مضمار شهر رمضان
«إن اهلل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه ،فيستبقون فيه بطاعته
إلى مرضاته ،فسبق قوم ففازوا ،وقصر آخرون فخابوا»
قول اإلمام الحسن المجتبى (عليه السالم)  -المصدر :تحف العقول ص 234س14

ّ
مجلة «األحرار» في ضيافة األنوار العلوية..
الجنية»
سياحة روحية لمرقد «ابن ّ

السيد عون بن علي (عليهما السالم)
ّ
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بالتعاون مع العتبة العلوية المقدسة
العتبة الحسينية المقدسة
تحتضن الندوة التحضيرية لمؤتمر أمناء الرسل

10

36

في شهر رمضان

زيارة اإلمام الحسين
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الشيخ عبد المهدي الكربالئي..
يتفقد المشاريع االستراتيجية
التي تنفذها العتبة الحسينية المقدسة

اين يقع قصر مقاتل؟ وما قصة اإلمام الحسين فيه؟
ُعرف بالقصر واألحداث
بعثة خاصة تكشف عن ذلك وت ّ
التي جرت فيه
ِ
ِ
إلى ِ
السعيد
الشهيد
روح

42

( حسين عماد سالم العبادي)
ٌ
مقاتل ال يوصف
(حسين المهندس)..
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ّ
األهـــلة
شريــعة
من فكر العالمة آية اهلل الشيخ محمد صادق الكرباسي

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام  :مجلة االحرار

�شهر الطاعة واملغفرة
ُ

ALAHRAR MAGAZINE
رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م

أجد كلمات ابتدئ به�� ��ا الحديث مع قرائنا األعزاء،
ل�� ��م ْ
أفضل من الدعاء الوارد عن النبي األكرم (صلى اهلل عليه
َ
اجَعْلني فيِه
رينَ ،و ْ
وآله)َ« :الّل ُ�ه َّم ْ
اجَعْلني فيِه ِم ْن اْل ُم ْسَتْغِف َ
ِك
اجَعلني فيِه ِم ْن َاْولِيائ َ
ِم ْن ِعباد َ
ِك ّ
ِتينَ ،و ْ
ِحين ْالقان َ
الصال َ
الر ِ
مين» ،وهو ما نتمنى
بينِ ،ب َرأَ
ْفت َ
اح َ
اْل ُم َق َّر َ
ِك ي�� ��ا َاْر َح َم ّ
يتقبل اهلل تعالى صالح األعمال.
لكم ولنا وأن ّ
وانطالقًا من دعاء رس�� ��ولنا األكرم ،فإن لش�� ��هر رمضان
أولها أنه ش�� ��هر اهلل
المب�� ��ارك ميزات كثي�� ��رة وعظيمةّ ،
تعال�� ��ى وخي�� ��ر ش�� ��هوره وإن كان�� ��ت كل أيام�� ��ه بركات
فحري بنا أن
ولكن لمكانة هذا الش�� ��هر عن�� ��ده
وخي�� ��راتْ ،
ّ
نجعل�� ��ه منطلقًا نحو مزي�� ��د من العب�� ��ادات وطلب التوبة
والغفران من رب العباد في أيامنا وسنينا القادمة ،فنسعى
يجعل
بأن نك�� ��ون رمضانيين على طول أيام حياتنا ،ومما
ُ
الم�� ��رء أن يك�� ��ون رمضاني� � �ًا بامتياز ،هو أن ي�� ��ؤّدي ما هلل
(سبحانه وتعالى) من فروض وواجبات وحقوق وعبادات،
�داء من أولي
وكذل�� ��ك اتجاه الن�� ��اس وأبناء مجتمعه ابت�� � ً
القربى والجيران واألصدقاء وكل ما تربطه بهم رابطة
بأمس
الدم
ّ
واألخوة والدينَّ ،
ثم ال ينسى أولئك الذين هم ّ
لمد يد المساعدة لهم ونعني الفقراء والمتعففين
الحاجة ّ
وسد
والسائلين ،فيس�� ��عى قدر جهده لتوفير احتياجاتهم ّ
رمقهم بما جادت به نفسه ،فشهر بحجم رمضان العظيم
ال�� ��ذي تنفتح فيه أبواب الخيرات ويه�� ��ب الخالق لعباده ما
يش�� ��اؤون ويريدون ،كيف يمضي دون أن يعمل المخلوق
بذلك فيفتح قلبه للناس ويسعى لقضاء حوائجهم والرأفة
بهم ورعايتهم.
إن أجم�� ��ل ما في ش�� ��هر رمضان المبارك أّيها الس�� ��ادة ،هو
كرم األرواح وكرم الب�� ��ذل والعطاء ،فكونوا كما أراد
ونبيه وآله (علي�� ��ه وعليهم أفضل
اهلل (س�� ��بحانه وتعال�� ��ى) ّ
الصالة والسالم).
علي الشاهر

البريد االلكترونيa h r a r .w e e k l y .i q @ g m a i l .c o m :

هاتف املجلة 07435000170
وات �ساب 07435004404
اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر
رئيس التحرير
حسين النعمة
مدير التحرير
علي الشاهر
سكرتير التحرير
قاسم عبد الهادي
هيأة التحرير

حيدر عاشور  -حيدر السالمي
ضياء االسدي

المراسلون
حسنين الزكروطي
أحمد الوراق  -فالح حسن
نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي  -ياس خضير الجبوري

االشراف اللغوي
عباس الصباغ

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد االلكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
وحدة التصوير
المشاركون في هذا العدد
كفاح وتوت  -جعفر الزيدي
حسين فرحان  -تبارك علي الهاللي

ال��ع��ت��ب��ة الحسينية ال��م��ق��دس��ة ت��زي��ح ال��س��ت��ار عن
موسوعتها الجهادية
أعلنت اللجنة العليا للتوثيق وشعبة التوثيق احلريب يف العتبة
احلسينية املقدسة عن إنجاز موسوعة بطوالت ابناء العتبة
املقدسة بثالثني جزء ًا.
ووفقا ملسؤول الشعبة وعضو اللجنة ح��ازم فاضل ايب
صخر ال��ذي ق��ال :إن «املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي قد اوىل اهتامما
ورعاية كبريين إلنتاج هذه املوسوعة وقدم الشكر والتقدير
اىل اللجنة وطاقم الشعبة واملسامهني يف اصدارها».
موضحا ان «املوسوعة احتوت عىل خطب اجلمعة يف
فرتة داعش اىل يوم النرص وبطوالت لواء عيل االكرب منذ
التأسيس حتى النرص اضافة للمراحل التي سبقت التشكيل
اضافة لرسد قصيص ساهم به مركز احلوراء (عليها السالم)
ومجع معظم التصاريح واالخبار وحتويل معظم التغطيات
الفيديوية لإلعالم احلريب للعتبة املقدسة اىل مؤلفات فضال
عن الوثائق».

مؤكدا ان التوثيق احلريب يسعى وحسب توجيهات سامحة
املتويل الرشعي للعتبة املقدسة اىل زيادة املؤلفات بجوانب
اخرى اضافة لتحويل تلك املؤلفات اىل اعامل فنية وادبية
ابداعية

االن��ب��ار تقيم مؤتمر (الوسطية واالع��ت��دال)
الدولي بمشاركة العتبة الحسينية المقدسة
وس��ط حضور شخصيات من مرص واملغرب وتونس
واألردن شاركت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة،
من خالل قسم الشؤون الدينية يف مؤمتر السلم واالعتدال
والوسطية الذي اقيم بجامعة االنبار ،غريب البالد.
وقال معاون رئيس القسم فضيلة الشيخ عيل القرعاوي،
إنه «بدعوة من رئاسة جامعة االنبار شاركنا يف املؤمتر
الذي محل عنوان (االعتدال يف اخلطاب طريقنا اىل السالم)
بحضور فاعل يف اجللسات البحثية ومناقشات مستفيضة
ملدة يومني».
وأوض��ح أن «املؤمتر شهد مشاركة ( )80بحثا ،تناولت
جمموعة متنوعة من املحاور منها املحور االجتامعي،
والديني ،والقانوين ،والسيايس ،باإلضافة اىل الرتبوي
واالقتصادي واالداري ،فضال عن املحور االسرتاتيجي
جملة االحرار اال�سبوعية
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واإلعالمي ،وحماور أخرى».
كام لفت اىل ان املؤمتر شهد حضورا فاعال لشخصيات
من األزه��ر الرشيف واملغرب وتونس واألردن ،فضال
عن حضور ومشاركة مستشار الربملان األردين ،وحضور
حكومي واسع وباخلصوص اجلهات األمنية العراقية.

المشاريع الزراعية للعتبة الحسينية تحصد
المركز االول في معرض بغداد الدولي

الشيخ الكربالئي :املرجعية ربتنا
عىل حمبة ابناء الوطن

أك��د ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي خالل استقباله
وفدا من اهايل املوصل بأن املرجعية الدينية
العليا ربتنا عىل حمبة ابناء وطننا وخدمتهم وما
قدمناه لكم ،ويتوجب علينا ان نقدم ألخوتنا
كل خري ،منوها أن اعظم مراتب الرب هو ّبر
الدماء والوطن.
حصدت االقسام الزراعية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة عىل املركز
االول خالل مشاركتها يف االسبوع الزراعي الثالث عرش املقام يف معرض
بغداد الدويل للفرتة من  25-19اذار  /مارس من عامنا اجلاري.
وحتدث رئيس قسم التنمية الزراعية قحطان عوز الشمري« :شاركت
العتبة احلسينية املقدسة بأقسامها الزراعية يف االسبوع الزراعي الثالث
عرش يف معرض بغداد ال��دويل وكانت مشاركة قسم التنمية الزراعية
ومزرعة فدك للنخيل وقسم الزينة والتشجري منوها عن هدف املشاركة
بقوله هدفنا اطالع اجلميع عىل متيز املنتوج الزراعي لدينا وحجم املشاريع
الزراعية يف العتبة احلسينية املقدسة وعملنا يف تأمني السلة الغذائية
للمواطن العراقي».
من جهته حتدث مدير زراعة كربالء املهندس مهدي اجلنايب عن القيمة
الفعلية لألقسام الزراعية التابعة للعتبة احلسينية بقوله« :ان مسامهة العتبة
احلسينية كبرية يف رفد االنتاج الزراعي واحليواين عىل صعيد حمافظة
كربالء وكذلك املحافظات العراقية بصورة عامة».
مضيفا أن «العتبة احلسينية اعادت االمل يف إمكانية استصالح االرايض
الصحراوية من خالل مرشوع مزرعة فدك للنخيل ومرشوع مدينة ايب
االحرار لزراعة احلبوب (القمح والشعري)».

حمفل قرآين ترمحا عىل أرواح
شهداء العتبة احلسينية

نظمت دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية
املقدسة بالتعاون مع قسم اإلعالم حمفال قرآنيا
للرتحم عىل الشهداء واملوتى حرضه إعالميو
العتبة احلسينية املقدسة .
واحلفل الذي أقيم يف الصحن احلسيني الرشيف
شهد مشاركة قراء من مجهورية ايران االسالمية
بتالوة عطرة من الذكر احلكيم شنفوا خالهلا
أسامع احلارضين.
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ص���دى الجمعة

ٌ
وقفات عندَ خطاب منبر الجمعة المبارك
بقلم:طالب عبا�س الظاهر

اإلرساع يف تشكيل احلكومة املقبلة خاصة وإهنا
إن أمهي َة
ِ
جاءت نتيجة حلراك شعبي كبري من أجل اإلصالح وقد
سقطت يف هذا السبيل دماء زكية من اجل حتقيق هذه
اهلدف وهو اإلصالح.
لذلك ف��إن أي تأخري سيحمل بني طياته العديد من
التحديات واملخاطر عىل البلد والشعب مع ًا ،والكل ينتظر
ويأمل الكثري من هذه احلكومة.
وكانت للمرجعية الدنيا العليا طبع ًا وقفاهتا وتوصياهتا
املهمة واملتكررة حول هذا األمر ذي األمهية االستثنائية
ملستقبل العراق والعراقيني ومنذ التغيري الكبري الذي
حصل ،وحلد آخر مناسبة تم التطرق هبا إىل هذه القضية
املهمة من خالل منرب اجلمعة املبارك.
فقد جاء يف نص األم��ر األول من اخلطبة الثانية لصالة
اجلمعة املقامة يف الصحن احلسيني املطهر وبإمامة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي يف  /30رجب1435/ه� املوافق
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2014/5/30م حول تشكيل احلكومة ما ييل:
األمر االول:
ُن ُ
اهم األسس ِ العامة التي ينبغي اعتامدها يف تشكيل
ذك ُر َّ
احلكومة املقبلة..
األول  :إرشاك مجيع مكونات الشعب العراقي يف ادارة
شؤون البالد ..من اجل طمأنة هذه املكونات إىل إهنا
دورها وحقها يف هذه االدارة ،واهنا غري مهمشّ ة
متارس َ
وال يامرس بحقها اإلقصاء يف هذا اجلانب ..ولكن هذا
ال يعني اعتامد مشاركة أي شخص من املكون ..إتكا ً
ال
عىل والئه احلزيب او الكتلوي أو املناطقي -بل اعتامد مبدأ
الكفاءة والنزاهة والقدرة عىل تقديم اخلدمة هو االساس
يف ذلك.
الثاني  :اعتامد مبدأ املشاورة وارشاك اآلخرين يف الرأي
ومن ثم احلسم وسط اآلراء املختلفة باختاذ ما يصب يف
حتقيق املصالح العامة للشعب العراقي.

،،

اعتماد الحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض والتفاهم لحل االزمات
والمشاكل وإن طالت الفترة الزمنية وفق سقف معقول لذلك
تحسبا ً الحتمال ّ
تعقد االزمة والمشكلة إن اعتمدت لغة التصعيد
والتراشق باالتهامات المتبادلة بين االطراف المختلفة.

،،

الثالث :اعتامد معايري الكفاءة واخلربة والنزاهة والقدرة
عىل اخلدمة يف اختيار املسؤولني والوزراء ومعاونيهم دون
الرتكيز عىل الوالءات احلزبية والكتلوية واملناطقية.
الرابع  :اعتامد احل��وار واجللوس إىل طاولة التفاوض
والتفاهم حلل االزمات واملشاكل وإن طالت الفرتة الزمنية
وفق سقف معقول لذلك حتسب ًا الحتامل تع ّقد االزمة
واملشكلة إن اعتمدت لغة التصعيد والرتاشق باالهتامات
املتبادلة بني االطراف املختلفة.
واخيراً فإن القيمة احلقيقية هلذه املبادئ ومدى تأثريها
يف حتقيق النتائج املرجوة تعتمد عىل اجلدية واحلرص عىل
التطبيق من قبل اجلميع بعيد ًا عن اعتامدها كشعارات ّبراقة
سوق اعالمي ًا لغرض الكسب السيايس.
ُت َّ
ويف اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة املقامة يف الصحن

احلسيني الرشيف وبإمامة السيد امحد الصايف يف  /9ذي
القعدة1435/ه� املوافق 2014/9/5م هذه املرة أيضا
جاء التأكيد عىل مسألة اإلرساع يف تشكيل احلكومة ملا حيمله
التأخري من خسائر وخماطر ،وفيام ييل نص من اخلطبة:
األمر الثاني :
نأمل ان تشهد االيام القليلة املقبلة تشكيل حكومة وطنية
قوية تتمكن من ادارة البالد بطريقة تتالىف فيها املشاكل
احلالية واملستقبلية ومن خالل فريق منسجم كفوء ونزيه
وح��ازم ونأمل من الكيانات السياسية ان تكون مدركة
جلميع الظروف التي يمر هبا البلد الداخلية او اخلارجية
وان ترتفع عن اثارة املشاكل اجلانبية التي ال ختدم البالد بل
تعمق اخلالف بني ابناء الشعب الواحد الذي نؤكد
لع ّلها ّ
عىل وحدته..
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هذه احلكومة عليها مسؤوليات مهمة وكبرية وكثرية
ّ
ولعل من امهها ان يشعر املواطنون
البد من النهوض هبا
باحلامية يف ظلها باحلامية االمنية او احلامية االقتصادية
او احلامية االجتامعية  ..ويمكن االستفادة من التجربة
السابقة كثري ًا اذا ما احسنت هذه احلكومة قراءة تلك
التجارب وتشخيص االخطاء فيها بشكل جيد..
ومن هذا املنطلق البد ان يتوفر الربنامج احلكومي عىل
تغذية الروح الوطنية يف املسؤول وتعزيزها بشكل عميل
يف مفاصل وامتدادات الدولة املختلفة واالهتامم بتهيئة
ناشئة حتمل احلس الوطني وجتعله هو اجلامع بني افراد
الشعب مع غض النظر عن أي جهة انتامء اخرى طائفية
او فئوية او عرقية ممهدة بذلك للقضاء عىل الفساد املايل
واالداري املسترشيني بشكل مل يسبق له مثيل فان تقديم
مصلحة البلد عىل املصلحة الشخصية حتتاج اىل جهود
تربوية من جهة واىل تطبيقات عملية من جهة اخرى..
ان تنايس هذا املبدأ قد جير اىل جتاذبات سياسية ليس من
ورائها طائل بل كل يريد ان حيقق مكاسب آنية بال ان
يالحظ املصلحة االساسية للبلد التي البد ان تكون هي
الراجحة يف االزمات السياسية..
ان احلكومة مدعوة ألن يكون عملها عمال ً صحيح ًا
ووفق برنامج معدّ وان يكون خطاهبا موحد ًا للصفوف
ومقرب ًا لوجهات النظر ك ّلام تطلب األمر ذلك..

ارانا اهلل تعاىل حكومة قوية وفق ما ذكرنا و َم ّن اهلل تعاىل
عىل بلدنا باألمن واالمان واالستقرار وأخذ اهلل تعاىل
بأيدي اجلميع ملا حيب ويرىض ..
واحلمد هلل رب العاملني.

