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32 بمشاركة )120( بحثًا من داخل العراق وخارجه..
إقامة المؤتمر العلمي الدولي 

لزيارة األربعين المباركة

قبل اربعين سيد الشهداء

حبيب بن مظاهر األسدي )رض(..
شيخ األنصار وأيقونة اإلخالص للقضية 

الحسينية الخالدة
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

الكلمة الواعية 
بين عطاءات الدم والجهاد

المجرمون الذين داسوا جسد
 االمام الحسين المقدس

مخطوطات قديمة لصاحب كتاب »مقتل اإلمام 
الحسين«

تبصر النور بجهود مركز إحياء التراث الديني والثقافي

بعد اطالعه على الحاالت المرضية وتعدديتها في مستشفى 
وارث الدولية..

رئيس ديوان الوقف الشيعي يدعو مجلس النواب  الى رصد 
مبالغ كبيرة وتضمينها الموازنة القادمة

اجر زيارة اإلمام الحسين

ـِـما يرى  »ما ِمن أحٍد يوم القيامة إال وهو يتمنى أنه ِمن زّوار الحسين      ل
مّما ُيـصنع بزّوار الحسين      من كرامتهم على اهلل«

اإلمام جعفر الصادق          - كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - الصفحة 2٥٨



مدير التحرير  
علي الشاهر

 رئيس التحرير
حسين النعمة

هيأة التحرير 
حيدر عاشور 

ضياء االسدي

المراسلون 
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 

من أقصى جنوب القلب ومن حنايا الروِح إلى س������ّيد القلِب 
وحبيب������ه، زحَف������ت جم������وع المحّبي������ن إلحي������اء األربعينية 
الخال������دة، هذا الح������دث المليوني الذي أصب������ح فريدًا من 
نوعه واس������تثنائيًا وظاهرة لم تشهد البشرية مثلها على مّر 

التاريخ.
ربما يتبادر للبعض أن يسأل هذا السؤال: ماذا يفعل هؤالء؟
هؤالء تركوا كلَّ ش������يء خلفهم ويّمموا وجوههم صوب 
معشوقهم س������ّيد الشهداء )عليه الس������ام(، حاّثين الخطى 
ورافعي راي������ات العّز واإلباء، لتجدي������د العهد معه ونصرة 
قضيته اإللهية، إنه الوفاء لرسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 
ووصّيته العظيمة بالثقلين العظيمين )كتاب اهلل وعترتي 
أه������ل بيتي(، فرس������َم المحّبون الواله������ون أجمَل لوحة على 

امتداد طريق المسير صوب كرباء الشهادة.
المس������يرُة المليونية، التي صارْت أمرًا حتميًا، تفتُح مدن 
الضوِء والحب والس������ام أبوابه������ا الحتضانها، حملت معها 
أجمل معاني التقديس واإلخاص والوفاء والكرم، وهو ما 
عهدناه وس������نبقى من شيعة أمير المؤمنين )عليه السام(، 
إن������ه تقدي������س روح العدالة واإلصاح التي خ������رج من أجلها 
وضّحى س������ّيد الشهداء )عليه الس������ام( والوفاء لدمائه التي 
سالت على عرصات كرباء، والكرم باألرواح قبل أّي شيء 
آخر، فكان������ت األربعينية آية عظمى من آي������ات اهلل تعالى، 
والمحب������ون العاش������قون أنجمًا زاهرة في س������ماء الحس������ين 

الخالد..
فس������ِل اآلباَء كيف جادوا بأبنائهم والعاشقون بدمائهم يوَم 
ادلهّم الش������ُر على العراق والعراقيين فكان نصرًا حس������ينيًا 
عظيمًا.. َس������لُهْم عن ش������رع اهلل تعالى كيَف حفظوُه كما 

يحبُّ ويرضى..
فيا أّيتها الدروُب رّددي طاس������َم خطاهْم.. كي ال تمّس������ِك 

عثراُت السنيِن.. 
ُخطانا التي عْندها مائزْة ** وأرواُحنا قْرَب���������������ها فائزْة

الفوز العظيم
 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:

علي الشاهر

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي - سعيد رشيد زميزم

نهى عبد اهلل ل غيث الدباغ

همام المهدي - محمد الموسوي
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»ايلامر  السيِّد  العراق  يف  اجلديد  اإلندونييس  السفري  أشاد 
تعزيز  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  بتجربة  لوبس«  اي��وان 
تبذهلا  التي  الكبرية  اجلهود  وحجم  الشعوب  بني  التواصل 
كوادرها يف هذا املجال، جاء ذلك خالل زيارة وفد األمانة 
اإلندونيسية يف  السفارة  ملقر  املقدسة  للعتبة احلسينية  العامة 

العاصمة بغداد.. 
وبحسب ما رّصح به مسؤول الوفد الشيخ حسن املنصوري 
فإن الزيارة تأيت هبدف استدامة التواصل مع سفارة مجهورية 
العراق«، وأوضح »الدور الكبري الذي قدمته  إندونيسيا يف 
السلمي بني  التعايش  تعزيز سبل  العليا يف  الدينية  املرجعية 
للعتبة  العامة  األمانة  بذلته  وما  واملذاهب  األطياف  خمتلف 
هذا  يف  متنوعة  وأساليب  جهود  من  املقدسة  احلسينية 

اإلطار«.
وتقديره  بالغ شكره  اإلندونييس عن  السفري  عّب  من جهته 

للعتبة  الرشعي  للمتويل  اخلاص  الشكر  مقدمًا  الزيارة  هلذه 
التواصل  قيم  تعزيز  يف  الفعال  دوره  عىل  املقدسة  احلسينية 
الوقت  -يف  مّرحبًا  اإلندونيسيني  العلامء  وتكريمه  ودعوته 
ذاته- »باستدامة توثيق العالقات وتعزيز أطر التواصل عىل 
مجيع األصعدة واملستويات كام اشاد )لوبس( بجهود العتبة 

احلسينية يف التواصل بني الشعوب«.

املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  النسوي  االعالم  شعبة  أقامت 
مسابقة حفظ زيارة عاشوراء بدورهتا اخلامسة يف قاعة خاتم 

االنبياء يف الصحن احلسيني الرشيف.
الشعبة  مسؤولة  اجلليحاوي  ندى  رصحت  الشأن  هذا  ويف 
)عليه  الصادق  االم��ام  قول  من  »انطالقًا  قائلة:  املهندسة 
اقامت  أمرنا«،  أحيا  من  اهلل  رحم  أمرنا  »أحيوا  السالم(: 
من  الزيارة  هلذه  ملا  عاشوراء  زي��ارة  حفظ  مسابقة  الشعبة 
امل��رىض،  وشفاء  احل��وائ��ج  قضاء  يف  كثرية  وب��رك��ات  آث��ار 

السفر لألخوات  ومراعاة للظروف الصحية وجتشم معاناة 
املشاركات من خارج حمافظة كربالء تم فتح اكثر من عرشة 
النجف،  بابل،  )كربالء،  يف:  املسابقة  يف  للمشاركة  مراكز 
السليامنية(،  كركوك،  الكوت،  املثنى،  الديوانية،  بغداد، 
باإلضافة اىل جامعة الزهراء )عليها السالم(، وفيام استمرت 

املسابقة مدة اسبوع كامل، وشملت كافة الفئات العمرية«.
املشاركات  لعدد  االولية  »احلصيلة  اجلليحاوي:  وتابعت 
العراق،  املسابقة )1.500( مشاركة من داخل وخارج  يف 
حيث شهدت قاعة خاتم االنبياء مشاركة )430( مشاركة 
)ايران،  من   دولية  مشاركات  وكذلك  كربالء  حمافظة  من 

باكستان(«.
 )25( هو  للجوائز  املقرر  »العدد  اجلليحاوي  واضافت   
من  الكبري  للعدد  ونظرًا  كهربائية،  اجهزة  عن  عبارة  جائزة 
اكب عدد  ليشمل  اجلوائز  زيادة عدد  يتم  املشاركات سوف 
املسابقة  يف  كاملة  درج��ة  عىل  احلاصالت  االخ��وات  من 

وبحسب القرعة«.

سفير أكبر دولة إسالمية يشيد بجهود العتبة الحسينية 
في التواصل بين الشعوب

 حاشدة” للنساء في مسابقة لحفظ زيارة عاشوراء
ٌ

“مشاركة
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بغية املسامهة يف زيادة اخلزين الفكرّي واملعريّف لدى منتسبي العتبة 
احلسينية املقدسة وجعلهم أكثر فاعلّية، اختتمت وحدة املنتديات 
)الدين  البرشية سلسلة حمارضات  املوارد  الثقافية يف قسم تطوير 
ملتقى  أساتذة  )أحد  السعيدي  عيل  الشيخ  قّدمها  التي  واحلياة( 
العباسية املقدسة( ضمن نشاط املحارضة  العتبة  الثقايف يف  القمر 
احلسيني  الصحن  يف  األنبياء  خاتم  قاعة  عىل  األسبوعية  الفكرية 

املطهر.
املنتديات  السعدي )مدير  الدكتور مهدي  بنّي  ويف حديثه ملجلتنا 
عىل  امتدت  التي  الثالث  حمارضاتنا  »استهدفت  قائاًل:  الثقافية( 
مدار ثالثة أسابيع بواقع حمارضة أسبوعًيا أكثر من 600 منتسب 
يف العتبة احلسينية املقدسة ممن هم عىل احتكاك مبارش مع الزوار 
اخلارجي  الصحن  احلرم ورعاية  النظام ورعاية  أقسام حفظ  من 

واخلدمية اخلارجية واملخيم احلسيني«.
فيام أوضح الشيخ عيل السعيدي خالل سلسلة حمارضاته  حول 
عىل  والتأكيد  احلياتية  األم��ور  تنظيم  يف  وأمهيته  الدين  مفهوم 
وتعامالتنا  حياتنا  عىل  احلقيقية  الدين  نظرية  عكس  رضورة 

اليومية، ورضورة أن نمثل أخالق نبينا ونقتدي به.
وُيذكر أّن املحارضة الفكرية تعد من أبرز النشاطات التي يقيمها 
قسم تطوير املوارد البرشية كل يوم أثنني، ملنتسبي العتبة املقدسة، 

ويستضيف خالهلا نخبة من اخلطباء واملفكرين واألكاديميني..

اختتام سلسلة محاضرات “الدين 
والحياة” لمنتسبي العتبة الحسينية

املقدستني  والعباسية  احلسينية  للعتبتني  الريادية  املشاريع 
به  تقدم  بحث  عنوان  املحلية،  التنمية  دعم  يف  ودورمها 
الدبلوم  شهادة  لنيل  عون(  عبد  عيل  عبد  )معن  الطالب 
الكوفة،  جامعة  من  االسرتاتيجي  التخطيط  يف  العايل 
والبحث الذي حظي بتقدير )جيد جدا( يتقىص املشاريع 
التي سامهت بتحسني اجلانب االقتصادي وتوفري فرص 
وما  والديمومة  باالستمرارية  ومتيزها  للشباب،  العمل 
عىل  والصحي  التعليمي  اجلانب  يف  منعطٍف  من  احدثته 

مستوى البلد. 

السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  سفري  مستشفى  أجرى 
 ،17 اجلمعة  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابع  اجلراحي 
واحد  آن  يف  معقدة  جراحية  عمليات  ثالث  أيلول، 
تشمل )القص واإلرجاع والتجميل(، وفقًا ألخصائي 
لطفل  حكيم(  عيل  حسني  )الدكتور  والكسور  العظام 
يبلغ من العمر )4 أعوام( من أهايل قضاء اهلندية رشق 
خلع  من  يعاين  كان  ال��ذي  املقدسة،  كربالء  حمافظة 

والدي يف مفصل الورك باإلضافة لتشوه يف القدمني.

حضور أكاديمي إلنجازات 
العتبتين المقدستين

ه وخلع والدي
ّ

انقاذ طفل من تشو
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة

مواقف مشرفة في تاريخ 
العراق الحديث..

المرجعية الدينية العليا في خطابها للعراقيين:
القادمة  فالمرحلة  الله  على  وتوّكلوا  المسؤولية  تحّملوا 

مرهونة بمشاركتكم »الواعية« في االنتخابات..

يف خطاب وا�شح و�شريح اكدت املرجعية الدينية العليا يف العديد من البيانات ال�شادرة وخطب اجلمعة على ل�شان ممثليها ال�شيد احمد 
ال�شايف وال�شيخ عبد املهدي الكربالئي على اأهمية امل�شاركة الواعية والفعالة يف النتخابات النيابية لأن من خاللها يحدد م�شتقبل البلد 

م�شتقبلنا نحن بل وم�شتقبل اولدنا واحفادنا ومن ل ي�شارك فاإمنا مينح الآخرين فر�شة ان يقرروا م�شتقبله بدل ً عنه..
واكدت املرجعية الدينية العليا باإنها ترى ان م�شلحة العراقيني حا�شرًا وم�شتقبال ً امنا هي يف ان يختاروا من ميثلهم يف جمل�س النواب 

ا�شتنادًا اىل قناعاتهم ال�شخ�شية ل اتكال ً على قناعاتها..
اذ تطرق ال�شيخ الكربالئي يف اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة 4/جمادي الخرة/1435هـ املوافق 2014/4/4م بهذه اخل�شو�س بقوله:

أهيا االخوة واالخوات ..
يف  ذكرنا  وقد  النيابية  االنتخابات  موعد  من  فشيئًا  شيئًا  نقرتب 
هذه  ويف  بشأهنا،  العليا  الدينية  املرجعية  موقف  سابقة  خطب 
اخلطبة نؤكد وفق توجيهات مكتب سامحة السيد – دام ظله- يف 

النجف االرشف عىل عّدة نقاط :
النقطة االوىل : ان انتخابات جملس النواب حتظى بأمهّية بالغة يف 
رسم مستقبل البلد، مستقبلنا نحن ومستقبل اوالدنا واحفادنا، 
النواب  جملس  من  تنبثق  اّنام  التنفيذية(  السلطة  )أي  واحلكومة 
وهذا املجلس يشّكل ايضًا السلطة الترشيعية يف البلد )أي سلطة 
الرقابة عىل  يف  دوره  اىل  باإلضافة  والقرارات(  القوانني  اصدار 
اّنام  االنتخابات  يف  يشارك  ال  فمن   ، احلكومية  املؤسسات  أداء 
وهذا  اوالده  ومستقبل  مستقبله  رسم  يف  لغريه  الفرصة  يعطي 

خطأ ال ينبغي ألي مواطن ان يقع فيه.
العراق  احلبيب  بلدنا  ان  ُينكر  احدًا  اّن  نظّن  ال   : الثانية  النقطة 
يشهده  ما  نالحظ  األمنية  الناحية  فمن  صعبة،  اوضاعًا  يعيش 
دامية  وتفجريات  مسلحة  اشتباكات  من  املناطق  من  العديد 
واعامل عنف تذهب ضحيتها املئات من االبرياء وغريهم، ويف 
حاالت كثرية تكون للعنف اجلاري صبغة طائفية خطرية هتّدد 

النسيج الوطني هلذا البلد، ومن الناحية السياسية نجد اّن مواقف 
القوى السياسية متباعدة كثريًا عىل خلفيات إثنية وطائفية وغري 
ذلك، واملهاترات بينهم متأل وسائل االعالم ، واالحتقان السائد 
يمنع من االستقرار السيايس يف البلد، ومن الناحية االقتصادية 
نالحظ انه بالرغم من توفر موارد مالية كبرية للعراق من عوائد 
بيع النفط اال انه ال توجد خطط تنموية حقيقية تنهض باالقتصاد 
وتوفر جلميع املواطنني حياة كريمة، فهناك املاليني ممن يعيشون 
حتت خط الفقر، والنشاط الزراعي والصناعي يف ادنى املستويات 

منذ عقود من الزمن.
واما من ناحية استرشاء الفساد املايل واالداري فحّدث وال حرج 

حتى ُعّد العراق من الدول األكثر فسادًا يف العامل.
يف ظل هذه االوضاع فهناك حاجة ماّسة اىل التغيري نحو األفضل 
وهو ال يتحقق بأيدينا نحن املواطنني فإذا مل ُنرد التغيري او مل نعمل 
له بصورة صحيحة فإّنه لن يتحّقق وكام قال اهلل تعاىل : )ال يغرّي 

اهلل ما بقوم ٍ حّتى يغرّيوا ما بأنفسهم(.
مرارًا  اعلنت  التي  العليا  الدينية  املرجعية  اّن   : الثالثة  النقطة 
االنتخابات  يف  املشاركة  القوائم  من  اّيًا  تدعم  لن  اهنا  وتكرارًا 
املتعددة،  االنتخابية  التجارب  من  سنوات  عرش  بعد  انه  ترى 
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فإنه يفرتض باملواطنني ان يشاركوا يف االنتخابات مشاركة واعية 
ُتبنى عىل حسن االختيار، فال يكفي أصل املشاركة بل من املهم ان 
العليا للشعب  يتم اختيار الصالح الكفوء احلريص عىل املصالح 
ابنائه،  النبيلة واستقراره وأمنه ورفاه  العراقي احلريص عىل قيمه 
ال  سبيلها  يف  للتضحية  ومستعد  الشعب  مصلحة  يف  يفكر  الذي 
الذي يفكر يف مصلحة نفسه ومجاعته وكيف يستثمر كريس النيابة 
او الوزارة يف سبيل االستحواذ عىل املزيد من املزايا واملخّصصات 
املالية واملقاوالت التجارية واحلقوق التقاعدية غري املنطقية وما اىل 

ذلك مما يعرفه اجلميع.
اهيا املواطنون 

الكبرية  واإلعالنات  الرّنانة  واخلطب  الّباقة  الوعود  تغّرنكم  ال 
املساعدات  من  القليل  وال  والساحات  ال��ش��وارع  متأل  التي 
االنتخابات،  قبيل  تقديمها  يف  البعض  يسعى  التي  واخلدمات 
وحرصه  وكفاءته  نزاهته  من  وحّققوا  املرّشح  مايض  عن  ابحثوا 
عىل العراق والعراقيني قبل ان تصوتوا له، واذا كان نائبًا يف جملس 
النواب او عضوًا يف احلكومة او يف جملس املحافظة او مسؤوالً  يف 
أّي موقع ٍ رسميٍّ آخر فتحّققوا ان كان قد عمل بواجباته الوظيفية 
بتفان ٍ واخالص ٍ ومل يبحث عن مصالح شخصية وما ماثلها قبل 
ان متنحوا اصواتكم له ، دعوا الوجوه التي مل جتلب اخلري هلذا البلد 
واستبدلوها بأشخاص آخرين تتحققون من كفاءهتم وصالحهم 

وحرقة قلوهبم عىل هذا الشعب املظلوم.
ان  خالهلا  يمكنكم  االنتخابات  موعد  اىل  معقولة  فرصة  هناك 

تصلوا اىل املرشح الصالح الكفوء.

فاستعينوا  يتيرس  مل  وان  بأنفسكم  عليه  تتعرفوا  ان  ح��اول��وا 
كثريًا  هتتموا  ال  عليه،  للتعرف  والتجربة  واحلكمة  العقل  بأهل 
اهتموا  ونحوها،  والفئوية  واملناطقية  العشائرية  باالنتامءات 
بالرشوط االساسية التي جيب توفرها يف عضو جملس النواب ، ان 
يكون كفوًء هلذه املهمة، ان يكون نزهيًا ال يضعف امام االغراءات 
العليا  املصالح  عن  الدفاع  يف  جيبن  ال  شجاعًا  يكون  ان  املادية، 

للشعب العراقي.
أهّيا االحبة :

ان  بأنفسهم،  ما  يغرّيوا  حّتى   ٍ بقوم  ما  اهلل  يغرّي  ال  واك��ّرر  اعود 
كنتم تريدون ان تتغرّي احوالكم نحو األفضل فإّن اخلطوة االوىل 
االنتخابات  يف  الواعية  املشاركة  هي  السبيل  هذا  يف  واألساسية 
لُيسدد  به  واستعينوا  اهلل  عىل  وتوّكلوا  املسؤولية  حتّملوا   ، النيابية 

خطاكم فانه ويّل السداد.

روا 
ّ
ى يغي

ّ
ر الله ما بقوم ٍ حت

ّ
اعود واكّرر ال يغي

ر 
ّ
ما بأنفسهم، ان كنتم تريدون ان تتغي

احوالكم نحو األفضل فإّن الخطوة االولى 

واألساسية في هذا السبيل هي المشاركة 

لوا 
ّ

الواعية في االنتخابات النيابية ، تحم

لوا على الله واستعينوا به 
ّ
المسؤولية وتوك

 السداد.
ّ
سدد خطاكم فانه ولي

ُ
لي



يف حني بنينّ ال�شيد احمد ال�شايف بخطبة اجلمعة بتاريخ 25/جمادي 
الآخرة/1435هـ املوافق 2014/4/25م حول النتخابات ما يلي:
سأحتدث حول االنتخابات املقبلة يف االيام القليلة القادمة..

