسَكَنِت اأْلَ
ا َبْعُد: َأمهَّ

تِي  َنَقَضْت َغْزهَلا  اَم َمَثُلُكْم َكَمَثِل الهَّ ْفَرُة إِنهَّ ُة َواَل َهَدَأِت الزهَّ ْذِل َأاَل َفاَل َرَقَأِت اْلَعرْبَ ْتلِ  َواْلَغْدِر َواخْلَ َيا َأْهَل اْلُكوَفِة َيا َأْهَل اخْلَ
َنُف، َواْلَكِذُب، َوَمَلُق اإْلَِماِء،  َلُف  َواْلُعْجُب َوالشهَّ ٍة َأْنكاثًا  َتتهَِّخُذوَن َأْيامَنُكْم َدَخاًل َبْيَنُكْم،  َهْل ِفيُكْم إاِلهَّ الصهَّ ِمْن َبْعِد ُقوهَّ
ُ َعَلْيُكْم َويِف  َمْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْن َسِخَط اهللهَّ ٍة َعىَل َمْلُحوَدة، َأاَل بِْئَس َما َقدهَّ ْعَداِء  َأْو َكَمْرًعى َعىَل ِدْمَنٍة  َأْو َكِفضهَّ َوَغْمُز اأْلَ

اْلَعَذاِب َأْنُتْم َخالُِدوَن .
وهلذا فقد سطع وجتسد دور السيدة زينب )عليها السالم( وتردد عىل ألسنة املحبني واملوالني، فكتبت عرشات املؤلفات 
يستلهمون من شخصيتها  الباحثون  وأخذ  الباطل  ضد  احلق  نرصة  لدورها يف  تكريام  تكتب  والزالت  والدراسات 
)عليها السالم( رمزا للثبات والصرب والتفاين، وبقي مقامها )التل الزينبي( خرُي شاهد عىل هذا العطاء، فراح يؤمه 
الزائرون من خمتلف بقاع العامل، ويبقى شاهدا عىل ظلم الطغمة احلاكمة آنذاك، وما يضفي تألقا عىل شخصية هذه 
السيدة اجلليلة أهنا اوكلت هلا عدة ادوار قامت هبا بأعجاز اهلي متقن كام اسلفنا، ومنها اهنا تبنت احلفاظ عىل النساء 
لبت  وقد  وثبات  قوة  بكل  اجلسام  املهام  هذه  حق  ادت  وقد  االليمة  السبي  رحلة  ويف  عاشوراء  ليايل  يف  واالطفال 
نداء االمام احلسني )عليه السالم(: »اال من نارص فينرصنا«، فنرصته بقوهلا وفعلها, فالسالم عليها يوم ولدت ويوم 

جاهدت ويوم توفيت ويوم تبعُث حيًة، ويف اخر املقال ال يسعنا اال ان نستشهد بقول الشاعر:

مأساة السيدة زينب 

بأخوتها  قرت  إذ  لزينب  لهفي 

والسبط  ما بينهم عار  تكفنه 

وهم ضحايا بال دفن وال غسل

 نسج الرياح بأبراد من الشمل
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محمد عباس الحلي



 من شواهد 
ٌ
 مباركة وشاهد

ٌ
بقعة

 األليمة
ّ

الطف

 الشريف 
ّ
مقام التّل الزينبي

 للوداع إال لحظات، هنا بدأت عقيلة الهاشميين )عليها السالم( تنظر 
َ

 الصباح ولم يبق
َ

تزحزح الليُل واقترب
 الى كافلها أبي الفضل العباس واخرى الى سيد الشهداء )عليهم السالم( لعلها تروي ظمأ فراقهم 

ً
مرة

بعد حين، ثم بدأت المعركة وبدأ االحباب واالصحاب يتسابق واحدهم االخر لنيل وسام الشهادة بين يدي 
سبط رسول الله )صلى الله عليه وآله(، وجاء دور الحسين )عليه السالم( ليشق بسيفه سلطان الظلم 
 تستضيء منها األجيال، وبين هذه وتلك أخذت شريكة 

ً
 لألحرار، ودروسا

ً
واالستبداد، فكانت دماؤه منارا

 عن ساحة المعركة، لتتفقد حال اخيها قبل استشهاده، 
ً
الجهاد المقدس تقف على رقعة ترتفع امتارا
 لوقفتها.