،،

هذه الحكومة عليها
مسؤوليات مهمة وكبيرة
وكثيرة البد من النهوض
ل من اهمها ان
بها ولع ّ
يشعر المواطنون بالحماية
في ظلها الحماية االمنية
او الحماية االقتصادية او
الحماية االجتماعية  ..ويمكن
االستفادة من التجربة
السابقة كثيراً اذا ما احسنت
هذه الحكومة قراءة تلك
التجارب وتشخيص االخطاء
فيها بشكل جيد.

،،

متابعة  :حممد حمزة

ال�شوم  -موعظة يف ال�شوم
السؤال  :اذك��روا لنا احاديث عن املعصومني (عليهم
السالم) يف شأن الصوم واحلث عليه ؟
اجل��واب  :ورد يف خطبة لرسول اهلل ( ص ) يف الصوم
«أيا الناس ا ِ ّنه قد أقبل
خماطب ًا أهل بيته واصحابه فيقولّ :
والرمحة واملغفرة ،شهر هو عند
اِليكم شهر اهلل بالربكة ّ
اهلل أفضل الشهور ،وأ ّيامه أفضل َ
االيام ،ولياليه أفضل
الليايل ،وساعاته أفضل الساعات ،هو شهر دعيتم فيه
اىل ضيافة اهلل ،وجعلتم فيه من أهل كرامة اهلل ،أنفاسكم
فيه تسبيح ،ونومكم فيه عبادة .وعملكم فيه مقبول،
ودعاؤكم فيه مستجاب فسألوا اهلل ربكم بنيات صادقة
وقلوب طاهرة أن يو ّفقكم لصيامه وتالوة كتابه ،فاِن
ّ
الشقي من ُحرم غفران اهلل يف هذا الشهر العظيم.
ّأيا الناس اِن أبواب اجلنان يف هذا الشهر مفتحة .فاسلوا
فاسلوا
ربكم أن ال يغلقها عليكم .وابواب النريان مغلقةَ ،
ربكم أن ال يفتحها عليكم ،والشياطني مغلولة ،فاسلوا
ر ّبكم أن ال يسلطها عليكم».
«أيا الناس من َّ
فطر منكم صائ ًام مؤمن ًا يف هذا الشهر كان
ّ
له بذلك عند اهلل عتق رقبة ،ومغفرة ملا مىض من ذنوبه».
قيل :يا رسول اهلل وليس كلنا نقدر عىل ذلك .فقال صىل
اهلل عليه وآله« :اِتّقوا النار ولو بشقّ مترة ..اِتقوا اهلل ولو
برشبة من ماء .فاِن اهلل تعاىل يب ذلك َ
االجر ملن عمل
هذا اليسري اِذا مل يقدر عىل اكثر منه...

يا ّأيا الناس من َح َّسن منكم يف هذا الشهر خلقه كان له
جواز عىل الرصاط يوم تزل فيه َ
االقدام ،ومن خ َّف َف يف
هذا الشهر عام ملكت يمينه خ َّفف اهلل عليه حسابه .ومن
َّ
كف فيه ّ
رشه كف اهلل عنه غضبه يوم يلقاه ومن أكرم فيه
يتي ًام أكرمه اهلل يوم يلقاه ،ومن وصل فيه رمحه وص ّله اهلل
برمحته يوم يلقاه ،ومن قطع فيه رمحه قطع اهلل عنه رمحته
يوم يلقاه ،ومن تال فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من
ختم القرآن يف غريه من الشهور»<
,قال اإلمام عيل (ع) «كم من صائم ليس له من صيامه إ ّال
الظمأ ،وكم من قائم ليس له قيامه إ ّال العناء».
وقال اإلمام الصادق (ع) «إذا أصبحت صائ ًام فيلصم
سمعك وبرصك وشعرك وجلدك ومجيع جوارحك».
وقال (ع) «إنّ الصيام ليس عن الطعام والرشاب وحدمها،
ف��إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذبُ ،
وغ ّضوا
أبصاركم ّ
حرم اهلل ،وال تنازعوا ،وال حتاسدوا ،وال
عام ّ
تغتابوا ،وال تشامتوا ،وال تظلموا ،واجتنبوا قول الزور
والكذب واخلصومة ،وظن السوء ،والغيبة ،والنميمة،
وكونوا مرشفني عىل اآلخرة ،منتظرين أليامكم ،منتظرين
ملا وعدكم اهلل متزودين للقاء اهلل ،وعليكم السكينة،
والوقار ،واخلضوع ،واخلنوع ،وذل العبيد اخليف من
موالها خائفني راجني.

العطاء احل�سيني

بالتعاون مع العتبة العلوية المقدسة
العتبة الحسينية المقدسة
تحتضن الندوة التحضيرية لمؤتمر أمناء الرسل
تقرير :قاسم عبد الهادي  -تصوير :احمد القريشي

احتضنت قاعة سيد االوصياء في الصحن الحسيني الشريف الندوة التحضيرية لمؤتمر امناء الرسل
العلم���ي التكريم���ي لس���ماحة العالمة المحقق الس���يد محمد مهدي الخرس���ان (دام ظله) الذي
تشترك به االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة متمثلة بمجمع االمام الحسين (عليه السالم)
العلم���ي لتحقي���ق ت���راث اهل البيت (عليهم الس���الم) واالمان���ة العامة للعتبة العلوية المقدس���ة،
وب���دئ الحف���ل بتالوة اي من الذك���ر الحكيم تالها على مس���امع الحضور قارئ العتبة الحس���ينية
المقدسة فالح زليف ،ومن ثم كلمة االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة القاها االمين العام
للعتبة الحسينية المقدسة االستاذ الحاج حسن رشيد جواد (دام توفيقه).
جملة االحرار اال�سبوعية
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،،

االستاذ حسن رشيد العبايجي

التراث االسالمي السيما المخطوط يعد هوية
للشعوب االسالمية ومصدر ثقافتها والحفاظ
عليه من الضياع واالندثار واالهتمام به واجب
ديني مقدس واخالقي ووطني

ان علامء االمة هم ورثة االنبياء وامتداد الرسالة االهلية احلقة
انطلق مرشوع هذا املؤمتر التعريفي التحقيقي بنسخة تكميلية
لسلسلة االفذاذ من علامء الوالء تتعلق بالعالمة الكبري السيد
حممد مهدي اخلرسان (دام ظله) الذي يعد امتداد ًا خلالصة
اجيال العلامء املاضني ومنارا للحارضين.
وقد تألفت اجللسة البحثية من االستاذ الدكتور حسن فياض
من جامعة الكوفة (رئيسا) ،واملحارضين االستاذ الدكتور
عباس عيل الفحام من جامعة الكوفة وتناول موضوع (ادبية
الكتابة التارخيية) ،الشيخ الدكتور عيل عبد احلسني املظفر من
جامعة الكوفة ايضا وتناول موضوع (الرؤية املنهجية يف دراسة
الرواية «قراءة يف مصنفاته التارخيية») ،الشيخ الدكتور حيدر
حممد عيل السهالين مدير مكتبة العالمة االميني وتنول موضوع
(دراسة يف املنهج العلمي والرتبوي عند السيد اخلرسان).
مكانة العلم يف االسالم
ويف هذا السياق حتدث االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة
االستاذ حسن رشيد جواد العباجيي قائال« :ان للعلم مكانة

،،

عالية يف االسالم ويكفي للتدليل عىل ذلك ان اول ما نزل يف
القرآن الكريم هو كلمة (اقرأ)  ،وان تراثنا العظيم الذي خلفه
الرسول حممد (صىل اهلل عليه واله وسلم) وأئمتنا االطهار
وعلامؤنا االعالم حيتاج اىل كشف النقاب والبحث والتصنيف
يف مجيع املجاالت وحماولة اظهار ما حتتويه هذه املؤلفات من
افكار واساليب».
امهية التحقيق العلمي
وان الرتاث االسالمي السيام املخطوط يعد هوية للشعوب
االسالمية ومصدر ثقافتها واحلفاظ عليه من الضياع واالندثار
واالهتامم به واجب ديني مقدس واخالقي ووطني واحلديث
مازال (للسيد األمني العام) ،فاملخطوط ويف مجيع املجاالت
كان نتيجة تضافر رجال العلم والعلامء املاضني (رمحهم اهلل)
من هذه االمة وقضوا العديد من ايام عمرهم وتركوا بلداهنم
من سف ٍر اىل بلدان اخرى وقد القوا من معاناة السفر بالبحث
عىل العلوم ليوثقوها لألجيال القادمة ،ولذلك يعكف الكثري
للتحقيق وبطريقة منهجية وعلمية سواء يف جماالت التاريخ او
11
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االستاذ مشتاق صالح المظفر

الروايات التارخيية او الشعرية او الفقهية او الدينية لتصحيح
النصوص وتصديقها واثباهتا وتوثيقها واحكامها».
دور العتبة احلسينية برعاية العلامء
وتابع العباجيي «من هذا املنطلق اولت االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة اهتامما بالغا ورعاية كبرية هلذا الصنف
من العلوم وانشئت مراكز علمية عديدة للتحقيق والتوثيق
وعقد املؤمترات وال��ن��دوات ورعاية العلامء واملختصني
من اجل احياء هذا االرث الديني والتارخيي واحلضاري
واستثامره وفقا لألصول واالس��س والعلمية ،فاألصالة
واملعارصة يتفاعالن يف اطار من املايض واحلارض وهذه من
مفاخر علامء امتنا االسالمية وخصائصهم التي متيزوا هبا
عىل باقي االمم واحلضارات االخرى.»..
رعاية مشرتكة
ومن جهة اخرى حتدث مدير جممع االم��ام احلسني (عليه
السالم) العلمي لتحقيق تراث اهل البيت (عليهم السالم)
االستاذ مشتاق صالح املظفر قائال« :ان املؤمتر مشرتك بني
العتبة احلسينية املقدسة والعتبة العلوية املقدسة برعاية املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة (دام عزه) واالمني العام
للعتبة العلوية املقدسة ،وهو مؤمتر تكريمي ألقدم حمقق
ومؤلف يف حوزة النجف االرشف ما يزال عىل قيد احلياة
اال وهو سامحة العالمة املحقق (حممد مهدي اخلرسان)».
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ندوتان حتضرييتان
ون��وه املظفر عن طباعة كل حتقيقات ومؤلفات السيد
اخلرسان التي مل تطبع سابقا من خالل املؤمتر وستكون
بحدود ( )50جز ًءا بالتعاون بني العتبتني املقدستني وهذا
املؤمتر اساسه هو الفكرة من مديرية احلوزات العلمية يف
مدينة قم املقدسة الذين زاروا النجف وكربالء وقد طلبوا
من العتبتني املقدستني املشاركة وشمروا عن ساعدهيام».
اخلطط املستقبلية
وعادة فان املؤمترات تعقد للمحققني والعلامء الذين وافتهم
املنية ،اما هذا فهو اول مؤمتر ملحقق ما يزال عىل قيد احلياة،
ومن خالل خططنا املستقبلية سنستمر بالتعاون بني العتبات
املقدسة لعقد مثل هذه املؤمترات ونختار من العلامء الذين
يمتلكون التحقيقات واملؤلفات بحيث تكون موسوعة
يشار هلا بال َبنان.
السيد اخلرسان يف سطور
واجلدير من الذكر ان السيد حممد مهدي اخلرسان (دام ظله)
ترجم لنفسه يف كتاب مقدمات كتب تراثية جاء فيها :وأنا ّملا
من اهلل سبحانه ع ّ
حبه منذ
ّ
يل ان وفقني لطلب العلم واهلمني ّ
صح
بداية شبايب وحتى اليوم ،وها انا قد بلغت من العمر ما ّ
يف (زرع آن حصاده) فأسأله تعاىل العفو والرضوان فأقول
يف ترمجتي بقلمي يف سطور:

 �1ولدت يف النجف االرشف يف  9رجب سنة  1347ه� كام
سمعته من املرحوم السيد الوالد (قدس رسه) وثمة تاريخ
شعري يف ذلك.
 �2ر ّبيت بني ابوين كريمني فجزامها اهلل عني خريا.
 �3ادخلت الكتاب وان��ا قد تعلمت القراءة قبل ذلك عند
لوالديت رمحها اهلل ،واستدارت ايام التعليم عىل عدة كتاتيب
بمثابة النجاح من صف اىل صف ،واخريا يف منتدى النرش واىل
جانب مناهجها كانت الدراسة احلوزوية التقليدية ورست فيها
من السطوح وحتى اخلارج.
 �4واىل جانب ذلك كانت املجالس العلمية وهي بحق خري
مدارس ،وكان احدها جملس ارستنا الذي رعاه املرحوم الوالد
طيلة ثالثة عرش عاما يف كل يوم عرصا ،ويف كل يوم مخيس
صباحا.
 �5بدأت عالقتي بالكتاب حني كتبت عن الصحايب اجلليل ابن
عباس حرب االمة.
 �6لقد وفقت لتأليف عدة كتب ،كام وفقت لتقديم عدة كتب
من تأليف االخرين ،وعربت كتابا وبعض الفصول يف كتب
فارسية.
 �7ويل بحوث يف شتى فنون املعرفة من فقه وتفسري وحديث
ورجال وتاريخ وانساب وآداب.

 �8لقد حاولت بقدر ما وسعني اين ما اضعت عمري فيام ال
ينفعني حسب نظري.
 �9واقمت حيايت وقومتها ،وليس من الغرور العلمي وال
التباهي ،لو حتدثت فقلت ان جتربتي يف احلياة كانت ناجحة
ونافعة فيام رأيت خري هنج حلياة طالب العلم ان يستقيم ،معتمدا
عىل الرب الكريم الرحيم ،وينرصف مكبا عىل درسه وكتابته.
مؤلفات يشار هلا بالبنان
اما املؤلفات املطبوعة لسامحة العالمة اجلليل املحقق السيد
حممد مهدي اخلرسان (دام ظله) عديدة فضال عن دواوين
الشعر املنسوبة له ،ومن مجلة تلك املؤلفات هي:
 �1كشاف بلدان منتقلة الطالبية ،وقد طبع ملحقا هبا من صفحة
 359اىل صفحة  417باملطبعة احليدرية يف النجف االرشف
سنة  1388ه�.
 �2كتاب (السجود عىل الرتبة احلسينية) طبع مكررا يف بريوت
والنجف وايران يف جزء واحد.
 �3كتاب (عيل امام الربرة «عليه السالم») رشح ارجوزة سيدنا
االستاذ اخلوئي (رمحه اهلل) طبع مكررا يف بريوت واي��ران يف
ثالثة اجزاء.
 �4كتاب (املحسن السبط مولود ام سقط ؟) طبع يف جزء واحد.
 �5كتاب (حي عىل خري العمل) طبع يف بريوت.
13

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar We e kly

ل�سنة  2022م

الشيخ عبد المهدي الكربالئي..
يتفقد المشاريع االستراتيجية

التي تنفذها العتبة الحسينية المقدسة
تقرير /احمد الوراق – تصوير /مرتضى األسدي  -احمد القريشي

يواصل سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ (عبد المهدي الكربالئي)
جوالته التفقدية إلى المشاريع االستراتيجية التي تنفذها الكوادر الهندسية والفنية التابعة
للعتبة الشريفة ،وبعد اطالعه على مشروعي مزرعة فدك للنخيل ومدينة الوارث السكنية ،شدد
سماحته على أهمية إنجازها بأقصى سرعة ممكنة ،وبالنوعية والجودة العالية التي تفوق أو توازي
ً
خدمة للصالح العام وللمواطنين على وجه الخصوص.
القياسات العالمية ،وذلك

وملعرفة تفاصيل أعمق حول جولة سامحة املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي وأمهيتها قال
املهندس الزراعي (حسن هيثم سعيد) معاون مدير املرشوع
الفني ملزرعة فدك :إن زيارة الشيخ الكربالئي للمزرعة كان
هلا تأثري عىل مجيع الكوادر املنتسبة هلا من املهندسني والفنيني
واملزارعني ،مما منحهم الدافع القوي للنهوض باملزرعة لكوهنا
من املشاريع االسرتاتيجية الكبرية التي تنعش االقتصاد
العراقي.
جملة االحرار اال�سبوعية
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مؤكدا ان الشيخ اطلع عىل التطورات والتغريات التي تطرأ
عىل املزرعة ،حيث تم توسعة ( )850دونام اضافة اىل ()100
دونم اخر ،متفقدا معامل التعبئة والتغليف ومراحل إنجاز
اإلدارة اجلديد .وقدم سامحته توصيات مهمة اىل الكوادر
العاملة من أجل الوصول اىل زراعة عدد من الفسائل تصل اىل
( )50,000الف دونم ،عل ًام ان املزروع احلايل هو()35,000
دونم ،ونحن بدورنا كعاملني باملزرعة وعدنا انه ستتم زراعتها
وعىل اتم وجه .موضحا ان أصناف التمور املوجودة يف املزرعة

هي عراقية وعربية منها (الربحي والربيم واملطوك واملكتوم
واملجهول ودجلة نور وابو معان والزاميل والصكعي وفرض
عامين) وغريها ،مشريا اىل ان األصناف املزروعة عىل ارض فدك
حالي ًا هي اكثر من ( )90صنف ًا ،وان طبيعة الرتبة فيها رملية
ذات الرتشيح العايل والتي حتتاج إىل السقي اليومي ..منوها إىل
ان تسويق التمور اصبح عىل مدار السنة.
من جهته قال مستشار سامحة املتويل الرشعي للشؤون الزراعية
االستاذ رزاق الطائي :تشكل املشاريع الزراعية التابعة للعتبة
احلسينية املقدسة ركنا اساسيا من اعامل االمانة العامة وتشتهر
هبذه املشاريع قسم التنمية الزراعية ومن ضمنها مزرعة فدك
التي نالت زيارة سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف هذا اليوم بسبب انتشار
الزراعة من فسائل النخيل بشكل متنوع وواضح من اصناف
النخيل املحلية والعربية اجليدة ،ومن االصناف املشهورة يف
هذه املزرعة هو صنف (املجهول والربحي والربيم وهناك
الكثري من األصناف) .وقد شهدت هذه الزيارة االطالع عىل
املزرعة وقد نالت دعم الشيخ الكربالئي للتوسع يف العمل
فيها لزيادة اإلنتاج عىل ما هو يف الوقت احلارض ،وذلك ضمن
خطة زراعية مستقبيلة.
الشيخ الكربالئي يضع النقاط عىل احلروف لرؤية ثمرة انتاج
كوادر العتبة احلسينية املقدسة
من جهة أخرى قال املهندس (أسامة صالح) مدير مرشوع
جممع الوارث السكني :ان زيارة سامحة املتويل الرشعي للعتبة