مّر  وقد  النواب  جملس  انتخابات  موعد  اىل  قليلة  ايام  امامنا 
الدينية  املرجعية  موقف  توضيح  املاضية  االسابيع  خطب  يف 
العليا بشأن هذه االنتخابات، وبالرغم من ذلك كله ال تنقطع 
ودعايات  شائعات  ظل  يف  موقفها  عن  املواطنني  تساؤالت 
متضادة يف الساحة وللتأكيد عىل ما ذكرناه سابقًا نذكر االن عدة 

نقاط :
النقطة االوىل : 

ان املشاركة يف االنتخابات امر بالغ االمهية ألن من خالهلا حيدد 
مستقبل البلد مستقبلنا نحن بل ومستقبل اوالدنا واحفادنا ومن 
بدال  مستقبله  يقرروا  ان  فرصة  اآلخرين  يمنح  فإنام  يشارك  ال 
 ً ونساء   ً االنتخابات رجاال  فشاركوا يف  فادح  وهذا خطأ  عنه   ً
املشاركة  من  اوالده��م  يمنعوا  ال  ان  االباء  وعىل  وشبانا  شيبًا 
وعىل االزواج ان ال يمنعوا نسائهم عنها فللجميع حق املشاركة 

وحرية االختيار.
النقطة الثانية :

ان بلدنا العراق يعيش ظروفًا صعبة ويواجه حتديات كبرية وال 
سيام يف امللف االمني وامللف اخلدمي وملف مكافحة الفساد... 
اجلميع  فعىل  األفضل  نحو  للتغيري  عظيمة  فرصة  واالنتخابات 
ان يستغلوا هذه الفرصة بالصورة الصحيحة من خالل اختيار 
قائمة صاحلة متتلك رؤية متكاملة إلدارة البلد خالل السنوات 
والنزاهة  بالكفاءة  يتصفون  مرشحني  وانتخاب  اآلتية  االربع 
واالخالص واحلرص عىل مصلحة العراق والعراقيني دون من 
االمتيازات  من  الشخصية  ومصاحلهم  ملذاهتم  عىل  حيرصون 

املالية وغريها.
النقطة الثالثة :

ليس للمرجعية الدينية العليا موقف معلن وآخر يتم االحياء به 
لبعض الناس.. موقفها واحد واضح ال لبس فيه فهي ال حتدد 
بأنفسهم  يتحملوا  ان  منهم  تريد  هي  ينتخبون،  من  للمواطنني 
ذاك  تنتخبوا  انتخبوا هذا وال  تقول هلم  املسؤولية، هي ال  هذه 
وغريه  الصالح  بني  تساوي  ألهنا  ليس  ذل��ك..  تفعل  ال  هي 

مصلحة  ان  ترى  ألهنا  بل  الرشعية  مسؤوليتها  من  تتنصل  وال 
يمثلهم  ان خيتاروا من  انام هي يف   ً العراقيني حارضًا ومستقبال 
يف جملس النواب استنادًا اىل قناعاهتم الشخصية ال اتكاال ً عىل 

قناعاهتا..
وربام اهيا االخوة كام برزت هذه االسئلة وربام يقول البعض انه 
والقوائم،  املرشحني  من  بأي  قناعة  يكّونوا  ان  عليهم  يصعب 
ليست سهلة ولكن  املهمة  )نعم(  األعزة  األحبة  ونقول هلؤالء 

البد من السعي ألدائها بالصورة املمكنة.
اخواين األعزاء هذا متام ما عندنا ونحن نقرتب من االنتخابات 

خطوة بعد خطوة..
نسأل اهلل تعاىل ان حيمي مجيع االخوة الناخبني ويف عني الوقت 
نشدد برضورة ان يكون لألجهزة االمنية موقف حارض يف محاية 

املراكز االنتخابية..
هذا مجلة ما نقول وبيننا وبني االنتخابات ان شاء اهلل تعاىل ايام 
هذه  جيعل  ان  القدير  العيل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نسأل   .. قليلة 
االنتخابات مفتاح خري وبركة للعراقيني مجيعًا انه سميع جميب 

وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني..

المرجعية الدينية العليا ال تحدد 
للمواطنين من ينتخبون، هي تريد 
منهم ان يتحملوا بأنفسهم هذه 

المسؤولية، ليس ألنها تساوي 
بين الصالح وغيره وال تتنصل من 

مسؤوليتها الشرعية بل ألنها 
 
ً
ترى ان مصلحة العراقيين حاضرا

ومستقبال ً انما هي في ان يختاروا 
من يمثلهم في مجلس النواب 

 الى قناعاتهم الشخصية ال 
ً
استنادا

اتكاال ً على قناعاتها..
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والثاين: وهو ما له ماّدة عىل قسمني:
البئر  ماء  عليه  صدق  إن  وهذا  طبيعّية،  ماّدته  تكون  ما   .1
أو املاء اجلاري مل  ينجس بمالقاة النجاسة وإن كان أقّل من 
الكّر، إاّل إذا تغرّي عىل النهج الذي سبق بيانه، من غري فرق 
يف املاء اجلاري بني ماء األهنار والعيون، وإن مل  يصدق عليه 
أحد العنوانني - كالراكد النابع عىل وجه األرض - تنّجس 
بمالقاة النجاسة إذا كان قلياًل ما مل جيِر ولو بعالٍج بحيث 

يصدق عليه املاء اجلاري.
2. ما ال تكون ماّدته طبيعّية كامء احلاّمم، وسيأيت بيان حكمه 

يف املسألة )51(.
ماّدة  وجود  )اجل��اري(  عنوان  صدق  يف  يعتب   :38 مسألة 
اجلملة  يف  ولو  والدوام  بعالٍج،  ولو  واجلريان  له،  طبيعّية 
بل  باملاّدة  اّتصاله  فيه  يعتب  وال  السنة،  فصول  كبعض 
االستمداد الفعيّل منها، وال ينافيه االنفصال الطبيعّي كام لو 
فإّنه يكفي ذلك يف  املاّدة من فوق ترتّشح وتتقاطر،  كانت 

عاصمّيته.
مسألة 39: ليس الراكد املّتصل باجلاري يف حكم اجلاري يف 
املّتصل  واملتنّجس، فاحلوض  النجس  تنّجسه بمالقاة  عدم 
من  أقّل  املجموع  كان  إذا  باملالقاة  ينجس  بساقية  بالنهر 

الكّر، وكذا أطراف النهر فيام ال يعّد جزءًا منه عرفًا.
اآلخر  بعضه  دون  اجلاري  املاء  بعض  تغرّي  إذا  مسألة 40: 
فالطرف السابق عىل موضع التغرّي ال ينجس باملالقاة وإن 

كان قلياًل، والطرف اآلخر حكمه حكم الراكد إن تغرّي متام 
قطر ذلك البعض، وإاّل فاملتنّجس هو املقدار املتغرّي فقط.

مسألة 41: إذا شّك يف ماء جاٍر أّن له ماّدة طبيعّية أم ال وكان 
قلياًل، حيكم بنجاسته باملالقاة ما مل يكن مسبوقًا بوجودها.

مالقاة  بمجّرد  ينجس  ال  معتصم  املطر  ماء   :42 مسألة 
عىل  الثالثة  أوصافه  أحد  يتغرّي  مل   ما  عليه  نزل  إذا  النجس 
النهج املتقّدم، وكذا لو نزل أّواًل عىل ما يعّد ممّرًا له عرفًا - 
ولو ألجل الشّدة والتتابع - كورق الشجر ونحوه، وأّما إذا 
نزل عىل ما ال يعّد ممّرًا فاستقّر عليه أو نزا منه ُثمَّ وقع عىل 

النجس كان حمكومًا بالنجاسة.
فإن  قلياًل  وكان  مكان  املطر يف  ماء  اجتمع  إذا   :43 مسألة 
انقطع  وإن  كالكثري،  معتصم  فهو  املطر،  عليه  يتقاطر  كان 

عنه التقاطر كان بحكم القليل.
بمقدار  املطر  ماء  معه  امتزج  إذا  املتنّجس  املاء   :44 مسألة 
معتّد به - ال مثل القطرة أو القطرات - طهر، وكذا ظرفه 
إذا مل يكن من األواين وإاّل فال يطهر إاّل بالغسل ثالثًا عىل 

األحوط لزومًا.
يصدق  أن  املطر  ماء  حكم  جريان  يف  يعتب   :45 مسألة 
النازل من السامء )ماء مطر( وإن كان الواقع عىل  أّن  عرفًا 
املتنّجس قطرات منه، وأّما إذا كان جمموع ما نزل من السامء 

قطرات قليلة فال يشمله حكم ماء املطر .

املاء املطلق 3-2-2
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بمشاركة وحضور شخصيات أكاديمية عراقية وباحثين عرب وأجانب، وللسنة الخامسة 

عل���ى التوال���ي وتح���ت ش���عار “الزيارة األربعينية جس���د الحي���اة وقلبه االس���رة وعقله 

الشباب”، أقام مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة على 

قاعة خاتم االنبياء في الصحن الحس���يني الش���ريف، مؤتمره العلمي الدولي الخاص 

بزي���ارة االربعين المبارك���ة بالتعاون مع كلية الصفوة الجامع���ة والمجلس االكاديمي 

 الش���باب عل���ى مقاومة الغزو الفكري 
ِّ

العلم���ي لزيارة االربعين المليونية، بهدف حث

والثقافي المنحرف ومواجهته.

بمشاركة )120( بحثاً من داخل العراق وخارجه..

إقامة المؤتمر العلمي الدولي 
لزيارة األربعين المباركة 
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االمري  عبد  االستاذ  حتدث  املؤمتر  أهداف  وعن 
للدراسات  كربالء  مركز  مدير  القرييش  عزيز 
اخلامسة  بدورته  اقيم  املؤمتر  »ان  والبحوث: 
وجدت  ان  بعد  الشباب  رشحي��ة  واستهدف 
الرشحية  هذه  كون  له  رضورة  العلمية  اللجنة 
ما  ممنهج,  وثقايف  فكري  لغزو  تتعرض  املهمة 
دعاها اىل ان تقوم بإعداد موضوعات وبحوث 
ملواجهة ذلك الفكر, وألن هنضة االمام احلسني 
فضيلة  لكل  معريف  ث��راء  هي  السالم(  )عليه 
احلميدة  والسجايا  واالخالق  للمكارم  وجممع 
الفاضلة، لذا جاءت ردًا عىل تلك االنحرافات 
املشاركة  البحوث  خالل  من  اخلاطئة  الفكرية 
التي بلغت )120( بحثًا تم قبول )80( منها«. 

منها  بحثا   )35( »وك��ان  القرييش:  وأض��اف 
)فرنسا,  مقدمتها:  يف  اجنبية  دول  من  لباحثني 
مرص,  )تونس,  عربية:   ودول  سويرسا(  املانيا، 
خمتلف  من  باحثني  عن  فضاًل  السعودية(  لبنان, 
املركز  ادارة  حرصت  كام  العراقية,  اجلامعات 
وبدعم مبارش من قبل سامحة الشيخ عبد املهدي 
للعتبة  الرشعي  املتويل  ع��زه(  )دام  الكربالئي 
احلسينية املقدسة  عىل ان تشكل جملسا اكاديميا 
يضم )14( جامعة خاصة هلذا املؤمتر قد حظي 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  بدعم 
وامللحقية  الفرنسية  السفارة  قبل  من  وتعاون 
يف  الفرنسيني  الباحثني  استنهاض  يف  الثقافية 
ميداين  وبشكل  اهلام  املوضوع  هذا  عن  الكتابة 

عبد االمير عزيز القريشي

المؤتمر اقيم في دورته الخامسة بدعم وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي وتعاون السفارة الفرنسية 

والملحقية الثقافية لدعوة الباحثين الفرنسيين للكتابة 
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دعم  اىل  اضافة  امليدانية,  الدراسات  طريق  عن 
يف  االيرانية  االسالمية  اجلمهورية  قنصلية 
كبري  بشكل  االخرى سامهت  التي هي  كربالء 
االيرانيني وكذلك كلية  الباحثني  استنهاض  يف 
الصفوة اجلامعة ومعهد الرشق األدنى الفرنيس, 

ومنظمة قرطبة السويرسية«.
يف  الرتاث  الئحة  عىل  االربعني  زيارة  تسجيل 

اليونسكو
مشريًا بالقول: »اننا وبفضل اهلل سبحانه وتعاىل 
الرتاث  الئحة  عىل  الزيارة  تسجيل  يف  نجحنا 
ان  طموحنا  ونحن  اليونسكو  يف  امل��ادي  غري 
نقطة  ابعد  اىل  وأعالمها  االربعني  بزيارة  نصل 
والتعريف بنهضة االمام احلسني )عليه السالم( 
النهضة  هذه  وماهية  كيفية  عىل  العامل  ليتعرف 

املباركة«.

يف سياق متصل حتدث االستاذ الدكتور رياض 
اجلمييل رئيس اهليأة االستشارية يف مركز كربالء 
العلمية  اللجنة  وعضو  والبحوث  للدراسات 
للمؤمتر: »زيارة االربعني مل تنل ما يناسبها من 
حيث  الكتابات،  وم��ن  والتمحيص  البحث 
املختلفة،  ابعادها  دراس��ة  عاتقنا  عىل  أخذنا 
وثقافية  حضارية  اب��ع��ادا  حتمل  اهن��ا  السيام 
وتسليط  دولية,  وفكرية  واقتصادية  واجتامعية 
املشاركة  يف  ودورهم  الشباب  فئة  عىل  الضوء 
هلذه الزيارة الكبرية جاء ألننا نعتقد ان الشباب 
والغطاء  اخليمة  هلم  ومتثل  فيها  فاعل  دور  هلم 
ظل  يف  والثقايف  الفكري  املستوى  عىل  احلامي 

تزايد اهلجامت الثقافية واالعالم املضاد«. 
البحوث  عناوين  »اشتملت  اجلمييل:  وأضاف 
زيارة  يف  ودوره��ا  )االرسة  حم��اور:  سبعة  عىل 

الدكتور رياض الجميلي
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الياس حليم الهاشم

االرب��ع��ني, وال��ش��ب��اب ودوره���م يف زي��ارة 
االربعني  زيارة  يف  ودورها  واملرأة  االربعني, 
تصب  التي  االخ��رى  املحاور  بقية  وهكذا 
الفئة  وهذه  الشباب  دور  بحث  يف  جمملها 

املثقفة والواعية يف هذه الزيارة«. 
من جهته حتدث الباحث الدكتور امحد راسم 
)ميقات  بعنوان  بحثًا  »القيت  قائاًل:  النفيس 
التامم ومتام امليقات(، املواقيت االربعينية ملاذا 
االربعينية؟ ملاذا الرقم 40؟ ما دالالته؟ هل 
االمر مرتبط بمصادفة ام انُه مرتبط بمواقيت 
ربط  وحتول،  ونضج  انضاج  وعملية  ومتام 
بني السامء واالرض اىل آخر هذه املعاين التي 
ان هنتم ونعتني هبا, وان احلدث  ينبغي علينا 
)عليه  احلسني  االم���ام  بأربعينية  املرتبط 
االرض  بني  بالعالقة  يتعلق  حدث  السالم( 

والسامء واخلالق واملخلوقني.
باحث  اهل��اش��م  حليم  إل��ي��اس  حت��دث  فيام 
املرة االوىل  لبنان: »هذه  وشاعر وكاتب من 
ان  يل  كبري  ورشف  العراق  اىل  فيها  آيت  التي 
احلسني  االم��ام  الشهداء  سيد  بزيارة  اتبك 
السالم(  )عليهم  طالب  ايب  بن  عيل  وابيه 
الزيارة،  جد اهلاشميني واشكر اهلل عىل هذه 
يتطلع  الذي  املؤمتر  كذلك ملشاركتي يف هذا 
تربية  اىل  وهي���دف  والعائلة  الشباب  اىل 
)عليه  احلسني  االم��ام  منهج  عىل  االجيال 
السالم  هو  االس��الم  الن  وحبه  ال��س��الم( 
مدرسة  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  واالم���ام 
وهو  واالنسانية  واالخ��الق  واملنهج  الفكر 
تعلمنا  وثورة  املعلمني  واقدس  جامعة  اكب 

منها كيف نحافظ عىل كرامتنا«.
جملة االحرار اال�سبوعية
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رئيس ديوان الوقف الشيعي يدعو مجلس النواب  
الى رصد مبالغ كبيرة وتضمينها الموازنة القادمة

بعد اطالعه على الحاالت المرضية وتعدديتها 

في مستشفى وارث الدولية..

ل���م تتوان العتبات المقدس���ة في العراق عن تقديم مختل���ف الخدمات للمواطنين العراقيين في كل 
وقت، فكما هي مراكز عبادية وتزيد من ارتباط العبد برّبه فهي مراكز اش���عاع في مختلف المجاالت، 
وم���ن هن���ا عمل ديوان الوقف الش���يعي في الع���راق على دعم مش���اريع العتبات المقدس���ة بكافة 
الصعد، ومنها العتبة الحس���ينية المقدس���ة الس���يما في قطاع الصحة الداعم لوزارة الصحة العراقية، 
وبهدف االطالع على المش���اريع الريادية للعتبة الحس���ينية جاءت زيارة الدكتور حيدر حس���ن الش���مري 
رئيس ديوان الوقف الش���يعي الى مؤسس���ة وارث الدولية لعالج االورام ورافقه في الجولة الدكتور 
س���تار الس���اعدي رئيس هيأة الصحة في العتبة الحس���ينية المقدسة، واطلع الشمري على المصابين 

باألورام في المستشفى الذين وفدوا طلبا للعالج من المحافظات العراقية.
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وخالل جولته اطلع الدكتور حيدر حسن الشمري عىل اخلدمات 
من  البلد  يف  موجود  بام  قياسًا  املتطورة  الطبية  واالجهزة  املقدمة 
مؤسسات تعمل يف نفس هذه اخلدمة، وأكد أن حجم املستشفى 
االجهزة  مع حداثة  تقدمه من خدمات  وما  االستيعابية  وسعتها 
ُتبرش  حقيقة  املقدسة  احلسينية  العتبة  وفرهتا  التي  ومواصفاهتا 
باخلري الوفري، فهكذا مستشفيات ُمكلفة وحتتاج اىل كلف تشغيلية 
االهتامم  تستحق  التي  الكبى  املشاريع  من  وهي  عملها،  إلدامة 

وإدامة العمل فيها هو األهم.
هذا  يف  اشواطا  نقطع  ان  ممكن  اليوم  »نحن  الشمري  وتابع 
الكثري من املرىض ولكن مع عدم توفري االموال  املشفى ونعالج 
حيتم  لذا  معني،  حد  اىل  املستشفى  ستتوقف  املشفى  هذا  لتشغيل 
يف  لتستمر  املستشفى  هلذه  التشغيلية  املبالغ  توفري  الواجب  علينا 
دعم  الواجب  ومن  املقدمة،  اخلدمات  ونوعية  وبجودة  عملها، 

هذا املشفى«.
ونوه الشمري عن استقبال املستشفى للمرىض من كل حمافظات 
العراق ومن خمتلف العروق والقوميات والطوائف فشعار العتبة 

االنسانية،  خلدمة  العمل  احلسينية 
وحتدث قائال: »هذا عامل اضايف يدعو 
وُأحدد  املختصة  ال��وزارات  يف  املعنية  اجلهات 
منها وزارة املالية والتخطيط يف دعم هذا املستشفى ومن 
هذه  رصد  يف  املعنية  واللجان  العراقي  النواب  جملس  ذلك  بعد 
مع  ومثيالهتا،  املستشفى  لدعم  العامة  املوازنة  وتضمينها  املبالغ 
تضمني هذه املبالغ بأن تكون امواال ثابتة يف املوازنة جُتدد سنويًا 

إلدامة العمل«.
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  والتقدير  بالشكر  الشمري  وتقدم 
الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد  املقدسة ومتوليها الرشعي سامحة 
ومتوليها  العباسية  للعتبة  العامة  األمانة  شكر  كام  ع��زه(  )دام 
املتواصل  دعمهام  عىل  عزه(  )دام  الصايف  امحد  السيد  الرشعي 
حياة  وانقاذ  عالج  يف  يصب  الذي  والصحي  الطبي  وجهدمها 

املرىض«.
واجلدير بالذكر ان مؤسسة وارث الدولية لعالج االورام هي من 
املشاريع الصحية االوىل ليس يف العراق وانام يف الرشق االوسط 
من حيث التقنيات العالجية احلديثة املستخدمة يف عالج مرىض 

الرسطان.
اليه  توصلت  ما  اخر  وفق  الطبية  االجهزة  بأحدث  وجهزت 
تكنولوجيا االجهزة واملعدات الطبية احلديثة ومن ارقى املناشئ 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  وسعت  املجال،  هذا  يف  العاملية 
املقدسة وبارشاف مبارش من سامحة املتويل الرشعي )دام عزه( هلا 
اىل انجاز املرشوع وبالفعل حتقق احللم واصبح حقيقة من خالل 
قيام قسم املشاريع االسرتاتيجية وهو احد اقسام العتبة احلسينية 

املقدسة باالرشاف واملتابعة عىل انجاز هذا الرصح العظيم. 
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بحضور باحثين وأساتذة اآلثار والتراث..    