ً
ا
ّ
ليعرف بعد ذلك ب�)التل الزينبي( تيمن
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احلرم  من  الغربية  اجلهة  يف  املبارك  الزينبّي  التّل  مقام  يقُع 
الزينبية، وهو عبارة عن مرتفع  ُقبالة باب  احلسيني املقدس 
أريض )تل صغري( يبلغ ارتفاعه بضعة أمتار عن أرض احلرم 
احلسيني، عىل بعد )35 مرتًا( تقريبًا من مرصع سيد الشهداء 

)عليه السالم(.
تاريخ التشييد:

الذي  وامل��ؤرخ  الباحث   � زميزم  رشيد  سعيد  األستاذ  مع 
حّدثنا عن التّل املهيب قائاًل: »من املعروف ان مدينة كربالء 
العالقة  ذات  املرشفة  واملقامات  باملراقد  تزدحم  املقدسة 
تركت  التي  االماكن  تلك  ومن  اخلالدة،  الطف  بمعركة 

مجرة يف قلوب بطلة كربالء )عليها السالم( وحمبيها هو مقام 
هذا  بأن  والروايات  الكتب  امجعت  حيث  الزينبي(،  )التل 
املقام كانت جتيئُه السيدة زينب )عليها السالم(؛ لكي تكون 
قريبة من أخيها احلسني )عليه السالم( خالل واقعة الطف 
الذين  املؤرخني  آراء  اتفقت  تاريخ تشييده فقد  اما  االليمة، 
اهلجري،  عرش  الرابع  القرن  اىل  يعود  بأنه  التل  عن  كتبوا 
حسب ما جاء يف العديد من املصادر التارخيية التي حتدثت 
من  جمموعة  لنا  ذكرها  أقوال  اىل  اضافة  إنشائه،  تاريخ  عن 
املعمرين من أبناء مدينة كربالء املقدسة خالل لقائنا هبم  يف 

ثامنينيات القرن املايض. 

 
ُ

أجمعت الكتب والروايات بأن هذا المقام كانت تجيئه

السيدة زينب )عليها السالم(؛ لكي تكون قريبة من أخيها 

الحسين )عليه السالم( خالل واقعة الطف األليمة..
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مراحل التشييد:

صدر  )الشيخ  قام  هجرية(   1310( سنة  يف  زميزم،  وأض��اف 
الشاه  الدين   )نارص  االيراين  للسلطان  ممثاًل  كان  الذي  الدين( 
القاجاري( باإلرشاف عىل تعمري العتبات املقدسة يف كربالء، بعد 
عىل  السابق  املرشف  الطهراين(  احلسني  )عبد  الشيخ  العامل  وفاة 
التعمري، وقد ذكر لنا جمموعة من معّمري املدينة املطهرة ان الشيخ 
صدر الدين قد أمر بتشييد جدار يف مدخل سوق املخيم من جهة 
كان  والذي  القاجاري،  السلطان  لرغبة  تنفيذًا  احلسيني  صحن 
مقررًا ان يأيت اىل كربالء واالطالع عىل ما قام به وكيله من اعامل 
الرتميم والتعمري يف املدينة، ولكن زيارته مل  حتصل بسبب حادثة 
اجلدار  إكامل  تم  وقد  البهائية،  احلركة  أتباع  أحد  يد  عىل  اغتياله 
الذي كان ارتفاعه )3م( وعرضه )3م( مغّلفا بالكايش الكربالئي 
الذي كانت ختتص بصناعته  مدينة كربالء آنذاك، وقد شاهدُت 
هذا اجلدار يف الستينيات القرن املايض، وقد تابع بناء هذا اجلدار 