احلسينية املقدسة عبد املهدي الكربالئي ملجمع ال��وارث
السكني للمنتسبني هلا الدافع املعنوي الكبري لكوادر العمل
بكل صنوفهم وأسامئهم بحيث وضعت الزيارة امليدانية للشيخ
النقاط عىل احلروف من أجل رؤية ثمرة اإلنتاج واجلهود عىل
مدار سنة كاملة.
مبينا ان املجمع بصورة عامة حيتوي عىل ( )4270وحدة سكنية
متكاملة و( )80منها عىل وشك االنتهاء ،بينام عدد الدور التي
بدأنا العمل هبا االن هي ( )425دارا من اصل ( ،)680بفرتة
زمنية قياسية ذات بناء معامري حديث ،اضافة اىل ذلك تكون
الواجهات من الطراز املعامري اإلسالمي .مؤكدا ان نسبة
اإلنجاز تقريب ًا تتجاوز( )%70-60كمرحلة أوىل ،بينام املرحلة
الثانية ستكون يف بداية تسليم املرحلة االوىل خالل اقل السنة
نبدأ التوزيع حسب توجيهات قسم املشاريع اهلندسية .موضحا
ان مساحات الدور املوجودة هي من( 200م 2اىل 277م )2يف
بعض األحيان القطع اخلاصة تصل اىل( 300م .)2منوها ان
كل الوحدات السكنية حتتوي عىل غرفتني ومنورين واستقبال
ومطبخ وصالة وجماميع صحية ومستوى اإلهناءات والتنفيذ
جيد جدا فكل االقسام أشادوا هبذا األداء والعمل.
ويذكر ان العتبة احلسينية املقدسة ارتأت ان تنشئ ملنتسبيها
املجمع خاصة بعد زي��ادة عددهم ودراس��ة حاجتهم الفعلية
واالجتامعية فرشحية املنتسبني وصلت اىل اآلن اآلالف تقريبا،
وبالتايل حرصت العتبة احلسينية املقدسة عىل ان توفر هلم
املسكن التي يتالءم مع التطلعات والبيئة االجتامعية.
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ُصنع في العراق
العطاء احل�سيني

على أيدي رجال المرجعية
خالل افتتاحه مصنع (أوروك) إلنتاج األدوية ممثل المرجعية الدينية العليا
يؤكد ّ
أن العراقيين قادرون على تنفيذ مشاريع مهمة واستراتيجية
االحرار :حسين النعمة  /تصوير  :رسول العوادي

افتتح ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة
الشيخ عبد المهدي الكربالئي (دام عزه) معمل اوروك إلنتاج االدوية في كربالء المقدسة
وأكد سماحته أن المعمل جاء للمساهمة في تحقيق األمن الدوائي في العراق وتوفير
العملة الصعبة.
ووجّ ه ممثل المرجعية الدينية العليا ،الكوادر العراقية العاملة في المعمل التابع للعتبة
الحسينية المقدسة الى ضرورة تحقيق الكفاءة الدوائية للمنتوجات بما يضاهي المنتوج
العالمي ،لزرع الثقة لدى المواطن ،ووزارة الصحة ،وليتسنى تنفيذ المراحل األخرى ،وزيادة
المنتوجات للمساهمة بزيادة نسبة انتاج الدواء داخل العراق.
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وقال سامحة الشيخ الكربالئي خالل كلمته
التي القاها خالل حفل االفتتاح ملرشوع مصنع
اوروك إلنتاج األدوية التابع للعتبة احلسينية
املقدسة بتاريخ (« :)2022/ 3/ 28نشد عىل
ايديكم ونأمل ان يكون هنالك رسعة يف تنفيذ
املرحلة الثانية والثالثة والرابعة باإلضافة اىل
ذلك فاين اوصيكم بتحقيق الكفاءة الدوائية
نعرب عنها بكفاءة الفعالية
للمنتوجات التي ّ
والتأثري للدواء وجودة املنتج بحيث يضاهي
املنتوج العاملي» ،مضيفا ان «هدفنا وهدفكم
هو خدمة بلدنا العراق ،وأن نخدم مريضنا،

لذلك اوصيكم باجلودة والكفاءة واالرتقاء
من اج��ل زرع الثقة ل��دى امل��واط��ن ،ووزارة
الصحة ليتسنى لكم تنفيذ املراحل األخرى،
وزيادة املنتوجات للمسامهة بزيادة نسبة انتاج
الدواء داخل العراق».
فيام حتدث السيد نائب األمني العام للعتبة
احلسينية املقدسة الدكتور عالء الدين ضياء
الدين عن دواع��ي العتبة املقدسة من انشاء
املعمل ،قائال« :ان إدارة العتبة احلسينية جتدها
يف كل موقع له عالقة بسد احلاجات اإلنسانية
املختلفة وباخلصوص يف اجل��وان��ب املهمة
كالرتبية والصحة والتعليم ،وذلك بناء عىل
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الدكتور عالء الدين ضياء الدين

توجيه ممثل املرجعية الدينية العليا».
وأض���اف يف حديثه ع��ىل ه��ام��ش االفتتاح
التجريبي ملصنع اوروك لألدوية أن «املصنع
مفخرة وسيغطي ج��زءا من حاجة السوق
العراقية م��ع وض��ع خطة مستقبلية لزيادة
االنتاج».
إىل ذلك ،قال املدير املفوض للمرشوع مهند
الساعدي ،إن «املرشوع يقع عىل مساحة تبلغ
( 25دونام)» ،مبينا أنه «يتضمن ( )9خطوط
إنتاجية ،وأن املرحلة األوىل تتضمن ()3
خطوط خاصة بإنتاج الكبسول واحلبوب،
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واخلط الثاين سينتج بعد ( )3أشهر ،اما بقية
اخلطوط ستنتج تباعا» ،مشريا اىل ان «املصنع
يتضمن ( )3خطوط إلنتاج االدوية الرسطانية،
و( )3خطوط إلنتاج املستلزمات الطبية».
وأك��د أن «املصنع حاصل عىل إج��ازة انتاج
الوجبة البحثية إلج��راء االختبارات وبعد
( )7-6أشهر سيتم طرح االدوية اىل السوق
املحلية ،أي بداية عام ( ،)2023باإلضافة اىل
ان هنالك خطة مخسية سيتم خالهلا تنفيذ ثالثة
مصانع أخرى».
وجتدر االشارة أن العتبة احلسينية املقدسة ومن

خالل ترمجة توجيهات ممثل املرجعية واملتويل
ال��رشع��ي للعتبة احلسينية امل��ق��دس��ة ،تعمل
عىل تنفيذ اهم املشاريع التي تساهم بخدمة
املواطن ،وحتقيق االم��ن يف املجاالت املهمة
والسيام االمن الغذائي والدوائي والعمل عىل
تقويض االسترياد.

مهند الساعدي
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العطاء احل�سيني

اين يقع قصر مقاتل؟ وما قصة اإلمام الحسين فيه؟

بعثة خاصة تكشف عن ذلك و ُتع ّرف
بالقصر واألحداث التي جرت فيه
كشفت بعثة استكشافية لمركز كربالء للدراسات والبحوث االستراتيجية عن
موقع قصر مقاتل وازالت الشكوك بالدليل بان قصر مقاتل ليس هو حصن
االخيضر ..وعن هذا تحدث المستشار في مركز كربالء للدراسات والبحوث
فصل فيه مسير اإلمام الحسين (عليه
الدكتور زهير الجواهري في حديث َّ
السالم) من الحجاز السعودية اليوم الى ان وصل الى كربالء ،قال فيه:

تقرير :حسين النعمة
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«اخذ عىل عاتقه مركز الدراسات والبحوث التابع اىل العتبة
احلسينية املقدسة بتتبع مسري املنازل التي َّ
حل هبا االمام
احلسني (عليه السالم) ابتدا ًء من احلدود السعودية ،لذلك بدأ
املرشوع يف عام 2014م وكان قد انطلقت اول بعثة اىل احلدود
السعودية حتديدا (منطقة بطن العقبة) التي تبعد عن احلدود
السعودية مسافة (10كم) حيث تم املسح امليداين ووجد ان
العديد من املنشآت والدور واالبار يف منطقة بطن العقبة».
مر هبا االمام احلسني
وتابع اجلواهري« :املنطقة الثانية التي َّ
(عليه السالم) هي منطقة (واقصة) التي تبعد عن (بطن
العقبة) مسافة ( 50كم) ويوجد هبا بئر حيتوي ما ًء عذبة قطره

(2م )2ثم انطلق اىل منزل آخر هو منطقة ُ
(رشاف) وهذه
املنطقة تتميز بوجود ( )80بئرا فعند ذهابنا اىل تلك املنطقة
وجدنا ان هناك ( )50بئرا فقط اما البقية فهي مندرسة حيث
تم تثبيت احداثيات كل هذه االبار لغرض حتديد مواقعها
عىل اعتبار أن االمام احلسني (عليه السالم) استسقى من هذه
االبار ثم انطلق اىل منطقة ذو حسم وتتميز هذه املنطقة باهنا
عبارة عن تلتني مرتفعتني جدا وكان اول لقاء جرى لإلمام
احلسني (عليه السالم) مع احلر اجلعفي حني علم اإلمام انه
بخطر ولكي حيمي نفسه من اخللف عىل كون ان املنطقة حتميه
من اخللف بكوهنا منطقة جبلية والقتال مع العدو من االمام
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فقط وجها لوجه ،بعد ذلك انتقل االمام احلسني (عليه السالم)
وبدأ يتيارس عن طريق احلج الكويف وقد عرف ان طريقة اىل
الكوفة واجت��ه اىل التيارس ،وعندما نأخذ املنطقة كخرائط
وطوبوغرافية يؤدي اىل صحراء مدينة كربالء املقدسة يف هذه
الصحراء يتجد (كهوف الطار) ويف النجف توجد (طارات
النجف) وهي منطقة مرتفعة باستثناء منطقة تقع بينهن تسمى
(اللسان) من قبل اهل البادية واجليولوجيني يطلقون عليها
(الدبدبة) من هذه املنطقة سار االمام احلسني (عليه السالم) اىل
كربالء املقدسة وكان احلر مسايرا له وكثري املنع له من االجتاه
مر به ذكره
نحو اليمني كي ال يذهب اىل الكوفة وهناك قرص ّ
املؤرخون باسم (قرص مقاتل) والبعض منهم يقول انه قرص
(االخيرض حاليا) ومن خالل البحث والتقيص ملدة سنتني
ونصف وجدنا من خالل القرائن والدالئل ان (قرص عطشان
هو نفسة قرص مقاتل) والسبب ان اول من اطلق عليه تسمية
(عطشان) هي (املؤرخة واالثارية املس بيل) يف عام 1911م
وسبب التسمية هي انه يقع يف منطقة صحراوية جافة وهناك
بئر يقع ضمن باحة القرص مع بركة املاء واي شخص عطشان
يرتوي من البئر ،واحلقيقة هي ان هذا القرص هو ساساين ولكن
يتم هتديمه يف الفرتة العباسية وبني عىل اسسه قرصا جديدا
ونالحظ االن وجود طراز عبايس وهذا القرص بقي عىل حالة
ومل جتر اي اعامل صيانة عليه منذ فرتة بنائه».
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ما سبب اختيار االم��ام احلسني (عليه السالم) هذا املكان
كمخيم قبل االنطالق اىل مدينة كربالء؟
عن هذا التساؤل قال اجلواهري« :عند مروره يف هذه املنطقة
كان ليال فخيم (عليه السالم) جماورا للقرص ليلة واحدة ورأى
من بعيد خيمة وعندما سأل عنها قالوا له انه احلر ابن عبيد
اهلل اجلعفي ،فارسل االمام احلسني (عليه السالم) اليه ليكلمه
فامتنع فذهب (عليه السالم) اىل خيمته وسأله هل انت منارص
ام ماذا؟ فأجابه انا ال انارصك وال اكون ضدك ومن ثم انطلق
االمام (عليه السالم) اىل مدينة كربالء التي تبعد ( 28كم)».
وع ّرف عن اهلدف من اقامة خميم البعثة ملركز كربالء قائال:
َ
«هذا املخيم الكشفي هو اعالم للشباب عن املواقع التارخيية
واالثرية املوجودة يف كربالء املقدسة ونود من اجلهات املعنية
االهتامم بأكثر املواقع االثرية فيام يتعلق بمسري ومنازل االمام
احلسني (عليه السالم) ،كام ان مراحل انجاز هذا املرشوع يف
دائرة البحث والتقيص بلغت .»%95
مضيفا ان «هذا املرشوع هو االول يف العراق وعىل مدى مئات
السنني مل حيدث يشء من حيث التقيص والبحث وسابقا كان
فقط رسد تارخيي واملغالطات كانت متناقلة فعند نقل املعلومة
من م��ؤرخ آلخر كانت تنتقل ولكن ميدانيا نالحظ الفرق
الكبري».
من جهته حتدث مدير مركز كربالء للدراسات والبحوث

،،

مركز كربالء للدراسات والبحوث شرع منذ
عام 2014م للقيام بدارسة علمية عن
منازل مسير االمام الحسين (عليه السالم)
من الحدود السعودية نزوال الى كربالء

االستاذ عبد االمري عزيز القرييش قائال« :ال خيفى ان مركز
كربالء للدراسات والبحوث قد رشع منذ عام 2014م للقيام
بدارسة علمية عن منازل مسري االمام احلسني (عليه السالم)
من احل��دود السعودية ون��زوال اىل كربالء وبعد ان استكمل
هذا املرشوع كل احللقات العلمية وتم تثبيت املرشوع بشكل
علمي ودقيق ،االن رشعنا باملرحلة الثانية وهي التعريف هبذه
املنازل وركزنا بالبداية عىل التعريف والرشح عىل هذه املنازل
من خالل اقامة املعسكرات والكشفية للطلبة اجلامعيني وقد
اشرتك به ( 60طالبا) من اجلامعات العراقية وجامعة كربالء».
وهبدف زرع مفاهيم النهضة احلسينية املقدسة للتعرف عليها
ورشحها وبيان امهيتها من حيث املعارف احلقيقية للنهضة
احلسينية املباركة –(واحلديث مازال للقرييش) كي يتمكنوا من
درء الشبهات ومواجهتها وخصوصا نحن االن نواجه حركة
معادية فكرية هدفها التشكيك بكل مفاهيم النهضة احلسينية،
كذلك لتكريس املفاهيم احلقيقية للنهضة احلسينية لدى الطلبة
والوقوف عىل املعاناة التي عانى منها االمام احلسني (عليه
السالم) للوصول اىل كربالء املقدسة من اجل عزة االنسان

،،

عبد االمير عزيز القريشي

وكرامته التي حاولت الدولة االموية طمس معامل الدين».
وعن هوية قرص مقاتل قال القرييش« :التعريف باجلانب
االثري ملوقع (قرص مقاتل) فهو من املواقع املهمة التي جيب
التعرف عليها من قبل ابناء بالد الرافدين ،كام ندعو وزارة
الثقافة والسياحة واالثار لالهتامم هبا والرتويج هلا لتكون حمط
انظار السائحني وابناء البلد».
جتدر االشارة أن القرص سمي نسبة اىل مقاتل ابن حسان الطائي
وهو من اجلاهلية ،فبعدما تويف سمي نسبة اىل اوالده قرص بني
مقاتل واتى عيسى بن عيل عم احلاكم املنصور العبايس فهدمه
وبناه وسمي باسمه وفيه بعض بقايا القرص والبعض االخر
يدعي ان (املس بيل) سمته خان العطشان بسبب عدم وجود
املاء حول القرص ،والقرص ضخم البناء وفيه ابراج اسطوانية
وفيه ابراج اسطوانية تشبه ابراج املراقبة والقرص هو اقرب اليه
من احلصن ،ومن هذا املنطلق ندعو الوزارة اىل تنقيبها وبشكل
علمي والوقوف عليها.
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مسرح كربالء رسالة فكر وبناء
عروض مسرحية دولية وورش وجلسات بحثية ابرزها
«واقعة الطف
بين سرديات التاريخ والمتخيل المسرحي»
تقرير :حسنين الزكروطي  -فالح حسن
تصوير :قاسم العميدي -مرتضى االسدي

اقامت شعبة المسرح المعاصر في العتبة الحسينية المقدسة
مهرجان اي��ام كربالء الدولي للمسرح بدورته الثالثة على خشبة
مسرح القصر الثقافي في كربالء ،تحت شعار (مسرح كربالء رسالة
فكر وبناء) ،سعيا في تطوير النشاط االنساني ليكون مسرحا هادفا.
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الدكتور عالء الدين ضياء الدين

وافتتح املهرجان السيد نائب األمني العام للعتبة احلسينية
املقدسة الدكتور عالء الدين ضياء الدين ونوه عن رضورة
املرسح يف حياة الشعوب بقوله« :من املحطات االنسانية
والثقافية الكبرية يف العامل هو املرسح هذا العامل الكبري الذي
ينقل ثقافات اىل املجتمع واالنسانية بشكل رسيع وهادف،
وهو رضورة فكرية وثقافية حيث ان العتبة احلسينية املقدسة
تقف يف كل املواقف االنسانية التي حيتاجها املجتمع بشكل
كبري فكانت هناك رضورة إلجياد هذه الوقفة جتاه املرسح
وخصوصا املرسح اهلادف واملرسح احلسيني».
عىل صعيد متصل حتدث عضو جملس ادارة العتبة احلسينية
األستاذ عيل كاظم سلطان قائال« :متيز املهرجان بالعروض
املرسحية اهلادفة التي تتعرض اىل عالج حاالت جمتمعية
معارصة وهو حيمل رسالة انسانية واخالقية هادفة اىل
املجتمع يف حماولة ايصال فكر االمام احلسني (عليه السالم)
االصالحي ،فالعتبة احلسينية املقدسة تتنوع يف فعالياهتا
واساليبها والوصول اىل هدف معني وهو اصالح املجتمع
كام ذكرنا ،وجتمعنا اليوم هو واحد من هذه االساليب حيث
املشاركة العربية الواسعة والعاملية يف هذا املهرجان».
من جهته حت��دث مسؤول شعبة امل��رسح املعارص ومدير
املهرجان السيد منتظر الطويل« :تضمن املهرجان عدة

عروض مرسحية وهي من ست دول عربية واربعة عراقية
واثنان منها ترشيفات من انتاج شعبة املرسح املعارص،
شكلت ادارة املهرجان جلنة (ملشاهدة وفرز العروض)
وتم تقديم ما يقرب ( )58عرضا عربيا عراقيا واجنبيا،
واختارت اللجنة منها ستة عروض عربية واربعة عروض
عراقية ضمن منهاج املشاركني ،اضافة اىل جلنة الفرز
واملشاركة» مضيفا أن «املهرجان تضمن فقرتني صباحية
ومسائية كانت الفقرة الصباحية تتضمن ندوات فكرية
بحثية بخصوص املرسح احلسيني ومهامه ودوره يف بناء
االنسان ،والفقرة الثانية تتضمن ورشا مرسحية»..
من بني احلضور أشار ممثل الربنامج االنامئي لألمم املتحدة
االستاذ عيل كمونه بالقول« :ترشفنا باحلضور اىل افتتاح
املهرجان وال��ذي يعد م��ؤرشا اجيابيا عىل وج��ود حياة
حقيقية وهنج ثقايف كامل متبنى من جهة هلا رعوية كاملة
يف املحافظة ،هذه الرعاية يف العتبة احلسينية املقدسة ربام
تشجع كل الباقني يف املحافظة والسري عىل هذا النهج وهي
ايضا دعوة اىل احلكومة املحلية واملنظامت الدولية للسري
عىل هذا النهج الن املرسح كلام كان فاعال كان تأثريه كبري
يف الشعوب».