العتبة الحسينية تعقد اجتماعًا لتوثيق 

اعتداءات )داعش( على المواقع األثرية 

برعاية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ )عبد المهدي الكربالئي( 
المباني  لتوثيق   

ً
موسعا  

ً
اجتماعا كربالء  مدينة  وسط  الشهداء  سيد  مجمع  شهد 

والمواقع االثرية التي دمرتها القاعدة اإلرهابية )داعش( في عموم المحافظات 
العراقية خالل غزوها التكفيري، وذلك من أجل توثيقها لألجيال القادمة واعتمادها  

كوثيقة عمل للباحثين وأساتذة االختصاص بالتراث واآلثار محليا وعربيا وعالميا. 

التحضريية  اللجنة  رئيس  الكرعاوي(  )عيل  الشيخ  وقال 
جلنة  »دعت  اإلرهابية:  )داع��ش(  قاعدة  جرائم  ملوسوعة 
اىل  اإلرهابية(  –داعش-  قاعدة  جرائم  توثيق  )موسوعة 
اجتامع موسع لفريق العمل اآلثاري ملحور اآلثار والرتاث 
تتناول عدة  ان  التي أخذت عىل عاتقها  اللجنة  التي أعدته 
حماور منها: املحور اخلبي واملحور اآلثاري واملحور النفيس 
والفكري وحمور توثيق املعتمدة عىل  الشهود العيان، مشريا 
إىل أن اللجنة وضعت حتضرياهتا إلعداد هذا املوسوعة منذ 
أكثر من عام، وبدأت عملها من حمافظة املوصل وفد أكملت 
ما يقارب اكثر من )90%( من حمافظة املوصل كتوثيق من 
اجلانب اخلبي واآلثاري، منوهًا إىل ان اللجنة حاليا بصدد 

متقدمة.  مراحل  إىل  وصلت  حيث  النفيس  اجلانب  توثيق 
اجلرائم  كل  بتغطية  تقوم  سوف  املوسوعة  هذه  إن  مؤكدا  
التي ارتكبتها قاعدة )داعش( التكفريية يف عموم العراق«.  
املرتبطة باآلثار  العديد من االمور  وتابع الكرعاوي: هناك 
التي  اجلرائم  عمل  توثيق  هي  الفريق  ومهمة  وال��رتاث 
بكتابة  نقوم  وسوف  واالثار  التارخيية  املعامل  بحق  ارتكبت 
قيام  التي حلقت هبا واسباب  املعامل واالرضار  وتدوين كل 
او  عقائدي  بسبب  تكون  قد  املعامل  هذه  بتدمري  )داع��ش( 
يستمر  وسوف  تارخيية  بجذور  مرتبطة  اسباب  او  فكري 
عمل هذه املوسوعة يف توثيق االعامل التي ارتكبتها قاعدة 
)داعش( اإلرهابية، موضحًا، ان اهلدف من إقامة املوسوعة 

الشيخ علي الكرعاوي

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

16

ي 
سين

حل�
ء ا

طا
ع

ال



علي عبيد شلغم

عليه  لتطلع  تدمري  من  اإلره��اب  به  قام  ملا  التوثيق  هو 
األجيال القادمة ويكون وثيقة ومصدر عمل للباحثني عام 

ارتكبته هذه القاعدة اإلرهابية«.
وحماور  أبعادا   اخذ  االجتامع  »ان  إىل  القرعاوي،  وأشار 
متعددة بالتعاون مع فرق متعددة للموسوعة بعضهم من 
والكوفة  وسامراء  والقادسية  وتكريت  املوصل  جامعة 
اللجنة  ان  حديثه  وتابع  املقدسة،  كربالء  ومدينة  وبغداد 
بالعمل  اختصا  وانتقاء  عالية  بحرفية  اليات عملها  وضع 
كل  اشهر  مخسة  قبل  اللجنة   هيأة  بعد  املحاور  مجيع  يف 
املستلزمات املطلوبة، وما زال العمل مستمرا، واملوسوعة 

سرتى النور قريبا«. 
من جهته أكد األستاذ )عيل عبيد شلغم( مدير اهليئة العامة 
لألثار والرتاث: »البد من توثيق هذه اجلرائم التي ارتكبتها 
قاعة )داعش( اإلرهابية ألهنا متثل تراثا حضاريا  وإنساين 

اوحقبة تارخيية من تاريخ العراق، وذلك من اجل إيصال 
وللعامل  القادمة  لألجيال  إنساين  الال  الدمار  هذا  صور 

امجع«.
كبري  اهتامم  لدهيا  املقدسة  احلسينية  »العتبة  ان  إىل  وأشار، 
التي  املناطق  يف  الرتاثية  واملباين  األثرية  املواقع  بتوثيق 
ترضرت من قبل هذه القاعدة اإلرهابية، منوها اىل ان ما 
اهتامم  من  الرشعي  متوليها  برعاية  املقدسة  العتبة  تسجله 
اهتامما  سيشكل  نوعها  من  الفريدة  املوسوعة  هلذه  ودعم 
إىل من سعى  واألث��ار واإلش��ارة  ال��رتاث  وطنيا يف حفظ 

لتدمريه هي نقطة ضوء حتسب لرجال العتبة األوفياء«. 
أول  عقدت  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  بالذكر  واجلدير 
مؤمتر لتوثيق اعتداءات )داعش( عىل اآلثار العراقية سنة 
واكاديميني  وأساتذة  الرشعي  املتويل  وبحضور   2017

واختصاص يف اآلثار والرتاث. 

 ما تسجله العتبة المقدسة برعاية متوليها الشرعي 

من اهتمام ودعم لهذه الموسوعة الفريدة من 

نوعها سيشكل اهتماما وطنيا في حفظ التراث 

واألثار واإلشارة إلى من سعى لتدميره هي نقطة 

ضوء تحسب لرجال العتبة األوفياء..
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أكثر من )500 ألف( مخطوطة ورقية وإلكترونية 

وما يزيد على )133( اصداراً مطبوعاً..

البي��ت  اه��ل  ت��راث  بتحقي��ق  متخص��ص  َمَجَم��ٌع 
»االحرار« تواكب أخباره منذ تأسيسه  

جهود مكثفة وكبيرة يبذلها مجمع االمام الحسين )عليه السالم( العلمي لتحقيق تراث اهل البيت 
)عليهم السالم( التابع للعتبة الحسينية المقدسة بحث في الكنوز العلمية واخراجها بحلة جديدة.. 
 المحقق والتحقيق، 

ّ
ة مي���زات تهم

ّ
 من مراكز تحقيق التراث، إذ يمتاز بعد

ً
 مهم���ا

ً
 مركزا

ُ
���ع

َ
م

َ
ج

َ
 الم

ّ
���د

َ
ع

ُ
وي

د المحققين بم���ا يحتاجونه من نفائ���س المخطوطات وبما يعينهم عل���ى تذليل الصعاب 
ّ

فه���و ي���زو
 ش���ملهم ويس���تقبل نتاجاته���م، اضافة الى فتح باب العمل المش���ترك 

ّ
ف���ي ذلك الس���بيل، كما يلم

 الكثير من المحققي���ن الحوزويين 
ُ

���ع
َ

م
َ

ج
َ

م���ع المؤسس���ات العلمي���ة والمحققين، وقد اس���تقطب الم
واالكاديميي���ن ف���ي داخ���ل العراق وخارج���ه، ونتجت  عن ذل���ك مجموعة كبيرة م���ن الكتب المحققة 
حول تراث اهل البيت )عليهم السالم(، وكانت كل هذه االنجازات بفضل رعاية وتوجيهات المتولي 
الشرعي سماحة العالمة الشيخ عبد المهدي الكربالئي )دام عزه( واهتمامه الكبير باحياء تراث اهل 

البيت )عليهم السالم(.
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مشتاق صالح المظفر

جاهزا  عنوانا  و)39(  مطبوعا  اص��دارا   )133( للمجمع 
يف  املحققني  اىل  إعطاؤها  تم  خطية  نسخة  و)83(  للطباعة 
املجمع  ادارة  فيه  كشفت  الذي  الوقت  يف  العناوين..  شتى 
ملجلة )االح��رار( عن مجعه ألكثر من )500ال��ف( خمطوطة 
املزيد  وملعرفة  واملؤلفات،  الكتب  لنوادر  والكرتونية  ورقية 
املظفر(  صالح  )مشتاق  االستاذ  بمديره  التقينا  املَجمع  عن 

ُالذي أوضح ما يأيت.
ع

َ
م

َ
ج

َ
تأسيس الم

البنني )عليها السالم( االداري  بناية جممع ام  املََجَمُع يف  يقع 
وفق  عاملة  وح��دات  مخس  عىل  وحيتوي  كربالء  حمافظة  يف 
مهامها.. ونظرًا لألعداد اهلائلة من ُنسخ تراثنا اخلطي الذي 
نمرُّ نحن  احلفظ،  متتالية وهو يف خزانات  قرون  مرت عليه 
اآلن هبذه الفرتة الذهبية، فمن هذا املنطلق أّكد علينا سامحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( يف حتقيق الكثري من 
برتاث  وتعريفهم  ثقافيًا  املجتمع  توعية  ألجل  النسخ  هذه 
املََجَمع  هذا  تأسيس  فكرة  لدينا  فانبثقت  األع��الم،  علامئنا 
ألجل التوسع يف حتقيق الرتاث، وذلك يف 2014/6/18م، 
العلمية،  األوساط  يف  والعاملي  العلمي  جماله  املََجَمُع  واخذ 
وقد مجع شمل املحققني واصبحت اصداراته تزداد يومًا بعد 

يوم.
أهداف المجمع

اىل  املحّققة  الكتب  ونوادر  األفكار  أبكار  إخراج  اىل  هيدف 
وَرْفد  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  فكر  لنرش  النور،  عامل 

املكتبة اإلسالمية بعيون املصادر، ويسعى اىل تسليط الضوء 
بشكل مكثف عىل املنهج احلسيني وما ُالِّف حول كربالء أو 
ُالِّف يف كربالء من العلامء عىل مّر القرون، كام حترص إدارة 
واملحققني  التحقيقية  املؤسسات  بني  التعاون  عىل  املَجمع 
يف  متوازنة  منهجّية  وانتهاج  األفكار  تالقح  وعىل  الفضالء، 

مسار التحقيق.
نشاطات المجمع

لتثقيف  التحقيقية  الدورات  إقامة  عىل  املجمع  إدارة  حترص 
املََجَمُع اىل اآلن  أقام  العلمي، وقد  الرصيد  املحققني وزيادة 
املحققني  ثلة من  بروز  ثامرها  مخس دورات حتقيقية كان من 

يف شتى املجاالت.
ومن  التحقيق،  جمال  يف  التخصصية  املؤمترات  عقد  كذلك 
عام  كّل  يف  يعقد  الذي  اخلطي(  الرتاث  حتقيق  )مؤمتر  ذلك 
بمناسبة والدة السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم(، إضافة 
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الثقايف  العمل  لتطوير  العلمية  املراكز  الزيارات مع  تبادل  اىل 
االكاديمية  واجلامعات  املحققني  مع  والتواصل  املشرتك، 
واملنهجية  التحقيقية  واخلبات  االفكار  لتبادل  واملؤسسات 

وخصوصًا يف جمال املخطوطات.
المؤتمرات

أقام املجمع مؤمترات كثرية كان اخرها مؤمتر ايب طالب )عليه 
السالم( أما ما سبقه من مؤمترات فمنها: املؤمتر األول الذي 
عقد يف عام 2014، وكان أول مؤمتر عقده املجمع وقت كان 
الفكرية وذلك يف 2014/4/11م،   الشؤون  اىل قسم  تابعًا 
ومجع شمل املحققني ألول مرة يف تأريخ العتبات املقدسة يف 
وقد  السالم(،  )عليه  احلسني  اهلل  عبد  أيب  صحن  يف  العراق 
تقديرًا هلم  ثمينة  املحققني هبدايا  املتويل الرشعي  كّرم سامحة 
)عليهم  البيت  أهل  تراث  كبري يف حتقيق  قّدموه من جهد  ملا 
السالم(، وتشجيعًا ملا سيقدمونه مستقبال وكان املؤمتر حيمل 

شعار )حتقيق الرتاث اخلطي(.
الرتاث  )حتقيق  شعار  حتت   2015 عام  يف  عقد  مؤمتر  ثاين 
التحقيقية،  نتاجاهتم  واستالم  املحققني  جلمع  ُعقد  اخلطي(: 
املََجَمُع مع الكثري منهم عقودا  حول حتقيق بعض  وقد أبرم 
املخطوطات وعندما أكملوا عملهم أقمنا املؤمتر لتكريمهم، 

وما زلنا معهم متواصلني يف حتقيق الرتاث.

أما املؤمتر الثالث فكان يف عام 2017: ُخصص إلحياء ذكرى 
ونشطت  كربالء  يف  عمره  أواخر  سكن  احللة  علامء  من  عامل 
وبستانه،  منزله  يف  ودف��ن  وت��ويف  العلمية  احل��وزة  بوجوده 
فأصبح منزله حوزة من حوزات كربالء يرتادها طلبة العلوم 
االسالمية، وهو العالمة الشيخ امحد بن حممد بن فهد احليل 
ما  املؤمتر ألجل حتقيق مجيع  هذا  وُعقد  املتوىف سنة 841ه�، 
وتوزيعها عىل  اخلطية  النسخ  وتّم مجع  فهد،  ابن  الشيخ  ألفه 
وثالثة  جزءًا  عرش  أربعة  يف  املوسوعة  فأصبحت  املحققني 
ثم  أيام،  املؤمتر ثالثة  البحوث واملقاالت، واستمر  أجزاء يف 

وّزعت الدروع واهلدايا يف اليوم األخري.
بتحقيق  اخلاص   2017 عام  يف  الرابع  املؤمتر  املجمع  وأقام 
املخطوطات وإحياء تراث البرصة املخطوط: بدعوة من كلية 
اآلداب يف جامعة البرصة حول مشاركة املََجَمع يف إقامة مؤمتر 
املخطوط،  البرصة  تراث  وإحياء  املخطوطات  حتقيق  حول 
حلضور  وكان  واحد  ليوم  الكلية  قاعة  يف  املشاركة  فتمت 
الكلية  هذه  يف  درس��وا  جّلهم  عريقة  اكاديمية  شخصيات 
وتوّزعوا بعدها يف حمافظات العراق، وقد عرضنا اصدارات 
املؤمتر  ختام  ويف  الكثري،  إعجاب  ونالت  خالله  من  املجمع 

وزعت الدروع واهلدايا.
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الندوات
كام اقام املجمع ندوات كثرية جاء بعضها بطلب وتنسيق مع 
جامعة  يف  القرآنية  الدراسات  كلية  منها  اكاديمية  مؤسسات 
بابل حول اقامة ندوة حتت عنوان )حتقيق املخطوطات وأثره 
بتاريخ 2018/4/8م،  يف نرش الرتاث االسالمي( وأقيمت 
الكلية  يف  املحققني  بعض  مع  التفاهم  هو  الندوة  نتائج  ومن 

حول حتقيق املخطوطات التي ختص علوم القرآن الكريم.
كذلك ندوة أقامها املجمع يف قاعة خاتم االنبياء يف الصحن 
احلسيني الرشيف حتت عنوان: )أثر حتقيق املخطوط يف االرتقاء 
الفكري للمجتمع( وقد حرضها مجع من االساتذة واملشايخ 
هذه  ضمن  من  وكان  املخطوطات،  حتقيق  يف  شاركوا  الذين 
الندوة رفع الستار عن ثامنية عرش عنوانًا تم حتقيقها وطباعتها 
من قبل املجمع، وقد كرم األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة 
املزيد  وحتقيق  اجلهود  لبذل  هلم  حتفيزًا  بدروع  الرتاث  حمققي 
املجمع  اصدارات  عن  الستارة  رفعت  كام  املخطوطات،  من 

اجلديدة ونالت إعجاب الكثري من احلارضين.
فيام اقام املجمع ايضا ندوة يف قاعة خاتم االنبياء يف الصحن 
حمفوظ  عيل  حسني  )الدكتور  عنوان  حتت  الرشيف  احلسيني 
من  مجع  حرضها  وقد  ال��رتاث(  خدمة  يف  عراقيًا  انموذجًا 

املخطوطات،  حتقيق  يف  شاركوا  الذين  واملشايخ  االساتذة 
وكان من ضمن هذه الندوة رفع الستار عن ثامنية عرش إصدارًا 
تم حتقيقها وطباعتها من قبل املجمع، وقد كرم سامحة املتويل 
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
دام عزه عددًا من االساتذة واملحققني بالدروع حتفيزًا هلم لبذل 
اجلهود يف خدمة الرتاث، وقد رفعت الستارة عن اصدارات 

املجمع اجلديدة ونالت اعجاب الكثري من احلارضين.
املخطوطات  ندوة علمية عن حتقيق  أقمنا  عىل صعيد متصل 
بالتعاون مع كلية الرتبية يف جامعة ميسان، وتم ايضًا عرض 

اصدارات املجمع يف معرض كلية الرتبية.
الدورات

إقامة  هي  املجمع  عاتق  عىل  امللقاة  الوظائف  منطلق  من 
الدورات لتعليم حتقيق املخطوطات وقد اقمنا مخس دورات 
دورتان يف كربالء وثالث دورات يف النجف االرشف، وقد 
خصصنا دورة واحدة لطلبة العلوم يف حوزة النجف االرشف.
شارع  يف  املجمع  بناية  يف  كانتا  والثانية  االوىل  ال��دورة   -1

السدرة.
آل  مؤسسة  بناية  يف  االرشف  النجف  يف  الثالثة  ال��دورة   -2

البيت عليهم السالم يف منطقة احلنانة.
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العلوي  الصحن  يف  الغروية  املدرسة  يف  الرابعة  الدورة   -3
الرشيف.

امري  )مكتبة  االميني  العالمة  مكتبة  يف  اخلامسة  الدورة   -4
املؤمنني )عليه السالم((.

ع
َ

م
َ

ج
َ

فروع الم
السالم(  املعصومة )عليها  فاطمة  أوهلا مركز  فروع  للمجمع 
توسيع  ألجل  املركز  هذا  ُأسس  وقد  املقدسة،  قم  مدينة  يف 
العمل التحقيقي واالستفادة من الكفاءات العلمية املتواجدة 

يف مجهورية ايران االسالمية من العراقيني وغريهم.
كتب  حتقيق  يف  التخصص  يف  تتلخص  مهام  اليه  وأوك��ل 
احلوزة  طلبة  عىل  واالعتامد  األبرار  لعلامئنا  وااُلصول  الفقه 
املجمع،  إص��دارات  طباعة  ومتابعة  املهمة،  هذه  يف  العلمية 
العلمية  احلوزات  لدى  واملجمع  العتبة  بنشاطات  والتعريف 
اصدارات  توزيع  كذلك  العلمية،  املجاميع  ولدى  والعلامء 
الثقافية،  واملؤسسات  العلامء  اىل  لإلهداء  املخصصة  املجمع 
ومتابعة  عام،  كل  يف  املجمع  يقيمها  التي  املؤمترات  ومتابعة 
اىل  إضافة  والباحثني،  املحققني  مع  والبحوث  الكتب  حتقيق 
للحضور  واالكاديمية  احلوزوية  العلمية  الشخصيات  دعوة 
اخلطية  امل��ص��ورات  رشاء  ومتابعة  املجمع،  م��ؤمت��رات  يف 
إعطائها  ألجل  املجمع  حيتاجها  التي  اخلطية  املكتبات  من 

للمحققني.
من مراكز املجمع مركز االمام الرضا )عليه السالم( يف مدينة 
مشهد املقدسة، والذي ُاسس ألجل توسيع العمل التحقيقي 
واالستفادة من الكفاءات العراقية املتواجدة يف مجهورية ايران 
العقائد  يف  ختصصه  يف  تتلخص  مهام  وللمركز  االسالمية، 
الفضيلة  أصحاب  عىل  معتمدًا  واالدب  والفقه  والتاريخ 
وخبات املحققني، والتعريف بنشاطات العتبة واملجمع لدى 
العلامء واملراكز الثقافية، وتوزيع اصدارات املجمع املخصصة 
رشاء  ومتابعة  الثقافية،  واملؤسسات  العلامء  اىل  لإلهداء 
مدينة  يف  املتواجدة  اخلطية  املكتبات  من  اخلطية  املصورات 
يتبناها  التي  املؤمترات  اعامل  بعض  ومتابعة  املقدسة،  مشهد 

املجمع، كدعوة الشخصيات العلمية وغريها.
اصدارات عديدة

النحو  عىل  منها  ثالثة  نستعرض  اص��دارات  عدة  للمجمع 
التايل:

املوسوي  جمتبى  السيد  للمؤلف  احلسنية،  اخلصائص   �1
عام 2015م،  الوفاة: معارص، ومتت طباعته  الغيوري، سنة 
االمام  حياة  بدراسة  الكتاب  هذا  وخيتص  سرية،  املوضوع: 
اجلنة،  اه��ل  شباب  وسيد  السالم(  )عليه  عيل  بن  احلسن 
وما  وكرمه  وعفوه  وحلمه  وعباداته   ومناقبه  فضائله  وذكر 
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ايدي  عىل  الظلم  من  عليه  جرى 
مع  ودواعيه  الصلح  وعوامل  املنافقني، 

حمتسبا،  مظلوما  قتل  ان  اىل  اهلل(  )لعنه  معاوية 
عىل  تشتمل  وخ��امت��ة  فصول  ارب��ع��ة  ع��ىل  ويشتمل 

)عليه  االم��ام  ووصية  السالم(  )عليه  االم��ام  استشهاد 
السالم( عند شهادته.

