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المرجعية الدينية  العليا 

توضح كيف تكون زيارة االربعين 
خطوة في سبيل تربية النفس

أربعينيُة اإلماِم الُحسيِن         
الزيارُة الُمستهدفة

في أكبر مدن بريطانيا.. 
مسيرة راجلة بذكرى األربعينية ُختمت 

بتقبيل “الشّباك المطّهر”
صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرار

األمُّ هي المؤسسة األولى
المسؤولة عن تنشئة األطفال اجتماعيًا

زيارة األربعين 
في عيون المثقفين

لالطالع على مشاريعها الدينية والفكرية والثقافية ..
ضيوف ملتقى »القبس الطالبي للجامعات العراقية« 

يزورون العتبة الحسينية المقدسة

زيارة األربعين وعالمية التكامل اإلنساني..
وفٌد من إقليم كردستان يزور كربالء لتعزيز األواصر اإلنسانية

حُب اإلمام الحسين
 »من أراد اهلل به الخير قذف في قلبه حب الحسين )          ( وحب زيارته.. «

اإلمام جعفر الصادق )         ( - وسائل الشيعة، ج14/ باب 164 / ص496
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االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

بعيدا عن االشتباهات في التشخيص والميول والعواطف 
والمصال������ح وغيرها م������ن العوامل التي قد تش������ّتت الجمع 
وتك������ون س������ببًا في حص������ول بع������ض الخالفات وتس������جيل 
المالحظ������ات الصحيح������ة وغير الصحيحة ف������ي أمة تصل 
أعداده������ا إل������ى مئ������ات الماليين من البش������ر، تأت������ي زيارة 
األربعين –)موسم الحج الى عاصمة أبي االحرار وكعبة 
الحقيقة ومطلب المحبين والعش������اق(- لتجمع اإلنسانية 

دون السماح بالخالفات التي تصّدع الجسد اإلسالمي.
زيارُة األربعين الشريفة الُمَس������ّدَدٌة إلهّيًا، فهي مما الشك 
فيه انها بعناية أش������خاٌص غائبون وُمغيَّب������ون عن الصورة 
الظاهرية يرفدون هذه الَمس������يرَة بُمختَلف أشكال وأنواع 
الدعم وفي مقّدمتهم رعاية ولطف صاحِب األمر والزمان 
)أرواحن������ا فداه( الذي يحضر المواس������َم ويدخل المجالَس 

ويطأ الفرَش، بحسب المأثور الروائي المعتبر. 
كلُّ هذا إّنما يحصُل وفقًا ألساٍس عقائديٍّ راسٍخ وَمكيٍن، 
ل������م ي������أِت اعتباطًا - بل ه������و نتيجَة ما أّك������د عليه أئمتنا 
المعصومون )عليهم السالم( وبألسنة ُمختلفة وبمناسبات 
ُمتع������ّددة فيما يخصُّ المش������َي وثوابه العظي������م  وهذا أمٌر 

راكٌز في أذهان الشيعة واألتباع جياًل بعد جيل. 
كل ه������ذا إنما يحصل لخلود الس������ر العظيم فالحس������ين 
)عليه الس������الم( هو عين الحقيقة والدلي������ل على الذات »يا 
من دل على ذاته بذاته«، وهو اسهل واسرع وانجح الطرق 
للوص������ول للمطلب والمراد؛ بل هو المطلب والمراد فمن 
حظي بنظرة منه فاز وسعد وذاب واحترق شوقا و عشقا.

فهنيئا لخدمة زوار الحس������ين )عليه الس������الم( لتش������رفهم 
بالخدمة وبذل االموال والس������هر والتع������ب من اجل راحة 
الزائرين وتوفير كل م������ا يتطلب لحين عودتهم قريري 

العيون مبتهجي القلوب الى مواطنهم.. 

احلُج اىل كربالء
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

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

حسين النعمة

المشاركون في هذا العدد

حيدر السالمي - د. صباح التميمي

افتخار الصّفار ل حسين فرحان

قاسم الحلفي ل فاطمة العبيدي
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نظم قسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة جوالت 
احلسينية  املواكب  واصحاب  الزائرين  إلرش��اد  تبليغية 

واإلجابة عىل االسئلة الرشعية خالل زيارة األربعني.
والتأليف  والتوعية واإلرشاد  التبليغ  القسم بشؤون  ويعنى 
الديني، ويتوىل أيضًا املشاركة يف خدمة زوار أربعينية اإلمام 
احلسني )عليه السالم( عرب نرش املبلغني عىل طرق الزائرين 
الشؤون  قسم  لرئيس  وفقًا  األربعني،  زيارة  خالل  املختلفة 

الدينية يف العتبة احلسينية سامحة الشيخ امحد الصايف.
زيارة  خالل  التبليغي  امل��رشوع  يف  القسم  مبلغو  وش��ارك 
األربعني الذي ترعاه وترشف عليه احلوزة العلمية واملرجعية 
الدينية العليا يف النجف األرشف، وتوىل املئات من املبلغني 
املشاركني  الدينية  العلوم  وطلبة  العلمية  احلوزة  وفضالء 
لبيان  للزائرين  الرشعية  االسئلة  عىل  اإلجابة  املرشوع  يف 

القضايا العقائدية واألخالقية ورد الشبهات.
لقسم  التابعة  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  مبلغو  وأنترش 
هي  حم��اور  مخسة  عىل  احلسينية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون 

حمور كربالء – بغداد، وحمور كربالء – بابل، وحمور كربالء 
ملدينة  الداخلية  املحاور  اىل  باإلضافة  األرشف،  النجف   –

كربالء، وفقًا ملسؤول الشعبة الشيخ فاهم اإلبراهيمي.
فيام شارك يف املرشوع التبليغي يف زيارة األربعني، املئات من 
طلبة وطالبات شعبة املدارس الدينية التابعة للقسم، وتولوا 
مهام التوعية ضمن مرشوع »ال ارساف وال تبذير«، وتعليم 
وبيان  الوضوء،  وتعليم  الفاحتة،  لسورة  الصحيحة  القراءة 
األحكام الرشعية القضايا العقائدية، وفقًا ملسؤول املدارس 

الدينية يف القسم الشيخ عيل القرعاوي.
فيام أولت شعبة املعاهد الدينية يف القسم االهتامم باستقبال 
العراق  اىل  وصلوا  الذين  الدينية  العلوم  طلبة  وخدمة 
الدول  خمتلف  من  األربعني  زي��ارة  مراسيم  يف  للمشاركة 
يف  للمشاركة  املبلغني  هتيئة  وكذلك  العامل،  يف  والقارات 
خدمة زوار األربعني عرب املحطات واملواكب العلمية، وفقًا 

ملسؤول املعاهد الدينية يف القسم الشيخ امحد العاميل.

المئات من طلبة وفضالء الحوزة العلمية 
ينتشرون على طرق الزائرين
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دأبت وحدة التعليم القرآين يف شعبة التبليغ الديني النسوي التابعة 
املشاركة  عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  لقسم 
زيارة  ذك��رى  يف  عام  كل  يقام  ال��ذي  القرآنية  املحطات  بمرشوع 
يف  القرآنية  الكوادر  وبمشاركة  العلمية  احلوزة  بإرشاف  األربعني 

العتبات واملزارات .
واملرشفة  القرآين  التعليم  مسؤولة  فاضل  انتصار  االستاذة  وقالت 
يقارب  بلغ عدد املحطات ما  التابعة للوحدة:  عىل عمل املحطات 
بغداد وميسان  قرآنية يف  قبل )٦0( معلمة  أديرت من  )50( حمطة 

وبابل والنجف وصالح الدين وكربالء املقدسة..
واملخيم  حسني(  )يا  طريق  طول  وعىل  املواكب  إىل  باإلضافة  هذا 
احلسيني واملواكب املنترشة يف مركز املدينة وعىل أطرافها، هذا فضال 
التعليمي املنترش داخل الصحن احلسيني املطهر.. وقد  عن الكادر 
القت هذه املهمة املباركة إقباال واسعا من قبل الزائرات ملا فيها من 
فضل كبري وشان عظيم يف تعلم تالوة القرآن الكريم الذي هو من 

أعظم النعم وأجلها منزلة ورشفا..
التواصل  منصات  عىل  املرشوع  القرآين  التعليم  وحدة  أقامت  كام 
وإثرائه  توسيعه  إىل  وعمدت  )التلكرام(،  برنامج  عرب  االجتامعي 

بإضافة فقرات جديدة ومنوعة .
املحطات  مرشوع  إقامة  من  الرئييس  اهلدف  عن  انتصار  ونوهت 
الفاحتة،  لسورة  الصحيحة  القراءة  تعليم  بغية  اإللكرتوين  القرآنية 
تم إضافة  فقرات أخرى  الكريم بصورة عامة، كام  القرآن  وتالوة 
لتتنوع الفائدة، وتعّم بركة القرآن لرشحية واسعة من املتّلقني، وهذه 
مع  الفاحتة،  سورة  يف  وتأمالت  التعليمية،  التالوة  هي:  الفقرات 
درس التنمية القرآنية، وقد بلغ عدد األعضاء املشاركة يف الربنامج 

أكثر من )300(  مشرتكة ومن كافة الدول العربية واألوربية.

محطات قرآنية نسوية في 
نضم معهد نور اإلمام احلسني )عليه السالم( للمكفوفني الزيارة األربعينية 

موكبًا  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  البرص  وضعاف 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  أربعينية  زوار  خلدمة 
للسنة الرابعة عىل التوايل، وبدأت رحلة تأسيس املوكب 
برغبة من كوادر املعهد خلدمة زوار اإلمام احلسني )عليه 
الشهري،  دخلهم  من  مالية  مبالغ  فجمعوا  السالم(، 
ويكرب  لينمو  بسيط،  بمبلغ  املوكب  انطالقة  وكانت 

ويصل اىل ما هو عليه اآلن.

تتوىل العتبتان املقدستان احلسينية والعباسية يف زيارة 
األربعني من كل عام، نقل الزائرين عىل حمور كربالء 
وتشكيالهتا  النقل  وزارة  آليات  تتوىل  فيام  بابل،   –

عىل  الزائرين  نقل  الساندة  وال���وزارات  واجلهات 
– النجف، ووفق  – بغداد، وكربالء  حموري كربالء 
املقدسة  احلسينية  العتبة  خصصت  فقد  النظام  هذا 
لنقل  السعات  خمتلفة  باص  نوع  عجلة   )300( نحو 
املقدسة  كربالء  ملدينة  الداخلية  املحاور  يف  الزائرين 

وحمور كربالء – بابل.

موكب حسيني لكوادر تعليم 
“المكفوفين” في العتبة الحسينية

العتبات المقدسة تستنفر ’مئات 
العجالت’ لنقل زوار األربعين
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة

مواقف مشرفة في تاريخ 
العراق الحديث..

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 5/جمادى االول/1435هـ املوافق 2014/3/7م:
أود ان اوضح لكم اهيا االخوة واالخوات بيشء من التفصيل 
املرجع  العظمى  اهلل  آية  سامحة  مكتب  ج��واب  من  ورد  ما 
دام   – السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  سامحة  االعىل  الديني 
حول  املواطنني  بعض  من  املوجه  السؤال  عىل  الوارف-  ظله 
االنتخابات حيث ان هذه العبارات الواردة يف اجلواب مركّزة 
ودقيقة وعميقة حتتاج اىل يشء من التفصيل ليتضح املعنى املراد 

..

حيث ُذكر يف السؤال ..
السؤال: 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته :
السيستاين  السيد  االمام  بزعامة  الدينية  املرجعية  اكدت  لقد 
الكربالئي والسيد  الشيخ  الوارف( )عىل لسان  )ادام اهلل ظله 
الصايف قبل االنتخابات املاضية( بأن املرجعية الدينية تقف عىل 
مسافة واحدة من اجلميع، هل هذا يعني اهنا عىل نفس املسافة 
التقاعد  للفقرة )38( سيئة الصيت من قانون  بني من صوت 
وبني من مل يصوت عليها ومن أدى واجبه كنائب ومن مل يؤده؟

وهل تقف املرجعية الدينية عىل نفس املسافة بني املسؤول الذي 
فشل يف ادارة امللفات املناطة به من امللف االمني او االقتصادي 

يثبت بحقه أي تقصري ومل  او السيايس وبني من مل  او اخلدمي 
يقرص يف واجبه ؟

علاًم ان موقف املسافة الواحدة من اجلميع الذي تتبناه املرجعية 
الدينية العليا حياول االنتهازيون والفاشلون واملقرصون خداع 

الناس باهنا راضية عنهم.
افتونا وفقكم اهلل ملراضيه بمحمد وآله الطيبني الطاهرين.

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..

يف  املشاركة  عىل  املواطنني  حيّث  ظله(  )دام  السيد  سامحة  ان 
او  قائمة  اية  يدعم  وال  الكفوء  الصالح  واختيار  االنتخابات 
من  واحدة  مسافة  عىل  كونه  معنى  وليس  بخصوصه،  مرشح 
بذل  من  بني  أي  والطالح  الصالح  بني  يساوي  ان  هو  اجلميع 
ما يستطيع يف خدمة الناس ومكافحة الفساد وبني من مل يعمل 
من  أيًا  يدعم  ال  انه  معناه  بل  و..  ومجاعته  نفسه  ملصلحة  اال 
عىل  هي  انام  االختيار  فمسؤولية  االنتخابات،  يف  املشاركني 

الناخب نفسه، فليحسن االختيار لكي ال يندم الحقًا.

اعداد : حيدر عدنان

هل تقف المرجعية الدينية  العليا على نفس المسافة بين المسؤول  
المقّصر والفاشل في عمله والمسؤول الذي لم يثبت بحقه اي تقصير؟
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مكتب ال�شيد ال�شي�شتاين )2014/4/23م ، 1435هـ (
أود ان اوضح بيشء من التفصيل ما ورد يف جواب مكتب سامحة 
آية اهلل العظمى املرجع الديني االعىل السيد عيل احلسيني السيستاين 
)دام ظله الوارف( عىل السؤال املوجه من بعض املواطنني حول 

مركزة  اجلواب  يف  الواردة  العبارات  هذه  ان  حيث  االنتخابات 
ودقيقة.

اوال:
ان سامحة السيد )دام ظله الوارف( حيث عىل امرين :

األمر االول : اصل املشاركة يف االنتخابات ملجالس املحافظات 
السلمي  والتداول  االنتقال  مبدأ  عىل  للحفاظ  النواب  وجملس 
للسلطة وترسيخ اشرتاك مجيع مكونات الشعب العراقي يف ادارة 
اركان  من  اسايس  ركن  بتحقيق  شعورها  يعزز  مما  البالد  شؤون 
وبدوره  واالقصاء  بالتهميش  شعورها  وعدم  االجتامعية  العدالة 

فان ذلك يؤدي اىل حتقيق االستقرار السيايس واالجتامعي ..
االمر الثاين : ان احد املطالب اجلوهرية من االنتخابات هو التغيري 
وحسن  باملشاركة  حتققه  يضمن  ان  يمكن  الذي  االفضل  نحو 

االختيار ثانيًا ..
ومعنى ذلك ان االنتخابات هي االلية االساسية لتكوين حكومة 
وفق  يفرتض  كام  ب��دوره  يقوم  نيايب  وجملس  وصاحلة  رشيدة 

الدستور ومصالح الناس.
الوضع  جممل  اىل  بالنسبة  التجديد  من  نمط  هناك  يكون  وان 

احلكومي وفق ما يرغب فيه الناس 
ومناسبًا  صحيحًا  شيئًا  يكون  الذي  التغيري  ذلك  هو  التغيري  وان 

ومفيدًا للمجتمع بصورة عامة.
ثانيًا: 



االختيار  حسن  معايري  بيان  يرتك  مل  ظله-  دام   – سامحَتُه  ان 
فوضع  لذلك  املوصلة  االلية  اوض��ح  بل  غامضة  او   ً جمهولة 

اساسني لالختيار احلسن والصحيح :
االدارة  حسَن  لَِنْضَمَن  الكفاءة  عنرص  توفر   : االول  االختيار 
ُكلٌّ  هبا  املكلف  للمهمة  املسؤول  او  النائب  من  االداء  وحسَن 

منهام.
النائب   َ نزاهة  لَِنْضَمَن  الصالح  عنرص  توفر   : الثاين  االساس 
واملسؤول وعدم استغالل املنصب ألغراض شخصية مادية او 

معنوية او حزبية فئوية ضيقة.
ونعود اىل املعنى املراد من وقوف سامحة السيد – دام ظله- عىل 
مسافة واحدة من مجيع املرشحني والقوائم هو ان سامحته – دام 
وال  القوائم  او  املرشحني  هؤالء  من  واحد  ايَّ  يدعم  ال  ظله- 
الذي  الصالح  بني  يساوي  انه  هو  ذلك  معنى  ان  َاَح��ٌد  يتوهم 
بذل ما بوسعه يف خدمة الناس ومكافحة الفساد الذي ينخر يف 
نفسه ومجاعته  اال ملصلحة  يعمل  الدولة وبني من مل  مؤسسات 

وحزبه وكيانه.
ظله-  دام   – السيد  سامحة  مكتب  ج��واٌب  ذك��ره  ما  ومعنى 

)مسؤولية االختيار انام عىل الناخب نفسه(.
ْت  واك��دَّ اختياراهتم..  يف  اح��راٌر  الناَس  ان  ترى  املرجعية  ان 
ُحْسَن  وان  ذلك  يف  املواطن  حرية  عىل  عديدة  مرات  املرجعية 
االختيار مسؤوليةُ  مجيع املواطنني دون استثناء ال يقوُم به بعض 
دون بعض اخر فاملسؤولية تضامنية واجلميع يتحمل مسؤولية 
بلدهم وكيف يداُر َبلُدهم نحو االفضل وهذه ليست مسؤولية 
املرجعية بل هذه مسؤولية املواطنني فان املرجعية متارس دوَرها 
نظرها  وجهة  وتبدي  واملهمة  االساسية  املسارات  يف  باإلرشاد 

من هذه املسارات احلساسة واجلوهرية.
واما مسؤولية االنتخاب فان الناس َاحراٌر فيام ينتخبون.

ينتخبون  الناس كيفام  ان  نقطة مهمة وهي  اىل  ُننبه  ان  نود  وهنا 
فان  خيتارونه  وما  سينتخبونه  ما  عليهم  ُي��وىّل  ينتخبون  وَم��ن 
َ عليهم ما ُيصلُح َبَلدهم واحواهلم  انتخبوا االصلح والكفوء ُوىلىِّ

خالف  هو  ما  عليهم   َ ُوىلىِّ هؤالء  َغرَي  انتخبوا  وان  ومعاَشهم 
يتحملوا  ان  جيب  الذين  هم  فاملواطنون  وخرِيهم  مصاحِلِهم 

املسؤولية يف ذلك وهذه ليست مسؤولية املرجعية.
ثالثًا :

والعبارة االخرية من اجلواب )فليحسن االختيار لكي ال يندم 
الحقًا(

السكة  عىل  املواطنني  وضعت  حينام  العليا  الدينية  املرجعية  ان 
دام   – السيد  سامحة  اوضح  ان  وبعد  االختيار  من  الصحيحة 
ًا يف  ظله- معايري وآليات حسن االختيار ومل يرتك املواطن ُمتحريىِّ
ذلك فان عليه حيث توفرت له وعلَم هبذه املعايري ان يكون دقيقًا 
وحسنًا يف االختيار لكي ُيَسدَّ الطريق عىل العنارص السيئة وغري 
الكفوءة وغري النزهية للوصول اىل مواقع ادارة البالد ولكي ال 
الندم  له  الناس وبالتايل ال حيصل  امثال هؤالء عىل رقاب  ُيَوىّل 

الحقًا حينام ييسء االختيار ال سمح اهلل تعاىل.

إن سماحة السيد )دام ظله( يحث 
المواطنين على المشاركة في االنتخابات 
واختيار الصالح الكفوء وال يدعم أية قائمة 

ح بخصوص، وليس معنى كونه 
ّ

أو مرش
على مسافة واحدة من الجميع هو 

أن يساوي بين الصالح والطالح أي بين 
من بذل ما يستطيع في خدمة الناس 

ومكافحة الفساد وبين من لم يعمل إال 
لمصلحة نفسية وجماعته و... بل معناه 

 من المشاركين في 
ً
أنه ال يدعم أيا

االنتخابات، فمسؤولية االختيار إنما هي 
حسن االختيار 

ُ
على الناخب نفسه، فلي

..
ً
لكي ال يندم الحقا
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مسألة 46: الفراش املتنّجس إذا تقاطر عليه املطر ونفذ يف مجيعه 
طهر اجلميع، وال حيتاج إىل العرص أو التعّدد، وإذا وصل إىل 
بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غريه، وهكذا احلال 
يف الثوب املتنّجس بغري البول، وأّما املتنّجس به فال يطهر إاّل 
بالغسل مّرتني عىل األحوط لزومًا، هذا إذا مل يكن فيهام عني 
النجاسة، وإاّل فال ُبدَّ من زوال عينها، ويكفي التقاطر املزيل 

فيام ال يعترب فيه التعّدد.
مسألة 47: األرض املتنّجسة تطهر بوصول املطر إليها، برشط 
ممّرًا  يعّد  مّما  أو  الريح  بإعانة  السامء مبارشة ولو  أن يكون من 
له عرفًا، وأّما لو وصل إليها بعد الوقوع عىل حمّل آخر ال يعّد 
فوصل  مكان  عىل  الوقوع  بعد  ترّشح  إذا  كام   - عرفًا  له  ممّرًا 
إىل األرض املتنّجسة - فال يكون مطّهرًا بمجّرد وصوله، بل 
يكون حكمه حكم املاء القليل فيعترب فيه ما يعترب يف مطهرّيته، 
نعم لو جرى عىل وجه األرض فوصل إىل مكان مسّقف حال 

استمرار التقاطر من السامء طهر .
مسألة 48: إذا تقاطر املطر عىل عني النجس فرتّشح منها عىل 
يكن  ومل  النجاسة  عني  معه  مل  يكن  إذا  مل  ينجس،  آخر  يشء 

متغرّيًا.
الكّر بحسب املساحة أقوال، واملشهور  مسألة 49: يف مقدار 
بني الفقهاء )رضوان اهلل تعاىل عليهم( اعتبار أن يبلغ مكّعبه 
ثالثة وأربعني شربًا إاّل ثمن شرب وهو األحوط استحبابًا، وإن 
كان يكفي بلوغه سّتة وثالثني شربًا أي ما يعادل )384( لرتًا 
فال  إشكال  عن  خيلو  فال  الوزن  بحسب  تقديره  وأّما  تقريبًا، 

يرتك مراعاة االحتياط فيه.
سطوحه  تساوي  بني  الكّر  اعتصام  يف  فرق  ال   :50 مسألة 
إذا  نعم  وجريانه،  وركوده  املاء  وقوف  بني  وال  واختالفها، 
املتدافع  كّرّية  وال  املجموع  كّرّية  تكفي  ال  متدافعًا  املاء  كان 
بل  منه  املتدافع  كّرّية  تكفي  نعم  منه،  املتدافع  اعتصام  إليه يف 
وكّرّية املجموع يف اعتصام املتدافع إليه وعدم تنّجسه بمالقاة 

النجس.
فام  األحكام،  يف  وغ��ريه  م  احل��امّ ماء  بني  فرق  ال   :51 مسألة 
وكانت  باملاّدة،  مّتصاًل  كان  إذا   - الصغي�����رة  احلي���اض  يف 
كّرًا - اعتصم، وأّما  إليها  أو بضميمة ما يف احلياض  وحدها 
ما يف  بضّم  ولو   - املاّدة  تكن  مل   أو  باملاّدة،  مّتصاًل  مل  يكن  إذا 

احلياض إليها - كّرًا فال يعتصم.
مسألة 52: املاء املوجود يف أنابيب اإلسالة املتعارفة يف زماننا 
ال يعّد من املاء اجلاري بل من املاء الكّر، فال يكفي أن يغسل 
به البدن أو اللباس املتنّجس بالبول مّرة واحدة بل ال ُبدَّ من أن 

يغسل مّرتني عىل األحوط لزومًا.
وإذا كان املاء املوضوع يف طشت ونحوه من األواين متنّجسًا 
وكان  واعتصم،  طهر  به  وامتزج  األنبوب  ماء  عليه  فجرى 
حكمه حكم ماء الكّر يف تطهري املتنّجس به، هذا إذا مل  ينقطع 
اإلناء  كان  إذا  إاّل  لزومًا،  األحوط  تنّجس عىل  وإاّل  عنه  املاء 
يف  موضوعًا  املتنّجس  املاء  كان  وإذا  مّرتني،  بالغسل  مسبوقًا 
يتنّجس  ال  أّنه  إاّل  ما سبق  الظروف فحكمه  من  األواين  غري 

بانقطاع ماء األنبوب عنه.