األستاذ علي كاظم سلطان
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السيد منتظر الطويل

(البعد االنساين والتارخيي ملحلة كربالء وجتليات القراءة
الدرامية) عنوان اجللسة البحثية للمهرجان بمشاركة
بحوث مرسحية من داخل العراق وخارجه
شهدت قاعة سيد االوصياء (عليه السالم) يف الصحن
احلسيني الرشيف ،اقامة جلسة بحثية ضمن مهرجان ايام
كربالء الدويل للمرسح الذي محل عنوان (البعد االنساين
والتارخيي مللحمة كربالء وجتليات القراءة الدرامية) ،وقد
شهدت اجللسة مشاركة بحوث مرسحية لباحثني من
داخل العراق وخارجه.
وع��ن اجللسة ق��ال مدير امل��ه��رج��ان« :ضمن فعاليات
املهرجان إقامة جلسات بحثية للبحوث املشاركة ومنها:
جلسة (البعد االنساين والتارخيي مللحمة كربالء وجتليات
القراءة الدرامية) ،التي تضمنت حمورين اساسيني كان
املحور االول منهام( :ملحمة كربالء يف الواقع التارخيي
وفرضيات املتخيل الدرامي) ،والثاين (ق��راءة لشخصية
االمام احلسني (عليه السالم) يف نص املرسح العريب) ،وقد
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شهدت اجللسة مشاركة ستة بحوث من داخل العراق
وخارجه ».
من جانبه حتدث رئيس اجللسة البحثية الدكتور (عيل
الشيباين) قائال« :نجتمع عند قرب املوىل ايب عبد اهلل احلسني
(عليه السالم) يف هذا الفضاء املعريف الذي جترى فيه قراءة
خمترصة لبحوث قدمت من قبل االساتذة واالكاديميني
املرسحيني عرب حمورين اساسيني يف جتليات اخلطاب
احلسيني يف النص الدرامي وكذلك يف العرض املرسحي،
وقد تم اختيار مجلة من البحوث من خالل جلنة خمتصة يف
هذا االجتاه ملا هلا من رضورة قصوى يف ايصال الرسائل
وزيادة الفكر ،وقد اولت العتبة احلسينية املقدسة اهتامما
كبريا هبذه البحوث ،وستطبع يف كتب ودراسات رصينة
بغية تقديم الفائدة ملن له اهتاممات هبذا اجلانب».
مشريا اىل ان «البحوث املشاركة يف اجللسة البحثية القت
استحسان اللجان التحكمية واجلمهور ،ملا متتلكه البحوث
من حتليل وتنظري يمكن ان يقدم الكثري للمرسح احلسيني».

الباحث (الدكتور عيل الربيعي) من جامعة بابل كلية
«شاركت يف اجللسات البحثية ببحث
الفنون اجلميلة:
ُ
(وقعة الطف بني رسديات التاريخ واملتخيل
محل عنوان َ
املرسحي «مرسحية احلسني (عليه السالم) ملحمد رضا
رشف الدين انموذجا) ،وهذا البحث يمثل مقابلة ما بني
نصني رسديني اوهلا هو رسدية مقتل ايب خمنف الذي كتب
يف مقتل اإلمام احلسني (عليه السالم) بوصفه اول مدونة
كتبت عن استشهاد االمام احلسني واهل بيته (عليهم
السالم) يف وقعة كربالء عام 61ه�� ،ومن ثم قابلت
مدونة اخ��رى وه��ي مرسحية احلسني (عليه السالم)
التي كتبها (حممد رضا رشف الدين) عام 1933م حيث
اقمت مقابلة ما بني نصني وهو نص ال��رسد التارخيي
والنص الدرامي ،ومن ثم عقدت نوعا من املراجعة ما
بني النصني فوجدت من خالهلام ان هناك مشرتكات ما
خرجت بمجموعة توصيات
بني النصني ،وعىل اثرها
ُ
ونتائج حتتم عىل الكاتب رضورة الرجوع اىل رسديات

التاريخ عند كتابة نص يتعلق باالمام احلسني (عليه
السالم).
مشريا اىل ان للمهرجانات املتعلقة باألئمة االطهار
(صوات اهلل عليهم) امهية كبرية من حيث متازج االفكار
وتالقح الثقافات بني الباحثني ،وايصال فكرة استشهاد
االمام احلسني (عليه السالم) عرب النصوص املرسحية».
من جانبه حتدث عضو احتاد اجلمعيات املرسحية البحرينية
من مملكة البحرين االستاذ (عادل شمس)« :املهرجان
ج��اء بجديد مرسحي دم��ج ب��ني ال��ت��اري��خ االسالمي
واملرسح يف واقعة الطف وجتليات هذه امللحمة التارخيية
وانعكاسها الدرامي ،وكيف يمكن ان ُيمرسح مثل هذا
املوقف النبيل (واقعة الطف) الذي كان فيص ً
ال يف الدين
االسالمي؟ وكذلك تطرقنا اىل بعض التجارب السابقة
يف تقديم مثل هذه امللحمة مرسحيا س��واء التجارب
العفوية مثل (التشابيه) والتجارب املدروسة مرسحيا
التي نراها يف قاعات املرسح».
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كيف كان الكربالئيون

يستقبلون شهر رمضان المبارك؟
بقلم :مرتضى علي االوسي

نقتبس من تراث ومصادرنا المهمة مثل( :كربالء في الذاكرة ,لسلمان هادي آل طعمة وقبسات
من تراث كربالء ,لفائق مجبل الكمالي ،والموروثات والشعائر في كربالء ,لسلمان هادي آل طعمة
ايضا) كيف كانت الحياة الفلكلورية والدينية تجري في مدينة كربالء المقدسة ومن االستعدادات
التامة من قبل الكربالئيين الستقبال هذا الشهر المبارك ,ويخرج الناس لمراقبة الهالل من على
شرفات المباني واألماكن العالية ،وقبل شهر رمضان بأيام معدودة يستعد الناس لشراء المواد
الغذائية الخاصة بالشهر كالطحين والتمن والدهن والهيل وغيرها ,ويزداد عليها الشراء والطلب
في الشهر الفضيل ,وتكون الحاجات التقليدية اليومية أليام رمضان ولياليه قد وصلت الى حوانيت
العطارين والبقالين ومحال بيع الحلويات –(الشكرجية) ,فتنتعش حركة السوق في االيام االخيرة
من شهر شعبان انتعاشا يخالف االيام االخرى وفي هذه االيام يسمع أهالي المدينة من أعالي
مآذن الروضتين الحسينية والعباسية عبارات تهليلية للسيد حسن الجهرمي والشيخ جواد المؤذن
والسيد أمين مرحبين بمقدم الشهر الفضيل بعد آذان الغروب وآذان الفجر ومن ذلك:
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(مرحبا يا شهر رمضان ..مرحبا بك يا شهر الطاعة والغفران ..مرحبا
بك يا شهر اخلري والربكة ..الخ).
وهناك ع��ادة متوارثة يقوم هبا معظم العوائل الكربالئية وهي
(التسابيك) أي الصوم ليوم واحد أو ثالثة أيام يف أواخر شهر شعبان
استعدادا للشهر املبارك ويف مساء يوم  30شعبان املعظم يصعد الناس
اىل سطوح املنازل واملساجد والبنايات العالية ملراقبة هالل شهر رمضان,
وبعد التأكد من ظهوره يعلنون البرشى ببدء الصيام .ويف الليايل االوىل
من هذا الشهر ترى الباعة عىل امتداد االرصفة واالماكن العامة
يعرضون املعروضات (-البسطات) ويف مقدمتهم باعة احللويات
(البقالوة والزالبية والباميا السكرية ومن السام واحللقوم وكعب
الغزال وامللبس والركاك وتاج امللك واملحلبي وغريها) ،وتسمع من
املتجول (البسته) التي يرددها االطفال يف األزقة واحلارات:
زالبية وبقالوة وشعر بنات وين أولي وين أبات

وقبيل وقت السحور بفرتة أمدها ساعة واح��دة أو أكثر ,يطوف
(املسحرايت) أي الطبال ليدق عىل صفيحة فارغة ( -تنكة) منبه ًا
النائمني وموقظ ًا اياهم ,ثم تطورت هذه العملية بالرضب عىل الطبل
بد ًال من الصفيحة ,وذلك استعدادا للسحور يف كل ليلة من ليايل
رمضان ,وهذا التقليد من العادات القديمة املتوارثة حتى يومنا هذا,
ورضبات املسحرايت بطبله اليدوي يف سكون الليل منادي ًا( :سحور
سحور) ومفردات وابيات شعرية تنم عن تراث اديب خصب ,ويف هذا
الوقت نسمع التمجيد عىل املآذن ,وهو دعاء يتلوه املؤذن بأطوار خمتلفة
وأحلان شجية مؤثرة داعي ًا ومذكر ًا فرتة االسحار ,فتستعد النسوة
للطبخ وحتضري موائد السحور.
وبعد أن ينهض أفراد العائلة مجيع ًا ,عدا االطفال الذين مل يبلغوا احللم,
جيلسون حول مائدة الطعام وبعدها احتساء الشاي ,وتناول الفاكهة
يبدؤون بقراءة دعاء البهاء( :اللهم أين اسألك من هبائك بأهباه)
واألدعية اخلاصة بالسحور األخرى وقبيل آذان الفجر بعرشين دقيقة,
نسمع مناجاة املؤذن ,وكانت تؤلف أبيات ًا من القريض خصيص ًا هلذه
املناسبة ,منها:
ارشب املاء هنيئ ًا يا حمب واجر دمع العني حزن ًا وانتحب
حلسني السبط يف جنب الفرات مات عطشان ًا شهيد ًا حمتسب
انه ماء مباح
ارشب املاء هنيئ ًا
ثم يكررها عدة مرات ,أو يتلو غري هذه االبيات ,ثم يرسع أفراد العائلة
اىل رشب املاء قبل أن يعلن عن اإلمساك ,وقبل آذان الفجر بدقائق
يمتنع اجلميع عن تناول الطعام والرشاب ,بينام نسمع املؤذن ينادي:
(امساك ..امساك ..غفر اهلل لكم يا صائمني) وهنا يرشع املؤذن باآلذان,
ويقيم الصائمون صالة الصبح سواء يف البيت أو يف املساجد القريبة

من ديارهم ،كام يقصد البعض احدى الروضتني للحصول عىل االجر
والثواب ,وخاصة الذين ال يستطيعون النوم يف ذلك الوقت ,ومنهم من
خيرج اىل عمله مبكرا.
ووقت اإلفطار تصطف عىل املائدة قبل آذان املغرب بخمس عرشة
دقيقة تقريبا األكالت الشعبية مثل شوربة العدس ,وحالوة الطحني
واملحلبي اضافة اىل الطبق الرئييس واشهرها الدوملة والكباب والكبة
وغريها الكثري ثم يأيت دور العصائر مثل متر هند وعصري ماء الرمان
وعصري السكنجبيل ,وكذلك اخليار واللبن وقبل كل يشء التمر.
وعندما يبدأ املؤذن باآلذان ,يرشع الصائم بالفطور أو ًال برشب املاء
الدافئ( -قنداغ) ,ثم حبات من التمر وقليل من الشوربة وقبل تناول
أي نوع من أنواع األطعمة يقرأ دعاء االفطار املشهور( :اللهم لك
صمت وعىل رزقك أفطرت وعليك توكلت ولصوم ٍ
غد نويت) ،ومن
الظواهر التي كانت تسود يف كربالء أن التمن واملرق ال يؤكالن وقت
اإلفطار ,وأن اكلهام وقت السحور وبعض الناس يتناولون فطور ًا
خفيف ًا وجيعلون السحور الوجبة الرئيسية ومن بني األكالت التي ال
تؤكل اال قلي ً
ال جد ًا يف هذا الشهر السمك ألنه يسبب العطش.
بعد إقامة صالة العشاءين واإلفطار كان أكثر الكربالئيني يتوجهون
اىل العتبة احلسينية أو العباسية لقراءة دعاء االفتتاح أو يف الدواوين أو
املساجد وكذلك يف بيوتاهتم كام يتلون بعده القرآن الكريم أيض ًا وتظل
املساجد الصغرية والكبرية يف شهر رمضان مفتوحة اىل السحور ,وتفتح
أبواب الدواوين ,وتعقد جمالس الوعظ واالرشاد ,ويزداد املتزاورون
من بيت اىل بيت.
وكانت تقام جمالس الوعظ واالرشاد يف الشارع العام أو يف احدى
اركان الصحنني الرشيفني أو يف باحات احلسينيات ,وكان يقدم لكل
من حيرض املجلس (سكائر مزبن) مع استكان شاي أو كوب رشبت
من املاء والسكر واملاء الورد بالنسبة للرجال ,أما جمالس الوعظ بالنسبة
للنساء فكان يقدم فيها نوع من املعجنات يسمى (البقصم).
ومن أشهر الوعاظ والقراء الذين كانوا ينتقلون من جملس اىل آخر يف
شهر رمضان( :الشيخ حمسن أبو احلب ,الشيخ هادي الكربالئي ,الشيخ
عبد الزهرة الكعبي ,السيد حمسن احلايج ,الشيخ كريم أبو محيد ,السيد
حسني الشامي) ,رمحهم اهلل مجيعا.
ومما هو جدير بالذكر أن شهر رمضان املبارك كانت أبواب الصحنني
احلسيني والعبايس الرشيفيني تبقى مفتوحة حتى الصباح ,بعد أن كانت
تغلق لي ًال يف األيام العادية ,وكانت هناك حمافل رمضانية لتجويد القرآن
الكريم تعقد يف الصحنني املطهرين ويف املقابر الشهرية يف الروضتني
ويف بعض املساجد واحلسينيات.
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إسالمية

في شهر رمضان المبارك

تقاليد

بقلم :محمد الموسوي

عندما يهل ويحل بيننا نحن المسلمين شهر الطاعة والصيام والبركة (شهر رمضان المبارك) هو شهر
الله األعظم الذي به يجزي عبده عند صيامه وقيامه ,ويكون الناس قد تهيؤوا إلستقبال الشهر الفضيل
واحترامه وأحترام تقاليده جيال بعد جيل متوارث كالتراث من الملبس والمأكل والكالم الطيب مع الناس
والسالم والمحبة والتعاون بين اآلخرين وفي نفس الوقت تزداد أعداد المصلين في هذا الشهر الكريم
في المجالس وفي المساجد والحسينيات والجوامع لذكر الله سبحانه واألدعية المأثورة عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وعن األئمة األطهار (عليهم السالم),
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وكذلك يف طريقة املأكل واملرشب الذي يكون خمتلفا عن باقي
شهور السنة بتنوعه وتلذذه وطريقة توزيعه عىل اجلريان فيام بينهم
لتقوية األلفة واملحبة واألبتعاد عن البغضاء واحلقد والعداوة
بني اجلميع ,وقد تطرق القرآن الكريم بآيات كثرية عنها وكذلك
أحاديث رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) وعلامء الفقه واألخالق
تطرقوا إليها مفصال يف مصنفاهتم الكثرية لرتبية اجليل الناشئ
ومنهم فئة الشباب نحو مستقبل إسالمي ناجح متامسك عقائديا
بالدين اإلسالمي احلنيف وليكون جيل الشباب غري منحرف
ويبتعد عن أفكار وثقافات الغرب والتكفرييني اليوم كوهنا أفكار
شيطانية وهيودية املراد منها تفكيك املجتمع وتشجيع الشباب
عىل القتل وختريب البلد ,كام حيصل اآلن يف العراق وسوريا وليبيا
وتونس ومرص واليمن غريها من الدول العربية ,إضافة اىل وجود
تلك اجلامعات اإلرهابية اإلجرامية يف عدد من الدول اآلسيوية
واألفريقية.
وإن من الطقوس األخ��رى املعروفة خالل أيام شهر الصيام
والربكة والطاعة بني الناس هو توزيع احللويات والرشابت
املتنوعة بني الناس وقسم من الدول اإلسالمية توزعها بواسطة
مسابقات رمضانية كل عام لتقوية اجليل اإلسالمي عىل الفكر
اإلسالمي والتعايش السلمي واأللفة فيام
بني املسلمني ,وه��ذا معمول به حتى
يف الدول الغربية التي يوجد فيها
جاليات عربية مسلمة وذلك
أح��رتام��ا هل��ذا الشهر الرشيف
شهر اهلل األك��رب شهر رمضان
أم��ام العامل أمج��ع ليعرف دول
العامل طريقة املسلمني وطقوسهم
املحببة للناس ابتد ًءا من فريضة
ال��ص��ي��ام يف شهر رم��ض��ان يف النهار
والصالة وتالوة القرآن الكريم وختمه يف هذا
الشهر الرشيف يف كل مكان يف األرض ألن القرآن الكريم رمحة
اهلل عىل عباده ,وكذلك زيادة ذكر األدعية وقراءهتا واالبتهاالت
الدينية واملوشحات واملسابقات الرمضانية الدينية.
ومن الطقوس األخرى منها يف فرتة السحور أو فجر اليوم الثاين
تكون الطقوس األخ��رى مثل تنبه املسحرايت ال��ذي يستخدم
عادة الطبل والفانوس للرؤية يف الليل املظلم إليقاظ املسلمني
وقت السحر ,كام قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)« :السحور