2� ديوان احلافظ، للمؤلف رجب البيس احليل، سنة الوفاة: 
حتقيق   ، اهلجريني  والتاسع  الثامن  القرنني  اعالم  من  وهو 
الكتاب  طباعة  ومتت  عوض،  الرسول  عبد  حيدر  االستاذ 
عام 2015م، املوضوع: شعر، ويتضمن هذا الكتاب قصائد 
شعرية للعامل الفقيه، واالديب املحدث الشاعر الشيخ البيس 
)رضوان اهلل عليه( تبلغ ابياته )614( بيتا يف مدح ورثاء اهل 
البيت )عليهم السالم( فيه مقدمة للكتاب حاوية عىل ترمجة 
للناظم وذكر ملؤلفاته واغراضه الشعرية مع ذكر البحور التي 
نظم فيها، وهو مرتب حسب االحرف ) أ � ب � ت( للقافية 
الشعرية، كام ذكر يف اخر الديوان اشعاره التي قاهلا باللهجة 

العامية.
للمؤلف  السالم(،  املؤمنني )عليه  امري  املعقبون من ولد   �3
الوفاة:  سنة  العبيديل،  امل��دين  احلسن  بن  حييى  احلسني  ايب 
الطبع 2015م،  277 ه�، حتقيق فارس حسون كريم، سنة 
املؤمنني  امري  ذرية  عىل  حيتوي  والكتاب  انساب،  املوضوع: 
عيل بن ايب طالب )عليه السالم( التي عاشت واعقبت خلفا 
بدءا من ذرية االمام احلسن املجتبى )عليه السالم( وختاما  

اوالد  بأعقاب  بعد ذلك  ثم  السالم(  )عليه  الكاظم  باالمام 
االئمة )عليهم السالم( ثم يذكر من قتل منهم بكربالء ومن 

قتل منهم بالسم وحيتوي الكتاب عىل 142 صفحة.
شهادة تأريخية

اشاد سامحة السيد حممد رضا السيستاين نجل املرجع الديني 
االعىل اية اهلل العظمى سامحة السيد عيل احلسيني السيستاين 
عام  بشكل  املجمع  عىل  للقائمني  الكبري  بالدور  ظله«  »دام 
من خالل هذا الكتاب الذي اصدره يف الثامن عرش من شهر 

شوال لعام 1439 ه�، وجاء فيه:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يبذهلا االخوة  التي  الكبرية  باجلهود  ان اشيد  اال  )ال يسعني 
العلمي  السالم«  »عليه  احلسني  االمام  )جممع  يف  االفاضل 
لتحقيق تراث اهل البيت »عليهم السالم«( يف خدمة العلم 
يمنحهم  ان  القدير  العيل  املوىل  سائال  الدينية،  الثقافة  ونرش 
االجر  هلم  ويضاعف  املضامر  ه��ذا  يف  التوفيق  من  مزيدا 

والثواب(.
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بون وعلماء اآلثار في البحث عن الدرر والتحف النفيسة، فهناك مؤرخون 
ّ

 المنق
ُ

مثلما يجهد ويوِلع

هم وشغلهم الشاغل التنقيب في المخطوطات واالهتمام بها ومعاملتها على 
ّ

قون هم
ّ

ومحق

أنها كنز من الكنوز البشرية.

وفي العتبة الحسينية المقدسة، أصبح الشغل الشاغل لدى مركز إحياء التراث الثقافي والديني، 

 مادة خام أولية 
ّ
ه���و االهتمام بالمخطوطات الدينية والتراثية التي تركها لنا علماؤنا األجالء، وتعد

لالشتغال عليها واكتشاف كنوزها.

مخطوطات قديمة لصاحب كتاب »مقتل اإلمام الحسين«

تبصر  النور  بجهود مركز  إحياء  التراث  الديني  والثقافي
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وجاءت للمركز فكرة مجع خمطوطات السيد عبد الرزاق 
عبد  السيد  )موسوعة  ب�  سّميت  موسوعة  ضمن  املقّرم، 
الرزاق املقرم املطبوعة(، بعد استحصال املوافقة من نجله.

وُيعّد السيد املقّرم أحد علامء النجف االرشف البارزين، 
والذي ُعرف بتشدده يف حمبة أهل البيت )عليهم السالم(، 
من  الكثري  حيرضها  ك��ان  التي  التعزية  جمالس  وإق��ام��ة 
الشخصيات الدينية وعىل رأسهم اإلمام السيد أبو القاسم 

اخلوئي )قّدس رسه الرشيف(.
ويف هذا الصدد، حتّدث مدير مركز إحياء الرتاث الثقايف 
قائاًل:  عباس  خضري  إحسان  املقدسة،  بالعتبة  والديني 

للسّيد  املطبوع  الرتاث  نجمع  أن  يف  فكرة  لدينا  »تكونت 
احلسني  اإلمام  مقتل  كتاب  صاحب  املقّرم  ال��رزاق  عبد 
)عليه السالم(، وقد تم بحمد اهلل بعد البحث عن الكتب 
أن  واي��ران،  العراق  مكتبات  يف  املقرم  للسّيد  املطبوعة 
نجمعها ضمن موسوعة تتكون من عرشة جملدات بعنوان 

)موسوعة السّيد عبد الرزاق املقرم املطبوعة(«. 
كاظم  السيد  الفقيد  نجل  مع  التواصل  »بعد  وأض��اف، 
اهلل(  )رمحه  والده  وآثار  مطبوعات  مجع  أجل  من  املقّرم 
املوسوعة  طبع  وتم  املوافقة  جاءت  واحدة،  موسوعة  يف 

بشكل كامل«.

إحسان خضير عباس
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ولفت عباس إىل أن »املركز أجرى زيارة لنجل السّيد املقّرم، 
تعاىل  اهلل  )رض��وان  والده  آثار  عن  معه  احلديث  بعد  وتبنّي 
مضيفًا  مطبوعة«،  غري  له  أخرى  خمطوطات  هناك  أن  عليه( 

بأن »الفرحة غمرت قلوبنا بمجّرد معرفتنا بذلك«.
املخطوطات  هذه  بطباعة  تّكفل  »املركز  إن  القول:  وتابع 
برتاث  واملهتّمني  والباحثني  القراء  أمام  النور  إىل  وإخراجها 

السيد املقّرم«.
ال� )36  يقارب  املقّرم ما  السيد  وأضاف، »تسّلمنا من نجل 
خمطوطة( بعناوين خمتلفة، وهي تظهر ألول مّرة وعكفنا عىل 

االهتامم هبا وطباعتها«.
املركز  لدى  تكّونت   املخطوطات  مجع  »بعد  حديثه،  وتابع 
بمناسبة  اهلل(  )رمحه  املقرم  بالسيد  خاص  مؤمتر  إقامة  فكرة 

حمرم   17( ل�  توافق  التي  لوفاته  اخلمسني  السنوية  الذكرى 
عبد  )السيد  عنوان  حتت  املؤمتر  اقامة  تم  وبالفعل   ،)1941
الرزاق املقرم منهاجُه وآثارُه العلمية(، وقد تناول عدة حماور 
منها )السرية الشخصية، منهجه يف الكتابة، الفقهي، التارخيي، 
يف  املشاركة  البحوث  بلغت  وقد  باللغة(،  اخلاص  املحور 
املؤمتر اكثر من )52( بحثًا، جاء االختيار واملوافقة عىل )38( 
وايران  سوريا  من  دولية  مشاركات  املؤمتر  شهد  وقد  منها، 
داخل  من  املحلية  البحوث  اىل  اضافة  والبحرين  ولبنان 

اجلامعات العراقية«. 
عن  الستار  إزاح��ة  تم  املؤمتر  انتهاء  »بعد  أنه  عباس  وبني 
جمّلدًا،   )37( جملداهتا  بلغت  والتي  املقرم  السيد  موسوعة 
وبعد طباعة املجلدات واالعالن عن املوسوعة بشكل كامل 
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خمطوطات  هناك  ان  نكتشف  الثانية  وللمرة  املؤمتر  خالل 
التي تم احلصول عليها وطبعها، وقد بلغت )8(  اخرى غري 

جملدات  بعناوين خمتلفة«.
وأشار أيضًا إىل أن »املركز سعى إىل إقامة سلسلة من الندوات 
تعريف  اجل  من  املؤمتر  انعقاد  قبل  املقّرم  بالسّيد  التعريفية 
وبفضل  واجلليلة،  املهمة  الشخصية  هبذه  والباحثني  القراء 
اهلل وبتوجيهات سديدة من قبل سامحة املتويل الرشعي للعتبة 
احلسينية عملنا عىل طبع هذه املخطوطات ومجعها يف موسوعة 
كاملة، وسنتوجه اىل طباعة ما تبقى من املخطوطات اخلاصة 
لتكون  املطبوعات  ضمن  درجها  عىل  والعمل  املقرم  بالسيد 
جملدًا   )45( اىل  املجلدات  عدد  وليصل  للموسوعة،  مكملة 

مطبوعًا«.
جتدر اإلشارة اىل أن الفقيد املقّرم هو )السيد عبد الرزاق بن حممد 

بن عباس بن حسن بن قاسم املقرم املوسوي الدغاري )نسبة 
اىل منطقة سكناهم يف منطقة الدغارة بمحافظة الديوانية(، ولد 
يف مدينة النجف األرشف سنة 1316 هجرية واملوافق 1894 
ميالدية، وقد لقب باملقّرم نسبة اىل جده )رمحه اهلل( الذي كان 
مقعدًا، وتربى بني أحضان جده ألّمه وهو السيد حسني العامل 
املتوىف سنة 1334، ورشع يف العلوم وهو يف ريعان شباب عىل 
الشيخ حممد  )العالمة  العرص ومنهم  العلامء يف ذلك  كبار  يد 
جواد البالغي، املريزا حممد حسني النائيني النجفي، والشيخ 
حممد حسني االصفهاين، الشيخ ضياء الدين العراقي، اإلمام 
السيد أبو احلسن االصفهاين، العالمة احلجة الشيخ حممد رضا 
آل كاشف الغطاء، اإلمام السيد حمسن احلكيم، العامل الشيخ 

حسني احليل النجفي، اإلمام السيد أبو القاسم اخلوئي(.
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ل 
ّ

ر: “ليس معنى انتظار المصلح المنقذ المهدي )عج
ّ

من بيِن ما قاله العالمة الشيخ محمد رضا المظف

 المسلمون مكتوفي األيدي فيما يعود إلى الحق من دينهم، وما 
َ

الله تعالى فرجه الشريف( أن يقف

 
ٌ

ف
ّ
 مكل

ً
أبدا المسلم  المنكر بل  والنهي عن  بالمعروف  بأحكامه، واألمر  يجب عليهم من نصرته، واألخذ 

 لمعرفتها”.
َ
 عليه السعي

ٌ
نزَل من األحكام الشرعية وواجب

ُ
بالعمل بما أ

 )
ّ
ر النجفي

ّ
 الشيخ )محمد رضا بن محمد عبد الله المظف

ّ
 العظيمة التي تركها لنا العالمة الفذ

ُ
هذه الوصية

كيف نرى تطبيقها في حياتنا المعاصرة، هل عمل المسلمون بها وهم ينتظرون ظهور المولى األعظم، 

وا مكتوفي األيدي بعيدين كل البعِد عن مسؤولياتهم اتجاه دينهم وأبناء مجتمعهم؟!
َ

أم وقف

”
ً

 خالدة
َ

 منك
ً
 روحا

ُ
رب

ُ
“اليأكل الت

ر 
ّ

د محمد رضا المظف
ّ
الشيخ المجد

االحرار: علي الشاهر

)قدس سره(
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ماذا يعني األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

احلسني  اإلمام  ثورة  يف  نجُد  اخلالدة،  احلسينية  السرية  يف 
)عليه السالم( تطبيقًا حرفيًا هلذا املعنى، فهي أواًل وأخريًا 
فريضة إهلية كبى، أوجبها الدين اإلسالمي املقّدس عىل 
الفرائض  لباقي  ومرتكزًا  أساسًا  تشّكل  بل  مسلم،  كل 
الدينّية، وبصفته وسيلة ناجعة إلصالح الفرد واملجتمع، 
هو  عليه(  وسالمه  اهلل  )صلوات  ثورته  من  اهلدف  فكان 
حتقيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ألّن هذا املبدأ  - 
كام يقول العلامء والباحثون - ضامن لبقاء اإلسالم، ينعدُم 
عمل  من  خري  املظفر  شيخنا  فكان  بانعداِمه،  اإلس��الم 
إسهامة  وساهَم  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  عىل 

حقيقية يف إصالح املجتمع.
ترويج الدين وتطبيق الشريعة

القرن  منذ  احلوزوي  نشاطها  بدأ  نجفية،  علمية  عائلة  يف 
جدهم  إىل  نسبة  باملظفرية  ُوعرفت  اهلجرّي  عرش  الثاين 
حممد  الشيخ  العالمة  ولِد  أمحد،  بن  مظفر  الشيخ  األعىل 
رضا املظّفر بتاريخ )5 شعبان األغر 1322 ه�(، تويّف أبوه 
قبل مخسة أشهر من  املظفر  اهلل  الشيخ حممد عبد  العالمة 
والدته، فتكفله أخوه األكب عبد النبي املظفر )ت � 1337 
حممد  الشيخ  اآلخر  أخوه  تكُفله  أخيه،  وفاة  وبعد  ه�(، 
الظروف  له  هتّيأت  وقد  ه�(،   1375  � )ت  املظفر  حسن 
اهلل  )رضوان  وأجدادهم  آبائه  خطوات  ليخطو  السانحة 

الدراسة  إىل  اهلل(  )رمح��ه  ان��رصف  حيث  عليهم(،  تعاىل 
الدينية يف حوزة النجف األرشف وهو ال يزال يف سّن ال� 
العربية  اللغة  علوم  بدراسة  مشواره  وابتدأ  عامًا(،   13(
من النحو والرصف والبالغة، وخالل هذه املرحلة درس 
عند الشيخ طه احلويزي، ثم انتقل بعد ذلك لدراسة الفقه 
العلمية،  احل��وزة  يف  العالية  ال��دروس  وحظر  واألص��ول 
ومن أهّم األساتذة الذين حظر دروسهم: )املريزا حسني 
النائيني، والشيخ ضياء الدين العراقي، واملريزا عبد اهلادي 
الشريازي، والشيخ حممد حسني األصفهاين، والسيد عيل 
القايض الطباطبائي، واإلمام السيد حمسن احلكيم( )أعىل 

اهلل مقامهم الرشيف(.
وكام وقفنا عليِه من معلومات مهّمة عن حياة هذا الرجل 
البيت  أهل  ثقافة  الدين ونرش  لرتويج  الذي سّخر حياته 
لألعامل  وذلك  باملجّدد؛  ُع��ِرف  فقد  السالم(،  )عليهم 
الدينية،  الدراسات  مستوى  عىل  هبا  قام  التي  التجديدية 

والقضايا االجتامعية والثقافية.
الذين  الدينية  العلوم  طلبة  من  الكثري  سامحته  رّبى  كام 
وإسهاماته  التجديدي  لفكره  امتدادًا  بعد  فيام  أصبحوا 
التي  املؤلفات  من  العديد  عن  فضاًل  الكبرية،  املعرفية 
والبعض  السهل،  واألسلوب  اجلديد  بالطرح  أمتازت 
منها إىل اآلن ُيدرس يف احلوزة العلمية، مثل كتايب )أصول 

الفقه، واملنطق(.

رّبى سماحته الكثير من طلبة العلوم 

الدينية الذين أصبحوا فيما بعد 

 لفكره التجديدي وإسهاماته 
ً
امتدادا

 عن العديد 
ً
المعرفية الكبيرة، فضال

من المؤلفات التي أمتازت بالطرح 

الجديد واألسلوب السهل، والبعض 

درس في الحوزة 
ُ
منها إلى اآلن ي

العلمية...
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ومل ُيعرف )رضوان اهلل تعاىل عليه( باسم أو صفة )املجّدد( 
إال بعد تقديمه للخدمات العلمية والثقافية واإلجتامعية، 
النرش  منتدى  ومجعية  وجمّددًا،  مصلحًا  املظّفر  ُعرَف  فقد 
مجعية  وهي  اإلصالحية،  أعامله  عىل  الشواهد  إح��دى 
علمية ثقافية أسسها املظفر سنة )1353 ه�( وهدفت إىل 
خالل  من  اإلجتامعي  واإلصالح  اإلسالمية  الثقافة  نرش 

النرش والتأليف وتأسيس املدارس اإلبتدائية والثانوية.
وثانوية  ابتدائية  مدارس  تأسيس  اهلل(  )رمحه  أعامله  فمن 
احلكومية،  امل��دارس  جنب  إىل  األكاديمية  للدراسات 
النرش،  منتدى  مدارس  اسم  حتمل  املدارس  هذه  وكانت 

وهتتم بنرش العلوم الدينية باإلضافة إىل العلوم احلديثة.
املدارس،  نجاح هذه  بعد  التي جاءت  األكب  اخلطوة  أما 
تأسيسه ل� )كلية الفقه( يف مدينة النجف األرشف، وذلك 
سنة )1376 ه� � 1987 م(، وتم االعرتاف هبا رسميًا سنة 

)1958 م( باعتبارها كلية تابعة للجامعة املستنرصية. 
الفقه وأصول  الفقه، تقديم دروٍس يف  ومن مميزات كلية 

القرآن،  وتفسري  واملنطق،  والفلسفة،  واإلهليات،  الفقه 
اإلجتامع،  وعلم  النفس،  وعلم  اللغة  وعلم  اللغة  وفقِه 
املظّفر  الشيخ  وأصبَح  وغريها،  العربية،  اللغة  وعلوم 
وأصول  للفلسفة  تدريسه  إىل  مضافًا  الفقه  لكلية  عميدًا 
الفقه يف الكلية والتي استمّرت بعطائها حتى بعد وفاته يف 

)16 رمضان املبارك 1383 ه� � 1964(.
لكن ما حدَث وبسبب السياسة الرعناء التي اختذها النظام 
املباد وهجمته الرشسة ضد رجال الدين العظام، فقد تّم 
املباركة،  الشعبانية  االنتفاضة  رشارة  اندالع  بعد  إغالقها 
وتصبح  افتتاحها  لُيعاد   )2003( سنة  إىل  مقفلة  وبقيْت 

ضمن الرصوح العلمية جلامعة الكوفة.
ك�«املنطق«  كثرية،  مؤلفاٍت  املظفر  للعالمة  وأن  كام 
املناهج  من  وُتعدُّ  اإلمامية«  و«العقائد  الفقه«  و«أصول 
)قّدس  ولعه  جانب  إىل  الرشيفة  احل��وزات  يف  املعتمدة 
فيام  والفلسفة،  والعروض  والفلك  بالرياضيات  رسه( 
الغزيرة  مؤلفاته  بجمع  املقّدسة  العباسية  العتبة  قامت 

س سره( في النجف األشرف
ّ
ر )قد

ّ
جانب من مراسيم تشييع جثمان الشيخ المظف
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عنوان  حتت  ونرشهتا  أجزاء(   10( من  مكونة  موسوعة  يف 
ال  أن  دون  املظفر«،  رضا  حممد  الشيخ  العالمة  »موسوعة 
ديوانًا  لنا  وهَب  حيث  الشعرية،  الرجل  هذا  قرحية  ننسى 

شعريًا زاخرًا باجلامل.
اإلصالح ثم اإلصالح

يقول األديب والصحفي العراقي املرحوم جعفر اخللييل، يف 
ل من التفت  حديثه عن الشيخ املظفر: إن »الشيخ املظفر أوَّ
إىل وجوب إجياد حركة جتديدية يف طريقة البحث واالستقراء 
واالستقصاء عن طريق التأليف واملبادرة إىل إحياء املؤلفات 
العرص،  مع  يتامشى  بقالب  عليها  والتعليق  ونرشها  اخلطية 
وقد رّسه أن وجد له مؤّيدين، وكان معظمهم أكب منه سنًا، 
والسيد  احليّل،  احلسني  عبد  كالشيخ  بالدرس،  عهدًا  وأقدم 
وأخيه  احلجامي،  ج��واد  حممد  والشيخ  العلوم،  بحر  عيل 

الشيخ حممد حسني املظفر«.
آثاٌر باقية

من مؤلفاته )رضوان اهلل تعاىل عليه(:

1- كتاب عقائد اإلمامية، ويعد من بواّكري مؤلفاته املطبوعة، 
رشح فيها عقائد الشيعة اإلمامية بأسلوب مبسط، وهو اليوم 
العّلمية،  احل��وزات  يف  املقدمات  مرحلة  يف  أسايس  درس 

وُترجم إىل كثري من اللغات.
مرحلة  يف  مهام  درس��ًا  ويعد  ثالثة،  أج��زاء  يف  املنطق،   -2
من  ع��دد  يف  ي��دّرس  كام  العلمية،  احل��وزات  يف  املقدمات 

اجلامعات اإلسالمية والعاملية، وتّرجم إىل عدة لغات.
يف  أساسيًا  درسًا  ويعدُّ  أربعة،  أجزاء  يف  الفقه،  أصول   -3
والكليات  واملعاهد  العلمية  احلوزات  يف  السطوح  مرحلة 

اإلسالمية .
4- الفلسفة اإلسالمية، جمموعة حمارضات إلقاها عىل طلبة 

كلية الفقه يف النجف األرشف.
اليقظة، كتاب فلسفي بأسلوب أديب رائع ناقش  5- أحالم 
حواري  بأسلوب  صدرا  املال  الفيلسوف  آراء  سامحته  فيه 

شيق، ُطبع حتت إرشاف مجعية منتدى النرش.