الدين،  صدر  الشيخ  من  بتكليف  اليزدي(  قاسم  )أبو  السيد 
ويف  املقدس،  املقام  خدمة  عىل  املرشف  بعد  فيام  اصبح  والذي 
املتربعني ويدعى )حممد جعفر(  أحد  قام  سنة )1338 هجرية( 
بصنع شباك من الربونز، ودّون اسمه عليه، وكان  يبلغ طوله مرتًا 
واحدًا، وعرضه )80 سنتيمرتًا(، ويضم بابني صغريين يفتحان 
من اخلارج، وقد وضع داخله فانوسًا )اللة( لغرض إضاءة املقام 

لياًل وقد تم وضعه يف منتصف اجلدار.
وتابع القول: »يف مطلع السبعينيات قام أحد جّتار مدينة كربالء 
كانت  التي  بداره  بالترّبع  الوكيل(  )عباس  احلاج  املرحوم  وهو 
بتهديمه )أي  املحسنني  قام جمموعة من  بعدها  للمقام،  مالصقة 
احلسني  )عبد  قام  الفرتة  وبعد  املقام،  اىل  اضافته  لغرض  الدار( 
جيتا( وهو أحد كبار جّتار التمور يف العامل، والذي ُأعدم عىل يد 
النظام املقبور بتقديم مبلغ كبري من املال وتوسيع وبناء املقام وفق 
الطراز اهلنديس، ناهيك عن تشييد قبة له ووضع لوحة من الكايش 
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ُأخذت من خمزن  الطف  الكربالئي متثل واقعة 
مديرية اوقاف كربالء، ويف عام )1996 ميالدية( 

جرت إعادة إعامر املقام املقدس عىل نفقة املتربع السيد 
)نارص شرّب(، ومتثل يف بناء وتطوير املقام وتغليف جدرانه 

ونصب  جاد،  بالسِّ وفرشه  إنارته  عن  فضاًل  باملرمر  وأرضيته 
منظومات للتربيد.

إدارة العتبة الحسينية المقدسة للمقام:

واستمر زميزم يف رسد تفاصيل أكثر عن املقام والتي ضّمنها يف 
االعامرية  واملراحل  واحلارض(  املايض  بني  الزينبي  )التل  كتابه 
مبينًا: أن »العتبة احلسينية املقدسة توّلت مسؤولية إدارة مقام التل 
الزينبي يف عام )2004 ميالدي(، وهي مستمرة بإدارهتا للمقام 
الرشيف اىل يومنا هذا، ولعل اجلميع يعلم ان التل الزينبي خالل 
تلك الفرتة كانت حتيطه العرشات من الدور والعامرات واملحال 
صحن  تشييد  لغرض  املطهرة  العتبة  استملكتها  وقد  التجارية، 
الزينبي  التل  مقام  يضّم  الذي  السالم(،  )عليها  زينب  العقيلة 
ومساحات واسعة السرتاحة الزائرين وغريها، وقد اوجز األستاذ 
)حممد حسن كاظم( الرئيس السابق لقسم املشاريع اهلندسية يف 
العتبة املطهرة للباحث األسباب وراء عملية التوسعة حيث قال 
)التّل  تنفيذ مرشوع تطوير وتوسيع مقام   بأعامل  املبارشة  »متت 
ألعداد  تّتسع  تعد  مل  ومساحته  موقعه  لكون  املبارك؛  الزينبي( 

الزائرين وافتقاده ألماكن خاصة بأداء الزيارة والدعاء والصالة، 
لذا جاء هذا التوسيع من اجل توفري حركة إنسيابية للزائرين يف 
االماكن التي جتاور املقام، وخصوصًا خالل الزيارات املليونية، 
وعىل  حديث  تصميم  وفق  سيكون  الزينبي  التل  فأن  وبالتايل 
مساحة قدرها )3000( مرت مربع � اي ان الزيادة ستكون عرشة 
خدمية  فضاءات  التصميم  وسيضم  السابقة،  املساحة  أضعاف 
وصحونًا واسعة للرجال والنساء، وقد راعى التصميم اجلوانب 
املعامرية واملوروث الديني والرتاثي للمقام، واملتمثل يف األقواس 

املدببة والزخارف وإكسائه بالكايش الكربالئي املعّرق«.
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ي ا
 عل

ها:
يعّد

يف مدينة حيدر آباد اهلندية، تعّم مظاهر التعزية خالل 
ذكرى  إلحياء  األح��زان،  وصفر  احل��رام  حمّرم  شهري 
)عليهم  وصحبه  بيته  وأهل  احلسني  اإلمام  استشهاد 

السالم(.