بركة فال تدع أمتي السحور» ،وبعد السحور يبدأ الناس بقراءة
القرآن الكريم وأدعية األسحار املأثورة حتى أذان الصبح ليبدأ
املسلمون باإلمساك عن الطعام والصيام من جديد لليوم الثاين
من هنار الشهر املبارك.
فرغم أختالف اللغات بني شعوب العامل وباخلصوص الشعوب
اإلسالمية وختتلف العادات والتقاليد وتتاميز الثقافات وتتعدد
املستويات بني خمتلف شعوب العامل ،لكن تظل فرحة قدوم
شهر رمضان واإلستعداد إلستقباله وتنسم عبريه والتعرض
لروحانياته سمة مشرتكة جتمع بني مجيع املسلمني ,يف البلدان
اإلسالمية وغري اإلسالمية والطقوس ختتلف بني دولة وأخرى
حيييها املسلمون يف هذا الشهر املبارك ،ومن شعب آلخر ،إال
أن الرابط بينها إشعاع نور الفرحة والبهجة الذي يتسلل بني
خيوطها ،حيث ينتظر املسلمون ق��دوم شهر رمضان بلهفة
لطقوسه املميزة عن باقي األشهر الباقية ،فليس كون شهر رمضان
موسام دينيا وتعبديا فقط ،بل يشمل ملا يضفيه هذا الشهر الكريم
عىل املجتمع اإلسالمي من معاين التعاون الوحدة والتكاتف
والتامسك ،وما يبثه يف النفس من طمأنينة وسكينة وفرحة بلقاء
األحبة والتعاون والتكافل اإلجتامعي بني اجلميع ,فضال عن
توزيع السالت الغذائية بني العوائل الفقرية من قبل املحسنني,
وكثرة قراءة األدعية املروية عن رسول اهلل أو عن طريق األئمة
األطهار (صلوات اهلل عليهم أمجعني) اخلاصة بشهر رمضان
املبارك ,واملسابقات الرمضانية املختلفة خالل أيام شهر رمضان.
أهنا طقوس مجيلة تعرب عن املحبة هلل الواحد األحد وأحرتام الدين
اإلسالمي وتعاليمه املقدسة ومتميز عن باقي األديان الساموية
يف الفرائض والتسامح والعالقات اإلجتامعية وطريقة التكافل
اإلجتامعي وطريقة الطقوس املفيدة التي ال خترج عن طريق
اإلسالم بل متميزة بذكر اهلل سبحانه والدعاء للمؤمنني باخلري
والربكة والرمحة والصرب والنجاح للجميع إن شاء اهلل تعاىل.
أما الطقوس احلديثة اآلن التي تعرض عن طريق الفضائيات
العراقية والعربية فهي تبدأ بربامج رمضانية مثل لقاء مع شيخ
لرشح أحكام الصوم وكذلك عرض مسلسالت تارخيية وفوازير
رمضانية ومسابقات وموشحات وغريها دليل عىل حرمة هذا
الشهر الرشيف والعظيم ..شهر رمضان املبارك ،فمن متسك
بتعاليمه وواجباته نجا ,كام ينجو كل مؤمن ومن متسك بالعروة
الوثقى واحلجة عىل أهل الدنيا هم أئمة أهل البيت (صلوات اهلل
عليهم أمجعني) وتتبع أوامر وارشادات املرجعية الدينية العليا.
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

اأ����س���اط���ن ال���زم���ان
الفقيد الراحل الشيخ مازن الكربالئي (رحمه الله)

ُ
إشراقة كربالء الالمعة وابنها البار
أعداد :علي الشاهر

ُ
ّ
الشيخ الجليل والطود العظيم والجبل الشامخ في العلم والمعرفة ،بهذه الكلمات أبنت
العتبة الحسينية المقدسة رحيل أستاذ الحوزة العلمية الشريفة الشيخ مازن الكربالئي الذي
ً
ّ
توفي األسبوع الماضي بعد صراع مرير مع مرض عضال ،وشهدت كربالء المقدسة تشييعا
ً
مهيبا لجثمانه بمشاركة ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي
ّ
ّ
الذي صلى على جثمانه وودعه لمثواه األخير.
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دعاء وابتهال..
ً
يدا بيد مع سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في الصحن الحسيني الشريف
والشيخ الكربالئي الراحل ،هو الشيخ مازن بن عبد العباس،
املولود يف قضاء عني التمر بمحافظة كربالء املقدسة عام (1970
م) ،وقد تلقى علومه الدينية يف كل من كربالء املقدسة والنجف
وع ِ��رف بنضاله وجهاده ضدّ النظام البعثي ا ُملباد،
األرشفُ ،
خصوص ًا أنه تأ ّثر كثري ًا بأفكار املرجع الديني الراحل الشهيد
السيد حممد باقر الصدر (قدّ س رسه).
ّ
ّ
المفكر والحر الثائر
لقد سلك الفقيد الراحل مسلك ًا نوراني ًا بين ًا خالل حياته ،فكان
نعم الداعي إىل اإلسالم املحمدي األصيل واملعرف بمذهب أهل
البيت (عليهم السالم) ،فاني ًا حياته خلدمة دينه وأخوته.
وتفحصها ملي ًا
أما بالنسبة ألطروحاته والتي جيب الوقوف عندها ّ
ملعرفة قدرة هذا الرجل عىل استنطاق املكنونات وكشف األرسار
العظيمة املخزنة يف تراث أهل البيت (عليهم السالم) الزاخر
بالآللئ.
فمن كلامته (رمحه اهلل) :الدنيا ووهم حتقيق الراحة بال أمل فيها..
هذان الومهان جيعالن االنسان يفكر باألخذ وال يفكر بالعطاء،
فاملؤمن يركض وراء اخللود والكافر يركض وراء اخللود ،املؤمن

يركض وراء راحة بال أمل والكافر ايض ًا يركض وراء راحة بال
أمل ،املنطلقات واح��دة ،ولكن الكالم ما هو موقع حتقيق هذه
األهداف؟ هل هي الدنيا أم هي اآلخرة؟!
ٍ
عطاء،
فإذا كانت اآلخرة فإن مسار اإلنسان سوف يكون مسار
وإذا كانت الدنيا فأن مسار اإلنسان سوف يكون مسار ٍ
أخذ ،وإذا
كانت اآلخرة هي موطن حتقيق اخللود وهي حتقق الراحة بال أمل،
ٍ
عطاء يعطي كل يشء من عنده
فأن حياة االنسان تكون حياة
َ
حيصل عىل الراحة يف اآلخرة ،أما اإلنسان الذي
لآلخرين حتى
يعتقد ان موطن حتقيق اخللود والراحة بال أمل يف الدنياّ ،
فأن حياة
هذا اإلنسان سوف تكون كلها حياة أخذ ،ألنه سوف يأخذ َّ
كل
وحتى لو أنفق فإن إنفاقه
يشء يف سبيل حتقيق الطموح املوهومّ ،
وجموف ًا من املحتوى ..فبأي اجتاه نحن
سوف يكون انفاق ًا فارغ ًا ّ
األول أم االجتاه الثاين؟!
سائرون باالجتاه ّ
ومن كلامته األخرى املفعمة بالوالء واحلب اإلهلي ،يقول سامحته:
«الدعوة يف سبيل اهلل طريق طويل؛ ألنه طريق صناعة األمة من
جديد ،هذه األمة التي انحرفت عن مسارها التي أرادها القرآن
الكريم خ َري أمة؛ من الطبيعي أن يكون هذا اهلدف بعيد ًا والسفر
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طوي ً
ال؛ ّ
ألن هذا الطريق هو طريق صناعة األمة من جديد».
أما ملعرفة شخص املفكر واملثقف العارف الذي امتاز به شيخنا
اجلليل ،نجده يقول« :ال يمكن تقييم مدينة من املدن بمعزل
عن العامل والنظام العاملي؛ ألن هناك عالقة قوية فيام بينها ،يف
جزء منها ،فعملية التقييم البد ان تبدأ من تقييم النظام العاملي
ثم النزول اىل بلد بلد ومدينة مدينة ،وما يرى من انتشار مظاهر
التقدم والرقي يف بلد ما ،ما هي اال رشوة من النظام العاملي
الفاسد برشط ان تتبنى الفلسفة املادية للرأساملية واالبتعاد عن
كل نظام قيمي والتفريغ من املحتوى فاملعركة هنا!!!».
وحتت عنوان خطري للغاية (استعامر العقول وتفكيك اإلنسان)،
يكتب سامحته« :سابقا كانت هناك حاجة الخرتاع األشياء من
أجلها ،اما اليوم فأن اإلنتاج هائل والكل ينتج والبد من استعامر
العقول بدل استعامر االرايض من أجل ان تستهلك الناس كل
هذا اإلنتاج اهلائل ،ومن هنا يبدأ تفكيك اإلنسان يف طريقة
التفكري ،فبد ًال من ان ّ
يفكر اإلنسان يف استهالك حاجة واحدة
فأنه يفكر يف استهالك عرش حاجات وعن طريق اقناعه باهنا
حاجات ماسة ورضورية!!».
ويعود ليقول مرة أخرى« :إدراك حقيقة ان اإلنسان ال يستطيع
إل َن��س� َ
ان حيقق طموحاته ( َل َقدْ َخ َل ْقنَا ا ِ
�ان ِيف َك َبد) إنام حتقيق
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الطموحات يف الدنيا هو عبارة عن تنفيذ ما يريده اهلل (عز وجل)
يف الدنيا لكي حيصل عىل آخرة بال كبد ،فاإلنسان إذا أدرك هذه
احلقيقة سوف يسري هبذا املسار ،اما إذا مل يدرك اإلنسان هذه
وتوهم بأن ما يريده من طموحات يستطيع ان حيققها
احلقيقة
ّ
يف الدنيا ،وانه ال يوجد سبب يستطيع ان يقهره ،وانه يستطيع
ان يقهر كل االسباب وخيضع كل االسباب يف سبيل الوصول
اىل اهدافه يف الدنيا ،اذا توصل اىل هذه النتيجة الوامهة؛ حينئذ
يتحدث القرآن الكريم عنه اذ يقول(َ :أ َحي َْس ُب َأن َّلن َي ْق ِد َر َع َل ْي ِه
َأ َحدٌ ) ،إذن فاإلنسان اذا مل يدرك هذه احلقيقة سوف يسري هبذا
املسار ،فبأي مسار نحن سائرون؟!
العالم المجاهد
ُعرف عن سامحة الشيخ مازن الكربالئي (رض��وان اهلل تعاىل
عليه) أنه كان شخصية كريمة متحلية بخلق رشيفة َق ّل نظريه
وهو الذي عاش عمره يف خدمة العلم والدين واحلكمة ونرش
خترج من مدرسته أجيال من الشباب
الوعي والبصرية وقد ّ
الناشطني يف خدمة الوطن والدين.
ُ
أحب اهلل قذف حبه يف
يقول عنه األستاذ هيثم العوادي« :من َّ
قلوب من شاء من عباده ،وهكذا كان الشيخ املجاهد مازن
الكربالئي (رمحه اهلل) حيب اهلل ،فأفنى صحته وشبابه يف سبيل

كان (رحمه الله) شخصية
كريمة متحلية بخلق شريفة
َقلّ نظيره وهو الذي عاش
عمره في خدمة العلم والدين
والحكمة ونشر الوعي والبصيرة
وقد تخ ّرج من مدرسته أجيال
من الشباب الناشطين في
خدمة الوطن والدين

الدعوة إليه ،لذا كانت افئدة الناس هتوي إليه ،ومن املفارقات
حبه حتى من خيتلفون
يف حياته وبعد مماته أن اتفق اجلميع عىل ّ
فيام بينهم بوجهات النظر الدينية والسياسية ،فكام كانت دروسه
جتمعهم ،ها هو رسداق جملس عزائه جيمعهم من جديد ،كام أشيد
ومدح وأثني عليه يف حياته قبل مماته».
به ُ
ويضيف العوادي« :كان الشيخ الكربالئي موسوعة علمية،
دينية ،ثقافية ،حيمل نمط ًا تفرد به يف التحليل واالستنتاج ،وهو يف
حد ذاته مدرسة فكرية تلهم الصغري والكبري ،فض ً
ال عن امتالكه
ملنهج تفسريي سلس وعميق بذات الوقت ،بإظهار جوهر املعاين
ّ
ليستدل هبا عىل ما نعيشه يف واقعنا ،ناهيك عن
القرآنية وجذورها
استرشاف املستقبل بقراءة احلارض وحتليله ،واستحضار الشواهد
التارخيية وأحداثها».
وبأمل كبري يقول« :هذه ُس ّنة احلياة ان يدفن جسده الطاهر ومعه
ذلك الكائن العمالق الذي يعيش يف مججمته».
لحظات الوداع
أصيب الشيخ مازن الكربالئي (رض��وان اهلل تعاىل عليه) قبل
َ
سنوات بمرض عضال أوقع به وأجهد بدنه وأحاله إىل مأساة
ُ
الرجل متيقن ًا مؤمن ًا بقضاء اهلل وقدره وما
مستمرة ،ومع ذلك بقي
كتبه له ،أما آخر أيام حياته قبيل وفاته ،كام وصفها صديقه الشيخ

باهر احلائري الكربالئي حيث قال :لقد أصبح بدن ًا متهالك ًا ..إال
ّ
تشع والوجه ينري مع كل ما أصابه من شحوب وضعف
أن َ
روحه ّ
بدينّ ،وكأن تقاسيم وجهه وكل يشء فيه يقول :التزم التقوى،
واعمل ب��أدب اهلل تعاىل وتربيتك ،وعليك بعلمك ودرسك
وعليك بمذهب أمري املؤمنني (عليه السالم) وشيعته.
وقبيل الرحيل املؤمل ،كتب الشيخ مازن الكربالئي يف وصيته:
«إين العبد الفقري املحتاج إىل رمح ِ��ة ر ّب��ه ..م��ازن عبد العباس
ّ
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممد ًا عبده
ورسوله وأشهد أن علي ًا أمري املؤمنني وأوالده املعصومني حجج
اهلل وأشهد أن اجلنة حق والنار حق واملبعث حق وأن الرصاط
حق وأن كل ما جاء به حممد (صىل اهلل عليه وآله) حق ،أويص
نفيس وأوالدي وزوجتي وكل أرحامي وأخ��واين بتقوى اهلل
واالستعداد للموت ولقاء اهلل ،فإن الدنيا فانية فإنام هي لعب وهلو
وزينة وتفاخر وتكاثر وأرجو من اجلميع إبراء ذمتي عن كل ما
صدر مني جتاههم يف فرتة حيايت فإين أحبهم مجيع ًا وأبرأت هلم
الذمة مجيع ًا ،أوصيكم أبنائي مجيع ًا بالدفاع عن اإلسالم الذي
هو طريق اخلالص وااللتزام بنهج الوالية واملرجعية ومدرسة
السيد الشهيد حممد باقر الصدر ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل
العظيم».
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يعدها :ضياء االسدي

حد يقة ا لك����تب

أل���������ف���������اظ ع������ه������د اإلم������������������ام ع�����ل�����ي
إلى واليه الصحابي مالك االشتر

لتنظيم طبقات الرعية

دراسة في اللفظ والتركيب
قراءة :عيسى الخفاجي

كان العرب في اقطار الجزيرة العربية في بداية دخول اإلس���الم إليهم يعيش���ون في بساطة ..إذ
ل���م تدخ���ل بعد على حياتهم دقائق القوانين والنظم في انواع المعاش من زراعة وتجارة وقضاء
ً
ّ
وغيرها ..النعدام ممارس���تها في حياتهم س���ابقا ،فدعاهم االس���الم إلى االخالق والعقائد ،ومه ِد
الس���بيل في مصر لألقباط والفالس���فة والبطالس���ة إلى ممارس���ة الحياة المدنية ،ولما آلت األمور
إل���ى اس���تالم أميرن���ا وموالنا اإلمام عل���ي بن ابي طالب (عليه الس���الم) زمام القي���ادة لألمة؛ هيأ
تعاليم الدين المهمة فكان صدور عهده هذا لواليه على مصر الصحابي مالك االشتر (رضوان الله
عليه) بمثابة انشاء حياة مدنية جديدة في مصر.
تقول مؤلفة كتاب( :الفاظ طبقات الرعية يف عهد االمام عيل عليه
السالم إىل واليه الصحايب مالك االشرت (رضوان اهلل عليه) – دراسة
يف اللفظ والرتكيب) د .سحر ناجي املشهدي بطبعته االوىل لعام
 2017م املطبوع يف دار ال��وارث للطباعة والنرش ،بواقع ()90
صفحة والصادر عن مؤسسة هنج البالغة يف العتبة احلسينية املقدسة:
(أقام االمام عيل بن ايب طالب (عليه السالم) حكومة اساسها العدل
واملساواة وجاءنا بأروع وأوثق الوصايا والعهود يف عامل االنسانية
وعهده للصحايب اجلليل مالك االشرت (رضوان اهلل عليه) مثال
عىل ذلك ،ف ّقدم مفهوم الطبقات جاعال طبقة اجلنود هي االوىل..
ألمهيتهم يف حفظ االمن والسالم وإقامة اركان املجمع االسالمي
وأخر احلديث عن الطبقة السفىل ألهنا القسم االكرب يف املجتمع
ّ
وحلاجتها جلميع الطبقات املتقدمة).
واحتوى الكتاب عىل مقدمة املؤسسة بقلم السيد رئيس مؤسسة
علوم هنج البالغة ،وتوطئة بقلم مؤلفة الكتاب د .سحر املشهدي،
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahr a r W eekl y