من مميزات كلية الفقه، تقديم 

دروٍس في الفقه وأصول الفقه 

واإللهيات، والفلسفة، والمنطق، 

وتفسير القرآن، وفقِه اللغة 

وعلم اللغة وعلم النفس، وعلم 

اإلجتماع، وعلوم اللغة العربية، 

ر 
ّ

 الشيخ المظف
َ

وغيرها، وأصبح

 إلى 
ً
 لكلية الفقه مضافا

ً
عميدا

تدريسه للفلسفة وأصول الفقه 

في الكلية والتي استمّرت 

بعطائها حتى بعد وفاته..
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يف  )التوحيد  كتابه  متهيد  يف  الزبيدي  رافد  الشيخ  الباحث  يقول 
املشهد احلسيني وانعكاسه عىل خارطة مسؤوليات العرص الراهن 
- مباحث يف العقيدة الفقهية( الذي اعده عن سلسلة حمارضات 
وارث  مؤسسة  عن  والصادر  السند  حممد  الشيخ  اهلل  اية  املحقق 
االنبياء للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية التابعة للعتبة 
احلسينية املقدسة يف العام )2015م(، ان بحث التوحيد يف املشهد 
وّلد  الذي  السبب  عن  سؤال  من  ومتولدًا  منبثقًا  كان  احلسيني 

النشاط املتزايد لإلمام احلسني )عليه السالم( يف معركة الطف. 
وجاء يف ثالثة اجوبة توزعت عىل ثالثة فصول تدور حول االجابة 
عن السؤال وكل جواب يف مبحث ومجيعها تشري اىل سبب واحد 

اصطالحا:  والَبداء  )الَبداء(،  وهو  النشاط  ذلك  ولَّد  الذي  هو 
فيام  وتأثريها  والطاحلة،  الصاحلة  باألعامل  واملقّدر  املصري  »تغيري 
اختلفت يف  االجوبة  املشرتط«، ولكن  التقدير  من  تعاىل  اهلل  قّدر 
مستوياهتا تبعًا الختالف مستويات الَبداء، فاجلواب األول الذي 
الَبداء  هو  املتزايد  النشاط  سبب  ان  اىل  يشري  األول   الفصل  يف 
كان  وان  السالم(،  )عليه  الشهداء  لسيد  القتل  ألن  األعظم؛ 
القضاء  العوامل، كلوح  ملا دون من  ان ذلك احلتم هو  اال  حمتومًا، 
والقدر، اما عامل املشيئة فهو عامل اوسع يمكن من خالله حدوث 

الَبداء املعروف، ولذا اسميته ب�)الَبداء األعظم(.
سبب  فرس  فقد  الثاين  الفصل  يف  يقع  ال��ذي  الثاين  اجل��واب  اما 

 النهض���ة الحس���ينية م���ن اه���م 
ُّ
تع���د

المنعطف���ات التاريخي���ة الت���ي أحي���ت 

مرحل���ة  ف���ي  االس���المي  الدي���ن 

حساس���ة وخطي���رة كادت ان ت���ؤدي 

بأهم اسس���ه ومعالم���ه االلهية؛ ألن 

الله تعالى يأبى اال ان يتم نوره، من 

خ���الل النهض���ة العظيم���ة والتضحية 

الكبيرة التي قام بها االمام الحس���ين 

)علي���ه الس���الم( م���ع ثل���ة خي���رة من 

اصحابه.

ري���ة بالبحث والتنقيب 
َ

هك���ذا نهضة ح

والدراسة والتحقيق، بشكل منهجي 

تخصصي يتناول مجمل االبعاد واالثار 

والتأثيرات لهذه النهضة القدسية. 
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التوحيد في المشهد الحسيني
وان��ع��ك��اس��ه ع��ل��ى خ���ارط���ة م��س��ؤول��ي��ات ال��ع��ص��ر ال��راه��ن

“مباحث في العقيدة الفقهية”

إعداد: ضياء االسدي



النشاط احلسيني بالَبداء، ولكن ليس الَبداء األعظم، بل يف تفاصيل 
الواقعة »اجلزئية« وتم توضيح اجلواب من خالل شواهد من حياة 
املعصومني )عليهم السالم(؛ اذ كان فعل رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
واله( مع اصحابه واعدائه يف احيان كثرية بلحاظ سعيه حلصول 
الَبداء يف مرتبة اجلزئية، فقد كان  يفعل ذلك مع الكفار واملنافقني، 
وكان يريب اصحابه عىل ذلك، وهو ادب وتربية اهلية قبل ان تكون 
فعل  كان  وهكذا  ابليس،  مع  اهلل  فعل  يف  حصل  كام  نبوية،  تربية 
امري املؤمنني )عليه السالم( يف حروبه ويف صبه حني ُغصبت منه 

اخلالفة. 
كذلك تتضح االجابة اكثر يف نشاط االمام الصادق )عليه السالم(؛ 
فقد رسم لنا ضوابط يف املعرفة الثاقبة بالقضاء والقدر، وقد تم من 
خالل ذلك معرفة األمور التالية: اين تكمن موقعية النشاط؟ واين 
هي موقعية الرضا والصب؟ واين ومتى يكون االحلاح يف الدعاء؟ 

ومتى يكون الرضا والسكون؟.
وبعد ان يتم توضيح اجلواب الثاين تصل النوبة اىل اجلواب الثالث، 
حيث مل يفرس النشاط احلسيني بالبداء األعظم، ومل يفرسه بالبداء 
يف تفاصيل الواقعة، بل فرسه بالَبداء يف النتائج، حيث كان نشاطه 

هبذا التفسري لرسم افضل النتائج غري املحسومة وال املحتومة.
ويف هذا اجلواب يتم استعراض نشاط املعصومني )عليهم السالم( 
مع اصحاهبم بحثًا عن افضل النتائج التي ال حسم وال حتم فيها، 
باخلري جتدوه(،  )تفاءلوا  العظيمة  النبوية  القاعدة  ويتم استعراض 
املعصومني)عليهم  سلوك  يف  وواض��ح��ة  عظيمة  قاعدة  وه��ي 
السالم( بل هي عظيمة النتائج يف حياة كل الناس لو احسنوا فهمها 

وتطبيقها، وكيف اهنا تصنع املعجزات يف حياة األفراد واالمم. 
التي مرت يف االسالم،  املضايق  بعد ذلك عىل  الباحث  ُيعرج  ثم 
والتي لوال تدبري النبي )صىل اهلل عليه واله( والويص )عليه السالم( 
واالوصياء االثني عرش )عليهم السالم( ملا بقي لإلسالم اسم وال 
رسم، وكيف اهنام حرصا بتدبري استنفاري متواصل رغم وعد اهلل 

بالنرص هلام ولدين االسالم وان اهلل سيظهره عىل الدين كله.
واما اجلواب الثالث بيان توضيحي.. كيف ان التوحيد يف مشهد 
الطف كشف زيف ِكال املنهجني، ثم كيف حول اهلزيمة اىل نرص، 
والغصة اىل فرصة، وكيف حتقق له النرص يف االبتالء االهلي بنجاحه 
الضوء عىل  البحث تسليط  اخر  ثم يف  االبتالء االهلي،  يف مراتب 

الفتح احلسيني .  
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ً
صدر حديثا

أحس���ن المنن ف���ي زيارة 
اإلمام الحسن

مع  وبالتعاون  العامة  النشاطات  قسم  عن  حديثًا  صدر 
مطبوعًا  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  قسم 
جديدًا محل عنوان )أحسن املنن يف زيارة اإلمام احلسن( 
ختّص  التي  والصلوات  ال��زي��ارات  من  جمموعة  ،يضّم 
اإلمامنينْ اهلاممنينْ احلسن واحلسني )عليهام الّسالم( فضاًل 
)عليهم  البيت  اهل  عن  املأثورة  االدعية  من  عدد  عن 
السالم(، وُاعد ليتم وضعه يف مكتبات الصحن احلسيني 

الرشيف ليستفيد منه الزائر اثناء تأديته الزيارة.
دار  مطابع  يف  طبعه  تم  صفحة   )40( يف  املطبوع  ويأيت 
الوارث التابعة للعتبة احلسينية املقدسة بورق فاخر النوع 
بشكل  ُيطبع  أن  عىل  مصّمم  وهو  )وزي��ري(،  وبحجم 
أطول،  مّدة  عليه  للحفاظ  اجلودة،  عايل  ورق  وذو  أنيق، 
مع  ليتالءم  وكبريًا  واضحًا  خّطًا  تنضيده  يف  واسُتخدم 

ِضعاف البرص.



أبا الشهداء
ذكراَك.. 

تنطفئ ال�شننُي وتغرُب
ولها على 

ُب كفنّ اخللود تلهُّ
ل الظلُم يلوي 

من ِطماِح �شراِمها
اأبدًا ول حقُد ال�شمائر 

يحجُب
ذكرى البطولــــة 

ليُلها كنهارها
�شاٍح توؤجنّ بِه الدماُء 

وتلهُب
ذكرى العقيدِة 
مل ينوؤ منٌت َلها

باحلادثاِت 
ومل يخْنها منكُب

ذكرى الإباِء 
َة ماوؤها يرى املنينّ

اأ�شفى 

من النبِع الذليِل واأعذُب
ذكراَك مدر�شة الذين 

�شوا لل�شوِط  تعرنّ
يحكُم يف ال�شعوِب 

فاأرعبوا
ة ال�شهداِء  وحمجنّ

يخ�شاهْم وهْم
�شرعى به 

ال�شيُف اللئيُم ويرهُب
مولي... 

ٌر درُب اخلالديَن منوَّ
بالذكريات الغرنّ 

ُب �شمٌح خم�شِ
تهفو لروعته املنى 

ُه لكننّ
مما يحيط به الفجائع 

متِعُب

شعر: مصطفى جمال الدين )رحمه الله(

ـة
يـــ

بــــ
الد

ا
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يقيم  رباهنا  وجاء  االربعني  برنني  كربالء  رَنت  لقد  سيدي، 
ترسو يف كربالء،  ربان سفينتك وهي  ترى  الصالة.. وحدك 
ونحن ال نملُك غرَي املسري اليك بمراثي االمل، عسى أن ترانا 

ونراُه، فيتورد الصب غفرانا ويفتح اهلل ابوابُه البتهاالتنا. 
سيدي، انتفض العامل من مواليك كام ينتفُض البحر.. فامتألت 
املبارك، وأهنمر خدامك يف طاعتك  مدينتك املقدسة بالغيث 
برؤية  اليقني  بينابيع رس عطشك، ومحلوا ذاك  وملء االرض 
ان صىل صالة  بعد  بالبشارة  املسافات وجييء  يطوي  املنتظر، 
االربعني، فيخرتق صداها السامء وتنظر املالئكة لترضعاتنا.  

يعلن  حتى  أربعني  ومن  عاشوراء،  من  نحتاُج  كم  سيدي، 
ونحن  قلوبنا  علينا  ضاقت  فقد  دولتك؟!..  سفينتك  ربان 
نحرك  باسِم  ونقرأ  الوريد.  حبل  من  اهلل  من  االقرب  نراك 
دعاء اللقاء.. عسى أن ُنرمَم أفئدتنا املكسورة ويكتمل يقيننا، 
يف  ون��ذوُب  النفيس،  الطاهرة  بشعاع  ونتّوج  احلجة  ويقبلنا 
حب اهلل االقرب من كّل اخلطى التي متسُّ الروح وهو السميع 

العليم ملناجاتنا. 
سيدي، بأي خشوٍع نسري اليك، فقد نسجنا اوجاعنا باآلهاِت 

كي نطوَي انكسارنا وقد أثقلتنا -الدماء الزاكيات- وأحداث 
منها  تصطّك  بشعة  وجرائم  االب��دان،  منها  تقشعر  مرّوعة 
املسامع، صدح صوهتا يف كل االجيال، وما زالت جراحاهتا 
تنزف وتطبق عىل كل اجلراِح.. وها هو دمك الطاهر ما زال 
يلقي رمحته كالنهر اجلاري عىل كل من عرف حق معرفتك.. 
وقرأ زيارة عاشوراء كل صباح بحزن السامء واملالئكة والناس 
بيوم نحرك، كأنه كان معك!. فكلام اغمسنا بزيارتك بصدق 

أحالنا اهلل اىل االبدية ضامنا لسعادتنا. 
سيدي، ربام تشفع لنا زيارة االربعني، بظهور احلجة، وتتعاىف 
من  وينقذنا  أوهامها،  من  النفس  وخترج  ادراهنا،  من  الروح 
أهيا  اخليبات.  فيه  نتقاسم  اخل��راب؛  يف  الراكض  الزمان  هذا 
وجرح  بجراحاتنا،  الوطن  جراح  نتوّسُد  ترتكنا  ال  املنتظر: 
مصيبتك عالق يف مشيمتنا. فاهنض بميعاد االربعني، وامزج 
الكالم بالفعل واحيص النوايا بأفعاهلا. فمن الصعب ان نحرر 
أنفسنا منك، وأنت النبض الذي سكن القلب، واالمل الذي 

يزيدنا صحوًا ملواالتنا.      

 من عاشوراَء وأربعين 
ُ

كم نحتاج
ك؟!

َ
كي  يعلن رباُن سفينتك دولت

بقلم: حيدر عاشور



يا حسين
ضيء نوَرها

ُ
يا من ي

ْ
ة

ّ
تلك التي تصُل إلى أبواِب الجن

 بكاِء عيني
ُ

 سبب
َ

أنت

��ا أك��ث��َر م��ن ق��ط��رات 
ً

 دم��وع
ُ

ب��ك��ي��ت

 من السماء
ْ

المطر التي سقطت
َ

 عندما ولدت
ُ

نا الكريم
ّ
 نبي

َ
حملك

ً
 والحزُن.... كان ممزقا

ُ
 الفرح

ُ
يغمره

َ
بكى من أجلك

 الزهراُء 
ْ

ارتبكت

: ماذا فعلت؟!
ْ

وتساءلت

يا نور قلبي..

أنت التضحية المطلقة

تتلقى الظلم الشديد 

مقابل الحصول على العدالة
ً
 باهظا

ً
لقد دفعت ثمنا

َ
وقد دفعته بحياتك

َ
س

ّ
لقد قطعوا رأسك المقد

 للِه
ُ
 للِه.. الحمد

ً
شكرا

الحسين هو موالي

العالم يسخر مني ويسخر مني 

كل ذلك باستهزاء

هذا الجهل لن يمنعني 

ألني أذرف الدموع

وقلبي ينزف من الدم

عويل وعويل

لظلم الحسين وطفله ذي الستة أشهر

الله أكبر.. الله أكبر..

الحسين هو موالي

وسأقول بأن األلغاز كثيرة..
ً
لكن كربالء ليست لغزا

ُ
في الواقع.. إنها الواقع

ة
ّ

الذي يعلم البشرية المبادئ الحق

يمكن للمرء وعبر كربالء

أن يفّرق بين الخير والشر..

شعر: حممد وجاهات - اهلندأبرار الكندري - بريطانيا

موالي حسين..
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السالم(  )عليه  الحسين  ثورة  أنارت 

وثبتت  للمقهورين  الخالص  طريق 

الضالل  م��ن  وسحبتهم  أف��ك��اره��م 

وأوضحت لهم طرق العدالة.

)عليه  ال��ح��س��ي��ن  ث���ورة  م��ب��ادئ  إن 

 لكل ثائر يريد 
ً
السالم( أصبحت منهجا

استرجاع حقوقه ممن يظلمونه.

إن مفاهيم الحسين )عليه السالم( 

ك��ان��ت م���رك���زة ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة ح��رة 

تهدف إلى جعل اهل امته سعداء 

قادرين  يكونوا  أن  و  حياتهم،  في 

المتطرفين  الحكام  مواجهة  على 

ال��ذي��ن  ال���ذي���ن ي��س��ت��ع��ب��دون��ه��م و 

و  قوته  بكامل  الحسين  واجههم 

عزيمته.

الكاتب الياباني كويانا: 

ال���ك���ات���ب ال��ه��ن��غ��اري 

جورجي لوكاش: 

ال���ك���ات���ب ال��ف��رن��س��ي 

فيكتور هوجو: 
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يوم جدي احلسني  )إن  قال:  السالم  الرضا عليه  اإلمام  عن 
أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبالء, 
يوم  محل  لقد  اإلنقضاء(،  يوم  اىل  والبالء  الكرب  أورثتنا 
عاشوراء يف شهر حمرم احلرام بني طياته تلك املصائب واملآيس 
عن  فتمخض  والقداسة،  الطهر  بمظاهر  أمتزجت  ما  بعد 
ذلك الرتكيب العجيب ملحمة عريقة تطوف باألجيال عىل 
احلقائق االهلية  اخلفية, وتصل هبم يف النهاية اىل حيث املشاهد 
املؤملة األخرية, منها جثث شهداء الطف عىل رمضاء كربالء, 
الدخان  سحب  حجبها  وسامء  برشاهة  النار  تلتهمها  وخيم 
املنظر  هذا  من  ومرعوبون  بالبكاء  يضجون  وأطفال  املظلم, 
آل  أعداء  اجلالدين  سياط  يتالقفن  ونساء  واملخيف,  املرعب 
البيت بصب ووجل, وأجساد مقطعة الرؤوس تسقي األرض 
بدمائها الزكية الطاهرة, وعليل يتحامل عىل عصاه وهو يرقب 

حلظات القدر املريعة تلك.
آل  أرس  من  بعدها  وما  عاشوراء  ليوم  الكارثية  األجواء  إن 
سيطرة  بسبب  وتفاقمت  طغت  قد  السالم(  )عليهم  البيت 
الوقت,  ذلك  يف  الكريم  الرسول  بيت  آل  أع��داء  اجلالدين 
وموكب السبايا حيث اخلطى من مكان اىل آخر ويقطع الطرق 
الوعرة من كربالء أرض املعركة اىل مدينة الكوفة, ومن الكوفة 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  رأس  السبايا  يتقدم  الشام  اىل 

وهو أشبه اخللق بجده رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله(.
لقد كان هلذا الركب من حرارة ثورة وأحتقان سورة, وله من 
جانب آخر أنني مكروب وبكاء عىل فراق حبيب ليس لعودته 
رجاء وال بعد وداعه لقاء, فام حال مجع من النساء واألطفال 
وسط وحوش ليس هلا من الرمحة نصيب, وما مصري أطفال 
يتامى غاب عنهم الويل والكفيل ومل يبق هلم إال إمام عليل قد 
أخذت الكربات منه مأخذها وحال املرض بينه وبني احلول 

والقوة. 
)عليهم  الكرام  وأخوته  وعامته  السجاد  اإلم��ام  إلقاء  كان 
بداية يف أرض  الناس  بليغة يف  السالم( من خطب وكلامت 
املعركة بكربالء ومن ثم يف الكوفة وكذلك اخلطب القاصمة 
أمام  احلقائق  إلظهار  الشام  يف  األم��وي  احلكم  معقل  يف 
والطغيان  الظلم  ضد  املسلمني  مشاعر  وحتريك  الشام  أهل 
وإهناض األمة من سباهتا, لذا نجد أن يف كل مقام وقفت فيها 
البيت  املناطق من قبل أهل  السبايا كان وعظا  لسكان تلك 
والعويل  البكاء  يسمع  باملقابل  الناس  عىل  السالم(  )عليهم 

التي مرت  املناطق  تلك  قال سكان  الناس حتى  بني حشود 
»نحن  السالم(:  )عليه  السجاد  لإلمام  البيت  آل  سبايا  هبم 
راغبني  وال  فيك  زاهدين  غري  لذمامك  وحافظون  مطيعون 
وسلم  حلربك  حرب  فإنا  اهلل  يرمحك  بأمرك  فمرنا  عنك, 