تكيات  نرش  القديمة،  الشيعية  املدينة  هذه  يف  ويربز 
)بيبي  ب�  ُتعرف حمليًا  والتي  العزاء واملحامل واملشاعل 
كا علم(، وتعود بجذورها إىل عرشات السنني، حيث 

تعّد مظهرًا دينيًا وثقافيًا.

إرث قديم تحتفظ به مدينة “حيدر آباد” الهندية

التكيات أو “هياكل التعزية الحسينية”
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واقعة  أن  ميشال كعدي،  اللبناين  املسيحي  الكاتب واألديب  قال 
عاشوراء هي ليست جمرد كلمة، بل هي الدين، والشجاعة، وحمبة 
احلسني  اإلمام  أقول  من  املسيحية  عظمة  تعّلم  أنه  اىل  مشريًا  اهلل، 

)عليه السالم(.
إن »عاشوراء  األليمة:  الذكرى  مرئية يف  وذكَر كعدي، يف رسالة 
ونحن  اهلل،  وحمبة  والشجاعة،  الدين،  بل  كلمة،  جمرد  ليست 
املسيحيني طبعًا نعرفها ونقرها ونقبل هبا وبعض الرهبان أيضًا هلم 

هذا املنطق واحلديث«.
وأضاف، »تعلمُت عظمة املسيحية من أقول اإلمام احلسني )عليه 
معرفة  اىل  قادين  الذي  االنساين  العمل  منه  وتعلمُت  السالم(، 
الناس، والقبول بالناس مجيعًا يف اطار فكره االنساين، كام تعلمُت 
الصرب، والشجاعة«، متسائاًل يف الوقت ذاته: »وهل هناك أصعب 

من شهادة االمام احلسني عليه السالم؟«.
أفكار  خالل  من  حياتنا  يف  لنا  شهادة  »أكرب  انه  كعدي،  وأوضح 
اإلمام احلسني عليه السالم، تلك الشهادة التي ضحى من أجلها، 
ومن أجل االسالم، وهذا هو فكر اإلمام احلسني )عليه السالم( 

وهو املعلِّم جلميع البرشية«.

مت عظمة 
ّ
كاتب لبناني: تعل

المسيحية من أقوال اإلمام الحسين

عن  معلومات  من  )األح��رار(  عليه  وقفت  ما  وبحسب 
التعزيات أو تكيات العزاء يف اهلند، فقد جذبت أزقة منطقة 
)شينيوت( ذات املناظر اخلالبة وشوارعها املتشابكة أنظار 

احلرفيني املاهرين واملوهوبني لصناعة الرسادق.
وُيعّد )إهلى بريجا( أّول من بدأ بصنع النسخ املقّلدة التي 
ُترى خالل شهري األحزان املحمدية، عىل الرغم من أن 
اإلمرباطور تيمور كان أول من بنى نصب التعزية عندما 

وصل إىل اهلند، حيث ازدهر الفن خالل عرص املغول.
وكان هيكل التعزية الذي بناه )بريجا( يف عام )1934م( 
ماالنج  ش��ادي  منطقة  يف  اآلن  ويقع  الطوابق،  متعّدد 

إمامبارغا وله قبة وهالل يف األعىل.
القصور  م��ن  مستوحى  التعزية  هيكل  ب��أن  وي��ق��ال 
ويتم  املهيبة،  والسالمل  الطوابق،  متعددة  والواجهات 
تنفيذ اهلياكل خالل األيام العرشة األوىل من حمرم احلرام، 
ويكون التخت )قاعدة اهليكل( هي أول قطعة يتم تنفيذها 
يف اليوم األول؛ وجتميع بقية األجزاء حتى يصل طوله إىل 
استخدام  يتم  كام  الطن،  ونصف  طّنًا  ويزن  قدمًا(   42(