36

اما أهم حمتويات الكتاب فقد اشتمل عىل التصنيفات القائمة
آنذاك لطبقات املجتمع وحسب تسلسلها وهي كااليت:
 -1اجلنود:
لقد جعلهم االم��ام عليه السالم اوىل الطبقات لترشيفهم
وتقديسهم وملكانتهم ..فهم من يرفعون راية االسالم ،ويذلون
الطغاة واالعداء.
ُ -2ك ّتاب العامة واخلاصة :
وهم من حيررون الشؤون العامة كالرضائب واخلاصة ممن حيرر
لشخص معني كالقايض او الوايل او أمري اجليش ..واملتصدرون
لكتابة العقود واملعاهدات واحلقوق .
 -3قضاة العدل :حتتاج امور البالد إىل قانون يتضمن احلقوق
واحلدود بني االفراد وعند وقوع اخلالفات والنزاعات ،وقوة
اجراء القانون.
 .4عامل االنصاف والرفق:
أوىص االم��ام عيل عليه السالم بأمرين االول جيب ان يكون
العامل من البيوتات الصاحلة ،والثاين ان تسبغ االرزاق والرواتب
عليهم كيال تتعرض نفوسهم لالختالس من اموال اخلراج.
 .5عامل اخلراج:
أوىص االمام عليه السالم العاملني عىل جباية اخلراج والصدقات
بآداب عامة وقيود.
 .6التجار وذوو الصناعات:
وهم من الكادحني الذين يعيشون بكد اليمني ال يثريون الفتن
وال يتآمرون مع االعداء ،فهم سبب الستقرار الصلح العاملي
والعام بني الشعوب.
 .7الطبقة السفىل:
وه��م املساكني واملحتاجون وأه��ل ال��ب��ؤس وال��زم��ان��ة وهم
العاجزون عن احليلة واالكتساب.
وذ ّيلت الكتاب بخامتة بعدِّ هذا العهد كوثيقة دولية ملختلف
رشائح املجتمع ،فقد تضمن احلقوق واحلريات الواجب تنفيذها
من قبل الوايل إىل رعيته ويف مقابل ذلك ضمن واجبات الرعية
إىل األمة .وكذلك ذكر بأسامء املراجع واملصادر التي استمدت
تضمن
لتأليف الكتاب وج��اءت الصفحة االخ��رية كفهرس
ّ
حمتوى الكتاب.

ً
صدر حديثا
صدور العدد السادس من
النشرة االحصائية السنوية
لزيارة األربعين

صدر حديث ًا عن مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع
للعتبة احلسينية املقدسة ،العدد السادس من النرشة االحصائية
السنوية لزيارة اربعينية االمام احلسني (عليه السالم) املباركة
لعام (2021م) ،وتضمنت يف طياهتا أعداد الزائرين املحليني
والعرب واالجانب واملواكب املحلية والعربية واألجنبية
وجهود املؤسسات وال�دوائ�ر احلكومية والعتبتني احلسينية
والعباسية املقدستني ومنظامت املجتمع امل��دين ووسائل
االعالم املختلفة ممن سلطت الضوء عىل متغريات اخلدمات
املقدمة بشكل بيانات وجداول إحصائية.
وتأيت هذه النرشة ضمن حرص املركز واستمراره يف دراساته
وتوثيقه لكل ما يتعلق بزيارة األربعني املباركة ،وملا احتوته
الزيارة املباركة يف العام املايض تفردت بتقديم استعراض
خدمي طوعي وعقائدي وف��ك��ري واخ��الق��ي يف منتهى
الفاعلية ،ومل تقترص اثارها عىل رشحية حمددة ،وهذه اجلهود
متثل رافدا مهام ضمن ما حققه املركز من إنجازات متميزة
يف تسجيل ملف (توفري اخلدمة والضيافة يف زيارة األربعني)
يف منظمة اليونسكو العاملية يف كانون األول عام (2019م)،
خالل اجتامعها يف العاصمة الكولومبية (بوغوتا).
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االدب�������������ي�������������ة

في انتظار النور

شعر :كفاح وتوت

رو ُ
�����ي ال������ظ������م������أى ل����رتق����ى
ض ن������ف�
ُأ ّ
َ
����وار ِف����ك�����ْ���������ر ًا
و َم���������ن ال ي�����وق�����د األن������������������� َ
َ
ُ
�����ر ًا
ي����س����ح����ق
و َم����������ن ال
األش���������������واك ُح�������� ّ

َ
ٍ
رساب
�������اش ع�������ىل
و َم�����������ن ي���������رىض امل��������ع�
����ي ال����ظ����م����أى وأش�����������������������دو
ّ
أروض ن�����ف� َ
ٍ
ُ
اب���ت���������������������������الء
��������ض
�������م أن����������� ُه حم�
وأع��������ل� ُ
ْ
ومه���������� ًا
��������اح
َع��������������� َّيل َ اآلن أنْ أج���������ت�
َ
و أنْ َأج��������ري ف�����رات����� ًا ح���ي���ث أم��ض�����������������������ي
ٍ
م���ئ���ذن���ة – َب��ي������������������ّ��������������� � ًا
وأس����م����و  -م���ث���ل
وأزه�������������و -م����ث����ل أش��������ج��������ا ٍر -ك���ري���م����������� ًا
َّ
�����������يل اآلن أنْ أس�����ع�����ى وأع�����������������������دو
َع
ِّ
��������ل َخ� ْ
�����ط� ٍ
�����ب
�����س اهن���������ي يف ك�
ف�����ي�����ا ن������ف� ُ
��راب
َد ِع����������ي ال����دن����ي����ا ف�����ام ف���ي���ه���ا خ����َ��������������������� ٌ
������دي ي��رن�����������������������و
���م امل�������ه�
ِّ
ف� َ
����م�����ن ل����ل����ق����ائ� ِ
َ َ
ِ
ُ
ويل س��ب��ي� ٌ�ل
��������������ود ِ ِ
ف�������ذا ه������دف ال��وج������������������ ُ
ص��������وب ب���������������������������د ٍر
ال�����������روح هت����ف����و
وأنَّ
َ
َ
��الص
����ري ل����ن����ا خ����������������� ٌ
�����م ال�����ك�����ب� ُ
ه������و احل������ل� ُ
�ام
ألنَّ األرض وارث����ه����ا إم������������������������������������������������������� ٌ
ْ
�����������ل يف ب��������زوغ
�����������ج
ف�����ي�����ا م������������والي َع
ِّ
رب اخل������الئ������ق ي������ا م�����������������������الذ ًا
و ي������ا َّ
���ع���������������دٌ
أال
ف����اغ����ف����ر ف����ف����ي ال�����غ�����ف�����ران َس ْ
ْ
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ِ
ب����ال����ن����ف����س ي��ش��ق��������ى
ف�����م�����ن ال ي����رت����ق����ي
َ
ال��������ظ��������الم ي������ك������ون َط�����وق�����ا
ي�����ش�����اغ�����ل����� ُه
ُ
ف�����ه� ْ
����ل م������ا ي�����رجت�����ي يف ال�����ع�����م����� ِر ي��� ْل���ق�������ى؟
ٍ
�������ي�������م ف����ك����ي����ف ُي����س����ق����ى
������راء َي
ب�������ص�������ح�
ُ
ِ
ِ
���وق�������������������ا
�������������وان
ألل�
احل�������ق�������ول ه��������وى وش� ْ
ك��������ام أنّ ال����������ف����������ؤا َد ي�������������ذوب ع���ش���ق���ا
َّ
وأخ��������ن� َ
جي�����������ور َع�
�������ق م�������ا
�����������������يل َ خ���ن���ق���ا
ُ
ُ
أط�������������وف ع�������ىل امل�����������دى وأك�������������ون أن����ق����ى

ف�����أغ�����س�����ل م�������ن رسايب م�������ا ت���ب��� ّق�������������������ى
ُ
����������ق يف ن����ف����وس ال������ن������اس َف�� ْت��������ق�����������ا
وأرت�
وأن�������ث�������ر م������ن ع����ب����ري احل����������قّ ص���دق�������������������ا
َ
ع�����س� ٍ
���رق��������������ا
����ري
ْ
واح�������رق�������ي األدرانَ َح� ْ
اخل�����������ري ل�������ألخ�������رى وأت���ق���������������ى
وك�����������وين
َ
ي����ع����ي����ش رح��������ا َب��������ه و َي���������زي���������دُ ُع���م���ق�����������ا
�����ود ب���ن������������������������������������� ِ
��وره وأرا ُه ُأ ْف���ق�����������ا
جي������ ُ ُ
ل�����ع� ّ
���ب���ق���ا
����يل غ������ان� ٌ
�����م ف���أح�����������������������������������وز َس ْ
ي���ب���ق���ى
ل�������� ُه ع����شْ ����ن����ا ان������ت������ظ������ار ًا س��������وف ْ
������وره�������ا وي����ف����ي� ُ
���ض َو ْدق�������������������ا
س���ي���م���ح���و َج� ْ
ن������������رو ُم ِع���ت���ق�����������ا
����م ال������ده������ور
ُ
ف����� ِم�����ن ظ�����ل� ِ
�������اب ُ
��������اس غ���رق�������ى
أرض��������ن��������ا وال���������ن�
َي��������ب�
ٌ
ُ
����م�����ن�����ا ف���ن���رق�����������ى
�����رب������ن������ا و ُي�����ن�����ع� ُ
ُي������ق� ّ

ُ ُ َ
ُ
َ
ويسمع قلبك صوت الصائمين..
حيدر عاشور

َ
ُ
جب العالية
فنسمو الى الح ِ

خترج
س َيدي ،بحرب القلب أكتب عشقيايت ،ومن أعامق وجداين ُ
كلاميت جمبولة ّ
بكل حروف النور التي تغمر اسمك ،فأسمو
بروحي اىل ُ
َ
أناجيك
احلجب العالية ،كأنني َمح��ام الرضيح
فأذوب يف ُل َ
طفك وأنتيش بعطر ترابك الذي
هبمهامت ملتاعة،
ُ
َي ُلفني يف خد ِر صائم ،واستمع اىل ترضعات الصائمني فيصحو
لون
قلبي هبا و ُي ُ
رنح نجواه عاطفة تسمو اليك ،فأحياك عاشق ًا؛ ُت ّ
ِ
وحي قلبي فكرا بمعرفتك.
بالشوق
َ
رب
س َيدي ،بيقني القلب أن قلبك
يسمع صوت الصائمني ع َ
ُ
الض ِ
ّ
وء ،فنرتوي بالنجوى ،وترفرف يف مآقينا فرحة مناجاتك،
كأن ّ
كل من يف حرضتك يعانقك ،ويعيش يف آفاقه حياة اجلنة،
ونراك وراء ذرات النور ويف الصالة؛ ضيا ًء يطوف معنا حول
جدثك ،يضيف من نورك لنورنا نور ًا.
َ
أهواك رعش ًة يف دمائي تترضع بجز ٍع حتت قبتك..
س َيدي ،أنا
فلم يبق يل من توساليت اال ما أراه وأتأمل ،فقد طواين املدى،

وارتضيت برضا العاشق
واستقر عمري بني أهنر روضتك،
ُ
اوجاع حرييت حني أناجيك،
اخلادم املطيع يف مغانيك .ازيل
َ
روح تكتب عشقياهتا يف مهس الضمري ..هي كلامت ُ
ترش العبري
فوق جروح خلجات روحي التي تاهت يوم ًا يف مهب الريح.
َ
تلطف ع ّ
ْ
يل برؤيا ،بإشارة
غريك أهيا الشفيع؟!
س َيدي ،ال أعرف
كي اذوب يف عاملك ،ال ترتكني وحيد ًا يف رمضان اخلري أهذي
مع تأوياليت وظنوين ،ما دامت الصالة جترين يف رضحيك نحو
ّ
روضني واطوي انكساري ..واجعلني
الطاعة واالخالص،
ك��األرض التي ضمت تربتك ،أترسب من ينابيعها وافيض
وحدي يف مجال ضيائك.
يمر يف مرافئ عمري شهر طاعة وغفران كأمشاط نور
س َيديُّ ،
وسط الدخان ،وأنا فوق مقدسك احلنون صوت بسيط يدق
باب رمحتك وحيد ًا :كن حارس قلبي وافعل يب ما تشاء.
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غرور ال أكثر
ّ
قصة /تبارك علي الهاللي

ِ
ِ
مقربة «وادي السالم» ومع
نت يف
يف
الليلة املاضية عندما ُك ُ
ِ
للمرة األوىل أين ألجدُ رائحة
شعرت
اإلعصار القوي
ُ
وكأين سوف أكون الوجبة القادمة اىل ملك املوت
املوت،
ّ
نت أرا ُه ُحل ًام ُخميف ًا ُجيردين
قت فكرة املوت بعدما ُك ُ
أو صدّ ُ
ُ
وكأهنا ذهبت ُتسابقني
من البقاء،
السكينة هاجرت جسدي ّ
ري سيارتنا وسط القبور و املوتى خيموا
لِ ُتهيئ قرب ًا يل ،تس ُ
ِ
للمرة األوىل
كأهنم أرادوا أن حيتضنوين لكنها
علينا و ّ
أرفض ِعناق أحدُ ،كنت أرى صورهم البهي َة أشباح ًا،

غبطني اخلوف بشدة ،وبدأ أنه ُيريد أن ُيصبح توأم ًا يل
أخو ُته بجحود ،رصخ داخيل عليه ّ
بكل قوته
لكنني
ُ
رفضت ّ
لع ّل ُه يرتكني ..لكن دون جدوى أقنعني بأنه يتيم وأنا أنانية
رصت مثل الذي
الرسي،
أجعله يتشارك معي احلبل
اذا مل
ُ
ُ
ّ
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ِ
ٍ
ميته ومل يتبقَ
قطرة من املاء ،أو أشبه
لديه سوى
يكاد الظمأ ُي ُ
ُ
ٍ
برسالة شفرهتا يف آخ ِر كلمة وأنتهى احلرب عندها! ،أو مثل
ِ
أذرع ِ
حرسة ٍ
باسم
ملك املوت قبل أن يتلفظ
ميت
تالقفته ُ
ُ
ِ

«عيل»!!.
بعض من اآليات كي ُا ِ
ُِ
حل ِ
نت حافظ ًة لِ ٍ
خاط َب
سن حظي ُك ُ
ري ال��ذي ر ّبيته)،
ريب هبا بلهجة طفل خائف (أن��ا الصغ ُ
ُكل يشء كان حويل ُمظل ًام؛ حتى عيناي خانتاين يف تلك

قوي
اللحظات بعد أ ْذ أخربين
طبيب العيون أن نظري ّ
ُ
ألصبح طيارة! ،لكن يف ليلة
جد ًا ومن ا ُملمكن أن يؤهلني
َ
البارحة ما ُكنت أرى شيئ ًا؛ هل هو اختبار اهلل ملدى غرور
اإلنسان؟! ُكنت أتساءل كم من ِع ٍ
نخرج منها يف
ربة البد أن
َ
هذا االختبار العظيم؟!