لسلمك لنأخذن يزيد ونحارب ممن ظلمك وظلمنا«.
)عليه  السجاد  اإلم��ام  تقدمه  ال��ذي  احلسيني  الركب  فأن 
السالم(  )عليها  زينب  العقيلة  كربالء  بطلة  وعمته  السالم( 
والنساء واألطفال من آل البيت ال يزال مستمرا عب القرون 

واألجيال متحديا للطغيان. 
السائرة عىل األقدام من كل فج  املليونية  وإن هذه اجلحافل 
أيب عبد  اإلمام  الشهداء  تقاطرها عىل رضيح سيد  عميق يف 
سبايا  ملوكب  ومواساة  متاشيا  السالم(  )عليه  احلسني  اهلل 
املحمدية  الرسالة  وبنات  السجاد  باإلمام  متمثلة  البيت  آل 
كربالء  أرض  اىل  الشام  من  عودهتم  يف  السالم(  )عليهم 
أحزاهنم  ويبثون  الطف  شهداء  من  الطاهرة  الرؤوس  لدفن 
ويذرفون دموعهم عنده بمساعدة املواكب احلسينية اخلدمية 
املؤدية  الطرق  يف  وخصوصا  العراق  مدن  أكثر  يف  املنترشة 
لتقديم كافة  املقدسة  التضحية والفداء كربالء  صوب مدينة 
أيب  لزوار  ومبيت  ومرشب  مأكل  من  اخلدمية  التسهيالت 
وخيدم  يعمل  وكل   , السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  األحرار 

ملواساة اهل بيت النبوة الطاهرين )عليهم السالم( .
وقال عن هذا املوضوع اإلمام الصادق )عليه السالم(: »من 
خرج من منزله يريد زيارة جدي اإلمام احلسني بن عيل بن 
أيب طالب عليهام السالم إن كان ماشيا كتب اهلل له بكل خطوة 
حسنة وحط هبا عنه سيئة حتى إذا صار باحلائر كتبه اهلل من 
إذا  حتى  الفائزين  من  اهلل  كتبه  مناسكه  قىض  وإذا  املفلحني, 
أراد اإلنرصاف أتاه ملك فقال له: أنا رسول اهلل, ربك يقرئك 

السالم ويقول لك: ستأنف العمل فقد غفر لك ما مىض«.
وعنه )عليه السالم( قوله: »من أراد زيارة قب جدي اإلمام 
احلسني )عليه السالم( ال أرشا وال بطرا وال رياء وال سمعة 
حمصت ذنوبه كام يمحص الثوب يف املاء فال يبقى عليه دنس, 
ويكتب اهلل له بكل خطوة حجة وكل ما رفع قدمه عمرة ( ألن 
اإلمام احلسني )عليه السالم( أستشهد هو وأوالده وأخوته 
وأوالد عمومته وأصحابه من أجل اعالء كلمة الدين واحلق 
واحلرية والعدل وإستقامة الدين اإلسالمي وإصالح األمة«.
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فاالستشهاد يف سبيل األرض والرضيح خزين يف دواخله 
توقفه  ال  الذي  املفتوح  واحلب  واالمل  املشاعر  بني  جتمع 
حدود لكلامت وفعل، وقد ينفجر ما خبأته قوة مدافعة لكل 
من يمس مقدسه حتى لو يف الكالم.. وال يتجرأ أحد ان 
يطلب منك الكّف عن مبادئك وعقيدتك. كانت روحك 
جاهزة دائام ان تكون قربانا للرضيح وكربالء. فثورة شعبان 
سجلت لك الوالء املطلق ملعشوقك ايب الفضل العباس، 
وسجل جسد صورتك الكربالئية الناصعة، فكتبت عليك 
الغربة قهرًا فلم يشأ اهلل ان تكون من شهداء الشعبانية.. قد 
يكون السبب ان إمامك القدوة مل ينسك، ألنك من بذرة 
طيبة أرادها ان هييئها ليوم أهّم. فكان البعد عن زيارته قتال 

–وهو مسك- جامح للعودة لشم عتبته شمة. كان  بطيئا 
ينبعث أنينك وجعًا بحنني وحزن. وحني انكشفت الغمة 
وحني  م��والك،  خلدمة  الراجعني  أول  كنت  كربالء  عن 
األسلحة  أثقل  محلت  –واعباساه-  زينب  ارض  صاحت 
لتفك ارس األرض الزينبية من إرهاب النرصة املتامركني. 
)داع��ش(،  تكفري  من  العراق  ارض  استغاثت  وعندما 
وعلت كلمة سيد السيستاين يف صدغ أذنيك كنت أول من 
باب  من  خرجت  السالم(  االكب)عليه  عيل  بلواء  التحق 
الرأس الرشيف تنادي لبيك -يا حسني- ومررت من حتت 
كتاب اهلل ليشهد انك أول املجاهدين وانك عىل العهد باٍق 
لتكون قربان مدينتك وموالك.. فالشهادة غائرة منذ شبابه 

 بامتياز كربالئي
ٌ
مقاتٌل عباسي

الى روِح الشهيِد البطِل ) فاضل عباس  عبد علي الوزني(

ه مرتبطة بال وعي بعش����ق الضريح 
ُ

 روح
ْ

أكانت

شعورا دفينا مع المكان؟!. عشق تغلغل في 

كيانه ال يمكن االنفصال منه. وسنة تتلو أخرى 

والعش����ق يحفر في قلبه خطوطا متش����ابكة 

وصورة متحركة ألبواب الضريح. فمع كل باب 

كان����ت له حكاية وحدث، فكل صباح كان ينظر 

ويم����ّر م����ن خاللها فيدرك عم����ق الزمن ومبلغ 

األلم الذي امتد عبر س����ني عمره ولم يفترق 

يوم����ا عنه����ا. ورغم م����ا كل ما مرت ب����ه كربالء 

من س����نين صعاب كان يرتبط بالضريح واألرض 

بقوة تالزمه في العقل والجسد.. كأنه يرّبي 

قوة جس����ده ليوم آت ليكون أول المجاهدين 

وأول شهداء مدينته المقدسة.
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س����يدي، أعاهدك باسم كفيك القطيعين ان انحر كل من يدنس ارض 
أخيك ابي عبد الله الحسين)عليه السالم(

يف  خدمته  حتى  داخله،  يف  رابض  غريها  يشء  وال  أعامقه،  يف 
عرشة حمرم واألربعينية كان يتجرد من اخلوف البعثي وما بعده 
من فوىض سياسية عارمة وموجة تكفريية قاتلة وخروج الكثري 
من الشباب عن طريق احلق، بسبب ما خلقته الفوىض اخلالقة 
حالل..!.  وال  فيه  حرام  ال  مفتوح  بمستقبل  ووهم  إهيام  من 
البعد عن كل حرام  أحد،  إرادة من  دون  هكذا سارت حياته 
ماء  برشب  توفيقه  بسبب  ذلك  يكون  قد  األصل.  ومشكوك 
العلقمي من رضيح سيده ومعشوقه. فاملاء كان يطهره داخليا، 
وحيميه من براثن األرض وغدر اإلنسان ألخيه اإلنسان. فكان 
جسده القوي حيمل روحه الصابرة بحمل العقيدة والوالء. كل 
الشعبي،  احلشد  جماهدي  وسط  كمجاهد  وجوده  شكل  ذلك 
طريق  ليؤّمن  املوت  طريق  شق  يف  وأسلوبه  قتاله  يف  منفردا 
املفخخات  اعتى  برع يف رفع  فقد  والتطهري،  للتحرير  األبطال 
خطط  كل  خّيب  لقد  احلركة..  تعيق  التي  الناسفة  والعبوات 
بقوته  مزهوا  مفتخرًا  يوما  فقال  األبطال..  صيد  يف  )داعش( 

فئران قذرة ال  اال  القتلة من )داعش( ما هم  العباسية: هؤالء 
واهلروب،  املوت  لنصب  حجورها  من  خترج  املواجهة  ختاف 
وأنا ) فاضل عباس عبد عيل الوزين( هلم باملرصاد ليال وهنارًا.. 
وقوته  افتخاره  وشاهد  الكون  فضائيات  حديثه يف  لقد سّجل 
العدو قبل الصديق، ومن هنا بدأ العد التنازيل لسفره األخري، 
ولكن ليس بالسهولة بل باملنازلة والتحدي بني شجاعته يف قلع 
األلغام واملتفجرات و)داعش( الذي بات كل مهه صيد البطل 
باي حال. شغل من أجله غرف املوت الداعشية واجتمع ملوته 
وأيتام  العراق  وخونة  وأمريكا  وإرسائيل  )داعش(  قادة  كبار 
صدام وكل الطامعني بنخر خريات العراق والقضاء عىل شيعة 
من  زاد  فاضل  البطل  لكن  غالب.  كل  عىل  الغالب  اهلل  أسد 
حتت  من  ويزرع  قادهتم  وجيندل  صفوفهم  خيرتق  وهو  حتديه 
ارجلهم النجسة قنابله املميت حليل أجسادهم إىل أكوام عفنة.. 
ال  عباسية  وغرية  هلا  حدود  ال  وفطنة  التصور،  تفوق  شجاعة 
تتوقف عند حد.. كأن لسان حاله يقول: أعاهدك باسم كفيك 
اهلل  عبد  ايب  أخيك  ارض  يدّنس  من  كل  انحر  ان  القطيعني 
اجلسد  بعافية  سيدي  يا  أمطرتني  فقد  السالم(.  احلسني)عليه 

من  سأهنض  الفرات..  بامء  وغسلتني  الطف  براية  وغطيتني 
أجل الوطن والدين واملقدسات وال انحني أمام كل اجلراحات 
كي  يكتبني اهلل شهيدا باسمك يا سيدي يا ابا الفضل العباس.

فتحررت  خمجاًل،  ف��رارًا  )داع��ش(  منها  يفّر  صوالته  كانت 
يف  فاضل  بقي  حوهلا..  وما  وسامراء  الصخر  جرف  بوجوده 
التخلص  من  بد  ال  خطرا  رقام  )داع��ش(  عصابات  حسابات 
منه. والعجيب يف ذلك ان مجيع قوات احلشد الشعبي واألمنية 
يتحركها.  حركة  كل  يف  لداعش  هدف  انه  يعرفون  واجليش 
وجزء  بيجي  حترير  بعد  مكحول  جبال  يف  القتال  اشتد  وحني 
كبري من حمافظة صالح الدين كان البد من حتجيم قوة )داعش( 
التي بدأت تتصّيد األهايل وتذبح أطفاهلم وشيوخهم وتغتصب 
نساءهم.. فكان دور البطل فاضل كبري حني صال يف مكحول 
جدار  مّزق  ان  بعد  ساحقا  نرصا  فحقق  اللواء  جماهدي  مع 
الصد ملهامجي الدواعش فقد اثكل كبريهم وصغريهم. فعادت 
متكن  االك��ب  عيل  ول��واء  نفسها،  تنظم  الداعشية  العصابات 

اىل  االخرتاق  منفذ  لسد  الصد  سواتر  وبنى  مكحول  جبال  يف 
صالح الدين ونواحيها.. فهذا اهلدوء يعني عاصفة مميتة .. جّهز 
فاضل ورفاقه املجاهدون انفسهم الخرتاق صفوف )داعش( 
فجر يوم الثالثاء- 17 / 11 / 2015 م – املوافق- 5 صفر 
لتنفيذ  بقيادته وروحه ملهوفة  1437 ه� - تقدمت املجموعة 
العاشق  لقاء  يوم  اليوم  هذا  ان  تنبأ  كأنه  عشقا  يتضور  املهمة 
يقرأ  وهسيسا  مهسا  وكأن  الفجر  صىّل  فقد  األزيل  بمعشوقه 
اللقاء اخلالد يف رأسه فشعر بسعادة عميقة فاتصل بأمه  سورة 
أوقظت يف  فقد  أطفاله وأصدقائه.  مع  وأبيه وزوجته وحتدث 
فتهيأت  والشام  الشعبانية  يف  والبطوالت  املالحم  تلك  داخله 
الشهادة وقبلها برحاب صدر. فشحذ مهم األبطال  له بمذاق 
وسار أمامهم وما ان دخل خط اخلطر أصابته رصاصة قناص 
يف عينيه مبارشة.. رصاصة حارقة خارقة هوى عىل اثرها عىل 
الدنيا  وّدع  عبايس  كمالك  جمموعته  يدي  بني  وتربع  األرض 
بثوب اجلهاد. ما هذا التوفيق ان تصاب العني بطلقة، وسيد املاء 
البطل ) فاضل  أصيب بسهم بعينه. هناك رس يف صعود روح 

عباس  عبد عيل الوزين( اىل السامء هبذا التوفيق االهلي. 
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خيمة شعب كوردستان 
تتشرف بخدمة زوار اإلمام الحسين

ليس غريبا ان تشاهد ملال ونحال كثيرة في كربالء فهي تسع العالم اجمع في موسم زيارة اإلمام 

الحس���ين )عليه الس���الم( من كل فج وصوب، ومن اقاصي الجبال الشاهقة والبراري والوديان بل 

ومن أعلى نقطة )القطب المتجمد الش���مالي(، ومن هنا وأمام باب الرأس الش���ريف في العتبة 

 عصبة من المحبين يرتدون السراويل التي اشتهر بارتدائها الكرد، ويظهر 
َ

الحسينية المقدسة تجمع

عليهم االس���تئناس وهم يتوددون للمارة وزائري اإلمام الحسين )عليه السالم(، جاءوا برسالة من 

طرت 
ُ

كردستان العراق تحمل عنوان: )خيمة شعب كوردستان( تنبض كلماتها بالحب والسالم، وس

عباراتها بالش���غف للتش���رف بخدمة زوار اإلمام الحسين )عليه السالم( في زيارة االربعين المباركة، 

وبمضمون يصرح من خالله ش���عب الكرد أن العراق بجميع اطيافه ودياناته ش���عب واحد واإلمام 

الحسين )عليه السالم( للجميع وكربالء تجمعنا بالعالم..
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ل�)األحرار(  حتدث  االربعني  زي��ارة  يف  األك��راد  مشاركة  عن 
اربيل  من  ال��ك��ردي  الوفد  ممثل  الصاحلي  صباح  ش��اخ��وان 

ومسؤول موكب خيمة شعب كوردستان العراق، قائال: 
للعتبة  العامة  لألمانة  واالمتنان  الشكر  بوافر  نتقدم  »بداية 
احلسينية املقدسة ومتوليها الرشعي سامحة الشيخ عبد املهدي 
للخدمة  الفرصة  اتاحة  يف  وتعاوهنم  دعمهم  عىل  الكربالئي 
احلسينية«، وتابع حديثه بمحيى هبيج »هذه ليست الزيارة االوىل 
اىل كربالء وليست اول مبادرة اقوم هبا يف املدن املقدسة وباقي 
هذه  ولكن  مبادرات،  عدة  سبقتها  بل  العراقية؛  املحافظات 
املرة ختتلف عن بقية املناسبات لكوهنا متثل زيارة اربعني االمام 
احلسني )عليه السالم( وخدمة زواره، ورسالتنا ستكون للعامل 
واحلسني  واحد  شعب  ودياناته  اطيافه  بجميع  فالعراق  امجع، 
من  وبالقرب  كوردستان  شعب  خيمة  موكب  ومن  للجميع، 
سيد الشهداء )عليها السالم( نبعث رسائل املحبة والسالم اىل 

كافة اصقاع االرض«.
ونوه الصاحلي عن اعتقاده بالقول: »أن احلسني )عليه السالم( 
كام يعرفه اجلميع جيمع وال يفرق، ونحن وفدنا خلدمة زائري 
ونحن  والعصائر،  املاء  وتقديم  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 

نرتدي )الزي الكردي(«.

ودعا الصاحلي مجيع الكرد للحضور يف زيارة االربعني موسم 
حج العامل اىل اإلمام احلسني )عليه السالم( وأن يكونوا ضمن 

املسجلني يف رشف خدمة زائري اإلمام )عليه السالم(.
احد  مصطفى  شوخري  قال  احلسينية  اخلدمة  عن  حديثه  ويف 
اهايل  »نشكر  العراق:  كوردستان  شعب  خيمة  موكب  خدام 
الضيافة  ُحسن  عىل  املطهرة  احلسينية  والعتبة  املقدسة  كربالء 
زيارة  التعبري ملدى سعادتنا يف  تعجز عن  واالستقبال وكلامتنا 
مدينة اإلمام احلسني )عليه السالم( ألول مرة و ان شاء اهلل لن  

تكون اخر زيارة«.
من  اال  يعرفه  ال  خاص  مذاق  هلا  اخلدمة  »لذة  القول:  وتابع 
سعادة  واية  بالسعادة،  تغمر  أنك  فثمرهتا  اخلدمة  هذه  جيرب 
وانت ختدم ضيوف اإلمام )عليه السالم(«، واصفا ما شاهده 
يف كربالء بقوله: »ليس ما نسمعه يف االخبار ونشاهده يف التلفاز 
إنا  الزيارة، ورغم  والبامج االلكرتونية معّبا عن حجم هذه 
يغزو  الفضول  وكان  املقدسة،  كربالء  بزيارة  النفس  نمني  كنا 
تطلعاتنا حول عظمة زيارة االربعني؛ لكن ما شهدناه يف ارض 
بقول:  إال  استيعابه  يمكن  ال  النظري  منقطع  يشء  هو  الواقع 
ال  وهي  االربعني  زيارة  يف  سنة  كل  تتجدد  معجزة(  )هنالك 

شك من بركات اإلمام احلسني )عليه السالم(«.

شاخوان صباح الصالحي

شوخير مصطفى
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العتبة الحسينية المقدسة تقيم مهرجان 
شهيد المنحر )قدوة وأسوة(

إحياًءً لذكرى استشهاد السيدة رقية

السيد سعد الدين البناء

أحياًء لذكرى استش���هاد الس���يدة رقية )عليها الس���الم( اقامت األمانة العامة للعتبة 

الحس���ينية المقدس���ة مهرج���ان ش���هيد المنحر )قدوة واس���وة( في البي���ت الثقافي 

بكربالء المقدسة السبت الماضي الموافق )10( من شهر صفر بحسب السيد سعد 

الدين هاشم البناء عضو مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة. 
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واضاف البناء: »ان  املهرجان احتوى عىل فقرات متعددة ابرزها 
مرسحية محلة عنوان )طيف الندى( فضاًل عن الشعر واملراثي 
احلسينية، واقيم كل ذلك بحضور األيتام يف مدرستي السيدة 
رقية )عليها السالم( االبتدائية والثانوية للبنات ومدرستي عيل 
االصغر االبتدائية والثانوية للبنني اضافة اىل روضة السيدة رقية 
اليتيامت  الُيتم والربط بني  لتتجسد ظاهرة  وحرصنا عىل ذلك 
السالم(،  )عليها  رقية  السيدة  وبني  للمهرجان  احل��ارضات 
وأشار بالقول اىل أن هذا املهرجان يعدُّ باكورة العمل ملدرسة 
اوالد مسلم لأليتام وسوف تكون هنالك برامج ومهرجانات 

اخرى تتبع هذا املهرجان«.
املهرجان  مديرة  طاهر  آالء  السيدة  حتدثت  متصل  سياق  يف 
»ضمن  قائلة:  ال��ن��دى(،  )طيف  مرسحية  وخمرجة  ومؤلفة 
الذي  اجليل  لرفد  املقدسة  احلسينية  بالعتبة  اخلاصة  النشاطات 
احلملة  ضمن  وايضًا  احلسنة  القدوة  اضمحالل  من  يعاين 
خالل  من  نلفت  ان  ارتأينا  واطفالنا،  شبابنا  عىل  ُتشن  التي 
هذا املهرجان انظار األطفال اىل امهية االقتداء وُحسن اختيار 
القدوة وذلك باستحضار شخصية السيدة رقية )عليها السالم( 

لفئة االيتام«.
واضافت: »يف مرسحية )طيف الندى( احببنا ان نربط بني قصة 
يمثلون  من  افضل  هم  الذين  الشهداء  واألطفال  رقية  السيدة 

قضية االمام احلسني )عليه السالم( هذا من جانب ومن جانب 
ان  الندى  طيف  مرسحية  خالل  من  تصل  التي  الرسالة  آخر 
هؤالء االطفال قادرين عىل ختطي املصاعب مهام كانت كبرية«.
من جهته حتدث الدكتور عيل الشيباين رئيس فرع نقابة الفنانني 
امه  بوجود  كبرية  مسؤولية  هي  الطفل  رعاية  »ان  كربالء:  يف 
وابيه فكيف له ان يكون يتياًم وهبذه االعداد الكبرية التي تبّناها 
العتبة احلسينية املقدسة، سعدت كثريًا وانا اشاهد العمل الذي 
اخذ مني مأخذًا كبريًا و ابكاين منذ بدايته اىل هنايته وبكائي كان 
معلمتهم  بقيادة  االطفال  هؤالء  قدموه  ملا  انتامًء  وحزنًا  فرحًا 
 -500( جيعل     ان  عىل  ق��ادرًا  حمرتفًا  مرسحيًا  عماًل  ،قدموا 
600( مشاهدًا يطبقون صمتًا وينصتون ملا يقدمه هؤالء االبناء   
ومرسورًا كيف هلم ان يبنون هذا العرض ويكتبوه ؟! من الذي 
)عليهم  البيت  اهل  وكرامة  االهلية  الطاقة  اظن  انا  أرشَف؟! 
مرسحي  عمل  هكذا  لنا  وانتجت  ارشفت  التي  هي  السالم( 

يليق بكربالء والعتبة احلسينية املقدستني«.
فيلاًم  عرض  صاحبها  قد  املهرجان  فقرات  ان  بالذكر  اجلدير 
االمام  ومؤسسة  األيتام  م��دارس  نشاطات  يتضمن  وثائقيًا 
كانت  إنشاديه  فقرة  عن  فضاًل  اخلريية  السالم(  عليه   ( الرضا 

ختام فقرات املهرجان«. 