املاء املطلق 3-3-3
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المرجعية الدينية  العليا 
توضح كيف تكون زيارة االربعين 

خطوة في س��بيل تربية النفس

اك���دت المرجعي���ة الديني���ة العليا في النجف االش���رف على االهتمام بمراع���اة تعاليم الدين 
الحني���ف م���ن الص���اة والحجاب واإلص���اح والعفو والحل���م واالدب وحرمات الطريق وس���ائر 
المعاني الفاضلة لتكون زيارة االربعين المباركة بفضل الله تعالى خطوة في س���بيل تربية 

النفس على هذه المعاني.. 
ج���اء ذل���ك بعد توجه جم���ع من المؤمنين ع���ن حاجتهم االبوي���ة من المرجع الس���يد علي 
الحس���يني السيس���تاني -دام ظله ال���وارف- بهذه المناس���بة العظيمة لتك���ون الفائدة أكبر 

علم أجره.
ُ
غفل عنه أو ال ي

ُ
ا ي

ّ
والجزاء أعظم وللتنبيه عم
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فأجاب سامحته: 
ينبغي أن يلتفت املؤمنون الذين وفقهم اهلل هلذه الزيارة الرشيفة اّن 
اهلل سبحانه وتعاىل جعل من عباده أنبياء واوصياء ليكونوا أسوة 
وقدوة للناس وحّجة عليهم فيهتدوا بتعاليمهم ويقتدوا بأفعاهلم، 
وقد رّغب اهلل تعاىل إىل زيارة مشاهدهم ختليدًا لذكرهم واعالء 
لشاهنم وليكون ذلك تذكرة للناس باهلل تعاىل وتعاليمه وأحكامه، 
حيث إهنم كانوا املثل األعىل يف طاعته سبحانه واجلهاد يف سبيله 

والتضحية ألجل دينه القويم.
مراعاة تعاليم الدين

استذكار  إىل  مضافًا  ال��زي��ارة  ه��ذه  مقتضيات  من  ف��إّن  وعليه 
تعاىل هي  اهلل  السالم( يف سبيل  )عليه  احلسني  اإلمام  تضحيات 
واحلجاب  الصالة  من  احلنيف  الدين  تعاليم  بمراعاة  االهتامم 
وسائر  الطريق  وحرمات  واالدب  واحللم  والعفو  واإلص��الح 
يف  خطوة  تعاىل  اهلل  بفضل  الزيارة  هذه  لتكون  الفاضلة  املعاين 
سبيل تربية النفس عىل هذه املعاين وتستمر آثارها حتى الزيارات 
الالحقة وما بعدها فيكون احلضور فيها بمثابة احلضور يف جمالس 
ندرك  مل  وإن  وإننا  السالم(،  )عليه  اإلمام  عىل  والرتبية  التعليم 
حمرض األئمة من أهل البيت )عليهم السالم( لنتعلم منهم ونرتبى 
عىل أيدهيم اإّل أّن اهلل تعاىل حفظ لنا تعاليمهم ومواقفهم ورّغبنا 
بذلك  واخترب  لنا  شاخصة  أمثااًل  ليكونوا  مشاهدهم  زيارة  إىل 
مدى صدقنا فيام نرجوه من احلضور معهم واالستجابة لتعاليمهم 

ومواعظهم، كام اخترب الذين عاشوا معهم وحرضوا عندهم...
شدة العناية بإقامة الصاة

فاهلل اهلل يف الصالة فإهنا ��� كام جاء يف احلديث الرشيف ��� عمود 
الدين ومعراج املؤمنني إن ُقبِلت ُقبَِل ما سواها وإن ُرّدت ُردَّ ما 
سواها، وينبغي االلتزام هبا يف أول وقتها فإّن أحّب عباد اهلل تعاىل 
إليه أرسُعهم استجابة للنداء إليها، وال ينبغي أن يتشاغل املؤمن 
عنها يف اول وقتها بطاعٍة أخرى فإهنا أفضل الطاعات، وقد ورد 

عنهم )عليهم السالم(: »ال تنال شفاعتنا مستخّفًا بالصالة«، وقد 
جاء عن اإلمام احلسني )عليه السالم( شّدة عنايته بالصالة يف يوم 
عاشوراء حتى إّنه قال ملن ذكرها يف أول وقتها: »ذكرت الصالة 
جعلك اهلل من املصّلني الذاكرين« فصىّل يف ساحة القتال مع شّدة 

الرمي.
االخاص لله تعالى

بمقدار  وبركته  اإلنسان  عمل  قيمة  فإّن  اإلخ��الص  يف  اهلل  اهلل 
له وسلم عن  اإّل ما خلص  يتقّبل  فإّن اهلل ال  تعاىل،  إخالصه هلل 
اهلل عليه وآله( يف هجرة  النبي )صىل  طلب غريه، وقد ورد عن 
املسلمني إىل املدينة أّن من هاجر إىل اهلل ورسوله فهجرته إليه ومن 

هاجر إىل دنيا يصيبها كانت هجرته إليها...
البيت  به أهل  فإّنه من أهّم ما اعتنى  اهلل اهلل يف السرت واحلجاب 
كربالء  يوم  يف  قساوة  الظروف  أشّد  يف  حّتى  السالم(  )عليهم 

فكانوا املثل األعىل يف ذلك...
دعاء المرجع االعلى لزوار اإلمام الحسين

نسأل اهلل تعاىل أن يزيد من رفعة مقام النبي املصطفى )صىل اهلل 
عليه وآله( وأهل بيته األطهار )عليهم السالم( يف الدنيا واآلخرة 
بام ضّحوا يف سبيله وجاهدوا بغية هداية خلقه ويضاعف صالته 
وآل  ابراهيم  سيام  ال  قبلهم  من  املصطفني  عىل  صىّل  كام  عليهم 
)عليه  احلسني  اإلمام  لزوار  يبارك  أن  تعاىل  نسأله  كام  ابراهيم 
عباده  عمل  به  يتقبل  ما  بأفضل  ويتقبلها  زيارهتم  السالم( 
وما  هذه  زيارهتم  يف  وسريهتم  سريهم  يف  يكونوا  كي  الصاحلني 
نبّيهم  بيت  أهل  عن  جيزهيم  وأن  لغريهم،  مثاًل  حياهتم  من  بقي 
أن  وتبيلغ رسالتهم عسى  لوالئهم هلم..  السالم( خريًا  )عليهم 
ُيدَعوا هبم )عليهم السالم( يف يوم القيامة حيث يدعى كل أناس 
بإمامهم وأن حيرش الشهداء منهم يف هذا السبيل مع احلسني )عليه 
الظلم  من  وحتّملوه  نفوسهم  من  بذلوه  بام  وأصحابه  السالم( 

واالضطهاد ألجل والئهم إّنه سميع جميب.
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عنوان مؤتمر دولي يهدف لبيان الرسالة والبعد 
االخالقي في مسيرة االمام الحسين )         (

االمام الحسين )             ( وسرُّ الخلود

الجوانب  البلدان واالديان بحثا في  المفكرين والعلماء والباحثين من مختلف  بمشاركة نخبة من 
المقدسة مستشارية االمانة  الحسينية  للعتبة  العامة  الحسينية عقدت االمانة  للنهضة  المعرفية 
العامة للشؤون القرآنية مؤتمر االمام الحسين )عليه السام( بدورته الرابعة تحت عنوان ) االمام 
الحسين عليه السام وسر الخلود( برعاية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة 
والثقافية في  الفكرية  الشؤون  وبالتعاون مع قسم  )دام عزه(  الكربائي  المهدي  عبد  الشيخ 
الكوفة ونظيرتها في جامعة كرباء،  العلوم االسامية في جامعة  االنبياء وكلية  وارث  جامعة 
وتضمن المؤتمر عدة محاور كانت في )المعاني القرآنية في نهج االمام الحسين )عليه السام( 
الحسينية  النهضة  بين  الرسالي  واالرتباط  الحسينية،  الزيارة  نص  التربوية في  واالبعاد  االصاحي، 

والمهدوية(.
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للشؤون  العامة  االمانة  مستشارية  مسؤول  حتدث  جانبه  من 
املليونية  املسرية  تواصل  »مع  املنصوري:  حسن  الشيخ  القرآنية 
لزيارة اربعني االمام احلسني )عليه السالم( وحتت شعار )االمام 
احلسني  االم��ام  مؤمتر  فعاليات  انطقت  اخللود(،  ورس  احلسني 
االوىل  جلستني  متضمنا  الرابعة،  بدورته  الدويل  السالم(  )عليه 
خصصت للجلسة االلكرتونية واملشاركة هبا عرب برنامج جوجل 
وقد شارك يف اجللسة الدكتور مازن الرشيف من دولة تونس عن 
حمور املؤمتر الثالث، فيام شارك الشيخ حسن الصفار من القطيف 
ببحثه عن املحور الثاين، وشارك الشيخ كامل الفهداوي من بغداد 
الباحث  شارك  جهته  ومن  اخللود،  ورس  احلسني  االمام  بعنوان 
املسيحي انطوان بارا من دولة سوريا بعنوان قصيدة حسينية، فيام 
فاضل  السيد  العالمة  وبمشاركة  حضورية  الثانية  اجللسة  كانت 
اجلابري من حمافظة النجف االرشف بعنوان بحث حول املحور 
الثالث والشيخ حممد حاج ابو القاسم من قم املقدسة بحث حول 
جامعة  من  اخلفاجي  سلامن  الدكتور  واالستاذ  االول،  املحور 
مصطفى  والدكتور  االول،  املحور  حول  بحث  بعنوان  الكوفة 
االبراهيمي من جامعة وارث االنبياء بعنوان بحث حول املحور 
الثاين، وذلك للبحث يف اجلوانب املعرفية يف النهضة االصالحية 
لألمام  الظهور  بعرص  وارتباطها  السالم(  )عليه  احلسني  لألمام 

املهدي املنتظر )عجل اهلل فرجه الرشيف(. 
من جهته ذكر عميد كلية االعالم جامعة الكوفة )االستاذ الدكتور 
سلامن باقر اخلفاجي( »إن املؤمتر نفحة من نفحات سيد الشهداء 

)عليه السالم( التي يفيض هبا عىل االنسانية وهو توفيق للقائمني 
عىل خدمة سيد الشهداء )عليه السالم(، منوها أن »املؤمتر يمثل 
برّواده واملسامهني به من مفكرين ومشايخ وعلامء، وايضًا اساتذة 
اكاديميني حقيقة ثمرة طيبة لالّمة ولإلنسانية، كام يسهم إسهامه 
قّيمة مباركة يف هذا املجال ولنا حقيقة إسهام متواضع يف بحث 
استأثر ان يكون عنوان املؤمتر االمام احلسني )عليه السالم( ورس 

اخللود ان يكون هو حمتوى او موضوع بحثنا املبارك«.
عىل صعيد متصل حتدث معاون رئيس قسم الشؤون الفكرية يف 
يف  املشاركة  عن  عباس   خضري  احسان  املقدسة  احلسينية  العتبة 

املؤمتر بقوله:
و  العراق  خارج  من  اربعة  بحوث  سبعة  املؤمتر  هذا  يف  »شارك 
يكون  ان  ارتأينا  كورونا  جائحة  بسبب  ولكن  داخله،  من  ثالثة 
االخوة املشاركون من خارج العراق ان يكونوا افرتاضيني حيث 
شارك من تونس والسعودية وسوريا وايران اما من داخل العراق 
جامعة  قبل  من  مشاركة  حضورية  جلسات  ثالث  من  فتكون 
وارث واحد االخوة املفكرين وكذلك من جامعة الكوفة وهذه 

ثالثة بحوث حضورية«.
االخالقي  والبعد  الرسالة  ببيان  هيدف  املؤمتر  أن  بالذكر  جدير 
وكل  االربعني  ومسرية  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مسرية  يف 
هذه  خالل  تتجسد  والرتبوية  واالخالقية  االصالحية  املعاين 
املسرية الزاحفة نحو قرب سيد الشهداء ايب عبداهلل احلسني )عليه 

السالم(.
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زيارة األربعين وعالمية التكامل اإلنساني..

وفٌد من إقليم كردستان يزور كربالء 
لتعزيز األواصر اإلنسانية 

تزامنا مع زيارة االربعين المباركة استضافت االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 
اقليم  المقدس وفدا من اهالي  الحسيني  الصحن  االنبياء في  وفي قاعة خاتم 
العرب  )الشيعة  ومنها:  المختلفة  الطوائف  من  مجموعة   

َّ
ضم العراق  كردستان 

والتركمان، والسنة االكراد والشبك وااليزيديين، وغيرهم(، وتأتي هذه االستضافة 
تستضيف  كرباء وهي  الزائر على مدينة  الوفد  واط��اع  االنسانية  االواص��ر  لتعزيز 

المايين الزائرين الكرام من داخل العراق وخارجه إلحياء زيارة االربعين المباركة.

ممثل  احلكيم  اك��رم  ميرس  السيد  حت��دث  ال��زي��ارة  ه��ذه  عن 
العتبة  تتوان  اقليم كردستان: »مل  املقدسة يف  العتبة احلسينية 
احلسينية املقدسة عن تقديم اخلدمات بمختلف املجاالت يف 
ايام اربعينية االمام احلسني )عليه السالم( وان ما تقيمه من 

نشاطات وفعاليات ثقافية ُتعنى بالزائر بالزيارة«.
اربيل  يف  وشيوخ  وجهاء  مع  التنسيق  »تم  احلكيم:  وتابع 
من  أكثر  ضم  وفد  لتشكيل  وسنجار  والسليامنية  ودهوك 
200 ضيف من الرجال والنساء وشخصيات متنوعة لزيارة 
برنامج خاص هبم يف  اإلمام احلسني )عليه السالم( وهتيئة 
كربالء املقدسة تشمل زيارة اإلمام )عليه السالم( ومتحف 
العتبة احلسينية املقدسة والتعريف بمنجزات العتبة املقدسة 

واللقاء يف قاعة خاتم االنبياء يف الصحن احلسيني املرشف«.
هذه  اثرته  ال��ذي  الفكري  التجاوب  عن  احلكيم  ون��وه 
الوسط  حمافظات  بني  املجتمعي  بالتواصل   ال��زي��ارات 
جدًا  ومفيد  كبري  أثر  لُه  وهذا  الشاملية  واملنطقة  واجلنوب 
بني  خصوصًا  كبري  بشكل  االجتامعية  العنارص  تواشج  يف 
يف  عراقية  وطوائف  مكونات  ضم  العرب  وبني  االك��راد 

زيارة االربعني لعام 1443ه�«.
املواكب  هيأة  فتحي معصوم رئيس  قال كاراوان  من جهته 
هذه  شك  »بدون  اربيل:  من  كردستان  اقليم  يف  احلسينية 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  عىل  بغريبة  ليست 
تثرينا  التي  االقليم  اهايل  ومنهم  للجميع  اهتامما  تويل  فهي 

السيد ميسر اكرم الحكيم
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كاراوان فتحي معصوم

بمهرجاناهتا ومؤمتراهتا يف جامعات االقليم وهذا التواصل 
مستمر والدعم مل ينقطع وهلل احلمد السيام من قبل سامحة 
الكربالئي  الشيخ  سامحة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 

دامت بركاته«.
وعن هيأة املواكب احلسينية يف اربيل عاصمة االقليم التي 
تأسست منذ اكثر من )7( سنني حتدث )كاراوان(: »قمنا 
احلسينية  العتبة  وبدعم  هلا  هيكلية  وتنظيم  اهليأة  بتنظيم 
القيام بعدة مناسبات ومراسيم  واملتويل الرشعي استطعنا 
داخل حمافظة اربيل فضاًل عن التنسيق مع اجلهات الدينية 
واملكونات االخرى يف اإلقليم حيث نحيي االيام العرشة 
واالرش��ادات  الظروف  مراعاة  مع  حمرم  شهر  من  االوىل 
وانام  واملناسبات  املراسيم  اقامة  فقط  وليس  الصحية 

التواصل مع مجيع املكونات يف االقليم«.
تؤكد  ما  دائاًم  سامية  رسالة  ابرز  أن  اىل  أشار  )ك��اراوان( 

االنسانية  »الرسالة  هي:  العليا  الدينية  املرجعية  عليها 
التي جتمع الكل عند اإلمام احلسني )عليه السالم( عندما 
يتواجد هذا اجلمع بمختلف اطياف الشعب العراقي فهو 
االبحاث  مراكز  من  اهتامما  تالقي  ان  جيدر  رسالة سامية 

املتخصصة«.
– بعشيقة  من  الشاعر  حسام  حتدث  متصل  صعيد  عىل 

سنجار  من  »جئنا  قائال:  االيزيدي  الوفد  عن  املوصل 
)عليه  احلسني  اإلمام  لزيارة  وبحزاين  وبعشيقة  وشيخان 
هذه  وعظمة  املقدسة  كربالء  عىل  واالط��الع  السالم( 
واالحرتام  املحبة  من  وبناء جسور  للجميل  ردًا  املحافظة 
وتوطيدا لروح العالقات بيننا ملا قدمته لنا من مساعدات 
ونحن  اليها،  التهجري  فرتة  وباألخص  وحمبات،  انسانية 
اليوم كأكراد لنا الرشف إنا عشنا بني اهلينا يف كربالء فرتة 

التهجري«.

ا بالجميع 
ً

العتبة الحسينية المقدسة تولي اهتمام

ومنهم أهالي االقليم، حيث تثرينا بمهرجاناتها 

ومؤتمراتها في جامعات االقليم وهذا التواصل 

مستمر والدعم لم ينقطع ولله الحمد.. 
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بعد أن أغلقت جميع مكتبات العراق بسبب جائحة كورونا..

مكتبة اإلمام الحسين             لم ُتغلق 

أبوابها أمام طلبة العلم

ما تزاُل مكتبة اإلمام الحس���ين )عليه الس���ام( منذ تأسيس���ها وحتى 

الوقت الحالي القلب النابض لمدينة كرباء المقدسة، وهي احد روافد 

العلم ومصدر العلوم الدينية والسياس���ية والثقافية للعتبة الحس���ينية 

المقدس���ة، لم���ا تقدمه من خدم���ات مكتبية لجميع الفئ���ات العمرية، 

والمراح���ل الدراس���ية )أكاديمي���ة و حوزوية(، ولم يقتصر س���عيها على 

إع���ارة الكت���ب وتوفير الخدم���ات اإللكترونية بل هي مرك���ز له فعاليته 

ودوره اإليجابي في صناعة الوعي التوعوي للمجتمع.
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عن هذا الدور الريادي للمكتبة يف توفري املصادر- 
أمهيتها  وع��ن  م��ش��ارهب��ا،  خمتلف  -ع��ىل  الكتبية 
عباس(  خضري  )إحسان  األستاذ  قال  اجتامعيًا.. 
والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  رئيس  معاون 
التابع  للعتبة احلسينية املقدسة: املكتبة هي احلاضنة 
أمهية  وتنبع  العلم،  وطالب  املثقفني،  حتتضن  التي 
-الفرد  اهتامم  كان  فكّلام  الثقافة،  الكتساب  املكتبة 
واملجتمع والدولة- بالثقافة واملعرفة أكرب، كّلام كان 
عامة  بصورة  املكتبات  ارتياد  يف  أكرب  دوٌر  للقراءة 
املتحرض. وكل  لإلنسان  الوعي  نموذجية  مما حيقق 
معلوماتية.   خربة  وتزيده  مفيد،  اإلنسان  يقرؤه  ما 
مؤرّش  عن  عبارة  هي  املكتبات  اّن  القول  نستطيع 

ثقايف لإلنسان املثقف..
السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  مكتبة  خيص  ما  أما   
الفكرية  الشؤون  لقسم  تابعة  شعبة  هي  كربالء  يف 
تأهيلها  تم  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  والثقافية 
وإعادة بنائها ومن ثم تم افتتاحها بعد سقوط النظام 
باب  قرب  وتقع  مربع  مرت   )800( بمساحة  البائد 
اآلن  حتتوي  السالم(.  )عليه  احلسني  اإلم��ام  قبلة 
عىل كتب ومصادر أكاديمية ودينية متنوعة وحديثة 
الف   )130( من  اكثر  الكتب  عدد  بلغ  اإلص��دار 

كتاب وبحدود)80( الف عنوان. 
���دار م���ن قب���ل كادر علمي وآخر 

ُ
المكتب���ة ت

تقني متخصص
أضاف،  احلديثة  باإلصدارات  املكتبة  إدامة  وعن 
لدى القسم كوادر متخصصة يف تطوير وبناء املكتبة 
جلان  تشكيل  خالل  من  وحتديثها،  واستحداثها 
لزيارة املعارض العاملية واملحلية والعربية من أجل 

مكتبة اإلمام الحسين)عليه السالم( في كربالء هي 
شعبة تابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة 
الحسينية المقدسة تم تأهيلها وإعادة بنائها ومن ثم تم 

افتتاحها بعد سقوط النظام البائد بمساحة )٨٠٠( متر مربع
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املكتبة  يف  وإيداعها  اجلديدة  اإلصدارات  ورشاء  اجلديد  مواكبة 
آخرها كانت الرحلة إىل عاصمة مرص )القاهرة( لعقد رشاء تقريبا 
ثامنية االف كتاب متنوع العناوين واالختصاصات. ويضيف لذا 
املكتبات يف  وافضل  اهم  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  مكتبة  تعد 
العراق ألهنا حتتوي عىل جمموعة كبرية من الكتب الدينية والكتب 
غريها  دون  األكاديمية  باملكتبة  املكتبة  هذه  وتتميز  األكاديمية 
اإلمام  )حصينة  تسمى  وكانت  األخرى  العتبات  مكتبات  من 
اىل  تطورت  ثم  ومن  سنة،   )330( قبل  السالم(  )عليه  احلسني 
حصينة خمطوطات وبعد سقوط النظام الصدامي بارشت اللجنة 
من  وبدعم  املكتبة  هذه  بتأسيس  املقدستني  العتبتني  عىل  املرشفة 
الوارف( حيث  )دام ظله  السيستاين  احلسيني  السيد عيل  سامحة 
الكتب  رفوفها  بني  ضمت  2004م،  سنة  املكتبة  هذه  انشاء  تم 
منها  الدينية  الكتب  من  وغريها  والطب  اهلندسة  من  األكاديمية 

العناوين  من  وغريه  الفقه  وأصول  القرآن  وعلوم  القرآن  تفسري 
املهمة واملخطوطات التي ال يوجد هلا نسخ أخرى يف مكان.