ُ
“توبُوا إ َلى َّ
اللهِ
ِ

َت ْو َب ًة َّن ُص ً
وحا»

* جعفر الزيدي

ري يف الشارع
مع ُظلمة السامء كان احلل الوحيد جلميع السيارات التي تس ُ
أن تتهافت بتعويذاهتا و ُتنادي اللهم أغثنا ،مل ينفعها يف ذلك احلال ان
كان ضوءها عايل التوهج او بسيط اإلضاءة وال ُجيدي إذا كانت بمليار أو
كانت اال صيح ًة واحد ًة
مليون ،رصخا ُتنا أذكرتني بصيحة السامء و(ما
ْ
ِ
نحن سيئون إىل ِ
الدرجة يا اهلل؟ كي
هذه
تأخذهم)
ُ
رصت أقول هل ُ
تصدّ الغيوم توسلنا وان ال تنزل رمحتك علينا ِ
هبيأة ٍ
غيث كي ُخيلصنا من
ٍ
عجزات من اهلل بقد ِر ا ُملدة
حيتاج البرش اىل ُم
أيقنت أنه
اإلعصار! عندها
ُ
ُ

بني اجللسة واألخرى ملريض غسيل الكىل ،أو ربام مرتني يف األسبوع كي
بعوضة وسط ٍ
ٍ
بتكرب ِه عىل
يرى أنه صغري جد ًا مثل
غابة من األسود ُمقارن ًة ّ
ِ
ربه ،أو ربام ُ
الغبار ا ُملتطاير كان لتطهرينا من الذنوب ،أراد بإجبار أع ُينِنا
التي ُتصارع َ
ِ
بالذنب أن تبكي ،واشتياق اهلل إلينا جعل أفواهنا تتكلم
اهلل
ٍ
الرب بد ً
نقتات عىل حلو ِم بعضنا البعض.
ال من أن
َ
بيشء ُيذكرنا بتسبيح ِّ

ِ
ّأهيا الظا ُمل ُت ْب َ
املامت
قبل
ِ
اللهم َّ
وبقات
كل ا ُمل
يغفر
ُ
ّ
ِ
وأرض ِه ْم
الناس عذر ًا
واستميح
َ
ِ
ُ
احلياة
احلر يف هذي
حيث َ
أنت ُّ
فإذا ُم َّت اسرت ّدوا َد ْينَهم
ِ
سيئات
بدلت عن
َحسنات ُأ ْ
الذنوب ثالثة:
 -1ذنب يغفره اهلل تعاىل بالتوبة واالستغفار هو
ذنب العبد جتاه ربه الغفور الرحيم.
 -2وذنب ال يغفره اهلل تعاىل إال باسرتداد حقوق
ذنب
�رب وهو ُ
العباد ومظاملهم قصاص ًا من ال� ّ
العبد بحقّ الناس.
يغفر برمحته
 -3وذنب أمره إىل اهلل تعاىل ان شا َء ُ
ِ
نفسه
ذنب العبد جتاه
يغفر بعدله ،وهو ُ
وان شا َء ال ُ
ٌ
مضاعف بالذنبني السابقني ضمن ًا.
وهو
وق��د س��أل رس���ول اهلل (ص��ىل اهلل عليه وآل��ه)
َ
املفلس يوم القيامة؟
أتدرون ما
أصحابه:
ُ
فقال مجاعة اهلل ورسوله أعلم ،وقال آخرون:
مفلس الدينار والدرهم يا رسول اهلل؟
فقال (عليه أفضل الصالة والسالم) :املفلس من
ٍ
ٍ
وزكاة
بصالة وصيا ٍم
أ ّمتي من يأيت يوم القيامة
َ
َ
َ
وسفك
وأكل مال هذا
وقذف هذا
شتم
ويأيت قد َ
دم هذا ورضب هذا ف ُيعطى هذا من حسناته،
وه��ذا من حسناته ،فان ُفنيت حسناته قبل أن
يقيض ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه
ثم ُطرح يف النار.
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�������س������ه������دا�ؤن������ا

روح الشهيدِ السعيدِ
إلى ِ
( حسين عماد سالم العبادي)

ل ال يوصف
(حسين المهندس) ..مقات ٌ
حيدر عا�شور

ُ
ُ
االسم المميز
تخرس األنا ،هو السيرة الخف ّي ُة لشهيد ال يوصف ،إنه
ُ
الذات ،إذ
ِ
صوت
أنه
الذي حفظته سواتر الصد وسوح القتال في معارك التحرير والتطهير ،أينما يكون
الظالم مخيفا كان يأتي مثل الضوء يزيل عتمة الخوف عن المجاهدين وينير الطريق
ليكملوا مشاوير االستشهاد بعد نزع روح الدواعش من أجسادها ..كان مثل النجم
العلي كقائد للجهد الهندسي إلحدى
يراقب غربان (داعش) من مكانهِ
ُ
الزاخر
ّ
تشكيالت لواء علي األكبر القتالي ،ليف ّكك كل محاوالت الموت بهدوء دون دم.
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مل ُتوقفه االنفجارات ،وال رصاص القناصني ،وعىل وجهه اللطيف
ٍ
غضب وزهر ..يف
فرح رشس ،معرق ًا بألف أمل ،وصدره ابيض من
حلظات املواجهة والقتال يرى نفسه القربان الوحيد؛ وهو الشعور
األشدُّ سعادة يف اإلقبال عىل االستشهاد واملناداة عىل رشائها بدمه..
ويف نقطة البدء لتفكيك عبوات املوت املطلق املزروعة يف طرق
املجاهدين ،تكون حياة عنده صفرا ال تعني له شيئا  ،واألخرة
كانت تأخذ كل خياله وخميلته ،ف ُيبدع يف قلب املوت حياة ..كل
يشء فيه قلب وذاكرة ،وقلبه كان قلب الذاكرة ،وتوأمها الوحيد
الشهادة النابضة فيه فكل دقة من دقات القلب كانت تنطق باسم
اهلل تعاىل واإلم��ام احلسني عليه السالم ،يشعر هبام خيرتقان كل
حاسة يف جسده بل ينغرسان يف عمق الدماغ فتظهر عىل مالحمه
السعادة التي ال يعرف رسها إال اهلل .وغريمها احلياة املرتفة التي
تالحقه منذ أن غادر وظيفته كمهندس نفط يف رشكات نفط
البرصة ،وهو مفعم بأمل لقاء حمبوبه األزيل اهلل يف علياء سامئه.
فايقظه نذير اجلهاد؛ كام ُيوقظه نذير الوقت بدقات ساعة ،مل
ّ
يفكر بمجده القادم كمهندس يتحدث سبع لغات ،ورجل ثري

يعيش حياة مجيلة وهادئة ،يمتلك رشكة سياحية؛ مل يفكر يف كل
هذا الرتف احليايت وهو يستجيب لنداء املرجعية الدينية العليا يف
الدفاع الكفائي املقدس ،وكأنه حياول النفاذ إىل اجلانب األبدي من
احلياة ،وهو يف قمة الرفاهية والرخاء ،لتخليد استشهاده ،ويصبح
تسمو بروحه يف النفوس ..وخياطب
رسالة وموعظة وحكمة
َ
بدمه كل الذين يتنعمون اآلن بنرص دم��اء احلشد الزاكيات:
 مالح دم الشهداء ،مالح كان انتصارهم ،مالح غزر ّيف وأنا
أحيي فتوى رج��ل ال يشبه رج��ال ع��رصه ..أطيعوا تكونوا
ّ
أح��رار ًا كاملالئكة التي تنتظر دخ��ول اجلنة من أوس��ع أبواهبا.
إهنا اذن دهشة اكتشاف اإلنسان معرفة نفسه ،ويقني التعرف إىل
انه أطاع والة أمره ففاز يف اجلنة .ما جعله هبذا اليقني املحض
امتالكه اسم سيد الشهداء وسيد شباب اجلنة ،وهو نقطة ضوء
وعالمة سعادة أن يقرتن اسمه باسم من عشقه وسار عىل ُخطاه.
(حسني) املهندس ،االسم هو أول إشارة عشق وعقيدة ،لوجوده
يف سوح الدفاع الكفائي ..هذا االسم وتأويالته وتداعيات،
يضمها .فاالسم كان يعني له
ومرادفاته إزاء املعاين العظيمة التي ّ
املسافة االفرتاضية ما بني احلياة ا ُملهلة واحلياة احلقيقية التي تنتظره،

مسافة تاريخ دموي مضطرب ،وحارض ملغوم بأحياء هلعني
وموهومني بمدن تصنع الوحوش البرشية ملص دماء اإلنسانية..
رأى روحه مرتبطة باسمه املوثق عىل صفحات التاريخ بالنحيب
العتيق الذي يتجدد صداه يف كل ظلم يظهره اإلنسان ألخيه
اإلنسان .حزم تلك الروح احلسينية اإلنسانية العظيمة ،تاركا
خلفه زوجته وأطفاله وبرصته وتنومته ،ليلتحق قائدا للجهد
اهلنديس يف صفوف جماهدي احلشد الشعبي ،نظرا ملا أظهره من
كفاءة عالية يف تفكيك العبوات الناسفة وإبطال الرباميل املفخخة،
وإنقاذ حياة اآلالف من األبرياء ..فاحلسينيون أمثاله ال يتكررون
وال ينقرض نوعهم ،رغم ضوضاء العامل املريع ضد كل من ينتمي
لإلمام احلسني (عليه السالم) ..رجال ال يعرفون املستحيل.
لذا كان ال أحد يستطيع أن يوقف توقه إلزالة كل ما هو مميت،
يلوح هادئ ًا يف العيون وابتسامة مالك يف الوجه ،ال
يذهب إليه ّ
أحد يكرس ذكاءه وبراعته يف هندسة تفكيك أجهزة املوت ،فقد
عالج ّ
وفكك أكثر من ( )1679عبوة ،وهو يقاتل ويتنقل مثل
فراشة الصباح بني أخوته املجاهدين ونرس حاد البرص لكل ما
هو داعيش تكفريي ،لقد كان النرس الذي ال يوصف بقوته يف
الصحراء الغربية التي ّ
وكرت هبا غربان السود ،ودمرت األرض
واحلرث واإلنسان ،ونزفت جباه الرشفاء من األهايل بغري جراح،
وبال حول بني (داعش) وخونة البالد ،وأيتام عهد الذبح الصدامي
الذي ورث من أول نقطة دم من رؤوس شهداء طف كربالء.
مع كل هذا األمل من وحشية سلفية ونواصب(داعش) ،مل ينس
أمانيه الكبرية باالستشهاد ،ومل يتوقف عند ارض فيها عبوات
املوت ،بل يزيح عنها املوت بفرح وهو يتنقل من ارض أخرى..
وقد شهدت له بكل فخر أرايض حمافظة صالح الدين بكل
مدهنا وأقضيتها ونواحيها ومزارعها وأراضيها والقرى املحيطة
هبا ،كان نرسها العايل الذي مل هيبط إال للقضاء عىل َف َرائسه.
مل خيش املوت يوم ًا ولو لوقت قصري فام كان خيشاه هو أن يعرب
حفر املوت املجاهدون قبل ان يعربها هو بنفسه ،فال راحة له
ويستقر اذا ما كانت املعركة حامية الوطيس ..فيدٌ
حتى يستكني،
ّ
يمهد الطريق هبا للمقاتلني عرب ما يفككه من
يقاتل هبا وأخرى ّ
عبوات وكامئن .وما جرى يف معركة حترير حمافظة دياىل كان كمن
سيمسك املوت بيده يف أي حلظة ..كان يعلم إن هذه املعركة هي
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كان اسمه يعني
له المسافة
االفتراضية بين
المهلة
الحياة ُ
والحياة الحقيقية
التي تنتظره
هناية املطاف فاتصل هاتفي ًا يف أوج القتال بمن حيبّ ،يودعهم
�رص عىل مسك الشهادة بقوة ليمهر
بلغته الشفيفة ،وه��و ي� ّ
اسمه اجلديد عليها ،وتكون ملن حيب رفعة رأس ال نظري هلا..
ي��ا ل��غ��ن��ى روح����ه ،ع��ن��دم��ا ت��ب��رص يف هل��ي��ب امل����وت موهتا
فتقبل عليه مبتسمة ك��أهن��ا ت���رى م��ا ال ي���راه اآلخ����رون.
توقف عنده الزمن وس��ار شاخم ًا
ها هنا يف ساعة األج��لّ ،
يلوح ب��ذات اليد :عهد ع� ّ
يل أن افتح طريقا للمجاهدين.
منشد ًا بنربة الواثق من نفسه ما ينبغي عليه فعله يف حمفل
موت (داعش) وطردته من ارض الربتقال والرمال(دياىل)..
رغم اليقني والشهود بأن املهندس(حسني عامد سامل احلجاج
ٌ
مقاتل ال يوصف ..وأن انتصار احلشد الشعبي يف حترير
العبادي)
منطقة املقدادية يف حمافظة دياىل كان باسمه بال منازع ،فاجلميع
يرصخون بصوت واحد (حسني املهندس) صانع االنتصار ،إال
أن تنبؤاته كانت يف حمل ِها عند فجر يوم اجلمعة املصادف / 23
ينم مواص ً
ال
2015 / 1م املوافق  3ربيع اآلخر 1436ه� وهو مل ْ
عمله يف تقدم القطعات ّ
ليفكك الغام ًا وعبوات مل يشهد مثلها
كي يمهد الطريق لدخول املدينة ..يف هذه اللحظة الفجرية
وعند انفالق الضوء س ّلم نفسه املطمئنة يف قمة حلظات البطولة
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يضحي من اجل أن ينترص احلق،
والرشف ،كان البد له من أن ّ
والب��د من ان ُيستشهد ليكون جرسا شاخما ألبطال العقيدة
وامل��ذه��ب .ان ي��ردم بدمه الطاهر أح��الم التكفرييني السود
وهي حتمل ضغينتها عىل ارض اإلمام احلسني (عليه السالم).
شع نور جثامنه الطاهر يعانق السامء ورف��ع بأهازيج والئية
حسينية ،كم غفري وض��وء هبيج طغا عىل كل مرئيات احلياة
عرس مل تشهد املدينة
حني استقبلته البرصة عن بكرة أبيها؛
ٌ
يطهر القلوب
ومسقط رأسه–التنومة -مشهد عرس ساموي ّ
من قسوهتا ،لرتحل مع روح��ه اىل ارض الشهادة كربالء..
كانت جنازته روح��� ًا تطوف رضي��ح سيد عشقه األب��دي
اإلم��ام احلسني وأخيه البطل اهل��امم أيب الفضل العباس..
وقد أشعلت مدينة كربالء املقدسة فوانيس احل��زن ومحلت
ه�ودج َ
ّ
وبأكف الترضعات متيش حدباء
األ َل�����م بالدموع،
ج��س��ده اىل رضي��ح أم���ريه الغالب ع��ىل ك��ل غ��ال��ب ع��يل بن
مستقر اجل��س��د وس��ك��ون ال��ن��ف��س..
أيب ط��ال��ب ..ح��ي��ث
ّ
فجثامنه(حسني احلجاج) كان درس ًا موجع ًا لكل من عرفه ،فقد
رسم بدمه أمال لشباب املرجعية الدينية العليا ،وصورة مرشقة
حلكومة اإلمام احلسني(عليه السالم) القادمة بظهور القائد املنتظر.

الوطن والمقدسات
ف���������������������وق ال�������������ش�������������ع�������������ارات
ح��ي��در ع��اش��ور

بدأ حديثه معي :ان الكتابة مثل ترصحيات
السياسيني فهي ليست دائ���ام ص��ادق��ة،
والكذب ملح السيايس ،وال نستطيع ان
نتهم من جيهل القراءة وما وراءه��ا انه ال
يعرف قيمة الوطن ،فالوطن واملقدسات
فوق الكلامت والتعبري .وال حيتاج املرء
لذكاء خ��ارق او غري ع��ادي ،لكي يدرك
ان املرجعية الدينية يف خطبها وبياناهتا
تبحث عن منافذ اإلصالح من جهة وصد
اإلرهاب عن املنطقة من جهة أخرى .وهذه
أعظم قوة إيامنية يفوز هبا اإلنسان وهو
ملتزم بقضيته الرشعية والوطنية فاملرجعية
طريق آخريت والعراق قضيتي...
قلت له ،صحيح قد تكون الكتابة جمرد ذر للرماد يف العيون
ولفت نظر لقضية او لفك حالة الصمت املطبق لفضح سياسيي
املرحلة ،ولكن دائام كانت هناك بارقة أمل تتوهج من منرب مجعة
اإلمام احلسني(عليه السالم) تنادي العامل اإلنساين عىل الوقوف
وقفة موحدة إليقاف وتقهقر اإلرهاب املحمل باملوت والرعب
واجلريمة،الن اإلره��اب وتطوراته بات اهلم اليومي لإلنسان
العراقي عىل وجه اخلصوص والعريب والعاملي ،وكل من عانى
أهواله وويالته باستثناء جتار احلروب واملوت وصناع اإلرهاب
الذين انكشفوا باجلملة بعد التحالف القوى للقضاء عىل عناد
(الدواعش ) يف تشويه االسالم وإيقاف الطامعني باألرايض
العراقية وحتجيم اخلائفني من سفينة النجاة احلسينية التي تقودها
املرجعية الدينية برشف كبري.
قال :من املؤكد اهنم يدركون ان تصارعهم مع العراقيني رصاع
بال هدف وبال قضية ،خاصة وان العامل كله بات يعرف ان العراق
بمرجعيته الرشيدة خطوط من نار ضد العناد التكفريي ومهجية
االرهاب املسموم.
قلت :اللعبة انكشفت ومصنع احلكومات االرهابية توجهت اليه

االنظار بال خوف امام هذا الكم اهلائل من عجائب االرهاب.
قال :ال يملك احد ان يدعي التنبؤ او التوقع ما يمكن ان يطرأ
عىل العراق خالل هذه الفرتة قصرية او طويلة فاألحداث التي
تعاقبت ملواجهة االرهاب واملواقع التي تبدلت والتحالفات التي
عقدت واألطراف التي تداخلت اسقطت كل النظريات التي
يعتمدها السياسيون واملحللون كام الغت دور العقل واملنطق
وتركت الباب مفتوحا امام كل االحتامالت والتوقعات.
قلت :العراق اليوم بأحواله السياسية واالقتصادية وبظروفه
املذهلة واملحرية بات يستعىص عىل جهابذة اإلرهاب يف العامل،الن
جتربة العراقيني القاسية علمتهم ان يتخلوا عن نعمة التفاؤل
بإمكانية احللول السياسية وان يتشبثوا ببارقة االمل املتوهج الذي
تطلقه املرجعية الدينية لإلرشاد والتوجيه واإلصالح والتحذير
من عواقب احلياة،ونأمل ونرجو ان تستمر بعطائها الروحي
ويستثمر تعاليمها وتوجيهاهتا من قبل الصاحلني من السياسيني
بالبالد.
الن املرجعية الدينية رسمت وبنت حلياة الناس عالقات يف حدود
ومفاهيم تنسجم مع اإلرادة الربانية ،واضعة منهاجا مقوما
وصاحلا ضمن أنظمة وقوانني إلهناء االرهاب وحربه امللعونة.
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م������������ق������������االت

ع�����������������لى
ضفاف النصر..

لك أن تقر عينا بنرصك ،فصاحب األمر غري هامل لرعايتك
وأنت املخالف هلواك املطيع ألمر موالك..
ولك أن تفخر بأبنائِك ،فقد أحاطوا بخيام العراق ومل يتخذوا
من الليل مجال..
مهسوا بأذن األرض أن قري عينا ،واشهدي أن هذه الرصخة
كانت لك ،وملن حلوا فيك أئمة هداة ،وقادة ومحاة..
كان العراق قاب قوسني أو أدنى من نقع خيل أعوجية تبتغي
طحن صدره ..وكانت كربالء ُتنعت بكلامت النصب واحلقد
األموي الذي يريد هبا فتكا..
لكن نور اهلل -الذي يأبى اال أن يتمه -كان يلوح عىل أعتاب
بابك يف ذلك الزقاق ..محلته أكف املنتظرين عىل أجنحة
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حسين فرحان

براق الشوق إىل منرب اجلمعة عند سفينة النجاة ،ل ُيتىل بأحرف
الفتوى« :إن من يضحي منكم..»...
عندها التقى اجلمعان ..فجمع انضوى حتت راي��ة أموية
سوداء توسطتها شهادة كاذبة بالنبوة ليس فيها من اإلقرار
يشء سوى رسمها..
ومجع انضوى حتت راية حسينية نطقت أحرف احلسني فيها:
«فإن هنزم فهزامون قدما..»...
دارت رحى احلرب ،وانقضت ثالث من سنوات التضحية
والفداء لشعب يستحق أن حييا بكرامة ال يدنسها شذاذ
اآلفاق ..انقضت ثالث سنوات من اإلباء واإلقدام لرجال
محلوا السالح مع العقيدة ،حيث خلت أع��وام قبلها من

اجتامع السالح مع العقيدة عىل السواتر...
كانت الفتوى املؤيدة بتأييد اهلل املباركة بدعاء صاحب األمر
تظلل بسحاب الطمأنينة عىل من ترشف بتلبيتها..
كانت االبتسامة ترسم حتى عىل شفاه الشهداء ..وكم من
شهيد مات ضاحكا مستبرشا!..
أي رس عجيب هذا الذي منح اجلهاد الكفائي تلك النورانية..
وأي يقني بالفوز هذا الذي جعل الشهداء يبتسمون؟!
حسابات أهل احلسابات قالت :عرش سنني متواليات ستأكلها
هذه احلرب ..وأكدوا أهنا بال مالمح ..وتقارير االستخبارات
مخنت أرقاما ال ترس سوى األعداء..
مرجعنا يستغيث بفاطمة التي يعرفها ..فاطمة التي جيهل
اآلخرون رس اهلل املستودع فيها..
مرجعنا ..تزف له بشارات الفتح يوما بعد ي��وم ..فيزداد
ابتهاال..