آالء طاهر مديرة المهرجان

 الدكتور علي الشيباني
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المجرمون الذين داسوا جسد
سعيد رشيد زميزم  االمام الحسين المقدس 

الطف  واقعة  عن  حتدثت  التي  املوثوقة  التاريخ  كتب  امجعت 
االموية  القوات  قائد  سعد  بن  عمر  الطاغية  ان  عىل  اخلالدة 
اخلائبة قد أمر أعوانه اجلبناء بالتوجه نحو اجلسد الطاهر لإلمام 

احلسني )عليه السالم( وسحقه بخيوهلم االعوجية.
)عليه  احلسني  اإلم��ام  قتلهم  بعد  القوم  أن  تارخييا  والثابت 
السالم( فصلوا رأسه الرشيف عن بدنه الطاهر، وقاموا بتنفيذ 
أمر الطاغية عبيد اهلل بن زياد يف رسالته األخرية لعمر بن سعد 
يوم التاسع من حمرم والتي أمره فيها بنحو صارم: »أن ازحف 
فإن  لذلك مستحقون،  فإهنم  تقتلهم، ومتثل هبم،  إليهم حتى 
مشاق،  عاق  فإنه  وظهره،  صدره  اخليل  فأوطئ  احلسني  قتل 
شيئا،  املوت  بعد  يرض  أن  هذا  يف  دهري  وليس  ظلوم،  قاطع 
وردت  وقد  ه��ذا..«،  به  فعلت  قتلته  قد  لو  قول:  عيل  ولكن 

الروايات بأن من قاموا بذلك العمل هم اخلونة: 
)اسحاق احلرضمي - اخنس بن مرتد - حكيم بن طفيل - 
عمرو بن صبيح - رجاء العبدي  - سامل بن خشمة - صالح 
ين  اسيد   - احلرضمي  هاين   - ناغم   بن  واخ��ط   - اجلعفي  

مالك(..
توجهت  حتى  الضالة  الفئه  هذه  اىل  االوامر  صدرت  إن  وما 

نحو االمام احلسني )عليه السالم( وقاموا برض اجلسد العظيم 
بحوافر خيوهلم حتى رضوا ظهره وصدره.

عام  جاء  حتى  االوغاد  هؤالء  وجل(  )عز  الباري  يمهل  ومل 
)66( للهجرة وهو العام الذي أعلن فيه املختار الثقفي هنضته 
القاء  تم  حتى  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  قتلة  من  املنتقمة 
القبض عليهم ومن ثم انزال القصاص العادل هبم فقتلوا غري 

مأسوف عليهم.
وهنا البد االشارة بأن الكثري من املؤرخني ذكروا بأن هؤالء 
مجيعهم ابناء زنا، وهذا البد من االشارة إليه بأن املجرم اسد 
بن مالك وهو اخ الذين سامهوا يف هذا العمل االجرامي كان 

يفتخر به حيث انشد قائاًل:
ضنا الصدرَّ بعد الظهر    بُِكِل َيعبوِب شديد االرِس نحُن رضَّ

مصادر البحث 
--------------

1( حياة االمام احلسني )عليه السالم( – للعالمة القريش ج3 – ص 205
2( الصحيح من سرية االمام احلسني )عليه السالم( ج15 – ص18

– سعيد  – ص137  املختارة  السالم( وانصاره واملعلومات  االمام احلسني )عليه   )3
رشيد زميزم
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سيدي الحصيف 
يف خضم املتاعب ومشاكل احلياة التي تكاد تكون كالنهر الذي ال 
اللون االبلق عىل األبصار؛  الروحي وطغيان  النور  ينضب وافول 
وتفيش  احلقيقة  وتشظي  فكري  وتشتت  الظالم  دياجري  ومتاهة يف 
الكذب تبحث عن النور الذي ينتشل الضمري من قوقعته وركوده 
يف مستنقع عدم املسؤولية والالمباالة إىل واجهة األمل واالزدهار ؛ 

أهيا النور الذي ترى عتمتي كيف يل أن أراك؟. 
وبامذا تكون الرؤية أدق وأوضح؟ فعيناي ال يسعهام أن تريا من هو 
يف منيٍف عنها؛ مهاًل بإمكاين أن أراك بعني القلب فالبصرية أقوى 
البياض  ناصعة  رسيرة  أمتلك  مساوئي  كل  رغم  فأنا  البرص  من 

مؤمنة بوجودك وما شعوري بقربك مني إال بفضلها..
يا سيد الكون وامام الزمان عبدك قد خانه التمييز وراودته الشكوك 
لرؤياك  شوقًا  الدموع  يذرفون  النزاع  طرفا  منتظريك؛  بصدق 
األمني؛  الصادق  جدك  وكتاب  الشهيد  جدك  جمالس  وجتمعهم 
الفرع واتفاقهم يف األصل؛  بعضًا رغم خالفهم يف  ِون بعضهم  خُيَ

أما آن األوان آن يشعروا بغربتك ووحدتك وقلة نارصيك اما آن 
األوان آن يعملوا بالتمهيد احلقيقي لدولة عدلك اإلهلي.

بأشواِك  طريقك  يملؤون  وهم  ظهورك  لتعجيل  يدعون  كيف 
قتاد؟!!!..

للتنابز  وسائل  أصبحت  والتكنولوجيا  واملكننة  العلم  تطور  حتى 
ويراهنون  احلروب  يف  خياطرون  والتغيري؛  لإلصالح  ال  والتشهري 
عىل سفك دماء اآلخرين وكان األوىل هبم ان يعرفوا ما قاله )جاك 
والتعايش  خماطرة  )السالم  التكنولوجيا:  خدعة  كتابه  يف  الول( 

السلمي رهان(. 
أنا الذرء يا سيدي من مأيس احلياة واهواهلا؛ وذاك السقيم مل يتبقى 
مني سوى حشاشة الروح حزنًا عىل غربتك؛ سيدي احلصيف ال 
ِلصًا من قيود عدم  يسعني األتول يف طريقك املعبد فكن يل عونًا وخُمَ
املقدرة عىل التغيري واجعلني كام حتب أن تراين يف برصك االمتدادي 

لبرص االله ورضاه.

بقلم: همام المهدي
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التجارية  باملحال  واالشكالية  العشوائية  التجاوزات 
من  واخل��اص  العام  واحلق  الدولة  امالك  عىل  واملنازل 
اغلب  يف  متفشية  ظاهرة  صارت  املواطنني  بعض  قبل 
حمافظات العراق وباألخص كربالء املقدسة بنسبة كبرية، 
تقدم  تعيق  ألهنا  احلكومة  عىل  كبريًا  ضغطًا  سببت  وقد 
مشاريع االعامل والبناء والنشاط  العمراين وتلغي الكثري 
باملشكالت  ليست  الظاهرة  وهذه  العامة،  الطرق  من 

عدم  لكن  امللكي  العهد  ابان  من  قديمة  فهي  احلديثة 
الذي  بالشكل  تتفاقم  جعلها  عليها  والسيطرة  حتجيمها 
فتارة  مستمر..  بشكل  باهظًا  ثمنها  يدفع  العراق  جيعل 
ألخالء  ماديًا  عوضًا  يدفع  وت��ارة  القانون  مطبق  يقتل 
العشائر  ببعض  عليها  املستولني  ارتباط  بسبب  املنطقة 

التي متنع بسلطتها تطبيق القانون والنظام.

رصاصة  
ال�����ع�����ش�����وائ�����ي�����ات
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مل نشهد مبادرة جادة حكوميا ببنود الدستور الذي كتبته 
واقره الشعب يف صون كرامته من الترشد والسكن ضمن 
يزيد عن ثالثة  ما  فهناك  املادة )30( من دستور 2005 
العشوائيات  سكن  اىل  التجأوا  مأوى  دون  مرشد  مالين 
لشتى  بذلك  فيلتجئ  يومه  قوت  ليده  يتوفر  ال  واغلبهم 
للعيش  املادية  امل��وارد  عىل  احلصول  اجل  من  الوسائل 
باي وسيلة كانت متداعيًا بان الغاية تبر الوسيلة فيدخل 

ضمن اعامل مشبوهة وغري مقبول هبا رشعًا وقانونًا.
املقدسة  وكربالء  املحافظات  يف  العشوائيات  ج��اءت 
والسنن  ال��ت��ط��رف  منها  ع��دي��دة  ألس��ب��اب  ب��األخ��ص 
تم  وج��راءه��ا  امل��دن  بداخل  حصلت  التي  العشائرية 
هتجري الكثري من العوائل وانتقلوا اىل املدينة كوهنا سابقًا 
اىل االعراف  باإلضافة  وامنيًا،  اقتصاديًا  استقرارًا  االكثر 
اىل  مدينته  من  املواطن  تقيص  التي  العشائرية  والقوانني 

املواطنني  هجرة  نسب  ازدياد  عن  فضاًل  اخرى،  مدينة 
الداخلية وابتعادهم من املناطق الريفية لقلة سبل العيش 
تتعرض  االرايض  من   %60 جعلت  التي  املياه  وشحة 
داخل  يف  السكانية  الكثافة  زيادة  اىل  ادت  مما  للتصحر 
شوارعها  لضيق  للناس  استيعاهبا  وعدم  املدينة  مركز 

وزمحة الناس فيها.    
وملعاجلة هذه الظاهرة املتفشية يف أغلب حمافظات العراق 
جيب وضع خطة مدروسة بشكل كامل لدراسة املسببات 
ويتم االتفاق عىل تنفيذها من غري تدخالت عشائرية او 
كرصيد  العشوائيات  يسعى جلعل سكنة  او ممن  سياسية 
هذه  تنفيذ  ويكون  مطالبهم،  حتقيق  دون  من  له  انتخايب 
عىل  للتجاوز  املواطن  يشجع  ال  الذي  بالشكل  اخلطة 
فان  وترشيعاهتا،  قوانينها  احرتام  وعدم  الدولة  امالك 

غاب القانون عمت الفوىض.
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 من أصحابي” كلمات ضياء سمعها موالنا اإلمام زين العابدين 
ً
 أوفى وال خيرا

ً
“ال أعلم أصحابا

 
ً
من أبيه سيد الشهداء )عليهما السالم( ليسمعها من بعدهما العالم بأسره، ويقف مذهوال

ها هؤالء الرجال المخلصون للقضية اإللهية.
ّ

أمام التضحيات العظيمة التي قدم
 األنصار والمجاهد األشوس “حبيب بن مظاهر األسدي” في مطلع هؤالء األصحاب 

ُ
كاَن شيخ

ة قلب إمامه 
ّ
الغيارى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين )عليه السالم(، صافحت سريرته النقي

 الله )سبحانه وتعالى( فكان خير المدافع والناصر.
ّ

ج بحب
ّ

المتوه

شيخ األنصار وأيقونة اإلخالص للقضية الحسينية الخالدة

حبيب بن مظاهر األسدي )رض(..
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حيّدثنا املؤرخ الكربالئي سعيد رشيد زميزم يف سطور مهمة، 
نفّتش يف  االستثنائي، ونحن  الرجل  عن عظمة وسرية هذا 
شيخ  هو  فمن  املرّشفة..  ومواقفه  ملحاته  عن  التاريخ  خبايا 

األنصار؟
هو الصحايبُّ اجلليل أبو القاسم حبيب بن مظاهر بن رئاب 
األسدي، زعيم قبيلة بني أسد يف العراق واجلزيرة العربية، 
وصاحب  عامًا  عرش  بخمسة  اهلجرة  قبل  احلجاز  يف  ولِد 
فاجعة رحيله  وآله(، وبعد  اهلل عليه  األكرم )صىل  الرسول 
)صلوات اهلل وسالمه عليه(، أصبح األسدي من األصحاب 
الثقاة البرة ألمري املؤمنني موالنا عيل بن أيب طالب )عليه 

السالم( وكان أحد املقربني له، كام يقول زميزم.
شاعرًا  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  حبيب  »كان  ويضيف، 
وادبيًا وخطيبًا وجماهدًا من الطراز األول، وشارك مع اإلمام 
صفني،  )اجلمل،  الثالث  احلروب  يف  السالم(  )عليه  عيل 
النهروان(، وسّطر فيها أروع الصور والصوالت وأنزل يف 

األعداء خسائر كبرية«.
وبعد استشهاد عيل )عليه السالم( صاحب حبيب اإلمام 
نال  أن  اىل  منه  قريبًا  وظلَّ  السالم(  )عليه  املجتبى  احلسن 
اإلمام  الشهادة إثر دّس السم له من قبل زوجته جعدة بنت 
األشعث، بعدها صاحب سّيد الشهداء أبا عبد اهلل احلسني 
)عليه السالم( وكان ممن كتب له يدعوه للقدوم اىل الكوفة«.

حياة  عن  زميزم  املؤرخ  عندها  يقف  مهّمة  تارخيية  حقائق 
وسرية ابن مظاهر األسدي، ويلفُت إىل أنه »عند جميء مسلم 
بن عقيل )عليه السالم( اىل الكوفة كان حبيب )رضوان اهلل 
الشهيد  آنذاك مع  املساندين له، وكان  تعاىل عليه( من أكثر 
لإلمام  البيعة  بأخذ  يقومان  كانا  حيث  عوسجة  بن  مسلم 
اىل  عقيل  بن  مسلم  مع  ظل  وقد  السالم(،  )عليه  احلسني 
أن نال االخري الشهادة، عند ذلك قرر ابن مظاهر االختفاء 
كون الطاغية عبيد اهلل بن زياد كان قد أصدر أمرًا بالقبض 
عليه، وظل متخفيًا اىل ان علم بقدوم اإلمام احلسني )عليه 

السالم( اىل كربالء فقّرر االلتحاق به«.
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كتَب اإلمام احلسني )عليه السالم( كتابًا إىل نارصه األسدي 
احلسني  بركب  التقى  وحينام  العراق،  إىل  بقدومه  ليعلمه 
)عليه السالم( أخذ قيادة كتيبة من اجليش بعدها نال وسام 
الشهادة بني يدي سبط رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( لتبدأ 
رحلة حبيب بن مظاهر األسدي اىل أعىل عليني مع الشهداء 

والصادقني.
أما املؤّرخ األستاذ عبد األمري القرييش، مدير مركز كربالء 
سرية  عند  مهمة  سطور  يف  فيقف  والبحوث،  للدراسات 
عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  مظاهر  بن  حبيب  األنصار  شيخ 

ناقاًل لنا ما جاء يف حق هذا الرجل.
من بينها، أن الكثري من أرباب السري والتواريخ ذكروا بأن 
األسدي كان من خواص أمري املؤمنني )عليه السالم( ومن 
ميثم  قرين  وهو  القّراء،  سّيد  له  ُيقال  وكان  مخيسه  رشطة 
علم  محَل  من  بأنه  الكيش  ذكره  كام  اهلجري،  ورشيد  التامر 
إىل  كتبوا  الذين  الكوفيني  الزعامء  أحد  والباليا، وهو  املنايا 
وسبعني  مخسة  عمره  وكان  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 

عامًا«.

حبيب.. المناصر والشاعر

أما عن اللحظات األخرية من حياته الرشيفة املضّمخة بعطر 
املؤرخ  أشار  فقد  السالم(،  )عليهم  البيت  ألهل  الوالية 
مظاهر،  بن  حلبيب  شعري  م��وروث  من  جاء  ملا  القرييش 

ومنها ارجتازه حينام برز لقتال األعداء.
ففي يوم عاشوراء، برز شيخ األنصار إىل القتال وهو يرجتز:

         أنا حبيُب وأيب مظهُر ** لَنحُن أزكى منكُم وأطهُر 
                      ننرُص خرَي الناس حنَي يذكروا

فقاتل )رضوان اهلل تعاىل عليه( قتااًل شديدًا حّتى ُقتل، وقد 
هّد مرصعه اإلمام سيد الشهداء )عليه السالم( حتى قال: 

»أحتسب نفيس ومحاة أصحايب«.

وبالعودة اىل املؤرخ سعيد زميزم، يشري إىل أنه »بعدما جرى 
دفن األجساد الطاهرة لإلمام احلسني وأهل بيته وأصحابه 
احلرام،  حمّرم  شهر  من  عرش  الثالث  يوم  السالم(  )عليهم 
اجلنوبية  اجلهة  يف  األس��دي  مظاهر  بن  حبيب  دفن  جرى 
يقع  والذي  مرتًا(   15( بعد  عىل  الطاهر  املرقد  من  الغريب 
إىل مقربة من موضع مذبح اإلمام احلسني )عليه السالم(، 
ومتييزه،  الرشيف  قبه  مكان  حول  عديدة  روايات  وهناك 
ولكن أبرزها تقول إن اإلمام السجاد )عليه السالم( رّشفه 
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هبذه الكرامة فأراد أْن يمّيزه عن غريه نظرًا ملواقفه املرشفة مع 
أهل البيت )عليهم السالم(«.

»قبيلة  أن  زميزم(  لسعيد  )واحلديث  األخ��رى  الرواية  أما 
األسدي أرادت أن تكّرم شيخها، فطلبت من اإلمام السجاد 
تقول  والثالثة  ذلك،  فوافق عىل  له،  قب  بإفراد  السالم(  )عليه 
إن بني أسد دفنوا بن مظاهر األسدّي عند رأس احلسني )عليه 

السالم(«.
البهّي،  احلسيني  الرجل  هذا  سرية  عن  احلديث  بعد  ينتِه  ومل 
االستشهاد  بعد  ما  أخرى  تفاصيل  عىل  زميزم  أطلعنا  حيث 
األسدي  مظاهر  بن  حبيب  بن  »القاسم  إن  ويقول:  األليم، 
استطاَع أن يثأر ألبيه الشهيد من قاتله )مقاتٌل من بني دارم(، 
الكوفة، فقد  أثناء سيطرة مصعب بن زبري عىل  به  عندما ظفَر 
عندما دخلت  فرسه  رقبة  املبارك يف  القاتل رأس حبيب  عّلَق 
معركة  من  رجوعهام  بعد  الكوفة  الضاّلة  األموية  اجليوش 

كربالء األليمة«.
مصادر تارخيية أخرى وقفنا عندها، تذكر بأّن  السّفاك القاتل 

عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  حبيبًا  رضب  من  أول  )احلصني( 
من  مقاتل  وهو  )بديل(  اللعني  بعده  ليأيت  فرسه،  من  وأوقعه 

بني دارم ليحتزَّ رأسه الرشيف.

مراحل بناء القبر الشريف

يف  حبيبًا  وجل(  )عز  اهلل  خّصها  التي  اإلهلية  الكرامة  كانت 
الرشيف  قبه  عىل  مّر  وقد  األليم،  استشهاده  بعده  وما  الدنيا 
معها  ويتفق  التارخيية  املصادر  أكثر  تقول  كام  له  اُف��ِرد  الذي 
عىل  مّر  ما  حال  حاهلا  عديدة  »مراحل  زميزم،  سعيد  املؤّرخ 
املرقد احلسيني الطاهر الذي احتضن أجساد املحبني اخلّلص، 
عام  يف  الرشيف  ق��به  إع��امر  فيها  ج��رى  مرحلة  آخ��ر  وك��ان 
2018م حني قامت إدارة العتبة احلسينية املقدسة بتوجيه من 
بعمل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  الرشعي  متوليها 
شهد  وقد  مظاهر،  بن  حبيب  اجلليل  للصحايّب  جديد  رضيح 
افتتاح الرضيح حضور مجع غفري من املحبني واملوالني للعرتة 

الطاهرة، وهو الرضيح املوجود اآلن عىل قبه املطهر«.
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محلة  ال��ع��راق،  يف  حسينيون  وم��دّون��ون  ناشطون  أطلق 
الذين  العامل  أنحاء  كل  من  بالزائرين  للرتحيب  إلكرتونية 
يرغبون بأداء زيارة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( 

يف كربالء املقدسة.
املدّونون  دّش��نَ  تسري(،  عشقك  قدر  )عىل  وسم  وحتت 
من  ابتداًء  احلسيني،  العشق  ملسرية  وتغطيتهم  منشوراهتم 
الشهداء  سيد  مدينة  إىل  ووصواًل  العراقي  اجلنوب  أقىص 

)عليه السالم(.
وقال املدونون: إن »املسري الوحيد إىل جنة احلسني )عليه 
السالم( ال يعتمد عىل العمر والقدرة والّطاقة، بل ركيزته 

األوىل هو العشق«.
فيام كتب املدّون حممد الفضيل: »حني تكون الِوْجهة عزيزة 

هفة ال باألمتار«. ُتقاس املَسافة باللَّ
احلكومة  هلا،  منشور  يف  حسني،  زهراء  املدّونة  دعت  فيام 
بأداء  الراغبني  الزائرين  جلميع  احلدود  فتح  إىل  العراقية 

الزيارة املقدسة دون حتديد األعداد.
السالم(  )عليه  االمام  خدام  »مواكب  إن  حسني:  وقالت 
ونقل  ومنام  ورشب  أكل  من  املاليني  الستقبال  مستعّدة 

وكل ما يطلبه الزائرون الكرام«.
تغطيات  املليوين،  احلسيني  احل��دث  هذا  خالل  وتنشُط 
ب�  ُيعرف  أصبح  ما  وه��و  املواطنني،  وحتى  الناشطني 
أدق  بنرش  الكثري  ي��ش��ارُك  حيث  الصحفي«  »امل��واط��ن 
التفاصيل عن مسرية الزائرين إىل كربالء املقدسة مشيًا عىل 

األقدام إلحياء الزيارة املقدسة.