أبواب المكتبة مشرعة للجميع
وعن برنامج عمل املكتبة اليومي أوضح معاون القسم، أن املكتبة 
تفتح أبواهبا من الساعة السابعة صباحا إىل الساعة التاسعة ليال، 
للرجال  خمصصة  األوىل  للمكتبة  قاعتني  عرب  املطالعة  وتكون 
يرتادون  الذين  األشخاص  عدد  اما  للنساء،  خمصصة  والثانية 
مدار  عىل  يوميا  شخص   )100( اىل   )80( بحدود  املكتبة 
للجميع  مرشعة  أبواهبا  كانت  املكتبة  ان  اىل  منوهًا  األسبوع. 
استمرت  بل  املكتبات  بقية  عكس  تغلق  مل  كورونا  جائحة  طيلة 
يف تقديم خدماهتا للطلبة والباحثني والقراء مع االلتزام بالوقاية 
من  األزم��ة  خلية  قبل  من  هبا  املعمول  الصحية  واإلج���راءات 
والتباعد  الكاممات  ارتداء  مع  للمطالعني  املستمر  التعقيم  حيث 

باشرت اللجنة المشرفة على العتبتين المقدستين 

بتأسيس هذه المكتبة وبدعم من سماحة السيد 

علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( حيث 

تم انشاء هذه المكتبة سنة 2004م..
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تقديم  اىل  إضافة  وسالمتهم،  سالمتنا  عىل  للحفاظ  بينهم  فيام 
ضمن  يكون  التي  واألنرتنيت  االستنساخ  منها  كثرية  خدمات 
املكتبة اإللكرتونية وفق أنظمة وضوابط تعمل هبا املكتبة بحدود 
التي حيتاجوهنا وبسعر رمزي مما جعل  املواضيع  عدد معني من 
مصادر  عن  والبحث  الدراسة  اجل  من  املكتبة  يرتادون  الطلبة 
اإلعارة  باب  إىل  اضافة  دراستهم.  يف  حيتاجوهنا  ومعلومات 

املفتوح للجميع.
كان لمرتادي مكتبة اإلمام الحس���ين )عليه الس���ام( 

قولهم..
خالل  ارتياحه  عن  قاسم(  اللطيف  عبد  )جعفر  الطالب  وعرب 
احلسني)عليه  االمام  مكتبة  يف  وجودي  وقال:  املكتبة،  ارتياد 
ح��رارة  الثاين  والسبب  باالطمئنان  يشعرين  اوال  ال��س��الم(، 

مصادر  وجود  ولعدم  املستمر،  الكهربائي  التيار  وانقطاع  اجلو 
علمية  يف املنزل لذلك اجتهت إىل املكتبة لتوفريها مجيع األجواء 
املناسبة واملالئمة للدراسة، اضافة وتوفري املصادر والكتب التي 
أقدم  احتاجها يف دراستي. ويضيف من خالل جملة )األحرار( 
املقدسة  احلسينية  العتبة  ومنتسبي  كوادر  إىل  واالمتنان  الشكر 
عىل اجلهود التي تبذهلا من خالل تقديم اخلدمات واملساعدات 
سوى  لنا  مالذ  فال  الصعبة  األيام  يف  خاصة  والدارسني  للطلبة 

مكتبة اإلمام.
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مكتبة  تعد  طرح  ما  خالل  ومن 
منجم من العلوم، ينضح بئرها كل ما يبني البنى العلمية جلميع 
مرتادهيا، وبذات الوقت مجعت حتت سقفها كل من يروم التفوق 

من بناء مدينة كربالء املقدسة. 

الطالب جعفر عبد اللطيف: 

أقدم الشكر واالمتنان إلى 

كوادر ومنتسبي العتبة 

الحسينية المقدسة على 

الجهود التي تبذلها من خالل 

تقديم الخدمات والمساعدات 

للطلبة والدارسين خاصة في 

األيام الصعبة فال مالذ لنا 

سوى مكتبة اإلمام..
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 ضيوف ملتقى »سبقلا الطالبي للجامعات 
العراقية« يزورون العتبة الحسينية المقدسة 

لالطالع على مشاريعها الدينية والفكرية والثقافية ..

زار وفد “ملتقى القبس الطابي للجامعات العراقية” التابع لمؤسسة القبس 
للثقاف���ة والتنمي���ة في محافظة بغداد، العتبة الحس���ينية المقدس���ة واطلع 
في جولة ميدانية له على سلس���لة المش���اريع الفكري���ة والثقافية والدينية، 
به���دف التعرف على مس���توى االنج���از والتط���ور الحاصل فيه���ا، ويأتي ذلك 
ضمن نش���اطات المؤسسة الداعمة لخلق بيئة فاعلة للطلبة ليكونوا مؤثرين 
ف���ي المجتمع وج���زء ا من الحل في واقع المش���كات االجتماعية والتربوية 
التي يمرُّ بها المجتمع العراقي، بحس���ب الدكتور حيدر كاظم الجيزاني ممثل 

المؤسسة في كرباء المقدسة. 
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العراقية  للجامعات  الطاليب  القبس  ملتقى  »أن  اجليزاين:  واضاف 
املحارضات  بعض  لتقديم  تكونت  بسيطة  البداية  يف  فكرته  كانت 
للطالب, وبعدها استثامر الوقت االضايف خارج املحارضة واالستامع 
مل  الطلبة  ان  ووجدنا  شفاف,  بشكل  االمور  وبعض  مشكالهتم  اىل 
مما  يتحدث بشكل رصيح,  بان  التي تسمح  احلاضنة هلم  البيئة  جيدوا 
دعانا اىل ان نخطو لتكوين ملتقى باسم )القبس الطاليب للجامعات 

العراقية(«.
يقارب   ما  ايام  أول  يف  التحق  الفكرة  هذه  تكونت  ان  »بعد  وتابع: 
)500 - ٦00( طالب وطالبة من حمافظات )بابل، النجف االرشف، 
البرصة(, وكان التواصل معهم عرب مواقع التواصل االجتامعي )الفيس 
بوك، التلكرام، الواتساب( وغريها من الربامج ويأيت اهلدف من ذلك 
املجتمع وجزءا من احلل يف  فاعلني يف  ليكونوا  فاعلة هلم  بيئة  خللق 
واقع املشكالت التي يمر هبا املجتمع العراقي, فضاًل عن اقامة ندوات 
قراءة  الشعر،  )الرسم،  ك�  متنوعة   تكون  الطلبة  يقيمها  ونشاطات 
وتطويرها  وتنميتها  استيعاهبا  ونحاول  لدهيم,  موهبة  أي  او  القرآن( 

لكي خترج بنتيجة إجيابية«.
جهودهم  وملواصلة  الطاليب  النشاط  هذا  »ألمهية  بالقول:  مبينًا 
ومثابرهتم يف تقديم مزيد من االبداعات والنشاطات, حيث كان هلم 

تكريم معنوي داخل العتبة احلسينية يف قاعة خاتم االنبياء يف الصحن 
عضو  البناء  هاشم  الدين  سعد  السيد  بحضور  الرشيف  احلسيني 
الفكرية  املشاريع  بعض  زيارة  وايضًا  املقدسة،  العتبة  ادارة  جملس 
ونسعى  فيها,  واالنجاز  التطور  للتعرف عىل مدى  والدينية  والثقافية 
اىل مواصلة جهودنا يف ان يكون للملتقى شأن عىل املستوى القريب«.
العلمية  اللجنة  رئيس  اخللييل  جبار  ماهر  الدكتور  حتدث  جهته  من 
الزيارة  من  االسمى  اهلدف  »ان  قائاًل:  العراقيني  االكاديميني  لنقابة 
لتحفيز الطلبة وتشجيعهم إلقامة هذه الشعائر والطقوس، فضاًل عن 
الثقايف والرتفيهي ومتت بالتعاون مع مؤسسة االمام الكاظم  جانبها 
)عليه السالم( وتستهدف رشحية الشباب خللق قادة واعني يعملون 
يف  قابلياهتم  ولنطور  احلسينية  والثورة  والوعي  الثقافة  موضوع  عىل 

هذا االجتاه«.
السالم(:  )عليه  الكاظم  االمام  كلية  طلبة  احد  نارص  امحد  قال  فيام 
»ليس بالغريب عىل العتبة احلسينية املقدسة ان تكون داعمة ملختلف 
املجتمع والشباب عىل وجه  التي ختدم  الفكرية والثقافية  النشاطات 
اخلصوص وما تكريمنا املعنوي هذا اال مسؤولية كربى تدعونا لتقديم 

االفضل من الندوات االلكرتونية التي تعرف بالقضية احلسينية«.
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نتعلمه  ما  بكل  االقصى  سنحرر  فلسطينيون:  علماء 
من ثورة اإلمام الحسين )              (

»نداء االقصى« موكب فلسطيني يشارك 
ألول مرة في زيارة االربعين

العربية، بحضور مميز  االربعينية ينصب موكب من دولة فلسطين  الزيارة  تاريخ  ألول مرة في 
وكبير يمثل في رجال دين فلسطينيين وشباب ناشطين وفاعلين جاؤوا لخدمة زوار ابي عبد 
الله الحسين )عليه السام(، معلنا شعاره “لبيك يا حسين ..لبيك يا اقصى”، ومؤكدا ان كل 

ثورات االحرار اصلها من ثورة سيد الشهداء )عليه السام( ضد طغاة كل عصر.

اإلمام الحسين )عليه السام( وفلسطين
العلامء  جتمع  عضو  الرتكي(  )ع��ادل  الفلسطيني  الشيخ 
من  دين  كعلامء  لبنان  من  »جئنا  يقول:  لبنان  يف  املسلمني 
وفكر  هنج  من  ينطلق  فلسطني  طريق  ان  لنؤكد  فلسطني 
الذي  الفكر  وهذا  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  وروح 
به  انترص  الذي  بدمه  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  صنعه 
بان  لنؤكد  جئنا  كربالء  يف  هنا  ونحن  الطغاة،  سيوف  عىل 

لذلك  وعملنا  وروحنا  فكرنا  يف  باق  وهنجه  احلسني  ثورة 
السالم(  )عليه  ثورته  اىل  الرجوع  يتطلب  فلسطني  حترير 
لنتعلم منها ان من حيمل روح احلسني )عليه السالم( وفكره 
وهنجه مل ينكرس بل سينترص يف آخر املطاف ونقول للعامل اننا 
واننا  الصهاينة  من  فلسطني  وكل  االقىص  املسجد  سنحرر 
الفكر  هذا  وهنجه  السالم(  )عليه  احلسني  ثورة  من  اخذنا 

املقاوم والثوري«.
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متابعا قوله نقول لكل من ختاذل عن نرصة القضية الفلسطينية 
أنه سيأيت يوم ليس هلم مكان يف اوطاهنم وشعوهبم وبلداهنم 
القضية  باعوا  التاريخ، الهنم  انام سيكون ذكرهم يف مزابل 
االم املركزية قضية فلسطني واالقىص بثمن بخس ويريدون 

ان يبقون عىل عروشهم وكراسيهم.
هذا  وسيأيت  باقون  انتم  ما  حيث  »أبقوا  بالقول  مستطردا 
النهر اهلادر الكبري الذي عشق ثورة احلسني )عليه السالم( 
وفكره وسينهي هذا احللم الذي حتلمون به يف وقوفكم مع 

العدو الصهيوين، وسنحرر االقىص من البحر اىل النهر«.
جئنا للخدمة

لبنان  يف  االسالمية  اهليئة  عضو  ق��دوره(  حممد  )الشيخ  اما 
وعضو جتمع العلامء املسلمني يف لبنان فأكد بقوله »جئناكم 
احلسني  اهلل  عبد  أيب  لزوار  خداما  نكون  لكي  فلسطني  من 
املسلمني  اخوتنا  من  ووجدناه  ملسناه  ملا  السالم(  )عليه 
امر  وهو  الفلسطينية  للقضية  وتأييد  حفاوة  من  العراقيني 
ليس غريبا عىل الشعب العراقي االصيل املسلم الذي قدم 
االف الشهداء عىل طريق فلسطني وما زال يقدم حتى اآلن، 
ونحن نحيي الشعب العراقي ونقف اىل جنبه يف مظلوميته 
وان شاء اهلل سيكون النرص حليفنا مجيعا عىل ارض فلسطني 
بعد ما انترص املسلمون عىل عمالء امريكا املتمثلة بعصابات 
التي  املأجورة  االرهابية  التنظيامت  وباقي  والنرصة  داعش 
حرضنا  لذلك  إلرسائيل،  ومنها  خارجية  ألجندات  تعمل 

جتربة اوىل وسنواصل يف السنوات املقبلة العمل عىل توسيع 
تلك التجربة«.

رسائل الموكب
وعن كيفية نصب هذا املوكب يشري الشيخ يوسف عباس 
منسق عام احلملة العاملية للعودة اىل فلسطني ان »فكرة هذا 
الربنامج خمتزلة برسائل ثالث تتمثل االوىل يف شعاره »لبيك 
يا حسني.. لبيك يا اقىص وتربط بني ان االمام احلسني )عليه 
السالم( وقيامه لرفع الظلم ونرص العدل وبني قضية يتجىل 
فيها الظلم باجل صوره وبني مواجهة الطاغية يزيد وطغاة 
ففيها رد عىل  الثانية  اما  الصهاينة«،  باليهود  املتمثلة  العرص 
عداوات  إلجياد  االمة  هذه  ابناء  بني  الفصل  حماوالت  كل 
نداء  وموكب  الواقعية،  العداوات  حساب  عىل  داخلية 
العامل  وسنة  الفلسطيني  الشعب  ان  للعامل  يقول  االقىص 
دربه وهنجه وحيرضون  الشهداء ويمشون عىل  حيبون سيد 
يف مراسيم عزاءه«، والثالثة نريد منها القول ان »من يدعي 
ان الشعب العراقي ابتعد عن القضية الفلسطينية فهذا غري 
العفوي  بالتفاعل  واضح  بشكل  يتجىل  ذلك  ألن  صحيح 

والطيب لكل هؤالء الزوار مع القضية الفلسطينية«.
»إن  ابراهيم  عامر  الشيخ  الفلسطيني  الوفد  عضو  قال  فيام 
)عليه  اإلمام احلسني  فلسطني سيبدأ من كربالء من  حترير 

السالم( قائد االصالح«.  

الشيخ الفلسطيني 
عادل التركي
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جمع  مع  )قدس سره(  الحلي  الشيخ حسين  الفقهاء  وأستاذ  الفذ  العالم   
َ

شارك  ،
ً
عاما العشرين  بعمِر 

 لصفوف المجاهدين من علماء الدين 
ّ

 االحتال البريطاني على العراق، حيث انضم
ّ
العلماء العظام في صد

 جاهد العراقيون في ثورة العشرين 
ْ
بقيادة المناضل والفقيه والشاعر السيد محمد سعيد الحبوبي، إذ

اءة، 
ّ

 برحالنا عند سيرته الوض
ّ
 الوقوف عنده ونحن نحط

ّ
الخالدة لطرد المحتلين، وهو موقف جهادي يستحق

 في مساندته لمرجعية رفيقه في درب العلم والجهاد اإلمام 
ً
دون أن ال ننسى مواقفه المشرفة أيضا

السيد محسن الحكيم )قدس سره( والسيما في األزمات السياسية التي كانت تعصف بالعراق بين الفينة 

 عن موقفه المساند والمعاضد لمرجعية )اإلمام السيد أبو القاسم الخوئي( في أحلك 
ً
واألخرى، فضا

 في مواجهة طاغية البعث المباد.
ً
 له في بلورة اآلراء وصناعة المواقف وخصوصا

ً
الظروف، مساعدا

)
ُ

سيِن بِه عظيم
ُ

)رزُء الح
ي 

ّ
 الفقهاء الشيخ حسين الحل

ُ
أستاذ

االحرار: علي الشاهر

)قدس سره(
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ُعرَف  فقد  عليه(،  تعاىل  اهلل  )رضوان  جهاده  جانب  وإىل 
عرصه  ملتطّلبات  املواكب  الدقيق  وبحثه  العلمية  برباعته 
فضاًل عن نظرته الثاقبة يف التاريخ واللغة واألدب، وهو 
ذاتُه الرجل التقّي واملتبّحر املعروف بالعّفة ورشف النفس، 
وُحسن اخللق وكثرة التواضع، ومن الذين خيدمون العلم 
الطهراين،  بزرك  أغا  املعّظم  الشيخ  عنه  يقول  كام  للعلم، 
الطهراين  سعيد  حسن  الشيخ  العالمة  ال��راي  ويشاركه 
ألنظار  وحمّطًا  والتحقيق،  للبحث  مدارًا  »كان  بالقول: 
أهل الفضل، يؤّمونه لالرتواء من مناهل علومه، ملا ُعِرف 
به من غزارة العلم، وعمق التجربة، وسعة اأُلفق، ووفرة 

ج عىل يديه جيل من أهل العلم«. االطالع، وقد خترَّ
يديه،  عىل  تتلمذوا  الذين  العلامء  جليل  ذكرنا  حمل  ويف 
السيد حممد  الراحل  املرجع  بينهم  أّن من  نعرَف  أن  جيب 
سعيد احلكيم )قّدس رسه( حيث التزمه منذ عمر صغري 
ورواه من منبع علومه، إضافة إىل علامء آخرين أصبحوا 

السيد  اإلمام  األعىل  الديني  كاملرجع  كبار  تقليد  مراجع 
عيل احلسيني اليستاين )دام ظله(.

فمن هو الشيخ الحلي؟

ولِد الفقيه اإلمام الشيخ حسني بن الشيخ عيل بن حسني 
بن محود احليل سنة )1309 ه�( يف مدينة النجف األرشف، 
ويرجع نسبه الرشيف إىل عشرية )العيفار( الشّمرية التي 
عيل  الشيخ  ووالده  وكربالء،  احللة  مدينتي  ريف  تسكن 
احليّل )قدس رسه( ترك مدينة احللة وهاجر صوب النجف 
يف  شبابه  فرتة  منذ  أقام  حيث  واألدب،  بالعلوم  الزاهرة 
مدرسة الشيخ مهدي النجفي املعروفة ب� )املدرسة املهدية( 
وأصبح من أئمة صالة اجلامعة يف الصحن العلوي املطّهر.