)16 رجاًل( لتعليق القطعة األثرية الضخمة عليه.
أصبح  التعزية  هياكل  صناعة  فن  أن  من  الرغم  وعىل 
مهنة جتارية للحرفيني والنجارين، إال أن جزءًا كبريًا من 

التاريخ والرتاث ال يتجزأ من هذه املهنة.
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أطفاهلم  درجات  عىل  االنتباه  اآلباء  من  العديد  يركز  ما  غالبًا 
يدرسون،  األطفال  أن  من  التأكد  مثل  الدراسية،  واألنشطة 
الوقت  نخصص  أن  ننسى  ولكن  املنزيل.  بواجبهم  ويقومون 
له  عنرص  ونموه؛  الطفل  لنجاح  آخ��ر  عنرص  لرعاية  واجلهد 
اجليدة  واجلوائز  الدرجات  من  أمهية،  أكثر  وربام  األمهية،  نفس 
أمهية  نسيان  السهل  من  يكون  قد  جيًدا.  شخًصا  يكون  أن  هو 
السائدة  واألنانية  واالستهالك  حولنا  املنترشة  الرسائل  مواجهة 
برفقة لطيفة  يتمتعون  الذين  تربية األطفال  أردنا  إذا  يف جمتمعنا. 
وأشخاص طيبني حًقا، فيمكننا املساعدة يف توجيه أطفالنا نحو 
العادات والسلوكيات التي تعزز سامت الشخصية اإلجيابية مثل 
اللطف والكرم والتعاطف مع من هم ذوو ترصف غري صحيح 

أو الذين حيتاجون إىل املساعدة.
الصحيح،  اليشء  تفعل  النزاهة  النفس:  علم  خرباء  احد  يقول 
تربية  للوالدين  بمعنى كيف يمكن  يراقب أحد.  حتى عندما ال 
طفل جيد؟!. اي سيفعل اليشء الصحيح، حتى لو مل يره أحد، 
وجود  عدم  من  الرغم  عىل  مكافأة؟  هناك  تكون  ال  قد  وحيث 
صيغة مضمونة. إليكم طريقتني يمكن للوالدين من خالهلا بناء 
شخصية جيدة ومساعدة طفلهم عىل النمو ليصبح شخًصا جيًدا. 

ان  الطفل عىل  يربى  أن  بمعنى  اآلخرين:  رفع شأن  شجعه عىل 
يقومون  األطفال  من  العديد  أن  اجلميل  من  متواضعا،  يكون 
قيامك  أثناء  العادية.  حياهتم  سياق  يف  هب��دوء  جيدة  بأعامل 
يوم  جلعل  ما  بيشء  القيام  مثل  اإلجيابية  السلوكيات  بتشجيع 
شخص ما أفضل )حتى لو كان شيًئا صغرًيا مثل مواساة صديقه 
عندما يكون حزيًنا(، وحتدث معه عن اآلثار السلبية لسلوكيات 
الذين  أولئك  من  ”كل  اجلانبني  كال  عىل  التنمر  أو  النميمة  مثل 
يتعرضون للتنمر والذين يامرسون التنمر“، ومعرفة ملاذا وكيف 

يؤذي الناس.
عىل  أبناءنا  نعلم  أن  ال��ضوري  من  احلميدة:  األخ��الق  عّلمه 
 ، كانوا صغارا وكبارا  األخرين سواء  التعامل مع  آداب وكيفية 
يتحدث  وأن  فضلك  من  أو  شكرًا  يقول  أن  مثال  طفلك  ساعد 
بأسلوب مهذب إىل الناس وخياطب كبار السن بشكل الئق وأن 
يعرف كيف حييي الناس بشكل صحيح. تذّكر أنك تقوم برتبية 
شخص سيخرج إىل العامل ويتفاعل مع اآلخرين لبقية حياته.  لذا 
مدى  تشكيل  يف  مهاًم  دوًرا  تلعب  حياتك  وأسلوب  ترصفاتك 

حسن سلوك طفلك.