على قدر عشقك تسير.. 
نون يطلقون حملتهم اإللكترونية للترحيب بزائري األربعينية

ّ
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للطباعة  الفارو  دار  مديرة  روخاس،  ماريا  أنجيليكا  قالت 
سينرش  األرض«  عىل  اجلنة  »األربعني..  كتاب  إن  والنرش، 

هذا العام بمناسبة أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(.
وقالت روخاس يف حديث صحفي تابعته )جملة األحرار(: 
»هيدف هذا الكتاب املصّور، الذي حيتوي أيضًا عىل كتابات 
يف  الكبري  التجمع  هذا  تقديم  إىل  اإلسبانية،  باللغة  أدبية 

كولومبيا وسيتم الكشف عنه يف جلسة خاصة«.
 21( ل�  فوتوغرافية  صورًا  يضم  »الكتاب  أن  وأضافت، 
مرشفًا  عماًل  الكتاب  جتعل  وباكستانًيا  إيرانًيا  مصورًا( 

للتعريف بالزيارة األربعينية«.
لغري  األرب��ع��ني  لقاء  ي��وّض��ح  »الكتاب  ب��أن  وأوض��ح��ت 
منذ  بخطوة  خطوة  حديثًا  اإلس��الم  اعتنق  ومن  املسلمني 
أن  شأنه  من  يكون  بحيث  كربالء  حتى  النجف  يف  البداية 

يعطي صورة جيدة عن التجّمع للقراء«.
ُينرش  التي  املرة األوىل  وأشارت روخاس إىل أن »هذه هي 
فيها كتاب عن جتّمع األربعني يف أمريكا الالتينية«، مضيفة، 
الكتاب أواًل يف كولومبيا واملكسيك، ولدينا  »سيتم توزيع 
خطط لنرشه يف اإلكوادور وفنزويال واألرجنتني يف املستقبل 

القريب، وباللغات الفرنسية والبتغالية«.

فعالية  الديني،  التنّوع  ذات  اهلندية  املدن  بعض  شهدْت 
أربعينية  بذكرى  احلسينّي  الشباب  من  أطلقها مجع  حسينية 
احلسينية  بالقضية  للتعريف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
العظيمة وما قّدمته للبرشية مجعاء، والتي جاءت متزامنة مع 
إحياء املحبني ألهل البيت )عليهم السالم( زيارة أربعينيته 

اخلالدة.
وتوّزع الشباب احلسينيون يف مناطق خمتلفة من اهلند، إلجراء 
األسواق  وعند  الشوارع  يف  الناس  مع  املبارشة  األحاديث 
التعريفية،  الورقية  املنشورات  وتوزيع  التجارية،  واملحال 
والتي تتضّمن ملحات مهمة من حياة اإلمام احلسني )عليه 

السالم( وثورته اخلالدة، رافقتها توزيع قناين املاء البارد.
كام واستثمَر املشاركون باحلملة، نرش البوسرتات التعريفية 
املشهورين  والزعامء  القادة  من  عدد  أقوال  تضّمنت  التي 
السالم(  )عليهم  الشهداء  سيد  بحق  وكلامهتم  العامل  حول 

وهنضته اإلنسانية، بينهم الزعيم اهلندي الراحل غاندي.
)عليه  احلسني  باإلمام  التعريفية  احلملة  هذه  مثل  والقت 
الذين  األشخاص  أغلب  لدى  ملحوظًا  صدًى  السالم( 
أبدوا اهتاممًا كبريًا باالطالع عىل مضامني ثورة سيد الشهداء 

)عليه السالم(.

 عن 
ً
دار نشر عالمية تصدُر كتابا

ع األربعين” في كولومبيا
ّ

“تجم

تعريف “معتنقي مختلف 

الطوائف” بثورة اإلمام الحسين
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احلسني  اإلم��ام  شهادة  بعد  األح��داث  جمريات  نراقب  عنَدما 
عليه السالم ونلقي نظرًة عىل ما حدث يف هذه األماكن الثالثة، 
وبالتحديد مواقف وكلامت السيدة زينب عليها السالم نكتشف 
مدى الصدى الواسع الذي ألقته يف ذلك املجتمع املهزوم حيث 
ل ذلك إىل جمتمع ملتهب ضّد احلّكام الظاملني املتمّثلني ببني  حتوَّ
عليها،  كانت  التي  احلالة  االعتبار  بعني  األخذ  مع  هذا  أمّية. 
صىل  النبي  بيت  آل  من  وباهلاشميات  هبا  حّلت  التي  واملصيبة 
اهلل عليه وآله، فهي التي شاركت اإلمام احلسني عليه السالم يف 
مصائبه، وانفردت عنه باملصائب التي رأهتا بعد شهادته والنهب 
هلذه  قراءتنا  ويف  واألرس.  اخليام  وح��رِق  وال��رضب  والسلب 

املواقف نالحظ ما ييل:
* يف الكوفة:

عندما رأت السيدة زينب الناس يتباكون ويتعاطفون )التعاطف 
ال  بل  ينفع  ال  وحده  البكاء  أنَّ  لتعّلمهم  هبم  صاحت  امللعون( 
ويف  األمويني،  ظلم  لرفض  والصياح  البكاء  بغري  التعبري  من  بّد 
ما  جتاه  الكبرية  بمسؤوليتهم  تشعرهم  أن  أرادت  الوقت  نفس 
حصل ومّما قالته: »أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل اخلتل )اخلداع( 
نفوس  يف  الكبري  األث��ر  خلطبتها  وك��ان  أتبكون؟«.  وال��غ��در... 

الكوفيني وهّز ضامئرهم التي كانت خمّدرة، باإلضافة إىل موقفها 
السبايا واجتمع أهلها  إليها ركب  الكوفة عندما وصل  من أهل 

للنظر إليهّن وحماولة تلك املرأة الكوفية التصّدق عليهّن...
* يف جملس ابن زياد

األطهار،  النبوة  بيت  أهل  عىل  التهّجم  زياد  ابن  الطاغية  حاول 
والشامتة بام حصل هلم يف كربالء، فكان رّدها قاسيًا وعنيفًا ومل تأبه 
الذي  املجلس  ذلك  يف  تالقيها  كانت  التي  واملعاناة  األرس  بحالة 
دخلت إليه وهي متنكرة رغم جالل النبوة وهباء اإلمامة املنسدل 
عليها. وكان يف ضمن رّدها عىل شامتة ابن زياد: »ما رأيت إاّل مجياًل. 
القتل فبزوا إىل مضاجعهم...«وهو  هؤالء قوم كتب اهلل عليهم 
تعبري عن حالة الرضا والتسليم املطلق هلّل عّز وجّل. ومما يكشف لنا 
عن اخلطر الذي شّكله دخول السيدة زينب إىل املدينة عىل احلكم 
األموي، رسالة وايل املدينة عمرو بن سعيد األشدق إىل يزيد والتي 
يقول فيها: »إن كان لك باملدينة شغل فأخِرج ابنة عيل منها، فإهّنا 
عليها  زينب  السيدة  استطاعت  وهكذا  عليك«،  الناس  أّلبت  قد 
مسرية  ُتكمل  أن  وجرأهتا  وخطاباهتا  مواقفها  خالل  من  السالم 
لعطاءات  استكاماًل  الواعية  الكلمة  فكانت  السالم،  عليه  احلسني 

الدم واجلهاد التي بدأت يف كربالء.
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كنُت أسري مع املشائني يف أربعينية اإلمام احلسني عليه السالم  
وابكي بحرقة قلب وأخاطبه واقول له: سيدي ها أنا  مسرية 
ان  استطع  ومل  األربعني  انتهت  زي�ارة  اذا  كيف  العشق.. 
ازورك فاملسافة بعيدة واحلدود مقفلة.  واذا يب قد أحسست 
األربعني  زيارة  ستنتهي  نعم  يل:  ويقول  خياطبني  أحدا  كأن 
ولكن مل تنته زيارة  اإلمام احلسني )عليه السالم( طول الدهر 

ولن ينمحي ذكر احلسني إىل آخر الدهر. نعم ستنتهي زيارة 
األربعني ولكن مل تنته عاشوراء فمزال صاحب الثأر غائب. 
صحوت  كربالء..  أرض  وكل  عاشوراء  يوم  كل  ان  فحقا 
عىل اذان الفجر ويف قلبي راحة انني مع االمام احلسني) عليه 
السالم( يف كل مكان فقلت : السالم عليك سيدي كل يوم 

اىل يوم الدين 

ان زيارَة اإلمام احلسني عليه السالم مقتضية للكامل 
اهلدى  أئمة  قبل  عليها من  التأكيد  لذا جاء  اإلنساين 
سالم اهلل عليهم واألحاديث يف املقام كثرية بل بعضها 
أوجب الزيارة عىل الرجال والنساء كام عن أم سعيد 
األمحسية قالت: قال يل أبو عبد اهلل عليه السالم: »يا 
قالت:  السالم؟  عليه  احلسني  قب  تزورين  سعيد  أم 
قلت: نعم، قال: يا أم سعيد زوريه فإن زيارة احلسني 

واجبة عىل الرجال والنساء«.
املرأة  عىل  أك��دت  الرشيفة  الروايات  بعض  ان  بل 
خاصة كام يف رواية زرارة قال عليه السالم: »يا زرارة 
ما يف األرض مؤمنة إاّل وقد وجب عليها أن تسعد 

فاطمة عليها السالم يف زيارة احلسني عليه السالم« 
عبد  أيب  إىل  جئت  قالت:  األمحسية  سعيد  أم  وعن 
اجلارية  فجاءت  عليه،  فدخلت  السالم  عليه  اهلل 
فقالت: قد جئتك بالدابة، فقال: يا أم سعيد أي يشء 
قبور  أزور  قالت:  تذهبني؟  تبغني  أين  الدابة،  هذه 
تأتون  العراق،  أهل  يا  أعجبكم  ما  فقال:  الشهداء، 
ال  الشهداء  سيد  وترتكون  بعيد،  سفر  من  الشهداء 
قال:  الشهداء؟  سيد  من  له:  قلت  قالت:  تأتونه؟! 
احلسني بن عيل، قلت: إيّن امرأة، فقال: ال بأس ملن 
قلت:  قالت:  وت��زوره،  إليه  تذهب  أن  مثلك  كان 
وعمرة  حجة  تعدل  ق��ال:  زيارته؟  يف  لنا  يشء  أي 
واعتكاف شهرين يف املسجد احلرام وصيامهام وخري 

منها، قالت: وبسط يده وضمها ثالث مرات .

 وزيارة سيد الشهداء
ُ

المرأة
نهى عبد الله

قصة أسرية
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ّ
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ُ
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ّ
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متأخرين  وصلنا  املسري  حّث  فرغم  عامرة؛  خيبٌة  وجوَهنا  َعَلْت 
جّدًا إىل كربالء، قبيل فجر األربعني، فاتتنا املراسم وجمالس العزاء 
وإحياء الليلة، إاّل تلك اخلطوات احلسينّية وشيئًا من غبار الطريق. 
الزّوار  املزدمحة، حيث أغلب  املدينة  أقّل من ساعة، رسنا يف  تبّقى 
يتجّهزون للرحيل عّنها صباحًا، بدت حزينًة رغم ازدحامها، ممتلئًة 
بالقلوب الكسرية، تستنهض فيهم روح العارش. جذبنا صوت نعٍي 
فيه، خيمة أيب  يطالعك  ما  أّول  املخيم احلسينّي،  إىل  حزين، ساقنا 
الفضل عليه السالم، ثّم ترى مكان اهلوادج مرتاّصًة هبيئة قناطر، ثّم 
خيمة األكب، وخلفها خيمة السّيدة زينب عليها السالم، ثّم خيمة 
اإلمام زين العابدين عليه السالم، وحمور تلك اخليام خيمته وحمرابه؛ 
خيمة اإلمام احلسني عليه السالم، وأقرب اخليم إليه، خيمة زينب 
القاسم  خيمة  خمتلفة  بمسافة  جانب  عىل  تلوح  فيام  السالم،  عليها 
نعرف  ال  يرافقنا،  احلزين  النعي  زال  وما  بينها  جلنا  السالم.  عليه 
مصدره، األمر الوحيد الذي كان حارضًا رائحة العارش، مل نستعد 
معركته، بل ليلته: اإلمام احلسني عليه السالم يصيّل ويناجي رّبه، 
نفسه  ينعى  وتسمعه  مناجاته،  تسمع  القريبة  خيمتها  يف  وزينب 
آمنني،  حوله  يطوفون  األطفال  درعه،  ويسّوي  سيفه  يشحذ  وهو 
يسألونه  العّباس  حول  يطوفون  ثّم  بحضوره،  البرشى  يستلهمون 
وتطلب  لغدها،  تستعّد  السالم  عليها  زينب  صباحًا.  املاء  إحضار 
اختبار األصحاب، هم يسمعون ذلك وجيتمعون، يطلب هو عليه 
السالم منهم اخّتاذ الليل مجاًل .. لريحلوا، وهم عىل قلب واحد: »ال 
طّيب اهلل العيش بعدك«.. أحٌد منهم مل يرحل، امضوا يف هذا املخّيم 
ليلة عشق حسينّي؛ ليحمل املخّيم كّل أرسارها ويبّثها يف قلوب ال 
حتمل الشوق فحسب، وال احلنني، بل حتمل روحًا حسينّية لزماٍن 

آخر. وعال عندها أذان الفجر..
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يف النتظار

وأخرى  نارضة  وجوه  االنثيال..  ذلك  مدهش 
أتعبتها  وأخرى  املسافات  أتربتها  وأكف  حائرة، 
من  تئن  قلوب  الندى..  أذبلها  وثالثة  اإلشارات 
من  وتذوب  اللهفة،  من  تفيض  وأرواح  احلنني، 
واحد  وشعار  جيمعهم،  واح��د  هتاف  الرمحة. 

يدفعهم. 
ارساب فكر تتوارد وأماين وجد تتوالد عىل مسار 
مكربل بالوفاء مكهرب باحلب. راية تتقدم أفواج 

السائرين، تكلل رؤوسهم بالغار والفخار .
الرتاب ليس ككل الرتاب، والشمس التي توسم 
جلودهم ليست كأي شمس. أما املاء فله حكاية 
لراحلني  اخلطى  هيدون  اهنم  سواهم.  اليعرفها 

وخيطون اهلدى لقادمني خلفهم. 
الوجود،  عىل  االذان  احرف  املنائر  رشت  حني 
كأجنحة  أكتافهم  وصفوا  بانفاسهم  توضأوا 

الطيور املهاجرة. 
يلقي  والليل  أرجلهم  حتت  اهدابه  يفرش  النهار 
تارة  إليهم  يرنو  احضاهنم.والقمر  يف  انجمه 
ويشاركهم العناء ويتقبل منهم العزاء تارة أخرى.

عرس  كاهنا  صالهتم.  كام  الكثري  تعني  دموعهم 
الوداع. أو فرحة اللقاء،. اللقاء غري املكتمل بنور 

حضورك. 
وصل  هبم  وتلطف  العزيز  اهيا  عليهم  تعطف 
قلوهبم بأظلة عرشك واقم صالتك فيهم واجب 

دعوهتم بظهورك عاجال غري آجل.

�شالة الأربعني 

االفرتايض  الواقع  عن  خمتلف  الفعيل  الواقع  أن  إثبات  جديد..  من 
يف مواقع التواصل، بمشاركة حاشدة للنساء يف مسابقة حلفظ زيارة 
شعبة  تقيمها  ودينية  ثقافية  نشاطات  عدة  من  واحدة  هي  عاشوراء 
باجلانب  االرتقاء  املقدسة هبدف  احلسينية  العتبة  النسوي يف  اإلعالم 

الثقايف والديني لدى النساء من مجيع الفئات واألعامر.

تبقى شعائُر اإلماِم احُلسني -عليه الّسالم- هي الطريق األمثل 
حائط  فهي  وكبارنا،  لشبابنا  واألصلح  واألسهل  واألسلم 

الصدِّ األّوِل أماَم كلِّ ما يعصُف بنا وبثوابتنا.

قالتها املرجعية..
ينبغي االهتامم يف رفع صور الشهداء األبرار وذكر 
أسامئهم يف الطرق التي يسلكوها املشاة اىل كربالء 
لتبقى صورهم وأسامئهم ماثلة يف النفوس ويتذكر 
اجلميع ان بتضحيات ودماء هؤالء يتسنى للمؤمنني 

اليوم املشاركة يف املسرية االربعينية يف أمن وسالم.
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ه�شة احل�شينية اأدوار ومواقف ودرو�س الننّ
ال�شريفة  الأربعني  زيارُة 

ًا َدٌة اإلهينّ ُم�َشدنّ
ِمن غري امُلستبَعد أن يكوَن هناَك تسديٌد إهليٌّ 
العظيمة  احُلَسينّية  املَسرية  ه��ذه  انجاح  يف 
يكون  أن  ولوال  امُلباركة،  الرّبانّية  والشعرية 
��ب��ون عن  ه��ن��اك أش��خ��اٌص غ��ائ��ب��ون وُم��غ��يَّ
الصورة الظاهرّية، وُهم يرفدون هذه املَسريَة 
َنَجَحت  ملا  الدعم  وأنواع  أشكال  بُمختَلف 
ولطف  رعاية  مقّدمتهم  ويف   - املَسرية  هذه 
ف��داه(  )أرواح��ن��ا  وال��زم��ان  األم��ر  صاحِب 
والذي حيرض املواسَم ويدخل املجالَس ويطأ 

الفرَش، بحسب املأثور الروائي املعترب. 
ألس��اٍس  وفقًا  اليوم  حيصُل  إّن��ام  ه��ذا  ك��لُّ 
عقائديٍّ راسٍخ وَمكنٍي، مل يأِت اعتباطًا - بل 
املعصومون  األئمُة  عليه  أّكد  ما  نتيجَة  جاء 
)عليهم السالم( وبألسنة خُمتلفة وبمناسبات 
 - العظيم  وثوابه  امل��يشَ  خيصُّ  فيام  ُمتعّددة 
واألتباع  الشيعة  أذه��ان  يف  راك��ٌز  أمٌر  وهذا 

جياًل بعد جيل.

تنصل يزيد من مسؤولية قتل اإلمام احلسني )عليه السالم( 
بعد مواجهة اإلمام السّجاد )عليه السالم(.

بالبالغة  املفعم  الكبري  اخلطاب  بذلك  معاوية  بن  ويزيد 
معركة  خرس  أّنه  أدرك  السالم(،  )عليه  لإلمام  والشجاعة 
فحاول  األجساد،  معركة  يف  ظاهرًا  تغّلب  أن  بعد  القلوب 
ارتكبها  التي  جنايته  من  التنّصل  عب  األم��ر  ذلك  ت��دارك 
مسؤولية  وإلقاء  السالم(،  بيته)عليهم  وأهل  احلسني  بحّق 
ذلك عىل عبيد اهلل بن زياد وايل الكوفة، فقال:)لعن اهلل ابن 
إاّل  أبدًا  خصلة  ما سألني  صاحبه  أيّن  لو  واهلل،  َأما  مرجانة، 
ولو  استطعت،  ما  بكّل  عنه  احلتف  ولدفعت  إّياها،  أعطيته 
هبالك بعض ولدي، ولكن قىض اهلل ما رأيت، يا بني كاتبني 
ومل  السالم(،  )عليه  اإلمام  فسكت  لك()1(،  تكون  حاجة 

جيبه )2(.
..................................................

)1( الكامل يف التاريخ، ابن األثري، ج4، ص87 � 88.
)2( ُأنظر: التفاعل العاطفي يف خطاب املسرية احلسينية،   م. د. كريم 
ص252- العدد26،  احلسيني،  اإلصالح  جمّلة  جاسم،  محيدي  محزة 
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امل�شري اإىل كربالء 
عام 1962م؛ لإحياء 

زيارة الأربعني 
املباركة.