وقد هتيأت حينها للشيخ حسني احليل الظروف السانحة 
حوزة  علامء  من  األفاضل  العلامء  أي��دي  عىل  ليتتلمذ 
عليه  الفضل  وصاحب  أبرزهم  وكان  األرشف،  النجف 
 1355  – )ت  النائيني  حسني  حممد  الشيخ  »اإلمام  هم 

 ببراعته العلمية وبحثه الدقيق 
َ

رف
ُ

ع
 
ً
بات عصره فضال

ّ
المواكب لمتطل

عن نظرته الثاقبة في التاريخ 
 الرجل 

ُ
واللغة واألدب، وهو ذاته

ة 
ّ

ر المعروف بالعف
ّ

 والمتبح
ّ
التقي

سن الخلق وكثرة 
ُ

وشرف النفس، وح
التواضع، ومن الذين يخدمون 
 
ً
العلم للعلم، وكذلك كان مدارا

 ألنظار 
ً
للبحث والتحقيق ومحطا

ونه لالرتواء من 
ّ

أهل الفضل يؤم
مناهل علومه..
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العراقي )ت - 13٦1  الدين  الشيخ ضياء  ه�(، واإلمام 
املوسوي األصفهاين )ت  أبو احلسن  السيد  ه�(، واإلمام 
التلميذ  نِعَم  وكان  دروسهم  الزم  حيث  ه�(«   13٦5 –

الباحث عن العلم واملعرفة.
كثر الطالبون وقّل الواصلون

يف ذكرى املولد النبوي الرشيف، بتاريخ )17 ربيع األول 
من عام 1352 ه�( حاَز الشيخ احليل عىل درجة االجتهاد، 
حيث أجازه أستاذه النائيني )رضوان اهلل تعاىل عليه(، ومما 

جاء يف إجازته:
ال  وفضله  خَيفى،  ال  العلم  فإّن رشف  وبعد..  هلل  »احلمد 
درجات  به  وأدركوا  األنبياء،  من  أهله  ورثه  وقد  حُيىص، 
الصديقني والشهداء، وممن جّد يف الطلب والعمل به هو 
اهلامم،  الكامل  والفاضل  العاّلم،  العامل  العامل  عيني  قّرُة 
صفوة املجتهدين العظام، وعامد األعالم وركن اإلسالم، 
املؤّيد املسّدد، والتقي الزكي، جناب الشيخ حسني النجفي 
احليل كّثر اهلل تعاىل يف أهل العلم أمثاله، وبلغه يف الدارين 

آماله. فلقد بذل يف هذا السبيل برهًة من عمره، واشتغل 
به شطرًا من دهره، وقد حرض أبحاثي الفقهية واألصولية 
استفاده  ما  كتابة  يف  جهده  باذاًل  جمتهدًا،  فاحصًا  باحثًا 
وضبطه وتنقيحه، فأصبح وبحمد اهلل تعاىل من املجتهدين 
بام يستنبطه  العمل  له  العظام، واألفاضل األعالم، وحق 
املجتهدين األعالم،  النهج اجلاري بني  من األحكام عىل 
فليحمد اهلل تعاىل عىل ما أواله، وليشكره عىل ما أنعمه به 
وحباه، فلقد كثر الطالبون وقل الواصلون، وعند الصباح 

حيمد القوم الرسى، وينجيل عنهم غالالت الكرى«.
احليّل  الزم  كبري،  وجهد  بدراية  العلَم  استحصل  وحنَي 
يلقي درسه يف  التدريس منذ كان يواصُل دراسته، وكان 
ة من الطلبة، وقد ُعرف  مرحلة السطح العايل، وحيرضُه ُثلَّ
يف  يرشع  عندما  أّنه  وهي  التدريس،  يف  اخلاصة  بطريقته 
فيها  فيقلىِّب  اأُلصولية،  أو  الفقهية  املسألة  يتناول  البحث 
ثّم  املؤّيدين واملفنىِّدين،  العلامء  أقوال  النظر، ويبنّي  وجوه 
ضوء  عىل  املناقشة  تستحق  التي  األق��وال  بعض  يناقش 

س سرهما(
ّ
الشيخ الحلي مع رفيق العلم والجهاد اإلمام الحكيم )قد
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األدّلة، وكان من طريقته يف البحث أّنه ال يذكر رأيه الرصيح 
يف املسألة املبحوث عنها. 

عندما  كان  فإنه  مهمة،  معلومات  من  عليه  وقفنا  لكْن وكام 
ينتهي من إلقاء بحثه جيتمع طاّلبه حوله، فيسألونه عن رأيه 

يف املسألة. 
فيجيبهم الشيخ احليّل: هذا عملكم.

)الفقه  جم��ايل  يف  قيمة  أبحاثًا  احل��يّل  الشيخ  خّلف  وق��د 
واألصول(، وهي الدروس التي كان يلقيها سامحته عىل عدد 
كبري من طالب العلم املشتغلني بالتحصيل من املنبع األصيل 
وأصحاب اخلربة من ذوي االختصاصات العالية يف النجف 
البحث  عىل  عاكفًا  فقام  العلم  طلبة  إليه  فاجتمع  األرشف، 
أستاذه  وف��اة  حتى  اإلسالمية  العلوم  شتى  يف  والتدريس 
املريزا حممد حسني الغروي النائيني )أعىل اهلل مقامه(، حيث 
استقّل بالتدريس واملذاكرة وإلقاء املباحث العلمية املتنّوعة، 
هنارًا  العلوي(  الصحن  )يف  النائيني  أستاذه  مقربة  متخذًا 

ومسجد الشيخ الطويس عرصًا مكانًا لدرسه إىل أواخر سنة 
)1390 ه�(، أما بالنسبة ملؤلفاته فمن أبرزها: )أصول الفقه،    
تقريرات بحث الشيخ النائيني يف الفقه واألصول، تقريرات 
إحلاق  يف  رسالة  واألصول،  الفقه  يف  العراقي  الشيخ  بحث 
ولد الشبهة بالزواج الدائم، تعليقة عىل اجلزء الثاين من فوائد 
األصول، رسالة يف حكم بيع جلد الضب وطهارته، رسالة 
يف أخذ األجرة عىل الواجبات، رسالة يف معاملة اليانصيب، 
األوضاع اللفظية وأقسامها، رشح كفاية األصول، وتعليقة 

عىل املكاسب(.
 النجف

ّ
رحيُل هز

بعمِر اخلامسة والثامنني عامًا، تويّف اإلمام الشيخ حسني احليل 
ه�(،   1394 شوال   14( بتاريخ  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان 
وصىل عىل جثامنه الطاهر زعيم احلوزة العلمية اإلمام السيد 
أستاذه  جوار  إىل  وُدفن  رسه(،  )قدس  اخلوئي  القاسم  أبو 

النائيني يف الغرفة رقم )21( من الصحن العلوي املطهر.

 في الطلب والعمل 
ّ
وممن جد

 عيني العالم العامل 
ُ

به هو قّرة
م، والفاضل الكامل الهمام، 

ّ
العال

صفوة المجتهدين العظام، 
وعماد األعالم وركن اإلسالم، 

د، والتقي الزكي، 
ّ
د المسد

ّ
المؤي

جناب الشيخ حسين النجفي 
ر الله تعالى في أهل 

ّ
الحلي كث

العلم أمثاله، وبلغه في الدارين 
آماله..

محمد حسين النائيني
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وتناول املحقق السؤال الذي توجه اىل املؤلف عن )الرقم احلقيقي 
للذين خرجوا حلرب االمام احلسني )عليه السالم(( حيث انه مل 
احد  الطربي  ابو جعفٍر  الذي ذكره  العدد  زاد عىل  يعثر عىل من 
املؤرخني او املحدثني من علامء السنة وهو »اربعة االف«، وهذا 
السائل  التي حيققها؛ بكون   الرسالة  االمر وان كان خارجا عن 
يطلب معرفة رأي علامء العامة، وعدم اغفال ذكر اآلراء والتعرف 
عليها، ويأيت االمر األول يف اراء علامء الشيعة عن عدد املخرجني 

حلرب احلسني )عليه السالم( بثالثة اراء: 
)عليه  احلسني  االم��ام  حلرب  املخرجني  عدد  ان  األول:  ال��رأي 
الفًا، وهو ما جاء عن االئمة )عليهم السالم(؛  السالم( ثالثون 

اذ وردت عنهم يف ذلك روايتان ذكرمها الشيخ الصدوق )رمحه 
اهلل(: 

بن  جعفر  الصادق  االم��ام  عن  عمر،  بن  املفضل  عن  االوىل: 
عيل  بن  احلسني  »ان  السالم(:  عليه   ( جده  عن  ابيه،  عن  حممد، 
بن ايب طالب )عليه السالم«( دخل يوما اىل االمام احلسن )عليه 
اهلل؟  عبد  ابا  يا  يبكيك  ما  له:  فقال  بكى،  اليه  نظر  فلام  السالم( 
السالم(:  االمام احلسن )عليه  له  فقال  ملا يصنع بك،  ابكي  قال 
ان الذي يؤتى ايل سم يدس ايل فاقتل به، ولكن ال يوم كيومك يا 
ابا عبد اهلل، يزدلف اليك ثالثون الف رجل يدعون اهنم من امة 
جدنا حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم( وينتحلون دين االسالم، 

 الكثيرون من علماء الش���يعة الكرام المصنفات 
َ

صن���ف

والموس���وعات ع���ن اه���ل البي���ت )عليه���م الس���ام( 

فأحصوا اعدادها، وذك���روا اخبارهم واحاديثهم، وارخوا 

لحياته���م ومواقفه���م وتصرفاتهم س���واء اكانت في 

واقعة الطف، ام ما صدر عنهم فيها، ويوضح المحقق 

الس���يد حس���ين ال وتوت في كتاب )ع���دد المخرجين 

لحرب االمام الحس���ين )عليه الس���ام( لمؤلفه السيد 

حس���ن الص���در والص���ادر ع���ن مؤسس���ة وارث االنبياء 

للدراس���ات التخصصي���ة في النهضة الحس���ينية التابعة 

للعتبة الحس���ينية المقدس���ة في العام )2016م( ان 

هناك جملة من االمور تتعلق بصلب تحقيق الرس���الة، 

حي���ث يقول رأيت ان اذكره���ا في المقدمة، وال اثقل 

بها هوامش صفحات المتن من الكتاب كون التحقيق 

يقتضي التعرض لرأي الطرفين.
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فيجتمعون عىل قتلك، وسفك دمك وانتهاك حرمتك، وسبي 
امية  ببني  حتل  فعندها  ثقلك،  وانتهاب  ونسائك،  ذراري��ك 
اللعنة، ومتطر السامء رمادًا ودمًا، ويبكي عليك كل يشء حتى 

الوحوش يف الفلوات واحليتان يف البحار«.
الثانية: عن ثابت بن ايب صفية، قال: »نظر سيد العابدين عيل 
بن احلسني )عليه السالم( اىل عبيد اهلل بن العباس بن عيل بن 
ايب طالب فاستعرب، ثم قال: ما من يوم اشد عىل رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه واله( من يوم احد، قتل فيه عمه محزة بن عبد 
عمه  ابن  فيه  قتل  مؤته  يوم  وبعد  ورسوله  اهلل  اسد  املطلب، 
كيوم  يوم  وال  السالم(  )عليه  قال  ثم  طالب،  ايب  بن  جعفر 
اهنم  يزعمون  رج��ل(،  الف  ثالثون   ( اليه  ازدل��ف  احلسني 
من هذه االمة كل يتقرب اىل اهلل )عز وجل( بدمه، وهو باهلل 

يذكرهم فال يتعظون، حتى قتلوه بغيا وظلاًم وعدوانًا«.
احلسني  االم��ام  حرب  اىل  املخرجني  عدد  ان  الثاين:  ال��رأي 
السيد  الرأي ذكره  الفًا(.. وهذا  السالم( هو )سبعون  )عليه 
هاشم البحراين، فقال: )).. يف كتب االولني روي انه ملا مجع 
ابن زياد قومه )لعنهم اهلل مجيعًا( حلرب االمام احلسني )عليه 
السالم(، كانوا سبعني الف فارس، فقال ابن زياد: اهيا الناس، 
من منكم يتوىل قتل احلسني وله والية اي بلد شاء....(( ونقل 
هذا الرأي العالمة املجليس، حيث قال: )) اقول :وجدت يف 
اهلل(  )لعنه  زياد  ابن  مجع  ملا  انه  املعارصين،  مؤلفات  بعض 
قومه حلرب االمام احلسني )عليه السالم( كانوا سبعني الف 

فارس..((.
الرأي الثالث: ان عدد املخرجني مليون راجل وستامئة الف 
اجليش  ))ان  ق��ال:  الدربندي،  ذك��ره  العدد  وه��ذا  ف��ارس، 
مليونا  بلغ  كربالء  يوم  السالم(  )عليه  للحسني  املحارب 

وستامئة الف فارس((. 
ويبقى الرأي الثاين، وهو عدد املخرجني )سبعون الفا(، وهو 
الذي اشار له السيد البحراين يف مدينة املعاجز ورواه مرساًل، 
ونقله الشيخ املجليس يف البحار، ومل يعلق عليه، وهو قوله: 
)... يف كتب االولني، روي انه ملا مجع ابن زياد قومه )لعنهم 
اهلل مجيعًا( حلرب االمام احلسني )عليه السالم( كانوا سبعني 
هذا  البحراين  السيد  نقل  هل  يعلم  ال  وهنا  ف��ارس..(  الف 

الرأي من كتاب ينقل عن كتب االولني او هو اطلع عليه؟..

ويقول املحقق يف مقدمة التحقيق ان هذه الرسالة قد انتظمت 
عىل اربعة فصول الفصل األول منها والذي محل عنوان )ترمجة 
مؤلف الرسالة( وهو السيد حسن الصدر )قدس رسه( ومجلة 
من املسائل التي تتعلق يف املخطوطة وحتقيقها والعوامل التي 
اسهمت يف اعداد شخصية السيد حسن الصدر، فيام حيتوي 
املؤلف،  ومنهج  الرسالة،  بموضوع  التعريف  الثاين  الفصل 
املسائل  لبعض  حتقيق  وكذلك  اليها،  توصل  التي  والنتائج 
التي وردت فيها، مع اضافة امور مل يتعرض هلا املؤلف وهي 
وفيه نص  الثالث  الفصل  اما  املوضوع وقواعده،  من صلب 
الرسالة التي مرَّ احلديث عنها، فيام يقع الفصل الرابع لضبط 
فيه  املحقق  انتهجه  وما  الرسالة  نص  يف  ورد  الذي  الغريب 
عىل منوال الشيخ الساموي يف كتابه: )ابصار العني يف انصار 
احلسني(، واشتمل عىل تراجم خمترصة، ومعاين ومصطلحات، 
خامتة  يف  فهرسني  عمل  عىل  واقترصت  للبلدان،  وتعريف 
التحقيق: احدها للمصادر التي اعتمدها ويليه اخر للعناوين، 
وحجم الرسالة، وقلة صفحاهتا، ما اغنى عن عمل فهارس 

اخرى كالتي تنظم لألعالم، واالمكنة، وغريها.
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ودفـــــنــِــــِه الـــنــبــــــّي  تـــكــفـيــــــِن  بــــعــــــِد  اأمـــــــن 

نـــــــــــرى فـــلـــــن  حــــقـــًا  اهلل  ر�شــــول  ُرزئـــــــنـــــــــا 

اأهــلــــِــِه دوِن  مــــن  كــالـــحـــ�شــــِن،  لـــنــــــا  وكــنــــــَت 

والـــــــهــــــــدى الـــنــــــــــوَر  نــــــــــرى  بــمـــــراآُه  وكـــنــــا 

فــقـــــدِه بــعـــــد  ُظــلـــمـــــــٌة،  غـــ�شـــــيـــتـــنـــا  لــقــــد 

والــــحــــ�شـــا الــــجــــوانــــــح  �شـــــــّم  مــــْن  خيـــــَر  فــيـــا 

ـــــّمـــــنـــــــْت �شُ بــعـــــدَك  الـــــنــــــــا�ــِس  اأمــــــــوَر  كــــاأنَّ 

بــــــُرحـــِبــــــِه عـــنـــــــّـــا  االأر�ــسِ  فــــ�شــــــــــــاُء  و�شـــــاَق 

مــ�شــــيـــبـــــــٌة بــالــمـــ�شـــلـــمـــيـــــن  نـــزلـــــت  فـقــــد 

فــــيــــهـــــم حــــــــّل  مــــــا  الـنـا�ــُس،  يــ�شتــقـــلَّ  فــلـــن 

يـــهـــيـــُجـــهــــــا لـــــلــ�شـــــــالِة  وقــــــــٍت  كــــــلِّ  وفـــــي 

هـــــالــــــٍك مــواريــــــــــــَث  اأقـــــواٌم  ويــــــطـــــــلـــــــــُب 

ـــــــــــــــــلــــــــوى ــُح لـــــلــــــــ�ــشّ ـــ ــنـــ ـــ ـــــجـــ ـــ نـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــــــــ�ــُس بـــــــــــــــــاآالٍء ونـــ

ـــــردى ـــ الـــ مــــــــــــــن  حــيـــيـــنـــا  ـــــا  مـــ عــــــــــــــــــــديــــــــاًل،  بــــــــذاك 

الــــــعـــــدى مــــن  حـــــريــــٌز  حــــــــــــــرٌز  مــــعــــقـل  لــــــــه 

اغــتــدى اأو  فــــــيـنـــا  راح  مــــ�شــــــاًء  �شـــــــبــــاحًا 

الــــــــدجــــــــــــــى ظــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــة  عـــــلــــــــى  زادت  ــد  ـــ ـــ وقـــ ــارًا  ـــ ـــ ــه ـــ ـــ ن

والـــــثــــــرى الــــــــتـــــــــــْرُب  ــُه  �شــــمَّ مــْيــٍت  خــــيـــَر  ويــــــــا 

�َشــما ـــــد  قـــ الـــــبـــــحـــــــــــِر  فـــــــــــي  حــــــــيــــــــَن  ـــوٍج  مــــ �شــفــيــنــَة 

قـــــــ�شــــــى ــد  قـــ قـــيـــــَل  اإْذ  اهلِل،  ر�ــشــــــــــــــــــــول  لـفـقـد 

ــي الـــــ�ــشــــــــفـــــا! ـــ ــلــ�ــشـــــدِع ف ـــ ــَب لـــ ـــ ــع ــشِ ــفــا، ال � ـــ ــ�ــش ــْدِع الـــ ـــ ــش ــ� ـــ ك

ـــــنـــــهـــــُم وهـــــــــــــــــــــــى ــُم الـــــــــــذي مـــ ـــ ــعـــــظـــ ـــ ولـــــــن يــــــــجــــــــبـــــــــــَر الـــ

دعـــا كـــــلـــــمـــــا  بـــــا�شـــمــِـــِه  ويــــــــدعـــــــــــو  بــــــــالٌل، 

والــــــهــــــــدى الـــــنــبـــّوِة  مــواريــــــــــُث  وفــيــنـــا 

د الخلق )صلى الله عليه وآله(
ّ
في ذكرى استشهاد سي

ّ
 سوى الوصي

ّ
ن يرثي النبي

ّ
 أعظم مم

َ
وليس
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سيدي، متّهْل علينا ال تتعّجل بالرجوع اىل جدثك، فالقلب 
ال حيتمل جنون فراقك. فقد تعودنا أن نراك يف كل سارية 
كل  يف  زائ��ري��ك،  خي��دم  موكب  ك��ل  يف  اس��امءن��ا،  حتمل 
نراك، ونستغيث  ينعاك، ونلتحم بك روحيا كأننا  صوت 
برضحيك من أجل ان ينهض املخلص املنتظر قبل األوان 
لكي نبقى أنقياء وعىل العهد مشائني، وال يضلنا املتفامخون 

املتفاخرون بغفوة متعة الزمان الزائل.
 سيدي، متّهل علينا نحن نتنفُس أنفاسك يف كربالء بام تبقى 

ونحظى  بدموعنا  رضحيك  نيضُء  لعلنا  انفاس..  من  لنا 
شيعة  كل  مجعت  ومأدبة  نائبة،  كل  ذخر  يا  بالشفاعة.. 
حمرابك  يف  يتقاسمون  واحد  وبفناء  موحد،  لعزاء  العامل 
مثلام  عليك  وينوحون  النذور،  كل  فيه  ويكرسون  الغامم 
ينوح جبل الصرب، ويبكون مثل بكاء زين العابدين. فأنت 
املوهومني  لنعيد بك  لنا  اهلل  اباحه  الذي  يا موالي االسم 

واملتشككني ونفقأ عيوهنم بيوم االربعني. 
من  فشيعتك  الوداع،  فرصة  وامنحنا  علينا  متّهل  سيدي، 

العويل  بسالسل  كاملراثي  مواكبهم  جيمعون  خدمتك 
اخلدمة..  وبقدور  العزاء  ب��رسادق  دموعهم  واختلطت 
عسى أن يشهد لنا ربان سفينتك قبل ان يصيل صالة وداع 
يف  ويرانا  صالته  سجادة  عىل  اسامءنا  ويكتب  االربعني، 

نوافله ويمنحنا دعاءه لنكون حسينيني آخر املطاف.. 
سيدي، متّهل علينا.. كيف ترى آللئ الشغِف التي قّدْت 
ارواحهم،  عىل  اسمك  حروف  طغت  وقد  كربالء،  من 
ترافقهم مححمة مسك عطرك، وبعض قصائد الوداع التي 
متّزق القلب.. لذلك دام بكاؤنا لفراقك، وغطيت االنفس 
عىل  دموعنا  آخر  فالقينا  الرحيل،  جزع  بمواويل  املشتاقة 

اديم الطفوف كي  ال نتوغل يف الغياب عن زيارتك.. 
سيدي، متّهل علينا.. نحن نقرأ يف عودتنا سورة الرحيِل، 
ونضمد جراحاتنا باللطم والنواح، ال نملك غري بقايا من 
التعب، وال زاد لدينا غري البكاء، وقلوبنا ارضحة..  كلام 

ابتعدنا عن كربالء يتوهج فّينا احلنني اىل اربعني .