 ي���م���ك���ُن ل���ل���وال���دي���ن
َ

ك����ي����ف
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عىل لساِن فتاٍة بعد مرور شهر من الزواج، كنا نقيم الليل ومازلنا 
التى شهدت عىل  نجلس عىل سجادة الصال ة. تلك السجادة 
واطلت  مبتسمة  اليه  نظرت  بيننا.  احلب  وزادت  خلالقنا  حبنا 

النظر ومل انطق بكلمة. 
فبادرين: ما بك يا حبيبتي؟. قلت: تذكرت أيامى قبل الزواج 
حينام كنت اقوم الليل وحدي وادعو برجل صالح, كنت أحلم 
أن أكون زوجة صاحلة؟ شاركه لصال ة القيام؟. فأقوم مرسعة 

وأطيل الصال ة وادعو ان جيمعنا اهلل عىل خري. فنظر إيل وقال: 
أتريدين أن ختربيني أنك مستجابة الدعاء؟.

يستجب  مل  وكيف  به.  ظني  وحسن  باهلل  ثقتي  هذه  فأجبته: 
دعائي وقد رزقني زوجا صاحلا، راهبا بالليل وفارسا بالنهار. 

نظر إيل وابتسم ثم دمعت عيناه وسجد واطال السجود. 
سمعته يقول: يارب لك احلمد ان رزقتني زوجة صاحلة تعينني 
واخذ  اال عىل  الفردوس  ىف  رفقتها  حترمني  فال  طاعتك  عىل 

يكررها يف دعائه.
- هذا ظني باهلل تعاىل وبزوجي. 

إّن حّب الذات يف اإلنسان خيتلف متامًا عن حّب األنا، ألّن حّب 
الذات غريزة فطرية مغروسة يف وجود مجيع بني آدم، لكن األنانية 
برؤية  ابتالئه  نتيجة  األنسان  تعرتي  مرضّية  حالة  األنا  وحّب 
حول  والتمركز  الفردانية  مبدأ  توكيد  إيل  تدفعه  للوهم  خاضعة 

األنانية والنظر إيل احلياة بمنظار املنفعة اخلاّصة.
حّب الذات حالة طبيعّية، وأّن البرشّية كّلها حتّب ذاهتا، وهذا ال 
يعني أن مجيع الناس لدهيم أنانية، بل األنانية تعني عدم االهتامم 
حساب  عيل  ولو  اخلاّصة  منفعتها  ونيل  النفس  حمّبة  سوي  بيشء 
اآلخرين. بينام اإلنسان السوي حيّب ذاته، ويف نفس الوقت حيّب 
وحيرتم ذات اآلخرين وال يبخل يف إرادة اخلري هلم، ألّنه ال يري 
يف اآلخر غريًا ونّدًا مزامحًا له، بل يري يف اآلخر غريًا ومكمال له، 
ويري أّن يف مساعدته لآلخرين حيصل عيل أرقي املراتب واملنازل 

عند اهلل سبحانه وتعايل.
 من فوارق حّب الذات وحّب األنا، أّن الذي حيّب ذاته بعكس 
األناين ال ينطلق يف بحثه عن اخلري والصفات املحمودة من منطلق 
يدرك  ألّنه  عليهم،  الغلبة  وإح��راز  اآلخرين  عيل  التفّوق  حّب 
اُر  الدهَّ تِْلَك   ( العلو يف األرض ويعي قوله تعايل:  مذمومية طلب 
َفَساًدا  َواَل  األرض  يِف  ا  ُعُلوًّ ُيِريُدوَن  اَل  ِذيَن  لِلهَّ َنْجَعُلَها  ااْلِخ��َرُة 
ِقنَي( القصص. وإنام ينطلق غري األناين نحو الصفات  َواْلَعِقَبُة لِْلُمتهَّ
اإلجيابية  الصفات  نفس  الكامل وحّب  منطلق حّب  اإلجيابية من 

من دون النظر إيل اآلخرين.