 من كربالء..؟
ْ

ت
ّ
 الشغِف التي قد

َ
 ترى آللئ

َ
كيف

بقلم: حيدر عاشور

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

31



أدب أهل البيت       المقارن

ف��ي ك��ت��اب��ِه )أدب أه���ل ال��ب��ي��ت ال��م��ق��ارن - 

��ا ع��ن دار 
ً
 وإج�����راء( ال���ص���ادر ح��دي��ث

ٌ
ت��أس��ي��س

ط١   - ب��غ��داد   - ال��ع��ام��ة  الثقافية  ال��ش��ؤون 

)ال��دك��ت��ور  ال��ش��اع��ر  السيد  م 
ّ
��ق��د

ُ
ي ٢٠٢٠م،   -

 
ً

 جديدة
ً

د صاحب الياسري( قراءة
ّ
جليل السي

ة التي اشتغلت على )أدب 
َ
قاِرن

ُ
للجهود الم

أهل البيت � عليهم السام( خارج إطار )اللغة 

عن  بعيدة  ثقافية  سياقات  في  العربية(، 

ثقافتنا العربية، وفضاءات أبدع في وسطها 

مٍم أخرى بلسان غير عربي.
ُ
أدباء من أ

د. صباح التميمي

إثارة أشياء غري موجودة يف ميدان  اليارسي يف  وقد نجَح 
)األدب املقارن( وهو ختّصصه الدقيق الذي برَع فيه، وهو 
من التخصصات النادرة يف اجلامعات العراقية خاصة، وقد 
بام طرحه  املوجودة سابًقا  امُلثارة غري  متّثلت  تلك األشياء 
من مصطلح جديد يف حقل مصطلحات )األدب املقارن( 
وهو ما سامه ب� )أدب أهل البيت � عليهم السالم � املقارن(، 
ب� )املصطلح  وقد فَتَق أكامَم فكرته يف متهيد كتابه املوسوم 
واملصطلحات   - املقارن  البيت  أه��ل  أدب   - املطروح 
الدكتور  املتمّرس  الفلسفة  أستاذ  وصفه  الذي  احلاضنة( 
))بحق  بأّنه  للكتاب  تقديمه  يف  اجل��اب��ري  حسني  عيل 
ا،  أطروحة ُمصّغرة((، والقول ما قاله أستاذنا اجلابري حقًّ
اليارسي يف متهيده هذا منظومَة  َفّكَك الدكتور جليل  فقد 
ثوابتها،  ق��راءة  وأع��اد  املقارنة،  اإلسالمية  املصطلحات 
واستنبَط منها مصطلحًا كان ُمضمرًا يف سياقات مصطلح 
)األدب  مصطلح  وه��و  املقارنة  ال��دراس��ات  يف  راس��خ 
التي  احلواضن  أهم  إحدى  مّثل  الذي  املقارن(  اإلسالمي 
البيت  أهل  أدب  أعني   - املطروح  املصطلح  استوعبت 
املقارن - الذي تعالق معه بعالئق متعددة ُيمكن أن ُتصّنف 
يعالُج  أص��ٌل  ف��األول  الكل(  )اجل���زء/  عالقات  ضمن 
القضايا اإلسالمية الُكربى، والثاين فرٌع ُيعالج قضّية مهّمة 
من ذلك األصل أيضًا، لكّن املعنيني بميدان األدب املقارن 

أغفلوه سواء أكان يف العراق أم يف العامل  العريب.
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نص/ إيمان صاحب

هذا  كتابه  يف  اليارسي  جليل  الدكتور  منَح  وق��د 
منطقة  عن  بوساطته  كشَف  مفهومّيًا  بعدًا  املصطلح 
املقارنة  املامرسات  يف  اإلجرائية  وحتّركاته  اشتغاله، 
األخ��رى  األم��م  آداب  ف��ض��اءات  يف  خاضت  التي 
أنتجها  التي  املقارنة  الدراسات  مجلة  »هو  فيه:  فقال 
إبداعية  ملتوٍن  مقارباهتم  بعد  إسالميون  مقارنون 
إسالمية خاصة بأهل البيت الكرام - عليهم السالم 
اشرتاطات  دون  متعددون  أدب��اء  ابتدعها  التي   -
متعددة،  مضامني  عىل  مشتملًة  أبعادها،  من  ُتضّيُق 
مثل استدعاء الشخصيات التارخيية والرموز الدينية 
والقضايا العامة املرتبطة بأهل البيت الكرام - عليهم 
والتشابه  والتأّثر  التأثري  مناطق  عن  بحًثا   - السالم 
ذلك  أل��وان  بني  اللقاء،  نقاط  ودراس��ة  واالختالف 
األدب املتعددة، فضاًل عن الظواهر التي تتجاوز أدبًا 
األدب«  لذلك  اللغوية  احلدود  خارج  واحدًا  قوميًا 

)ص 62 – 6٣(.
ظلم«،  فام  أَبه  ُيشابه  »ومن  قدياًم:  ِقيَل  فقد  وبعد؛ 
وهذا ينطبُق عىل السيد الدكتور جليل اليارسي متام 
االنطباق؛ إذ شابه أستاذه وتوّحد معه يف مهوم )األدب 
فقد  نعم  عراقيًا،  اهلاميش  التخّصص  هذا  املقارن( 
تتلَمَذ عىل املرحوم شيخ املقارنني العراقيني الربفسور 
املاجستري  رسالة  فيه  وكتَب  سّلوم،  داود  الدكتور 
هبذا  العناية  أخذ  وعنه  مقارنًا(،  ناقدًا  سّلوم  )داود 
َقيََّض  امليدان، ويف ظّل رعايته األبوية نشأ، وكان أن 
اهلل(  يِد سّلوم )رمحه  بعد  بيده  أخَذ  ًا  فذًّ له شيخًا  اهلُل 
وهو شيخنا وأستاذنا الدكتور فاروق احلبويب - أطال 
فيه،  مندجمًا  املقارن،  لألدب  حمّبًا  فنشأ  بعمره-   اهلل 
فيه  متاّملة  ترعاه  والباقني  الراحلني  شيوخه  وعيون 

ذلك املقارين الذي سينجح يف إكامل املسرية بعدهم.

قلُت للجوِد اهنْض
 إىل حرارٍة بالقلِب

 ال ُيدِرُكها إاٍل العطشى
إىل غربِة عاشٍق 

أهاجْتها أحزاُن عاشوراء
إىل أملٍ ال هيدْأ 

لكّنُه يشتدُّ ُكّلام
طاَل الفراُق وتأّخَر اللقاُء

إىل شوِق الروِح للروِح
 وعطٍش ال يرويه ماُء

قلُت للجوِد اهنْض
واسقني ِمن عْذبِك

 الصايف كام كنَت 
تأيت للخياِم... 

مثقاًل بالوفاء...
إىل آخِر قطرة ِمن

 قطراتِك الزالل...
حياة ال موت وربيع

 أخرض يمأل األرَجاء...
ُيناغيَك صوُت الرضيع 

 المـــــــــاِء
ُ
ـد

ّ
سي

فرًحا وأنَت يف نشوِة
 العطاء..

تنصُت لُه تارًة وأخرى
 تنحني خلياِل َسكينة

لو مرَّ ِمن جنبِك فُتطِرُق
 برأِسَك حياًء...

بربوِدك املعهوِد
 وبذلَِك الالحمدود

توردت وجنتا الصغار
 وانتعشِت النساُء

قلُت للجوِد: اهنْض
وقف بنَي كّفي

 سّيِد املاء...
تلك التي ترّبكت

 بُقبالِت أصحاِب الكساء
 حّتى أصبحْت مرضًبا لألمثاِل

ورمًزا للتضحياِت والفداء يف
 ُكلِّ زماٍن ومكان ...

ال فقط عىل أرِض كربالء..
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االحرار: ح�شني النعمة

براءة العشق

السامء،  كبد  يف  يذوب  فيه  الظالم  كان  الهب  يوم  مساء  يف 
ومل يتبَق من حلكة املساء إال الظنون بإتيان األمان، كل يشء 
يبدو غريبًا، وكأن ثمة حقيقة ستتجىل، والعتمة هذه بحاجة 
ذويه  بال  )ما  االوهام،  من  وابال  وتيه يرسب يل  لالنجالء، 

تركوه وحيدا!!؟(.
اىل النجف مشيا كل عام يتعنى زائرا لفخر االوصياء )عليه 
يبلغ  مل  شخٌص  سنيه،  صغر  رغم  ورعا  متهجدا  السالم( 
انطالقتنا  منذ  كثب  عن  ملتابعته  الفضول  اخذين  بعد،  احللم 
النجف االرشف(، وكأن هاتفا  – )احد اقضية  الشامية  من 

يبلغني أن هلذا الصغري سنا الكبري فعاال )نبأ عظيم(.
حمياه اجلميل وعيناه العسليتان الواسعتان املغرورقتان ترنوان  
ْرفه صوب رضيح امري املؤمنني )عليه السالم(  مع سكوِن طَّ
يتفرد  كأهنام حتدثانه عن ظالمه مل استطع بعد معرفتها، فهو 
السائرين،  عن  منعزال  وحيدا  إال  يميش  وال  نظرائه  عن 
اال  الورديتان  شفاهه  ترتل  وال  الدنيا،  احاديث  يتجنب 
ِمْن  َكاُنوا  ِقيِم  َوالرَّ اْلَكْهِف  َأْصَحاَب  َأنَّ  َحِسْبَت  )َأْم  بآية: 
آَياتَِنا َعَجًبا(، كأهنا تسبيحته!!، فأينام اناخ مَجله برك للراحة، 

الرسادق  خلف  من  يتخذ  كثرية  وأحيانا  بشجرة  مستظال 
مستقرا له.. وما ان هيم للمسري يبارش بلف قطعة قامش عىل 
شكل عاممة عىل رأسه الصغري ويتشح بثوب ابيض ثم يأتزر 
بقطعة خرضاء تساعده عىل رفع ثوبه الذي يبدو وكأنه طويل 

عليه..
انتابني الفضول للحديث معه  بعد مسافة كيلومرتات قليلة 
املسري  انه عازٌم عىل  منه  يتضح  ما  الراحة.. وكل  ينِو  مل  فهو 
من  كربالء  ص��وب  الوافدين  املحبني  عن  متفردا  راج��ال 
جهات العامل االربع، وهو ال زال ماشيا مرتال ما حيفظه من 
سورة الكهف الكريمة، واذا بطفل عراقي يف ربيعه العارش 
يطلب منه عند احد املواكب الشاخصة يف العطاء احلسيني، 

مساعدته، فناوله عكازه وتبسم له، ثم قال:
آجرك اهلل.. مما تعاين؟

اربعة  قبل  االربعني  زيارة  إلصابة يف  تعرضت  وان  - سبق 
اعوام، لكّني آليت أن أخدم املاشني اىل اإلمام احلسني وان 

كنت بساق واحدة.
- ما شاء اهلل هنيئا لكم.. هل تود ان اساعدك بيشء آخر؟
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لَك  بأن تسرتيح يف خميمنا هذا، لدلك  - نعم.. تفضل عيّل 
ساقيك!!.

- طوبى لكم وهنيئا هذا العشق!، لكني ال انوي التأخر عن 
زيارة إمامي )عليه السالم(.. استودعك اهلل.

ومىض مكمال مسريه.. 
احدى  وعند  ملحادثته،  الفرص  اق��رب  انتهاز  ق��ررت  هنا 
متكئ  أنا  بينام  حسني(  )يا  طريق  عىل  املنترشة  احلسينيات 
رأيس  داخ��ل  االفكار  تزامحت  وقد  اليه  أنظر  احلائط  عىل 

وتتداخلت الصور يف خميلتي عن هذا الفتى الشجاع. 
- من أين أتيت؟ 

- من الشامية يا عم. 
- ما اسمك؟ 

- عيل. 
- كم عمرك يا صغريي؟ 

- عرُش سنوات. 
- برفقة مْن انت تسري لزيارة املوىل )عليه السالم(؟ 

-  ال احد، فأنا بمفردي!!. 
- كم مرة مشيت للزيارة، يا ُبني؟ 

- )11( مرة. 
سنوات،   )10( عمرك  يكون  كيف  مستغربا!!،  تبسمُت   -

وأتيت للزيارة )11( مرة؟!..
- يا سيدي، أتيت يف املرة األوىل حيث كنت جنينًا يف بطن 
الثالثة  املرة  ويف  صدرها،  عىل  محلتني  الثانية  املرة  ويف  أمي، 
اخلامسة  أما  الرابعة،  وكذلك  لألطفال،  بعربة  استعانت 
السادسة،  املرة  قليلة، وهكذا يف  أتيت ماشيًا معها ملسافات 
أما السابعة فأتيت بمفردي بعدما ُتوفيت أمي )رمحها اهلل(، 

وبعدها رصت أميش لوحدي وأهدهيا ثواب املسري.
ُتسعف  فلم  القول،  وعجزت  النطق،  عن  لساين  أخ��رَس 
كلاميت ما تزاحم يّف من معاين، وقلت يف نفيس: »يا سبحان 
احلسني  حب  يتجرع  الذي  الشبل  هلذا  عشٍق  براءة  أيُّ  اهلل، 
)عليه السالم( وهو يف رحم أمه، ويتغذاه باحلليب وهو طفل 

ُّ أهله وهو يف عمر الورد«.  رضيع!!، ويربُّ
جملة االحرار اال�سبوعية
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الذي  الوهِم  غرَي  الّزواُر  هؤالِء  هبا  آمَن  التي  فاحلقيقُة 
)عليه  احُلسني  وشعائِر  األربعني  زيارِة  أعداُء  به  آمَن 
قلوهُبم  َقَسْت  من  يراه  الذي  غري  يرون  فهم  السالم(؛ 

والذين ساروا عىل غرِي ُهدى.
عىل  الدليُل  هي  فيها  وبمن  فيها  بام  األربعني  زيارَة  إنَّ 
أهّنا للُحسني )عليه السالم( خالصة، ال ُنجاِدُل أعداءها 
باألسانيِد  ُنجاِدهُلم  وال  روايتِها،  يف  العهِد  الِم  بألِف 
البيِت  أهِل  عن  أخًذا  الُفقهاِء  بتسامُلِ  وال  وصّحتِها، 
)عليه السالم(؛ فمن يتصّيْد يف الّرواياِت وغايُته حتريُف 
آمّنا هبا  أّننا  احتجاج، وحسُبنا  ينفُع معه  فإنه ال  الَكِلِم 
عالمًة من عالماِت اإليامِن، وأهّنا هبُة اهللِ )تعاىل( لسّيِد 
لزّواِره،  وكرامٌة  غرِيه،  دوَن  السالم(  )عليه  الُشهداِء 
)عليها  للزهراء  أهّي��م  املؤمنون  فيه  يتنافُس  وميداٌن 
عالمة  ال  املؤمِن  عالمُة  بذلك  فهي  أق��رب؛  السالم( 
ِك وإْن كاَن اللفُظ )زيارة األربعني( غرَي واضٍح  امُلشكىِّ
كلفٍظ  واض��حٌ  فهو  غيًظا  وامتأل  واحتقَن  تشّنَج  ملن 
واضٌح  وهو  بضاميرنا(  )حيسني  نادوا  ملن  وكمصداٍق 
أيًضا بلحاِظ أنَّ الذي دعا إليه ألن يكون هبذا الشكِل 
هو صاحُب نداِء )يا أهَل العامل( )عّجل اهلُل تعاىل فرجه 
اْلباُكوَن،  )َفْلَيْبِك  الوفاء:  أهُل  انتدَب  حنَي  الرشيف( 
ُموُع،  الدُّ َفْلَتْذِرِف  َومِلِْثِلِهْم  الّناِدُبوَن،  َفْلَيْنُدِب  َوإّياُهْم 
َوَيِع�جَّ  وَن،  الّضاجُّ َوَيِضجَّ  الّصاِرُخوَن،  ِخ  َوْل��َي��رْصُ

َون(. اْلعاجُّ
بأهّنا  توِهُم  اّدعى هؤالِء من ختاريَف  ما  فهل يكوُن يف 
زيارٌة ألربعني مؤمًنا -مع ما ندَب إليه من ُبكاٍء ورصاٍخ 
وضجيج- مدعاة للتصديِق والتسليم؟ وهل ُيعَقُل أْن 
يتخىّل املؤمُن عن عالمٍة من عالماِت إيامنِه أو أْن يرتَك 
االمتثاَل ألمِر صاحِب األمر )عليه السالم(؛ ألنَّ معتوًها 
خِرًفا أوحى له الشيطاُن بحرِب احُلسنِي فأعجَبه ذلك؟ 
لٍة  ُمكمىِّ جديدٍة  لدعوى  الُعقالُء  يلتفَت  أْن  ُيعَقُل  وهل 
للمنهِج اأُلموي تستهدُف الشعائَر احُلسينيَة والزياراِت 

وُكلَّ ما هو ُمتِصٌل وُمرتبٌِط باملذهِب الرشيف؟..

يليق..  بام ال  املوايل  ِث  يليق.. حدىِّ بام ال  العاقَل  حّدِث 
املواكب..  ِث  ح��دىِّ الزائر..  ِث  ح��دىِّ الشيعي..  ِث  ح��دىِّ
ِث الوجوَه  ِث الطفَل احُلسيني.. حدىِّ ِث املشاة.. حدىِّ حدىِّ
ِث  ح��دىِّ ال��رّصخ��ة..  ِث  ح��دىِّ الّشمس..  غ��رّيهْت��ا  التي 
ِث  حدىِّ الرُسادق..  ِث  حدىِّ الّرايات..  ِث  حدىِّ الّدمعة.. 
ِث  حدىِّ واإلنفاق..  والضيافَة  اإلطعاَم  ِث  حدىِّ الّلطم.. 
التي  األقداَم  ِث  حدىِّ حزهَنم..  ْث  حدىِّ الغرب..  الّشعَث 
ِث الّشيبَة  تِطأ األرَض بُحّجٍة، وترتفُع عنها بُعمرة.. حدىِّ
ْثهم مجيًعا بام  وهي تقصُد كربالَء حمدودبة الظهر.. حدىِّ
ك-  امُلشكىِّ ��ا  -أهيُّ جتَد  لن  فإّنك  واطمئْن  ابتدعَت.. 

لصوتِك صدى.
ا أربعينيُة املواساِة لزينَب والسّجاِد )عليهام السالم(  إهنَّ
وركِب السبايا.. إهّنا أربعون جابٍر حنَي اغتسَل بُفراٍت 
مل يُذْقه احُلسنُي )عليه السالم( فتعّطَر بالّسعِد ماشًيا عىل 
وجَده  إذا  حتى  فيها  النبّوِة  عطَر  يشمُّ  الَكرِب  أرِض 

صاَح باكًيا )حبيٌب ال جُييُب حبيَبه!(..
حيُث  هوين..(  احُلسني  بعِد  من  نفُس  )يا  أربعينيُة  إهّنا 
ُخطى  وانطلقْت  واللّذاُت  واألمواُل  البيوُت  ُهِجَرِت 

املشايِة نحَو كعبِة األحرار..
ُكنَت  إْن  السالم(  )عليه  احُلسنِي  أربعني  زي��ارُة  إهّن��ا 

جاهُلها.. 
إهّنا دعوُة اإلمامِة الساجدِة التي رفَعها اإلماُم الصادُق 
َعَليهم  عاُبوا  أْع��داَءن��ا  إنَّ  )الّلُهمَّ  ال��س��الم(:  )عليه 
خوِص إلينا ِخالًفا  بُخروجهم، َفلم َيْنههم ذلَِك َعِن الشُّ
ِمْنهم َعىل َمْن خاَلَفنا، فاْرَحْم تِْلَك اْلُوُجوَه الَّتي َغرْيهْتا 
ُحْفَرِة  عىُل  َتَتَقّلُب  الَّتي  اخلُدوَد  تِلَك  َواْرَحْم  ْمُس،  الشَّ
أيب َعبِد اهللِ احُلسنِي )عليه الّسالم(، َواْرَحْم تِلَك األْعنُيَ 
الَّتي َجَرْت ُدُموُعها َرمحًة َلنا، واْرَحم تِْلَك اْلُقُلوَب الَّتي 
الَّتي  َخَة  ْ الرصَّ تِلَك  واْرَح��م  َلنا،  واْحرَتَقْت  َجَزَعْت 
َوتِلَك  األْب��داَن  تْلَك  اْسَتوِدُعَك  إين  الّلهمَّ  َلنا،  كاَنْت 

األنُفس حّتى َتْروهيْم َعىل احَلوِض َيوَم الَعَطِش(..
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الى روِح الشهيِد البطِل 

)علي جياد عبيد( ابي تحسين الصالحي

االسطورة 
الوطنية التي أرعبت )داعش(

ه����ؤالِء الذي����َن اغتصبوا كل ش����يء عل����ى أرضنا، 

ويحلم����ون ان ينالوا من مقدس����اتنا.. كيف لنا أن 

راقبة؟. 
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 من أنهم ق����د ملكونا الى 
ً
م����ن قتلن����ا، وال ف����كاكا

دون الفخاخ كدبيب حيوانات مفترس����ة 
ّ

االبد، ويع

مغطاة بالوهم. فهم كأشباح متوحشة تحتفي 

بتس����لقها الجبال وتمشي في السهول ودخول 

ر اناس����نا الطيبي����ن. الم يقل 
ّ

البي����وت االمنة وتهج

موالنا السيس����تاني هم انفسنا. بهذه المفردات 

����ه 
ّ

يوج الهم����م كان “الصالح����ي”  الت����ي تش����حذ 

مجموع����ة القناصي����ن وهم يس����يرون أمام قوات 

الحش����د م����ن -لواء عل����ي االكب����ر- ف����وج المختار- 

لنص����ب كمين لحش����ود)داعش( الذين اس����تباحوا 

منطق����ة حقول-العاس����ة- وت����ال حمرين- في 

محافظ����ة ص����اح الدي����ن وم����ا حوله����ا م����ن قرى 

ونواحي واقضية.
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كانت االرايض املغتصبة تّلوح بدمائها، ونحيب االهايل يصل 
يزداد  اإلرهاب–الداعيش-  وحشود  املجاهدين،  رأس  اىل 
من  ومرئية  مرئية  غري  امتدادات  بسبب  برشية  وكثافة  قوة 
ان  من  خوفا  يرجتف  وقلب  واح��دة  بعني  العراق  ترى  دول 
يكون ذا سيادة شيعية متامسكة االطراف، عندئذ دولة االمام 
ستتمكن من قطف رؤوسهم العفنة بكل يرس. من هذا اخلوف 
من  عيل  لشيعة  تقّدم  او  حركة  ألي  باملرصاد  قناصوهم  كان  
احلشد الشعبي، ومع كل هذا املوت كان »الصاحلي« وجمموعته 
يتقدمون بخفة ورسعة متناهية يف الصعود عىل التالل، ويعلون 
خمرتقة  الدافئة  خيوطها  تبث  بدأت  الصباح  وشمس  القرى 
أينام  يدور  االسود  املوت  ودخان  املهاجرة  الطيور  من  ارسابًا 
هذه  سهلة  ليست  مهمته  ان  الصاحلي  شعر  )داع��ش(.  يدور 
بالذات.  املرة فاألعداء كثريون وكأهنم يرصدون حتركاته هو 

نقطة  وحني متركز يف موضع كمينه ووزع جمموعته بحيث ال 
االكرب  السند  ومجيعهم  اجلميع،  يسند  اجلميع  بينهم  ضعف 
لدخول  احلصار  فّك  املنتظر  الشعبي  احلشد  ق��وات  جلميع 
قناصته،  أصابعه  وأض��اءت  الصيد  يف  النزال  وبدأ  املنطقة. 
وجندلت طلقاته كل جسور منهم. هذا هو صباحه الذي علْت 
من اخلوف اصوات الغربان وزعقت بأبواق هند بنت عتبة: ان 
نار  من يأيت بالصاحلي حيًا او ميتًا له جائزة ثمينة وسريفع يف 
جنهم درجات. والبطل يوزع رصاصه يف ادمغتهم املتحجرة. 
عىل  يوم  فاليوم  عاشوراء  طف  يف  حزن  يوم  عىل  يبكي  وهو 
قلوب  ادمى  الذي  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ابن  االكرب 
جيش الشمر وابن سعد ومرتزقة الشام واستشهد قربانا ألبيه. 
وهو يستعرض سرية هذا البطل اهلاشمي وصرب أبيه عىل الظلم 
والعطش.. حتسس نفسه كان يف غاية العطش مل يكن يف قربته 
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ماء فبكى عىل سيده العطشان كربالء، ورجع يف ذاكرته اىل 
برصته واحلروب التي خاضها يف اجلوالن سنة 1973م حني 
القايس  وال��درس  العراقي،  اجليش  قوات  يف  عسكريا  كان 
وحرب  وويالهتا  1983م  عام  االيرانية  العراقية  حرب  يف 
الكويت سنة 1990م التي ابتدعها امللعون املقبور. كل هذه 
أخرى.  كفة  يف  واملذهب  العقيدة  وحرب  كفة  يف  احلروب 
املجاهدين.  فضائل  أهبى  هنا  االستشهاد  نفسه  مع  فهمس 
عاجلتها  جمموعته  الن  هبا  يبال  مل  قريبة  اص��وات  عىل  انتبه 
قتلهم يف حرب)داعش(  من  بدأ حييص عدد  الربق.  برسعة 
من استجابته لنداء اجلهاد الكفائي للسيد عيل السيستاين حلد 
هذه اللحظة فكان رصيد من قتلهم )350( خنزيرا داعشيا. 
رجع وعيه وضحك هلذا العدد الذي فاق أكرب قناص يف العامل 
ذلك الرويس )فاسييل( الذي سجل يف سجالت املوت العايل 
قاتل ل�) 225( من الشعب االملاين، وافالم اجرامه حتكي عنه 
عامليا وله نصب يذّكر األملان بمن قاتل أوالدهم وأباءهم.. 
فتخيل أنه قد فاق كل عيون القنص العاملية بعني الصقر التي 
يملكها وحالوة استخدامه ملحبوبته )طنطل( الذي مل تفارقه 
وقال:  عميقا،  نفسا  سحب  الكفائي.   اجلهاد  لّبى  ان  منذ 

أمة )حممد وآل حممد( وجعلني  الذي جعلني من  احلمد هلل 
الباغني والناكثني والتكفرييني وسيكرب رصيد  سببا أن أقتل 

قتلهم بقناصتي )طنطل( التي أرعبتهم ليال وهنارا. 
هنا وقف الصاحلي بعد )48( ساعة مل يذق هبا طعم النوم، 
االمور  لكن  داع��يش.  قناص  قتل  بمعنى  منه  طلقة  فكل 
اجلمعة - 2017/9/29  يوم  تأزمت يف تالل محرين ظهر 
حارصت  فقد  1439هجرية..  احلرام  حمّرم  من   9 املوافق- 
مثلام  واضحا  هدفهم  وك��ان  الصاحلي  جمموعة  )داع��ش( 
بعد كشفهم وهم خيرجون من  الدواعش  تريده  تنبأ هو من 
جحورهم بزي احلشد الشعبي، وتأكد من معلومات اللواء 
فرعبهم  جيندهلم  وبدأ  محرين،  جبال  انفاق  يف  حشد  ال  ان 
فشّدوا عليه اخلناق وهو يقاتل عن قرب وجيندل عن بعد.. 
واوالده  واباه  أمه  ينس  مل  ازفت  قد  ساعته  ان  شعر  وحني 
فاتصل هبم يودعهم ويوصيهم. فكان احلديث مع أمه وأبنه 
»حسني« وهو يوصيهام بأن يكونا عىل خطى املرجعية الدينية 
العليا وان يذكروه عند سيده اإلمام احلسني )عليه السالم( 
وان ال يبكوه ابدا. هبذا اللحظة باغته قناص واصاب رجله 
ان  بعد  واعتدل  بالرصاصة  يبال  مل  ولكنه  باإلصابة  فتأثر 
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قتل  حتى  قتاله  ويعد  هبم  حيصد  وبدأ  اخللوية،  مكاملته  اهنى 
منهم اعدادا ال حتىص.. فوجد نفسه حمارصا من اربع جهات، 
ينهر،  ومل  صامد  وبقي  قوته  من  جزءا  افقده  اصابته  ونزيف 
بل مل تقف بندقيته وال قناصته عن كل من يقرتب منه، كانوا 
خيافون صولة رصاصه اذا قام عىل رجليه. ولكن الكثرة تغلب 
الشجاعة احيانًا. فكانت وقفته االخرية يقاوم الرش بالرصاص 
واقفا  استشهاده  وأعلن  بجثثهم..  االرض  مأل  وبشجاعته 
كاألشجار الباسقة حني قنصه غادر يف رأسه من مسافة طويلة 
جدًا وتكالبت عليه الدواعش القريبة كي يأخذوا جسده، اال 
اثنني من جمموعته صالوا عليهم وانقذوا آمرهم الصاحلي  ان 
وقتلهم قناصا مرابطا لصيد كل من يقرتب جلسده.. فاستشهد 
الصاحلي..  بجسد  التكفريون  يعبث  ال  ان  أجل  من  الكثري 
وهباء  يرزق،  حي  كأنه  قناصته  متأبطا  العراء  يف  جثامنه  وبقي 
وجهه ينضح بياضا وابتسامته مل تكن ألهل االرض بل كانت 

للمالئكة والشهداء والصديقني. 
هبذا املشهد منح البطل )عيل جياد عبيد( ايب حتسني الصاحلي، 
األرواح  فانتفضت  اهلمم،  باستشهاده  وشحذ  القوة  ل��واءه 

جثامن  يرجع  ان  أجل  من  املوت  كل  واخرتقت  رمادها،  من 
بعد  ميتًا  فانقذوه  االهل��ي.  اجل��امل  ب��ذات  أهله  اىل  الصاحلي 
التحرير  طرق  هلم  وفتح  العامل  قنايص  أعتى  من  انقذهم  ان 
يف  نجح  اإلره��ايب.  )داع��ش(  من  مغتصبة  ارض  كل  لتطهري 
غرب  من  وعراقية  عراقي  طفل  أجل  من  الفخاخ  كل  نصب 
حرب..  لكل  قدوة  وصار  النرص  لبداية  هناية  وضع  الوطن. 
البرصة وكربالء والعراق. فكان  قناصته  تتباهى بسوط طلقة 
وسيكون النرس الذي له  الف عني يف وجوه احلشد.. فثمة قوة 
ال ينظر اليها االنسان بل يمسها ليزن قوة فراقها.. فوزن فراق 
الصاحلي كان خرسانا ملدرسة يف تعليم الشباب احلسيني فقء 

عيون االعداء عن ُبعد. 
عىل  الرتقب  تطيل  وكنت  جسدك،  َحوت  طيبة  ارض  فأية 
كي  نفسها  االرض  حفرت  االخ��ري  وداع��ك  ويف  اديمها، 
تضمك.. حتميك من متثيل االعداء بجسدك.. كانت معجزة 
ستحصد  اآلن  انت  حيث  هناك  االرض..  عىل  اجلسد  حفظ 

ثامر والئك لإلمامة وحبك للوطن. 
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ماذا تريد المرجعية للعراق؟
ن يكون العراق س���احة لتصفيِة الحس���ابات، وال مكانا إليواء الفاس���دين.. بل 

ٔ
ال تريد المرجعية ا

 بهِا في ظِل حكومة 
َ

عم
ْ
ن
َ
ن ي

ٔ
 ا

ُ
 لشعبِه الذي يستحق

ً
لكا

ُ
 ان تكون  م

ُ
تريد للعراق وأهله وخيراته

ن يرى أبناءه أعزاء في بلدهم.  
ٔ
.. إال ا

ْ
 لاب امٌل في الحياة

َ
منتخبة مستقلة ونزيهة، فليس

وال خيتلُف اثنان؛ بل العامَل امجع ان املرجعيَة الدينيِة العليا 
 .. العراقّيْ الشعِب  اماِن  صامُم  هي  االرشْف،  النجِف  يف 
العراِق  يف  السيايّس  التغيرِي  منُذ  جاهدًة  تسعى  من  وهي 
فئاِت  بني  االجتامعيِة  العدالِة  حتقيِق  إىل  2003م  عاِم  بعَد 
دينّي، واملتابع  أو  أو عرقّي  أّي متيٍز مذهبّي  الشعب، دوَن 
عىل  تِرُد  والتي  السيايّس  بالشأن  املتعلقِة  املرجعيِة  لبياناِت 
يف  الصايّف  والسيُد  الكربالئي  الشيُخ  سامحة  مُمَثِليها  لساِن 
كربالِء املقدسْة، أو بشكِل بياٍن خاٍص من مكتِب املرجعيِة 
يف النجِف األرشف يرى ان مجيَع تلَك البياناْت.. تُصُب يف 
مصلحِة الشعْب فاملصلحة العامة للعراْق، هي اهلُم االكرب 
مجيع  املبارْك،  املرجِع  بيت  احتوى  لقد  الكبري.  للمرجِع 

الطوائف والقوميات يف العراق بل وحتى خارج العراق، 
وكانت شغله الشاغل، وكان سندها واملدافع عنها يف عديد 
من املواقِف، من أبرزها عدم استقبال السياسيني العراقيني 
واالكتفاء بتقديِم الُنُصِح هُلم عرَب منرِب اجلمعِة املبارْك حتى 

بح صوهتا..
كان خطاهبا املبارك دائام بتشخيص اخللل وطرح املعاجلات 
ُعِمَل هبا  التي لو  ورفِد االفكاِر واملقرتحاِت واملالحظاِت 
االمور  من  وغريها  املحاصصِة..  من  خاليًا  العراُق  لكاَن 

ِالتنظيمية الكفيلة بوضِع البلد عىل املساِر الصحيح.
االرشف  النجِف  حمافظِة  يف  املبارك  البيت  ذلَك  يكْن  مل 
العراْق،  يشهُدها  التي  السياسيِة  االح��داِث  عن  بمعزٍل 
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خصوصًا أحداث التظاهراِت االخريِة يف مطلِع العاِم املايض.. 
يف  املرابطني  وشبابه  العراقّي  للشعِب  احلصني  السد  كانْت  بل 
يذهُب  ك��اَد  ال��ذي  ال��دِم  نزيف  اوقفْت  حني  التظاهر،  س��وِح 

بالعراَق إىل فِخ احلرِب االهليِة املقيتة.
احلسينّي  الصحِن  من  اجلمعِة  صالِة  يف  اخلطبة  انقطاع  وبعد 
الرشيف، وملدٍة ليست قصريْة.. عادْت وبقوْة.. وبَنَسٍق شديْد.. 
وبإيقاع يعرُب عن صوِت هذا الشعب الصابر املظلوْم ليس هذا 
او  تدخٍل  اي  قوّيا حيميِه من  فقد شكلْت حوَلُه درعًا  فحسب 

 .)!! تطفٍل خارجّي )اقليمّي او دويّلْ
اىل  وخطاهِبا  بيناهِتا  عرَب  وت��ك��رارا،  م��رارًا  املرجعيُة  ودع��ْت 
أّي  دوَن  الفاسدين  وحماسبة  املتظاهريَن،  قتلِة  من  القصاِص 
العزْل،  املدنيني  بقتِل  املتورطني  أسامء  عن  والكشف  جماملْة، 
يف  الساسِة  إىل  الُنْصَح  ووجهْت  اخرين  ورضب  وتعذيب 
واطالق  العراق..  أبناء  معاملِة  يف  منهجِهم  لتغيرِي  احلكومِة 
فرص العمِل للخرجيني والشباب كذلك دعوهتم للحفاِظ عىل 

املاِل العام، كام دعْت إىل أن يكون العراق سيد نفِسه.
الشارِع  لدى  املعطيات  أن  ورصحي��ْة،  واضحة  اش��ارة  وهنا 
العراقّي قد تغريت.. وبعُض الثوابِت حتركت، وسيؤدي ذلَك 
ابدا  السياسيِة  الطبقِة  حسباِن  يف  تكْن  مل  جديدٍة  اموٍر  اىل  حتاًم 

والت حنَي مندم.
كام اكدت املرجعيُة خالل دعواهتا املستمرِة لإلصالح السيايّس 
دعوة  عرب  العراق  يف  املتحدة  األمم  ممثلِة  مع  هلا  لقاءين  باخر 
إىل  املقرصيَن  وتقديم  الفاسدين  ملفاِت  معاجلِة  اىل  احلكومة 
يف  املبكرة  االنتخابات  تكون  أن  إىل  دعْت  كام  خمتصْة،  حماكٍم 
املشاركِة  اىل  العراقّي  الشعِب  أبناء  داعية  املحدد،  موعِدها 
الكبريِة فيها واختيار الكفاءات التي مُتثِل إرادة الناخبني، وبعَد 
والوجدان،  والصورِة  بالصوِت  املوثقِة  املواقِف  من  ذلك  كِل 

يسأل سائل: )ماذا يريُد السيُد السيستايّن للعراْق؟(.
احلسينّي  عيّل  السيِد  بسامحِة  املتمثلة  الُعليا  الدينيَة  املرجعيَة  إن 
خيتاُر  وتسديدِه  وخربتِه  وبحكمتِه  مقامه  اهلل  اعىل  السيستايّن 
منطلق  من  وانه  احلساسة،  املسائل  يف  للتدخل  حم��ددًة  اوقاتًا 
من  يمتلك  بام  ويعمل  يريد  الرشعي  قبل  االنساين  التكليف 
الويالت  ذاَق  الذي  للشعب،  األمان  يوفر  ان  مؤثرة،  عوامٍل 
إىل  واملربرة  املتكررة  دعواتِه  خالِل  من  الزمن  من  عقوٍد  لفرتِة 
وتْضِمُن  العراق  أبناء  تطلعات  تراعي  قوية  حكومة  صناعِة 
القرار  يكوُن  مستقل  واحٍد  بوطٍن  كريمٍة  حياٍة  يف  احلقوق  هلم 
السيايس فيه قرارا عراقيا بامتياز بعيدًا عن التدخالِت اخلارجيِة، 

ويضع مصلحة العراق وشعبه فوَق كِل اعتبار.

حجر يرجم شجر الوضوح ليقتنص طائَر احللم وهيّشَم 
املتطلعة اىل غيمة.. يقصف كيان املحبة  زجاَج األرواح 
إْن مّكنه الوقت يرشب ماء الطيبة  لتجف.. يرضب بال 

هوادة فيّشّظى كل مجيل.
بال روح وبال  كالطّل  الواقف  أهيا  أم احلجر  املاء أمىض 
بصرية؟.. أهيا املحاط  بصحرائك  طوقتك أزمنة اليباس 
بال  والصلد  حلم  بال  الواهم  أهيا  لغوايتها..  فاستجبت 
فأنا  يل  يعرتيك.. عد  قنوط  وأي  تلّفك  هيأة  أي  عزيمة 
صاحبك ُكّف عن هذا الصمت املطبق الذي ال ينشد.. 
كيف  ؟   أنت  بال  أحيا  وأن  أنا  بال  حتيا  أن  يمكن  كيف 

سنرتقي اىل نجمة؟
ترتى   األع��اص��ري  كانت  علينا..  ال��زم��ان  ضحك  رب��ام 

وأرواحنا تعزف موسيقى اخليول.
أعلن  هل  العجيب،  الصامت  أهيا  املوت  هذا  عن  ُكف 
الوقت اعتقالك هبذا احلجر متصحر األحالم والرؤى؟ 
البرش  عنف  بل  ال��زم��ان  عنف  أثقلك  ثقيل..  محلك 
وهبك  ال��ذي  االل��ق  أيقْظ  تريد  كام  تكون  ان  فحاول 
التي  أحالمك  بالسعد  أحالمك  ولّون  اجلميلة  األشياء 
حتتاج  معك..  وأنا  تزل  مل  وأنك  أجلها  من  عانيت  كم 
أو  يغدقك  أو مطر  تظللك  أو شجرة  تبهجك  اىل وردة 
اىل قصيدة مجيلة طيبة أو ذكر حممود من كتاب اهلل رّب 

الوجود.. ونور حيفك لينتشلك من هذا الضيم.
جيرف  سيال  هنرا,  كن  طفل..  وجه  يف  تبتسم  وردة  كن 
املجدبني اخلائبني اخلانعني.. كن شجرة وارفة الظالل.. 
كن طودا ال هتّزه ريح عاتية.. أطلق مدياتك اىل أقصاها  
توّقد أهيا احلامل املقتول.. توّقد أهيا الصلد.. عنوة سلبوا 
من  خمتلف  زاهر  لغٍد  توّقْد  فاستسلمت..   الروح  منك 
أجل أن نحيا أنا وأنت واآلخرون كراما يف عّز وشموخ 

كشموخ املآذن والقباب والنخيل يف وطن  هبي زاهر.

أيها الحجر
كفاح وتوت
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زيارة األربعين 
في عيون المثقفين

• في »غينس« 
يصف العالمة السيد حممد باقر الكشمريي، املسرية املليونية األربعينية 

العبايس  كاملتوكل  مردة  طغاة  حتّدى  ذاته  بحد  قائم  شاخص  بأهنا 
والعاملي،  اإلقليمي  االع��الم  جتاهل  وحت��دى  التكريتي  وص��ّدام 
وبقي هذا الشاخص يرسي يف الوجدان والقلوب والعقول احلرة 
واخللفيات  واملذاهب  األديان  شتى  من  وعشاقًا  زوارًا  فيستقطب 

الفكرية من أقىص بقاع العامل. 
أدرجت  ما  إذا  تترشف  موسوعة«غينيس«  أن  الكشمريي،  وبنظر 
التأرخيي  املدوي  احلدث  هذا  جتاهلها  من  سنني  بعد  هذه  املناسبة 
املستمر، كام سيزيد من هذا الرشف حينام تتجه لتوثيق حادث ذي 

الغث والسمني ال ليشء  قيمة معنوية عظيمة بعد ان ملئت صفحاهتا بذكر 
سوى األرقام. بينام مسرية االربعني أرقام وسمو معنى فريدين.

ويبني الشاعر والروائي صالح اخلاقاين، وجهة نظره يف مسألة إدراج األربعني عىل الئحة«غينس« باختصار، ويعد 
ذلك مؤرشًا مهاًم لنجاح املسرية األربعينية يف دورها األساس الذي يتم من خالل احلشود اهلائلة، وهو تفعيل الصدى 

املؤثر لثورة اإلمام احلسني عليه السالم وما تم يف كربالء بام يف ذلك من معاٍن سامية.

مع بدء شهر صفر، تتجه األنظار صوب مداخل المدينة الفاضلة- كربالء- وشوارعها الرئيسة، 
ويتزايد االهتمام بأخبار القادمين من كل اتجاه إلحياء ذكرى األربعين عند ضريحي اإلمام 

الحسين وأخيه العباس عليهما السالم.
 لمجريات هذا الحدث السنوي المتجدد، 

ً
 وتحليال

ً
 وأشدهم رصدا

ً
المثقفون أكثر الفئات انتباها

ل عليها في استشراف اآلفاق.
ّ

ولهم نظرات يعو
)األحرار( اقتربت من بعضهم لتقرأ زيارة األربعين في عيون النخبة المثقفة فجاءت بهذا 

االستطالع: 

حيدر السامي
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يف  األربعني  زيارة  إدراج  أن  الفضيل،  سليم  الشاعر  ويرى 
موسوعة األرقام القياسية، يثبت بام ال يبقي مكانا للشك أنه 
أي  يستطيع  ولن  البلدان،  حلدود  العابر  اجلامهريي  احلدث 
املحتفل  البرشي  الكم  يتقدم عليه من حيث  أن  آخر  حدث 
كل  اهتامم  عىل  تستحوذ  املباركة  األربعينية  أّن  يعني  كام  به، 
الفعاليات الدولية التي تسجل إكبارها وإعجاهبا، بل ذهوهلا 

هلذا احلدث العاملي األوحد.
بينام يذهب الشاعر والصحفي صالح السيالوي، إىل القول 
ضمنها  يدخل  ملن  وحتتفظ  األخبار  تتصدر  »غينيس«  بأن 
خالية  واجهة  ضمن  األخبارية،  العامل  واجهة  يف  يكون  أن 
بتحطيم  معنية  ف�«غينيس«  واملذهبية  الدينية  التفصيالت  من 
منها  جيعل  وهذا  توجه  من  وراءها  عام  النظر  بغّض  األرقام 
التزوير  من  خالية  بطريقة  إنسان  لكل  الوصول  عىل  قادرة 
أن  إىل  نحتاج  األساس  هذا  وعىل  املعلومات،  مستوى  عىل 
إنساين  جتمع  أكرب  بوصفها  يف«غينيس«  الزيارة  هذه  تكون 
بل هنالك مستويات أخرى يف الزيارة يمكن أن تدخل هذه 
القائمة ومنها: أعداد اخليام املنصوبة عىل الطرق، وما يبذل 
من طعام، وما يتم التربع به من األموال، وما يتم التفرغ به 
من الوقت كإجازات املوظفني وغريهم هبدف امليش، وأطول 
قبل  من  اخلدمات  من  تقدم  وما  العامل،  يف  للميش  مسافات 

املؤسسات يف كربالء.
أما الكاتبة رقية تاج، فربأهيا أن إدراج األربعني يف موسوعة 
ناجعة  أمر مهم للشيعة ووسيلة  العاملية«غينس« هو  األرقام 
فموسوعة  الدينية،  الشعرية  هذه  عىل  الشعوب  لتتعرف 

العامة السيد 
محمد باقر الكشميري

الشاعر والصحفي الشاعر سليم الفضلي
صاح السياوي
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مبيعًا،  الكتب  أكثر  من  وهو  دقيقًا  مرجعيًا  كتابا  ُتعد  غينيس 
لريى  فرصة  فهي  لذلك  اللغات،  من  العديد  إىل  ويرتجم 
اآلخرون شيئًا مجياًل حيدث يف العراق بدل النزاعات والعنف 

واحلروب التي تشتهر هبا بالدنا مع بالغ األسف.
فيام يرى الشاعر والكاتب الدكتور سعد احلداد، أنه إذا كانت 
فقد  املثرية  القياسية  العاملية  باألرقام  تعنى  موسوعة«غينس« 
جتمع  أكرب  االربعينية  الزيارة  كون  اإلدراج  من  اهلدف  حتقق 
برشي ديني عىل االطالق يف العامل، علام َأنَّ الديانة االسالمية 
ليست األكرب عددًا يف الديانات بل أنَّ املذهب الذي ينتمي إليه 

هذا التجمع ليس األكثر ضمن الديانة االسالمية. 
احلداد يضيف إىل قوله السابق: ان الزيارة األربعينية تدل عىل 
مما  الُعَقد  مفاهيم  تتخطى  ان  استطاعت  انسانية  رسالة  أهنا 
ثاقبة، ما تعامت  القائمني عىل املوسوعة نظروا بعني  يعني أن 
االعالم  وسائل  كل  إليه  اإلش��ارة  أو  نرشه  عن  وأحجمت 
أن  للنظر  والالفت  واإلسالمي،  العريب  العاملني  يف  املختلفة 
حماسن تلك االضافة اىل املوسوعة أن أعلن عدد كبري من أتباع 
الشهداء  سيد  بنهج  اقتداًء  إسالمهم  العامل  يف  خمتلفة  ديانات 