ق
ّ

 التفو
ّ

منطق حب
بين الذات واالنا

قصة أسرية

عالء حسون

وقفة
ت��رب��وي��ة   

زوج�ي  أج�ع�ل  كيف  نفسها،  تسأل  زوجة  كلُّ 
ي�ح�ب�ن�ي؟. وتتمنى أن تعرف األساليب والطرق 
فهي  الصادقة  النية  يشء  أه��م  زوجها.  جل��ذب 
التي جتذبه إليك. فحينام تكونني حمبة له وتعامليه 
بشفافية. فإن موجات العاطفة تنتقل من قلبك إىل 
قلبِه فيشعر بمشاعرك ويستجيب قلبيًا. حتى وإن 
مل يعرّب لك فالرجل يريد استقالله أحيانًا. اتركي 
مقيد.  أنه  تشعريه  وال  احلرية..  من  مساحة  له 
حًر  أنه  يشعر  دعيه  ثقيلة.  أغالل  ال��زواج  وكأن 
بعض اليشء. قدريه يف أبسط املواقف واشكريه.. 
بادري باستمرار يف العالقة احلميمة، وال تنتظري 
للقائه.  تريدين  أنك  يشعر  بل دعيه  اإلشارة،  منه 
امللل  به إىل حد  تلتصقي  دائاًم رقيقة معه ال  كوين 
والضجر. بل أشغيل نفسك، ودعيه هو من يبحث 
عنك؛ فيجدك مشغولة بعمل يف املنزل أو الصالة. 
املائدة  وقّدمي  بيديك،  تطبخني  ما  يأكل  دعيه 
بطريقة أنيقة ومرتبة تعرّبين فيها عن رقة ذوقك. 
قلب  إىل  فالطريق  وألهله،  ألمه  حبك  أظهري 
إذا زارتك  أمه. قومي بضيافتها وإكرامها  الرجل 

يف البيت. 
حب  لك  أضمن  الرتبوية  الوقفة  هذه  طبقِت  إذا 

زوجك وعدم هروبه اىل غريك.
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من أراد حمبة الناس عليه بالسخاء، والسخاء هو اجلود والكرم وهو 
امري  االمام  وعن  الناس،  قلوب  يف  املحبة  زرع  وسائل  من  وسيلة 
ُيكسُب  فالسخاُء  املحبة«  يزرع  »السخاء  السالم(:  )عليه  املؤمنني 
القلوب  حمّبة  وجيُلُب  الُذنوب  ُص  وُيمحِّ االخ��الق،  وُيزّين  املحبة 

وُيثِمُر الصفاء، ويسرُت العيوب..
                                                       املصدر: وسائل الّشيعة 12 : 154

)عليه  احلسني  االم���ام  ك��ان 
ال����س����الم( جي���م���ع ح��س��ك 
السعدان من أمام املخيم فعن 
البجيل  رأيت  هالل  بن  نافع 
ع��اش��وراء  ليلة  يف  احل��س��ني 
ويلتقط  املخيم  ح��ول  ي��دور 
األرض  من  السعدان  حسك 

 فقلت له سيدي لعيل أكفيك هذا  فقال يل يانافع غداة غٍد هتجم اخليل 
وأخشى  واألطفال  النساء  فتفر  النار  فيها  ويرضمون   املخيم  عىل 
األمر  هذا  ُأويل  أن  وأريد  السعدان  حسك  يصيبهم  أن  من  عليهم 

بنفيس. 

يف االنتظار

وهبطت  اخللوِد،  َأْوِج  إىل  رؤوٌس  ارتفعت 
لبست  وبينام  اخلموِل،  حضيِض  إىل  أخ��رى 
إزار  دمشق  خلعت  سامئها،  ث��وب  كربالء 
أما  املدينة،  حيائها، وبدت راقصة عىل جراح 
إىل  حرسة  ومن  مرارٍة  إىل  غصٍة  فمن  الكوفة 

ندٍم.
وملّا أطّل رأُس احلسنِي من رشفة الرمح العلياء، 
تألأل الدمع عىل جبني الرتاب، واخضّل وعُد 
ثامرها،  وأينعت  عودها  واخ��ّض  النبوات 
الشمس  أرخ��ِت  الغاية،  ورت��لَ  اآلية  تال  فلام 
أهداهبا الذهبية، وأرسل القمر أشعته الفضية، 
وإقامة  الشهادة  حم��راب  لدخول  استئذانًا 