احلسني عليه السالم وتلك من الغايات املنشودة.
اجلنايب،  اخليال  أمحد  الدكتور  واألكاديمي  الشاعر  تصور  ويف 
أن إلدراج زيارة األربعني كأعظم جتمع ديني يف املوسوعات 
البيت  أهل  اتباع  ارتباط  أمهها:  ومن  كثرية  دالالت  العاملية 
عليهم السالم بإمامهم وحماولة اظهار مظلوميته للعامل وذلك 
ًومن  املناسبة،  هبذه  املرتبطة  الشعائر  إقامة  عىل  بإرصارهم 
خالل هذه املسرية التي أثبتت حضورها العاملي السلمي انترش 

التشيع ليكون الواجهة احلقيقية لإلسالم املحمدي. 
املثقفني عىل  يتفق الشاعر واملرسحي كفاح وتوت، مع معظم 
أن زيارة األربعني حدث عاملي ويرى أن تضمينه يف«غينس« 
يعني حتقق األهداف التي سعى هلا االمام احلسني عليه السالم 
وقضيته  املباركة  هنضته  لتكون  يشء  بكل  أجلها  من  وضحى 
والصالبة  الصرب  بقوة  وجودها  حققت  عاملية  قضية  السامية 
والصمود وعدم اخلنوع للباطل يف كل زمان ومكان والوقوف 
بوجه الظلم أينام كان.. إنه انتصار احلق عىل الباطل واعرتاف 

عاملي بمظلومية أهل البيت عليهم السالم.
يتساءل املؤلف واملخرج املرسحي ثائر جبارة احليل، باستغراب، 

 الشاعر والمسرحي 
كفاح وتوت
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ثم  الوقت،  إىل هذا  األربعني يف«غينس«  ذكر  تأخر  عن سبب 
ليطلع  الزيارة  هذه  تسجيل  الواجب  من  إنه  قائال:  برأيه  يديل 
الناس عىل أكرب ثورة يف العامل، لينظروا إىل املارد األسود وهو 
بوتقة  والدرجات يف  املناصب  فيه  تتساوى  ينصهر عىل طريق 

االنسانية التي زرعها أهل البيت عليهم السالم فينا. 
احليل- بثقة كبرية- يقول: إهنا مدينة أفالطون الفاضلة متوحدة 
التنني  جيتمع  أن  إىل  داعيا  السالم.  عليه  الشهيد  احلسني  بذكر 
األسود ليطرد الفاسدين وحيقق رصخة احلسني: كونوا أحرارًا 

يف دنياكم.   
• مع اليونسكو     

تسجيل  م��ن  األس���اس  اهل��دف  أن  ت��اج،  رقية  الكاتبة  ت��رى 
األربعني يف الئحة الرتاث البرشي غري املادي يف منظمة عاملية 
كرمز  الزيارة  صورة  وتعزيز  ترسيخ  هو  بمستوى«يونسكو« 
األحرار  قبلة  إىل  الزائرين  فقدوم  اهلادف،  اإلنساين  للتجمع 
العراقية  املحافظات  كافة  من  املشاة  وكذلك  البلدان  كافة  من 
متناسني اختالفاهتم، متعاونني فيام بينهم، كل ذلك ُيشكل لوحة 
واملستويات  واألع��امر  اجلنسيات  من  ألوانا  تضم  فسيفسائية 

االجتامعية املختلفة جيمعها حب احلسني عليه السالم.
أن اهلدف من  الكشمريي،  باقر  السيد حممد  العالمة  وبحسب 
املناسبة  توثيق وختليد هذه  اليونسكو هو  األربعني يف  تسجيل 

النموذجية الفريدة توثيقًا دوليًا للمحافظة عىل منجزاته ولصد 
أية حماوالت عبثية ممكن أن تتكرر الحقًا كام حصل عرب التأريخ 
مرارًا وكرارًا. كام أنه دعم وتعزيز ملرشوع األمم املتحدة بإضافة 
يشء معترب لسجالهتا يزيد من رصيدها االعتباري لدى شعوب 
العامل. وثالثًا قد يكون نافعًا بشد أنظار رشائح برشية وسيعة إىل 
عظمة الرسالة احلسينية وإنسانيتها وسعيها يف اإلصالح بوجه 

الظلم.
ويف نظر الشاعر والروائي صالح اخلاقاين، إن اهتامم اليونيسكو 
اإلنساين  احل��راك  يف  التشيع  مذهب  إرشاك  يعني  باألربعني 
البيت  أهل  مذهب  به  حيفل  ملا  ومؤثرة  واعية  ودعاية  العاملي 
عقائديا  مذهبًا  فقط  ليس  وأنه  إنساين  بعد  من  السالم  عليهم 

يقترص عىل الفكر الغيبي والشعائر العبادية.
من  اليونسكو  عليه  أقدمت  ما  الفضيل،  سليم  الشاعر  ويعلل 
تسجيل األربعينية ضمن الئحة الرتاث العاملي غري املادي بأنه 
يعكس يف بعض جوانبه محاية هذا الطقس الديني العظيم من 
املستقبل  يف  احلاكمة  األنظمة  ترتكبها  ربام  ظاملة  ممارسات  أي 
احلكم  أيام  وبطش  قمع  من  الشعرية  هذه  شهدته  ما  عىل  بناًء 

الدكتاتوري البائد.
من وجهة نظر الشاعر والكاتب الدكتور سعد احلداد، أن إدراج 
زيارة األربعني ضمن قائمة الرتاث غري املادي للبرشية يعني َأنَّ  

الشاعر واألكاديمي الدكتور 
أحمد الخيال الجنابي
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للرسالة  املطلق  بوالئه  املتمثل  الشعب  يامرسها  التي  الشعرية 
رسالة  واملساواة  والعدل  والسالم  املحبة  إىل  الداعية  الساموية 
الثابت  قادرة عىل ختطي معضالت العرص من خالل التمسك 
لرتفع  اخللود  التي سطرت مالحم  الرسالة وعناوينها  بمبادئ 
وحتقيق  الظلم  ورفع  اإلنسان  أخيه  خطايا  االنسان  كاهل  عن 
نظر  وقد  راقية.  ساموية  قيم  من  متثله  ملا  االجتامعية  العدالة 
القائمون عىل املنظمة يف معطيات الزيارة األربعينية فخلصوا إىل 
ان هذا التجمع املليوين قادر عىل حل بعض املشاكل االنسانية 
وضيافته  وكرمه  إيثاره  يف  منظورًا  عمليا  جتسدت  وقد  الكبرية 
وختطيه لكل حاالت اخلالف واخلصام، ما يعني أنه جتمٌع حيٌّ 
آيديولوجيات  عن  بعيد  متكافل  انساين  جمتمع  خلق  يف  فاعل 

السياسة اخلبيثة يف كل بقاع العامل. 
أن  اجلنايب،  اخليال  أمحد  الدكتور  واألكاديمي  الشاعر  ويرى 
أمهيتها  يؤكد  املادي  غري  الرتاث  ضمن  األربعني  زيارة  إدراج 
أهداف  ومن  واحلق.  السلم  مبادئ  نرش  يف  وأثرها  املعارصة 
ذلك بالنسبة لنا يف لفت انتباه مفكري العامل املعارص إىل قضية 
السالم لكي تأخذ قدرًا مهاًم من االنتشار  االمام احلسني عليه 

بني شعوب العامل مما يكون هلا أثر يف الدعوة إىل اإلسالم.

الشاعر واملرسحي كفاح وتوت، جيد من الرضوري جدًا العمل 
عىل إيصال الفكر احلسيني واملبادئ اإلسالمية إىل أعىل مستوى 
املليوين يف كل عام  التجمع  العامل، وإظهار هذا  وأبعد نقطة يف 
عن  تعبري  طويلة  ملسافات  والسري  لإليامن  نتيجة  حيدث  بأنه 
نرصة القضية ونرصة احلق وإظهار االحتاد احلاصل بني االفراد 
والسلم  واملحبة  والتكافل  اخلدمات  تقديم  يف  واجلامعات 

املجتمعي والتحدي للظروف املختلفة. 
اإلرث  استعامل  أن  نارص،  بدر  الدكتور  اإلعالمي  يرى  بينام 
مثااًل  األربعني  زي��ارة  من  جيعل  املاديات  عامل  يف  امل��ادي  غري 
عىل إدانة كل ماهو مادي)حضاري( لصالح ماهو غري)ثقايف( 
وهبذا تكون الزيارة األربعينية عرب تارخيها أمرًا يتجاوز احلدث 

االسطوري عرب الزمن، ويتجاوز الرتاث املادي املحسوس.
• بوصلة اإلصالح

طريق  إىل  البوصلة  اخلاقاين،  صالح  والروائي  الشاعر  يوجه 
االربعني لبلوغ اإلصالح، بوصفه اهلدف األسمى من النهضة 
احلسينية، ويشرتط لذلك خلق قنوات تفقيهية وإرشادية مرتبطة 
إعالمي  بضخ  تقوم  احلقة  الدينية  باملرجعيات  وثيقًا  ارتباطًا 
وتوعوي قائم عىل الصلة الوثيقة بني احلسني عليه السالم وما 

الشاعر والكاتب 
الدكتور سعد الحداد

األربــــــعــــــيــــــنــــــيــــــة فـــي 
ــــــراث غــيــر  ــــــت الئـــــحـــــة ال
الـــــــمـــــــادي لـــلـــبـــشـــريـــة 
ضــمــن مــنــظــمــة األمـــم 
والعلم  للتربية  المتحدة 

والثقافة)يونسكو(
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يف اإلسالم من إلتزام أخالقي وعبادي وسد الطريق عىل اجلهة 
اإلعالمية املروجة لفكرة الشعرية يف ذاهتا. 

واإلصالحي  الرتبوي  اهلدف  الفضيل،  سليم  الشاعر  ويصف 
لألربعني بأنه هاجس الكثري من املؤسسات الدينية واألكاديمية 
وامل��ؤمت��رات  ال��ن��دوات  م��ن  الكثري  عقدت  حيث  املخلصة 
واحللقات البحثية والسيام ما بذلته العتبتان املقدستان احلسينية 
إهنا  القول:  إىل  وخيلص«الفضيل«  الصدد.  هذا  يف  والعباسية 
فرصة عظيمة من أجل التوعية والتقويم واإلصالح املجتمعي 

توفره هذه الزيارة املباركة.
تأسيس  إىل  السيالوي،  صالح  الشاعر  يدعو  ذاته،  السياق  يف 
بالتقييم  ومعني  األربعني  بزيارة  متخصص  بحوث  مركز 
وتقديم  فيها  املبذولة  االنسانية  املستويات  مجيع  يف   والبحث 
منها  لالستفادة  املختصة  للجهات  ونتائجها  البحوث  هذه 
البد  ويقول:   املختلفة،  اإلعالم  وسائل  يف  نرشها  عن  فضاًل 
من التأكيد عىل  االنتفاع مما يبذله العراقيون يف الزيارة من كرم 
منقطع النظري وتسامح يصل إىل مستويات غري مألوفة والعمل 
عىل كيفية جعل هذا التسامح قيمة دائمة وليست مقصورة عىل 

أيام الزيارة.
أن  الكشمريي،  باقر  حممد  السيد  العالمة  نظر  وجهة  ومن 
بركات  ومن  اجتامعية.  اصالحية  هنضة  هي  احلسينية  النهضة 
عطاء احلسني عليه السالم وتضحياهتا وقرابينه اخلالصة لوجه 
اهلل كان من ثمراهتا االصالح الذايت والنفيس املمهد لإلصالح 

االجتامعي. 
مليوين  يوجد عىل اإلطالق هيجان شعبي  بأنه ال  معلال ذلك 
يف العامل يشتعل محاسة وعطاء وحضورًا وتفاعاًل بشكل عفوي 
غري متكلف وترايب متواضع وبكل اخالص وبراءة كام يالحظ 
يف املوسم احلسيني كل عام ويف كل مكان فضاًل عن كربالء.. 
قطعًا انه يشء غيبي يتعلق بعمق العطاء احلسيني ومباركة الرب 
هلذا العطاء وإال فالعقول واملعادالت املنطقية واألرقام تتوقف 

يف تفسريها. 
الذات  إص��الح  أرضية  بأن  القول  إىل  الكشمريي  وخيلص 
واملجتمع متوفرة وحاصلة. غاية األمر يستحسن بذل مزيد من 
املؤسسة  دور  يأيت  وهنا  وجه.  أحسن  عىل  الستثامرها  السعي 
الوقف  ودوائر  ووعاظها،  وعلامئها  ورموزها  بفقهائها  الدينية 
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وزاراهت��ا  ببعض  العراق  ودول��ة  وهيئاهتا،  بعتباهتا  الشيعي 
والفكرية،  الثقافية  النخب  وثم  االرتباط،  ذات  ومؤسساهتا 
طويلة  عمل  بخطة  واخل��روج  عملية  آليات  ووضع  لدراسة 
األمد يف استثامر هذه النعمة العظيمة والظاهرة الفريدة يف بناء 

الذات واملجتمع.
وتعتقد الكاتبة رقية تاج، أن اإلنسان يتغري يف حالتني: إذا زاد 
جناحي  طريق  عن  حتّلق  عاشوراء  وألن  قلبه،  كرس  أو  وعيه، 
الفكر والعاطفة، انطالقا من ذلك ُتصبح طينة اإلنسان يف أيام 
زيارة األربعني أكثر قابلية لزراعة كل قيمة مجيلة وقلع كل بذرة 
خبيثة، سيسعى الزائر بعد أن يعترص قلبه األمل وهو يستذكر ما 
جرى عىل سيد الشهداء وسري السبايا يف هذا الطريق، سيخجل 
من نفسه وقتها وعليه أن يبذل جهدا ويرد مجيل إمامه بتحقيق 
بإصالحها  نفسه،  وهو  األول  املستوى  عىل  الثورة  أه��داف 
املجتمع  املبادرة إلصالح  ثم  وهتذيب عاداته وسلوكياته ومن 
وتقديم  الناس  وخدمة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  باألمر 
احلسني  يف  وله  اللطيفة  والكلمة  احلكمة  بأسلوب  هلم  النصح 

عليه السالم أسوة حسنة.
عن  فكرته  احلداد  سعد  الدكتور  والكاتب  الشاعر  ويلخص 
يف  يكمن  وصالحها  النفوس  هتذيب  إنَّ  بالقول:  اإلص��الح 
أعظم من  أنبل وال  َأرقى وال  والوعظ وال  التوجيه واإلرشاد 

ومهذبًا  عظياًم  ومرشدًا  بليغًا  وناصحًا  موجهًا  الشعرية  هذه 
أزمان  طيلة  توالت  عصيبة  ظروف  وبسبب  لكننا  نقيًا،  طاهرًا 
نت خالهلا قوى الرش مبادئ بعيدة عن روح العقيدة  خمتلفة دجَّ
وأصالتها مما أدى إىل تذبذب يف الذات املجتمعية وانحراف عن 

جادة احلق واملرشوع الوالئي العظيم.
هي  الزيارة  هذه  فيقول:  األربعني  إىل  نظره  احلداد  ويصوب 
أذهان  يف  علقت  التي  الرواسب  من  للخالص  كبرية  فرصة 
النبع  إىل  والعودة  غبارها  نفض  يتطلب  مما  وطبائعه  املجتمع 
وانسانية  فراته خلقا وكرما وشهامة  من عذوبة  للنهل  الصايف 
عليه  احلسني  األح��رار  أيب  املليونية  الشعرية  هذه  برمز  اقتداًء 
نقي  وجمتمع  فاعل  إنسان  بناء  يف  هنجه  عىل  والسري  السالم 

فاضل، قريب اىل اهلل تعاىل.
اجلنايب،  اخليال  أمحد  الدكتور  واألكاديمي  الشاعر  رأي  يف 
الفرد  بناء  يف  تسهم  التي  الشعائر  أهم  من  األربعني  زيارة  أن 
واملجتمع، ألهنا أوال ترتبط باالمام احلسني عليه السالم مبارشة 
نفسه  إظهار  عىل  حريصًا  يكون  أن  إىل  اإلنسان  يدعو  وهذا 
بالشكل الالئق راجيًا مرضاة  اهلل واإلمام عليه السالم، وثانيا 
كاإليثار  الراجحة  اإلسالمية  الصفات  اإلنسان  تكسب  ألهنا 
املسلم  بناء  يف  تسهم  وكلها  الذات  ونكران  والتعاون  والكرم 

ومن ثم بناء املجتمع بناًء قوياًم سلياًم.

الكاتب والروائي 
الشيخ صالح الخاقاني
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احلسني  أن  وتوت،  كفاح  واملرسحي  الشاعر  عند  البدهيي  من 
عربة وعربة فإن مل نعترب فال قيمة للدموع وهذا التجمع املليوين 
وأوالده  االم��ام  عىل  جرى  ما  كل  استذكار  عىل  اجلميع  حيفز 
ما  درجة  اىل  واالرتقاء  النفس  تربية  يف  الكفيل  وهو  وأنصاره 
السالم يف  عليه  له احلسني  دعا  ما  وتطبيق  املثل واالخالق  من 
الوقوف ضد الظاملني والتحيل بالصرب اجلميل وعدم التنازل عن 

احلقوق. 
إن علينا مجيعًا- كام يقول وتوت- أن نكون بمستوى يليق باسم 
التعامل والتضحية والفداء وهذا ما جتسد عمليًا يف  احلسني يف 

صفوف احلشد الشعبي يف جبهات القتال ضد الظالميني.
عكس  الرضوري  من  أن  نارص،  بدر  الدكتور  اإلعالمي  وجيد 
واألشخاص  املؤسسات  عمل  مفردات  يف  الزيارة  مضامني 
برامج  صناعة  عىل  املحافظات  يف  املنترشة  احلسينية  واهليئات 
تستقطب مواهب الشباب واستقباهلم وحتويل طاقاهتم للنهوض 
الزيارة،  قبل  عام  كل  احلسيني  للشباب  مؤمتر  وعقد  ببلدهم 
وتقديم برامج وحمارضات وأفالم وهدايا ومسابقات واستضافة 
شخصيات عاملية تزور املواكب وحتقق سمة التواصل مع خدام 

املواكب والثناء عىل خدماهتم.
البرشية،  والتنمية  األعامل  ريادة  مدرب  السوري،  أمون  حممد 
أربعينية اإلمام احلسني عليه  املتقدمة بقوله:  يلخص كل اآلراء 
السالم هي شمعة أمل تنري درب اإلنسانية، وتستحق أخذ رقم 
قيايس، ملعناها العظيم اقتداًء بمن قّدم نفسه وعائلته دفاعًا عن 
حقوق اإلنسان وطلبًا للعدل والتسامح والكرامة ورفع الظلم. 
وهي مدرسة للتضحية واألخالق واإلنسانية ونقطة حتول عىل 

صعيد الذات لكل من هيمه حتقيق ذاته.

أعظم  األربــعــيــن  ــــارة  زي
ـــــي فــي  ـــــن تــــجــــمــــع دي
مــــوســــوعــــة األرقـــــــــام 

القياسية)غينيس(
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أجواء حسينية  املتحدة،  اململكة  مانشسرت يف  مدينة  عّمت 
السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية  بذكرى  إيامنية، 
من  الطاهرة  للعرتة  وامل��وال��ون  املحبون  ش��ارك  حيث 
نّظمتها  التي  الراجلة  باملسرية احلسينية  الشيعية،  اجلاليات 
للعتبة  فاعلة  وبمشاركة  املدينة،  يف  العارش  اليوم  مؤسسة 

احلسينية املقدسة.
املعّزين،  من  العرشات  فيها  شارك  التي  احلسينية  املسرية 
وطافت  مانشسرت  ملدينة  اإلسالمي  املركز  من  انطلقت 
رايات  املشاركون  محل  فيام  املدينة،  يف  الرئيسية  الشوارع 
حسينية ورّددوا هتافات النرصة للقضية احلسينية اخلالدة.

)مسرية  بعنوان  تقام  التي  احلسينية  امل��س��ريَة  وراف��ق��ت 
السالم( وللسنة اخلامسة عىل التوايل، جهوٌد أمنية وصحية 

اختذهتا حكومة املدينة، لتأمني مسرية املعّزين، الذيَن عربوا 
فيها عن عظيم حزهنم ومواساهتم بذكرى أربعينية اإلمام 
احلسني )عليه السالم(، وبوصفه رمزًا لإلنسانية والعدالة 

والسالم الذي تنشده مجيع البرشية.
املسرية  دعم  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  مشاركة  عن  أما 
احلسينية، فقد رّصح مستشار مركز اإلعالم الدويل التابع 
للعتبة  »كان  قائاًل:  سلطان  ماهر  احلسينية  العتبة  إلعالم 
املقّدسة دور فعال ورئييس للمشاركة يف املسرية احلسينية 
شباك  من  بنسخة  بتزويدها  شاركنا  حيث  مانشسرت،  يف 
الرضيح احلسيني املطهر وبالتنسيق مع إدارة متحف اإلمام 
اىل  لندن  من  الشباك  نقل  تم  وقد  السالم(  )عليه  احلسني 
دامت  التي  املسرية  طول  عىل  وعرضه  وتنصيبه  مانشسرت 

في أكبر مدن بريطانيا.. 
تمت بتقبيل 

ُ
مسيرة راجلة بذكرى األربعينية خ
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ألكثر من ساعتني«.
وأضاف بأن »املشاركة  كانت فعالة من حمبي أهل البيت )عليهم 
بتوزيع  النسوي  العنرص  دور  وباألخص  املسرية،  يف  السالم( 
وتعريف  املسرية،  طول  عىل  االنكليزيات  النساء  عىل  احلجاب 
املارة واملشاهدين واإلجابة عن أسئلة اجلمهور عن سبب املسرية 
التعريفية  والالفتات  األع��الم  رفع  محلة  كذلك  منها،  واهل��دف 
بمعنى  التعريف  بدور  قاموا  الذين  املؤمن،  الشباب  من  باملسرية 

هذه املسرية وتوزيع الكارتات باللغة اإلنكليزية عىل املارة«.
هذا وتضّمنت املسرية احلسينية، فعاليات أخرى مثل إلقاء الكلامت 
والقصائد الشعرية، فضاًل عن إقامة معرض للصور الفوتوغرافية 
جيّسد الثورة احلسينية املقدسة، إضافة إىل توزيع الورود والبطاقات 

التي محلت كلامت اإلمام احلسني )عليه السالم(.
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منذ أول زائر خرَج من دياره سعيًا عىل األقدام إلحياء أربعينية 
كانت  عديدة  وك��رب��الءاٌت  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلم��ام 
الطعام  بني  هلم،  الالزمة  اخلدمات  لتقديم  الزائرين  بانتظار 
والرشاب واملأوى، وغسل الثياب والفراش الناعم، كله كان 

خلدمته.
والفرات  اجلنوبية  املناطق  يف  العراقية  املحافظات  وشهدت 
األوسط ومناطق أخرى قريبة من العاصمة بغداد، حركة من 
النشاط والسعي احلثيث الذي مل يتوّقف عىل مدى عرشة أيام 
أو أكثر، حيث استقبلت املدن العراقية اجلنوبية زائري اإلمام 
احلسني )عليه السالم( الذين وفدوا من أقىص العراق وحتديدًا 
من منطقة رأس البيشة، فضاًل عن زائرين من منطقة )السلامن( 

املتامخة للحدود مع السعودية.

تعب  يستشعروا  مل  املقدسة،  كربالء  إىل  الوافدون  الزائرون 
مدينة  كل  يف  بانتظارهم  كان  الذي  معشوقهم،  إىل  الطريق 
متجّسدًا  قلوهبم،  ولوعات  وأحزاهنم  رحاهلم  فيها  حّلت 
أصحاب  من  اخلدمات  تقديم  عىل  القائمني  وعشق  حمبة  يف 
واخلدمية،  األمنية  والدوائر  واملتطوعني  احلسينية  املواكب 
فكانت كّلها هتتف باسم احلسني وتسعى إىل احلسني الذي مل 

يغادر يومًا قلوب عاشقيه.
خطاهم  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  أربعينية  زائرو  وحّث 
ألكثر من أسبوعني صوب املدينة الغارقة بالسالم والطمأنينة 
عىل  اتكأ  وآخر  وزاحٍف  ماٍش  من  الشهادة،  كربالء  واجلامل 
أحيوا  احلسيني، حيث  الطهر  عّكازته مهرواًل صوَب رضيح 
زيارة املوىل أيب عبد اهلل احلسني وأخيه العباس )عليهام السالم(.

 الحي” 
ُ
“الشهيد

يستقبل الزائرين عند “كربالءات المدن”
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)عليه  احلسني  اإلم��ام  مرقد  بريطاين،  مسيحي  مواطن  قصَد 
زيارة  بذكرى  املليونية  اجلموع  مع  األق��دام  عىل  مشيًا  السالم( 
ولده  لشفاء  وطلبًا  الذكرى  بصاحب  تربكًا  اخلالدة،  أربعينيته 

املصاب بمرض عضال.
الرشيعة  أتباع  من  )ج��اريل(  يدعى  ال��ذي  الربيطاين  املواطن 
املسيحية، ولديه ولد بعمر سنتني أصيب بمرض سبب له العوق 
فأصبح  عالجه  عن  بالده  أطباء  وعجز  الطبيعي،  النمو  وعدم 
املادية  األم��ور  خ��ارج  ول��ده  شفاء  يف  وأم��ل  ع��الج  عن  يبحث 

واألسباب الطبيعية.
وقال جاريل: إنه »بعد البحث والتدقيق مل جيد غري السري مشيًا إىل 

أيب األحرار اإلمام احلسني )عليه السالم( سبياًل لتحقيق غايته«.
وقدَم جاريل مع صديقه ومرتمجه الشخيص )عراقي اجلنسية( من 
بريطانيا، حيث مكث يف ضيافة أحد خدام اإلمام احلسني )عليه 
اهلل  ليدعو  املقدسة،  كربالء  إىل  طريقه  بعدها  وواصل  السالم( 
سبحانه وتعاىل بشفاء ولده حتت قبة سيد الشهداء )عليه السالم(.

خدمات  توفري  يف  العراقية،  الطبية  )داري(  منظمة  نجحْت 
الوافدين  للزائرين  العالجات  وتقديم  الطارئ  اإلسعاف 
احلسني  اإلم��ام  أربعينية  إلحياء  املقدّسة  كربالء  صوب 
)جملة  عليه  أطلعت  للمنظمة  بيان  بحسب  السالم(،  )عليه 

األحرار(.
الزيارة  البيان: إن »املنظمة اإلنسانية وّفرت خالل  وأوضح 
وتقديم  الطارئ  لإلسعاف  طبية  وحدًة  املباركة  األربعينية 
كربالء  إىل  امل��ؤدي  الديوانية  طريق  عىل  للزائرين  العالج 
اإلسعافات  عىل  مدربًا  وآخر  طبيًا  فريقًا  ضمت  املقّدسة، 
لدائرة صحة  بتوفري جهد صحي مساند  للمساعدة  األولية 

املحافظة ومفارز الوزارة«.
سبعة  مدى  وعىل  للمنظمة  الطبية  »الوحدة  بأن  وأضاف، 
أيام متتالية استقبلت أكثر من )40( ألف زائر بينهم مئات 
املسافات  ج��راء  ب��اإلره��اق  املصابة  أو  املرضية  احل��االت 
الطبي  »الفريق  أن  مبينًا  الزائرون«،  يسريها  التي  الطويلة 
للزائرين اإلسعاف األويل والرعاية الصحية والعالج،  قّدم 
الطبيعي  العالج  بتقديم  للمنظمة  امليداين  الفريق  أسهم  كام 

للذين يعانون التشنجات جراء السري«.
املعلومات  قّدم  الطبي  »الفريق  أن  إىل  أيضًا  البيان  وأشار 
الصحية  السبل  إتباع  حول  للزائرين  والتوعوية  التثقيفية 
والوقاية الرسيعة عند إصابتهم بأي عارض حلني الوصول 
ألقرب مؤسسة صحية، باإلضافة إىل توزيع مواد التعقيم«.

وأثنت املنظمة يف ختام بياهنا عىل اجلهود الكبرية ألعضائها 
ومتطوعيها يف حمافظة الديوانية ملا بذلوه من عطاء حسيني، 
اجلهد  لتعزيز  معها  املتعاونة  اجلهات  جلميع  شكرها  مقّدمًة 

التطّوعي اإلنساين يف خدمة الزائرين.
جدير بالذكر أن املنظمة الطبية من املنظامت العراقية املستقلة 
وتضم  الطّبية،  واإلغاثة  بالرعاية  واملختصة  الربحية،  غري 

متطوعني يف املجاالت الطبية واالجتامعية واملدنية.

مسيحي بريطاني يشارك 
مسيرة “مشاية األربعينية” 

 لشفاء ولده
ً
طلبا

م 
ّ
منظمة عراقية طّبية تقد

خدماتها ألكثر من 40 ألف زائر 
خالل األربعينية المباركة
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ُّ
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اخر  بمعنى  او  الرتبية  هي  للطفل  الشخصية  بناء  أساسياِت  من 
عىل  االتفاق  الصعب  من  وإن  الصغر  يف  األنسان  صنع  عملية 
الرتبية فالرتبية عملية مهمة سواء كانت للصغار  نوع واحد من 
او الكبار فهي رضورية للفرد حيث يمكن من خالهلا نقل الثقافة 
لكنها  وراثية  حاجات  ليست  مجيعها  فهذه  واحلضارة  والرتاث 
مكتسبة ومهمة للطفل كي يتصل ويتواصل مع جمتمعه وتعويده 
عىل التكييف داخل احلياة االجتامعية ألن احلياة معقدة ومتغرية 
التطور  مع  احلديثة  الرتبية  طرائق  تتطور  ان  جيب  لذا  باستمرار 
حياة  بأسلوب  املجتمعات  داخل  ودجمهم  العامل  يشهده  الذي 
خمتلف وهنا يقع العاتق األكرب عىل األم كوهنا املرحلة األوىل يف 
تنشئة الطفل فكيف ستكون طريقة تعامل األم مع طفلها وصقل 
األم  وجدنا  بسيط  استطالع  خالل  فمن  الصغر.  من  شخصيته 
رغم  رض��ا(:  ام  )ث��ورة  تقول  املجتمع  بناء  يف  األوىل  اللبنة  هي 
بطرائق حديثة وصحيحة واكتشفت أين  األبناء  أتعامل مع  أنني 
األفعال  به من  أقوم  ما  يقلدونني بكل  بالنسبة هلم فهم  املرأة  أنا 
والترصفات وهنا يأيت دور العملية الرتبوية يف إعداد الشخصية 

اإلنسانية والعلمية هلم.

تطوير  هامًا يف  دورًا  تلعب  األم  العبيدي  نور حيدر  أكدت  فيام   
القرن احلادي والعرشين  يعد األبناء يف  املتكاملة فلم  الشخصية 
بحاجة فقط إىل تعّلم املهارات األساسية بل اصبحوا بحاجة اىل 
اكتساب مهارات عقلية مثل )حل املشكالت – وضع القرارات 
فأن  سلياًم  نفسيًا  نموًا  يضمن  هذا  فكل   ) اإلبداعي  التفكري   –
ينشأ  القيم وإبرازها قد يرّمم ما يدمره أي رصاع قد  تعزيز هذه 
زمنية  فرتة  يف  العبيدي  وتضيف  الواحد.  املجتمع  فئات  بني 
ختتلف عن الفرتة التي عاشوا هبا وهناك من يرفض تقّبل أفكار 
وفكرية  جغرافية  بعوامل  متعلق  الرفض  وهذا  اجلديدة  الطفل 
او اجلهل ويف اغلب األحيان حتكمه العادات والتقاليد املتوارثة 
وهنا تشرتك عدة عوامل لبناء وتعزيز دور الطفل يف املجتمعات 
املؤسسة  هي  األم  ألن  املنزل  داخل  الطفل  سلوكيات  فتختلف 
كيف  ويعرف  للطفل  االجتامعية  التنشئة  عن  املسؤولة  األوىل 
يتعامل مع املجتمع وغرس السلوك األخالقي فيه واملدرسة التي 
يتم من خالهلا اكتساب عدد كبري من املعلومات او السلوكيات 
سنوات  مدار  عىل  اخلاطئة  او  الصحيحة  والثقافية  األخالقية 

طويلة .
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ذهَب عامُل بناء إىل الصيدلية وقال للصيديل: هل لديك مرهم 
لدينا،  نعم  وقال:  ساخًرا  منه  الصيديل  فضحك  لإلسمنت؟ 
أم  نوعية مستوردة  تريد  للحجر وللحديد، هل  ولدينا مرهم 
نوعية حملية؟.. فقال العامل: اعطني النوعية املمتازة املستوردة. 
رّد عليه الصيديل باستهزاء: إهّنا غالية، أقول لك ذلك مقّدًما. 
ثّم اهنمر ضاحًكا. رفع العامل يديه أمام الصيديل وقال له: إيّن 

أعمل يف اإلسمنت، وقد علق اإلسمنت يف يدّي وال أستطيع 
النوعية  إذا كانت  أداعبها.  ابنتي الصغرية لكي  أن أملس وجه 
فاعطني  اإلسمنت،  هذا  تزيل  لديك  التي  املستوردة  املمتازة 
الساخرة للصيديل  ثمنها. جتّمدت الضحكات  إياها وسأتدّبر 
عىل شفتيه ورأى نفسه حقرّيا صغرًيا كام مل يرها من قبل. فهو مل 

حيضن أطفاله منذ زمن ومل يدللهم ومل حين عليهم ابدًا.
• الفقر فقر القلوب وليس اجليوب

العنف االرسي ما قبل وباء كورونا, ومنذ ان أنزلت مجيع الرشائع الساموية, 
مرفوضة رشعًا أواًل وأدبيًا وأخالقيًا ثانيًا, ولكنها ومع هذه موجودة ويف 
كل املجتمعات ومنها الغربية ) املتقدمة يف جمال حقوق اإلنسان(. وفقا 
لتقرير األمم املتحدة حول العنف األرسي بعد تفيش فريوس كورونا، 
العديد  العنف يف  من  النوع  هلذا  كبرية  زيادة  اإلحصاءات  فقد سجلت 
من الدول, ويبدو أن سبب ذلك يعود يف األساس إىل زيادة القلق والتوتر 
الناجم عن فقدان األمن الوظيفي واالجتامعي والصحي، باإلضافة إىل 
خسارة الوظائف واألعامل بعد اختاذ تدابري وإجراءات اإلغالق ملكافحة 
حمدودة  زمنية  فرتة  هي  كورونا,  فايروس  وباء  فرتة  أن  الوباء.  تفيش 
التقارير  كانت  وان  االرسي  العنف  بقاء  يف  املشكلة  ولكن  وستميض 
تؤكد انخفاض نسبتها بعد زوال الوباء, ولكن السؤال هنا سيكون؟. اىل 
متى سيستمر هذا العنف غري االخالقي؟!, هنا سيكون احلكم والفيصل 
بيد القانون من خالل ترشيع بنود قانونية حتاسب وبشدة كل من أساء 
املرأة بطريقة عنيفة وسّبب هلا رضرًا صحيًا او تشوهيا او عاهة, ولنا  اىل 
يف الرشع اإلسالمي قدوة يف النهي عن إيذاء املرأة, وخري دليل هو تقدير 
الرسول ) صىل اهلل عيله واله وسلم ( للمرأة، أنه وصفها ب� ”القوارير“، 
ومعلوم أن القارورة تصنع من الزجاج، وال بد من التعامل معها برفق 
ما  أكثر  إىل كرسها, وليس هناك  يؤدي  العنيف  التعامل  فإن  ولني، وإال 
تقديرها  وعدم  املتكررة،  واإلهانات  اجلارحة,  الكلمة  من  املرأة  يكرس 
كإنسانة ذات مشاعر، وربام أبكتها الكلمة، وأسعدهتا ابتسامة. والرجل 
ال يستطيع أن يعيش وحده يف احلياة، إذ ال غنى له بحال عن املرأة، فكل 
َخَلْقَنا  ٍء  يَشْ ُكلىِّ  ”َوِمْن  تعاىل:  قال  يقابله،  ما  إىل  حيتاج  احلياة  يف  يشء 

ُروَن“. ُكْم َتَذكَّ َزْوَجنْيِ َلَعلَّ

في ظل وباء كورونا

قصة أسرية

فاطمة العبيدي 

 األسري وقفة
ُ

العنف

تــربــويــة   
تسألُني عن الفرق بني احلب واألنانية؟

احلب  أما  والتمّلك،  املتعة  عن  تبحث  األنانيُة 
فتعبري عن السعادة،

حتوى األنانية شعورا مشتعال من اخلوف الدائم 
احلب  أن  حني  يف   ، واالنفصال  اخلسارة  من 
والطمأنينة  الفرح  من  منعش  بشعور  يغلف 

واالمان ».
األنانية تبحث يف االخر عن املصلحة الذاتية فإن 
احلياة ال تتعدي سوى قضاء احتياجات وتنفيذ 

رغبات 
اما احلب فريي يف االخر نواحي إنسانيته فيهتم 
ورغباته  وميوله  واذواق��ه  ومشاعره  بأفكاره 

ومشاكله واماله واالمه  
انه  عيل  لالخر  ينظر  األناين  الشخص  كان  وإن 

ُخلق من أجل طاعته وتنفيذ رغباته...
انه  عىل  االخر  ايل  فينظر  املحب  الشخص  اما 

كائن ساموي جيب أن حيبه وحيرتمه 
ويمتلك  يأخذ  ان  األن���اين  الشخص  ه��دف 

ويستهلك ويستنزف االخر    
يأخذ  مما  أكثر  يعطي  حيب  الذي  الشخص  اما 
،،،  فهو ال يبحث عن املتعة لنفسه بل هيدف ان 
يشارك االخر يف كل يشء يعطيه احلب ويعطيه 

الفرح ويعطيه السعادة ،،، 
احلب هو ما بقي ،، ما ضحى ،، ما اعطى .
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يف االنتظار

أكّلم نفيس يف كل رقاد وكل سهاد: الطري تِكُن يف 
تغرب  والشمس  الظالم،  ينجيل  حتى  أعشاشها 
املحاق  يدخل  والقمر  صباحًا،  باإلرشاق  لتعود 
أغامدها  يف  تنام  والسيوف  جديد،  شهر  ليبدأ 
أن تظهر  أميل  الوقت..  املقاتلون بعض  ليسرتيح 

بعد هذا الغياب الطويل.
يا أمل األرض الذي تشتاقه السامء، أين أنت من 
صدانا  ُبّل  العطشى؟!  وأرواحنا  احلريى،  قلوبنا 
بعذب طّلك، وأدفئ محانا بوارف ظّلك، وبلسم 
جراحنا بحنّوك وعطفك، فقد َيُبَس الزرع وجفَّ 

الرضع، واشتدت الألواء وحاقت بنا األعداء.
لنا  طاقة  ال  ولكن  مجياًل،  وص��ربًا  طوياًل  سبحًا 
ركابك،  وأرْح  راحلتك  فأنْخ  يوسَف،  بِسنّي 
املتعبني  رؤوس  عىل  وامسح  جناحك  وان��رش 
الشاعرين  ندبتك،  يف  أعامرهم  الباذلني  الواهلني، 

بغربتك، اآلملني أوبتك. 
صدورنا مرشعة لسهام الالحني، ونحورنا مرتعة 
بسيوف الباغني، وعيوننا أرمدها احلنني، وقّرحها 

األنني. 
رأيناك غريبًا يف أهلك، وحيدًا بني مجعك، بعيدًا 

رغم قربك، مزورًا بال مزار، مقياًم بال ديار. 
عرفناك هازمًا للمسافات، فظلك ممدوٌد ال يعرف 

احلدود، متأل الدنيا ذكرًا، وتعمرها صربًا.     

اأمل االأر�س

وبوضوح  تالحظ  انك  احلسينية  اخلدمة  يميز  ما  ابرز  ان 
كبري أن الفقراء يف رأس قائمة اخلدام والباذلني.

اعاقته مل متنعه من امليش اىل كربالء: »ال أستطيع وصف حّبي لإلمام 
اليه«،  أبدًا، واحلمد هلل لدي ساق اميش هبا  السالم(  احلسني )عليه 
قاهلا وتركنا يف دهشٍة، ماضيا نحو معشوقه بمسبحة طينية جاعلها 
قالدة، ومههامت يلج هبا لسانه )حيسني جيتك مشاية( وكأنه مل يزره 

طوال حياته.. فالشوق إليه يتجّدد.
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امل�شري اإىل احل�شني م�شري اإىل الكمال
اإاّل االأربعني!!!

مشاركة الشيعة من باقي البلدان لتأدية زيارة 
سنويا،  العراق  يشهدها  املباركة،  األربعني 
والثقافات  واللغات  اجلنسيات  تنّوع  حيث 
ويرشبون  يأكلون  كربالء،  إىل  حجا  ليكوَن 
من سفرة احلسني )عليه السالم( من دون مّنة 

أحٍد عليهم. 
الزيارة  من  الكثريين  حرم  الوباء  يكون  قد 
غري  ال���زوار  منع  استمرار  لكْن  املباركة، 
قد  الوباء  بحجة  اللقاح  توفر  بعد  العراقيني 
يشككون  الكثريون  مقبواًل وجيعل  يكون  ال 

بالنوايا!..
هوية  اشرتاط  مع  هلم  املجال  يفسح  ال  ملاذا 
ب��اإلج��راءات  التعّسف  ومل���اذا  ال��ل��ق��اح؟، 
والتمسك بحجج قد ال تكون مقبولة؟ ملاذا 
املؤامرة(؟..  ب�)نظرية  للتفكري  الفرص  تتاح 
الزائرين مشاهبًا حلال  وهل أصبح حال منع 
اهلل يف ارض احلجاز؟، حيث  بيت  منع حج 
الوباء!!،  بحجة  احلجيج  من  خاٍل  اهلل  بيت 

فإياكم اإل األربعني.

طاملا  امل��ق��دس��ة  ال��رشي��ع��ة 
بعثت املسلمني إىل التكامل 
امل��ع��ن��وي ع���رب امل���ادي���ات 
وحتمل الصعوبات واملشاق 
وكأفضل مثال لذلك السفر 
حلج بيت اهلل احلرام كفرض 
مستطيع  ك��ل  ع��ىل  واج��ب 
حج  ملن  احلج  واستحباب 
امليش  نفس  وان  س��اب��ق��ا، 
)عليه  احلسني  االم���ام  اىل 
خاص  ث��واب  له  ال��س��الم( 
الركوب، وهذا  خيتلف عن 
وكل  االوقات  مجيع  يشمل 

ورد  وقد  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  بزيارة  اخلاصة  املناسبات 
عن أيب الصامت قوله: »سمعت أبا عبد اهلل الصادق )عليه السالم( 
له  اهلل  ماشيًا كتب  السالم(  )عليه  أتى قرب احلسني  »من  يقول:  وهو 
الف درجة«،  له  ألف سيئة ورفع  عنه  ألف حسنة وحما  بكل خطوة 
ويف رواية اخرى عن أيب سعيد القايض قوله: »دخلت عىل أيب عبد 
اهلل الصادق )عليه السالم( يف غريفة له وعنده مرازم فسمعته )عليه 
السالم( يقول: »من أتى قرب احلسني  )عليه السالم( ماشيًا كتب اهلل 

له بكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبه من ولد اسامعيل«.

»إين -بحمد اهلل واملنة- بلغُت ما كنت أمتنى، وأعطاين 
من  عاليا  مقامًا  يل  خيتار  أن  أرجو  كنت  سؤيل،  اهلل 
العلم يف الدين أستطيع أن أترك به وشجات من العلم 
ما  العلم حيفظون  أهل  فئة من  أريب  تؤَثر عني، وأن 
أخذوا مني، ويؤيدون ما تلقوه أو يردونه، يربمونه أو 
ينقضونه كام كنا نفعل مع أساتيذنا، وأما أن أعيش 
أيامًا حافلة باجلاللة واحلفاوة ملال أو رياسة ثم أقيض 
بعد ذلك وينتهي ذكري وأكون نسيًا منسيًا، ذلك ما 
وثمنًا  أتعايب  عن  بداًل  أريده  وال  لنفيس  أرتضيه  ال 

جلهودي يف هذه احلياة التي تعبت كثريًا فيها«. 

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

59

مباذا خاطب زعيم  احلوزة 
ال�شيد اخلوئي اأحد تالمذته؟