الصالة يف جوف كعبة العشق املعظمة.
مرشعة  م��ن  الفضل  أيب  كّفا  ل��ّوح��ت  وفيام 
حبيب  حاجبا  هتدلت  األخري،  بالوداع  الوفاء 
عىل عينيه أسفًا، ودّر صدر اجلنة لبنًا للرضيع 
الرصيع، وحتدرْت درُر األسى عىل خّد سكينة 

يف حضة العطش الكبري.
اخللود،  وتكربَل  الوجوُد،  تزينَب  حينذاك 
املبني،  الفتح  لتبلغ  التاريخ  قافلة  وس��ارت 
احليارى،  لَتهدَي  للثارات  يا  راية  ورفرفت 
احلقيقة،  جسد  عىل  وتظلَل  األسارى،  وتقَي 
أهيا  بظهورك  نجاة  فيه  ريَب  ال  بيوٍم  مبرشة 

احلارض املذخور، والغائب املنظور. 

وتكرَبَل اخللوُد

منــٌر تراثــي يف متحف 
الإمام احل�ضني           يتميز 
امل�ضامري  ا�ضتخدام  بعدم 
يف �ضناعته ويقدر عمره 

بـ)165( عامًا..

ال�ضخاء و�ضيلة للمحبة

ح�ضك ال�ضعدان
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لوحة نادرة 

من هو امل�ضلح احل�ضيني؟
مهام  حسينيًا  املناضل  أو  املصلح  يكون  ال 
بذل من جهٍد جهيد يف حراكه إال إذا كانت 
اإلمام  هنض  التي  للعقيدة  مطابقة  عقيدته 
وهي  أجلها،  من  السالم(  )عليه  احلسني 
االيامن   - والنبّوة  بالتوحيد  اإليامن  بعد   -

باألئمة االثني عرش )عليهم السالم(.
غري  أو  املسلم  غري  اإلنسان  يتعّلم  قد  نعم، 
احلسينية  ال��دروس  بعض  ع��رشي  االثني 
من كربالء ولكّنه ال يكون حسينيًا ما دام مل 
يّتبع احلسني )عليه السالم( يف أعظم أهدافه 
عليه  وكذلك  العقائدي..  اإلصالح  وهو 
الشهداء  سيد  هنضة  يف  مليا  والتفكر  التدبر 
)عليه السالم( غري القابلة للقياس لفرادهتا 
النرص  حسابات  ظاهر  ع��ن  وخ��روج��ه��ا 
املؤمنني  من  مراعاهتا  واملطلوب  واخلسارة، 

يف الوضع الطبيعي.

ه��ذه ال��ل��وح��ة ال��ن��ادرة 
الرشيف  ال���راس  ملقام 
)عليه  احلسني  ل��إلم��ام 
القاهرة،  يف  ال��س��الم( 
الفرنس  الفنان  رسمها 
ليون  »ج��ان  املسترشق 
ال��ق��رن  يف  ج������ريوم« 
فرتة  يف  ع��رش  ال��ت��اس��ع 
ال��غ��زو ال��ف��رن��س ملرص 
بقيادة نابليون بونابرت، 
شأن  شأنه  الفنان  قام  و 

شتى  من  املحتلة  الدولة  لواقع  مستفيضة  بدراسة  مستعمر  اي 
واملشاهد  ال��رتاث  اجلوانب  تلك  ضمن  من  وك��ان  اجلوانب، 
الدينية والتارخيية كدور العبادة واملقامات الدينية وحتى االسواق 
واقع  لنقل  منه  سعيًا  يراها  التي  املشاهد  بتصوير  فبدأ  الشعبية، 
تلك البلدان لشعوب الغرب حسب رؤاه بغية اطالع االخر عىل 

الواقع الرشقي.
و تقسم اللوحة اىل أقسام طولية، منها يمثل رجال  يف حالة ابتهال 
ودعاء وثالثة اشخاص اخرين منهم من هو يتربك بالقرب واخرين 

ساجدين وقد ُرسم هؤالء بحرفية عالية.
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لوحة فنية من اعمال 
الفنان االملاين برونو 

ري�صرت �صنة 1915 ليوم 
عا�صوراء يف مرقد االمام 

احل�صني )عليه ال�صالم( يف 
كربالء يف العهد العثماين 