مرجعنا ..يرى التسديد والتأييد يف هذه املعركة فال ينقطع عن
شكر األبطال بكلامت ُ
تقرأ يف مجعات سنوات احلرب تردد
صداها جدران الصحن احلسيني مشفوعة بتهليل الزائرين
وتكبرياهتم وصلواهتم املحمدية..
مرجعنا املفدى يشكر املقاتلني ..ويشكر الداعمني ..ويشكر
كل من يستحق الشكر ملا قدم يف هذه امللحمة ..ال يبخس
الناس حقهم يف شكر اجلميل والثناء عىل التضحيات..
انقضت سنوات احلرب وتزينت املدن بصور عامئم الشهادة
وصور الشبان الذين برهنوا أن العراق بخري ،وأن األمهات
سيلدن مثلهم ،يرفدن هبم احلياة لبناء هذا الوطن اجلريح
ويرفدن هبم املواكب احلسينية امتثاال للوالء ،واجلبهات
امتثاال لنداء العقيدة وحب االنتامء..
بالعشق احلسيني وبفتوى مرجعيتنا العليا ودم��اء الشهداء
السعداء مشى العراق آمنا عىل ضفاف النرص..
47

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar We e kly

ل�سنة  2022م

م����������زارات����������ن����������ا

ّ
مجلة «األحرار» في ضيافة األنوار العلوية..

سياحة روحية لمرقد «ابن الجن ّية»
الس ّيد عون بن علي (عليهما السالم)
األحرار :فالح حسن  -تصوير :محمد الخفاجي

استكامالً للسلسلة التوثيقية املهمة التي جتريا «جملة األحرار االسبوعية»
وعرب باب «مزاراتنا املرشفة» الذي يصدر عنها واملهتم بتسليط الضوء
عىل األرضحة واملزارات املرشفة يف املحافظات العراقية ،ظللنا نقتفي
آثار الطيبني األخيار من آل النبوة يف حمافظة احللة ،فكانت حم ّطتنا
اجلديدة عند مزار الس ّيد عون بن عيل (عليهام السالم) لتسليط الضوء
عىل موضع قربه الرشيف واسمه ونسبه ومنزلته فض ً
ال عن حمطات من
حياته واستشهاده ومراحل اإلعامر التي شهدها املزار الرشيف.

ّ
السيد علي كاظم حمد العوادي
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وللحديث أكثر عن صاحب هذا املزار الرشيف ،التقينا
األمني اخلاص الس ّيد عيل كاظم محد العوادي الذي استقبلنا
بحفاوة كبرية وفتح لنا قلبه املفعم بحب العرتة الطاهرة،
ليزودنا هبذه املعلومات اهلامة عن سيدنا عون (رضوان اهلل
ّ
تعاىل عليه) حيث قال:
ُيعدُّ هذا الرضيح من االرضحة املقدسة الذي يتوافد اليه
الناس من ّ
كل حدب وصوب لغرض الزيارة وطلب الشفاء
وقضاء حوائجهم باذن اهلل (سبحانه وتعاىل).

املرشف
صاحب املزار ّ

هو عون بن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن عمرو
العىل (هاشم) بن عبد مناف اىل آخر النسب الرشيف،
ويكنّى بابن اجلنية ،وهو لقب قديم ال أحد يعرف أسباب
إطالقه وتكنيته به.

أما أ ّمه ،فهي اسامء بنت عميس بن معد بن احلارث بن تيم
بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة اخلثعمية،
وهي من املهاجرات األوائل أسلمت قبل دخول رسول
اهلل (صل اهلل عليه وآله) دار االرقم ،وحسب ما ذكرت
تزوجها بعد استشهاد زوجها
الروايات أن اخلليفة األول ّ
جعفر بن أيب طالب (عليه السالم) وولدت منه حممد بن
تزوجها أمري
أيب بكر املدفون يف مرص ،ومن ثم بعد وفاته ّ
املؤمنني عيل (عليه السالم) ،ويروي ابن عبد ربه يف احد
كتبه أن أمري املؤمنني (عليه السالم) فتزوجها وأنجبت له
ثالثة اوالد وهم حييى املعروف ب� (معني) ومن ثم عون
وعبد اهلل (رضوان اهلل تعاىل عليه).
أما بالنسبة لوفاته ،فلم نعثر عىل تاريخ لوفاة السيد عون يف
مجيع املصادر التارخيية اال انه مات يف حياة أبيه أمري املؤمنني
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(عليه أفضل الصالة والسالم).

مرقده الطاهر وكراماته املباركة

يقع مرقد الس ّيد عون يف صدر الزرفية سابق ًا وهو رافد من
هنر الفرات يتفرع اىل الدغارة والسنية وهو معروف بالكتب
القديمة ،اما حالي ًا يسمى الطليعة جنوب حمافظة بابل وقريب
من ناحية القادسية وهذا الشط يبعد عن املرقد املطهر مسافة
من ( 1,5اىل  2كيلومرت) ،و ُذكر عدة مرات يف الكتب للداللة
اىل مرقده الطاهر منهم صاحب املعارف الشيخ حرز الدين
(رمحه اهلل) ،وأيض ًا ورد ذكره يف األرشيف العثامين بأن عون ًا
(عليه السالم) مدفون يف هذا املكان».
أما بالنسبة للكرامات والتي حتققت بفضل وبركات صاحب
القرب الرشيف ،فهي عديدة ،وتؤكّد عليها الالفتات التي
يعلقها الناس بعد قضاء حوائجهم وشفاء مرضاهم ،كام أنني
رأيت بأ ّم عيني كرامات حصلت داخل املرقد الرشيف ،من
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بينها شفاء فتاة بعمر ال� ( 11عام ًا) من مرضها املستعيص
بعد أن عجز األطباء عن عالجها ،وكذلك ألشخاص
آخرين شفوا من إصابتهم بمرض الرسطان (محاكم اهلل) بعد
توسلهم بصاحب املرقد الرشيف.
ّ

مراحل بناء املرقد الطاهر

لقد حدثنا املعمرون املجاورون للمرقد الرشيف انه بقى
موطنه معروف ًا بعد اكتشافه لعدة سنني ،حيث قام اهايل املنطقة
ببنائه من الطني والقصب ،وبعد فرتة ُبني باستخدام (طابوق
الطني) ،ويف سنة (1860م) بدأت مظاهر العمران تظهر عىل
املرقد الطاهر من خالل البناء بامدة الطابوق والنورة حيث،
ُبنيت له قبة بارتفاع (12م) وأروقة مسقوفة بجذوع النخيل،
وبقي عىل هذا احلال حتى العام (1968م) حيث قام أحد
خدام املزار الرشيف وهو السيد هادي اجلودة وجمموعة من
اخوته خدام املرقد الرشيف برتميمه.

في س��نة (1860م) بدأت مظاهر
العم��ران تظه��ر عل��ى المرق��د
الطاه��ر م��ن خ��الل البن��اء بمادة
الطاب��وق والن��ورة حي��ثُ ،بني��ت
ل��ه قب��ة بارتف��اع (12م) وأروق��ة
مس��قوفة بجذوع النخيل وبقي
عل��ى ه��ذا الح��ال حت��ى الع��ام
( 1968م)..

وبعد ّ
أن من اهلل (سبحانه وتعاىل) عىل املؤمنني باخلالص من
السلطة اجلائرة ،وأصبح هناك اهتامم ٍ
عال السيام من جهة
املرجعية املباركة (دام ظلها) ،بعمران املراقد الرشيفة ألهل
البيت (عليهم السالم) وذرارهيم ،حصلت املوافقة يف سنة
(2006م) عىل هدم البناء السابق القديم بالكامل وبناء مرقد
جديد برعاية خاصة هندسية ومعامرية تليق بمكانة صاحب
املزار الرشيف ،باإلضافة اىل توسعة وتطوير املزار والقبة
واملئذنتني واألعامل الزخرفية باملرايا للداخل وأعامل األروقة
املعرق ،وتم إكامل بناء املرقد
واستعامل الكايش الكربالئي ّ
بالكامل فيام جتري أعامل حالي ًا لبناء مشاريع ملحقة باملرقد
الرشيف.

ويلفت األمني اخلاص ملزار السيد عون بن عيل (عليهام
السالم) أيض ًا إىل أن االيام التي تزداد فيها زيارة مزار السيد
عون (عليه السالم) وتوافد الناس عليه هي أيام العطل
الرسمية وغريها ،من قبل العوائل العراقية التي تفد إليه
من خمتلف املحافظات العراقية فض ً
ال عن الزائرين العرب
ربكون به.
يترشفون ويت ّ
واألجانب الذين ّ
وختم العوادي حديثه بتقديم الشكر لألمانة العامة للمزارات
الشيعية الرشيفة يف العراق ،إلرشافها عىل بناء وترميم املراقد
الطاهرة وتوسعتها بام خيدم زائرهيا الكرام ،مع تقديم الدعم
املادي واملعنوي املستمر من قبل ديوان الوقف الشيعي
املو ّقر ،والشكر أيض ًا ملجلة (األحرار) جلهودها الطيبة وعمل
املرشفة.
التغطيات الصحفية للتعريف باملزارات الشيعية ّ
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معارف ا�سالمية
����������االت
امل�����������ق�

ّ
شري��عة األه���لة
من فكر العالمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
ً
ّ
ُ
يجمع الهالل على أهلة ،والهالل هو المرحلة األولى من مراحل القمر ،وما دام لم يتم بدرا يقال له
ّ
َ
بان ،فنقول َّ
اشتق الفعل َّ
هل
هل ،أي
الهالل ،ومن هنا جاء تشبيه كل شيء عليه بالهاللي ،ومنه
ُ
َ
الهالل بمعنى ظهر ،والقمر إسم عام يطلق على النجم الكروي الكبير والذي هو مالزم للكرة األرضية
ُ
وال يفارقها ،واستعير اسمه لكرات أخرى له شبه المالزمة بها كما في أقمار كوكب الزحل ،وربما
ً
ُ
كانت لغيرها أيضا أقمار إال أنها لم تكتشف بعد ،ولكن مفردة الهالل والبدر حالتان ،األولى :عندما
ّ ً
ُ ّ
ُ ِّ
يكون منورا ،فإن كانت دائرته مكتملة سميت بالبدر وإال سمي بالهالل ،وهناك أسماء أخرى نحن
ً
ّ
ً
في غنى عنها هنا ،والثانية عندما يكون في المحاق فهي حالة عدم رؤية الجانب المنور منه تماما،
وهذا التغيير في حاالت القمر يتم بحركة القمر حول األرض ،وحركة األرض حول نفسها ،وحركتها
حول الشمس ،وسنأتي على بيان فترة هذه الدورات ،فباألولى تتحقق األشهر الهاللية ،وبالثانية
ً
يتحقق الليل والنهار ،وفي الثالثة تتحقق الفصول األربعة (السنة) ولجميعها معا تأثير في تحقق
ً
األشهر الهاللية أيضا من حيث رؤية القمر وعدم رؤيته ،ومن حيث انعكاس ضوء الشمس على القمر
وعدمه ،ومن حيث رؤية نور القمر وعدمه.
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وال شك َّ
أن للقمر آثار ًا كبرية عىل حياة اإلنسان من جهات عدة
أبرزها مسألة التوقيت ،وقد ُرصد من آثاره ا َملدِّ واجلَ ْز ِرَّ ،
فإن نوره
انحرس كان سبب ًا يف اجلَ ْز ِر،
متى ما أرشق كان سبب ًا يف ا َملدِّ  ،ومتى ما
َ
ومنها َّ
أن نور القمر له تأثري سلبي عىل نفسية املرأة ،اىل غريها من
اآلثار ،وما هيمنا هنا هو بيان مسألة التوقيت ،ومن الرضورة بمكان
ْ
أن نجيب عىل الذين يتساءلون ملاذا ُأنيط التوقيت الشهري يف
اإلسالم بحركة القمر ،واجلواب َّ
أن اإلسالم يعتمد عىل البساطة،
فإن اإلنسان بشكل عام يمكنه ْ
َّ
أن يعرف يف أي يوم هو من أيام
اطلعت عىل القمر وعىل وجه الرسعةْ ،
فإن كان رفيع ًا
الشهر ،فإذا ما
َ
جد ًا وقوسه اىل األعىل (أي َّ
أن ظهر القوس اهلاليل امليضء منه كان
توجه الناظر إليه  )-فهو أول ليلة
اىل اجلهة السفلية اليرسى -حسب ّ
من الشهرْ ،
السفلية اليرسى فهو
وإن كان نصف دائرته من اجلهة ُ
يف الليلة السابعةْ ،
وإن كان بدر ًا (متام ًا)
أي دائرة متكاملة فهو يف الليلة الرابع
عرشْ ،
وإن كان قد امتىل نصفه من اجلهة
العلوية اليمنى فهو يف الليلة الواحدة
والعرشين ،وإذا كان رفيع ًا وقوسه اىل
اجلهة السفلية وظهره اىل األعىل من
اجلانب األيمن فهو يف الليلة الثامنة
والعرشين ،وإذا مل ُير فهو يف املحاق
( ،)30-29وما بني احلاالت األربع
واضح ،فأية طريقة أخرى يمكن ْ
أن
تكون أكثر وضوح ًا من هذه الطريقة،
فاإلنسان يف البادية ،ويف عمق البحار،
ويف ِق َمم اجلبال ،ويف السهول ،يمكنه
معرفة ذلك دون احلاجة اىل املفكرات
والتقاويم والساعة وأ ّية آلة أخرى.
َّ
وإن مسألة رؤية اهلالل كانت سهلة بسيطة ،و ُطرحت لتكون هكذا،
ولكن مع األسف إمهال املهملني وابتعاد املسؤولني عن العلم ّأز ِ
مة
دهتا لتصبح هذه املسألة هاجس كل مؤمن يف بداية شهر
األمور وع ّق ْ
رمضان وشوال وذي احلجة بالدرجة األوىل ،ودخل عىل هذا اخلط
جريوها كام غريها
احلُكّام ،فتعاملوا معها معاملة سياسية ،وباألحرى ّ
يف استخداماهتم السياسية مذهبي ًا واجتامعي ًا ،فمتى توافقت سياسة
دولة مع أخرى أخذت با ِّدعاء ُقضاهتا ،ومتى مل تتفق مع سياستها
استقلت لنفسها بقرار وربام خالفته ،وال ُقضاة مع كل األسف أصبح

بعضهم تتالعب به أهواء السالطني حيث أهنم أ ْم َسوا جزء ًا من
أدوات السلطان وو ّعاظهم ،فيتك ّيف رأهيم مع رأي السلطان بل
السالطني ،و َم ْن خت ّلف عن الركب هوى ومل يسمع له صوت ْ
وإن
كان مع احلق واحلق معه.
وهذه التالعبات متّت عىل حساب َف ْهم القارصين من جهة ،وعىل
استخدامها أداة هدّ امة من قبل األعداء من جهة أخرى ،وهناك فئة
ّ
فلنتخىل عن
عرفت نفسها باإلصالحيني ،فبدرت اىل القول:
أخرى ّ
ونتوجه اىل أظهر الكواكب
القمر الذي يوجب اخلالف واإلختالف
ّ
وأكربها ونستعني به  -كام يف قصة آزر وابراهيم(ع) حيث قال« :فلام
رأى الشمس بازغة قال هذا ريب هذا أكرب» [األنعام ،- ]78 :فاقرتح
اإلصالحي قائالً :فلنجعل التقويم تقوي ًام شمسي ًا ونرجع اىل أيام
الرسول(ص) لنط ِّبق األشهر القمرية آنذاك باألشهر الشمسية لنأخذ
قرارنا بأن صوم شهر يطابق مع شهر
وحتول كل املناسبات من األعياد
كذا ّ
واملعارك وما اىل ذلك اىل التقويم
الشميس ونُنهي هذا اخلالف ،وكأن
اخلالف حدث من الترشيع والتاريخ،
ويف الواقع أن اخلالف حدث عن
جهل اجلَ َهلة من جهة ومن تسييس
السياسيني من جهة أخرى ،ناسي ًا أو
اجلمة التي كانت من
متناسي ًا الفوائد ّ
وراء فلسفة اختيار اهلل سبحانه وتعاىل
هذا التوقيت بالشهر القمري ،سواء
يف صوم شهر رمضان ،أو يف أداء
مناسك احلج ،أو يف األشهر احلرم
للجهاد ،أو يف الدورة الشهرية للمرأة
وما يتبعها من نمو اجلنني ووالدته أو توقيتات أخرى ،ضارب ًا بذلك
عرض احلائط اآليات والروايات ،ولو مل يكن اإلسالم دين حكمة
وفلسفة ألمكن قبول هذا القول ،ولكننا نجد أنه يف توقيتات أخرى
يعتمد عىل دوران األرض حول الشمس كالفرائض اليومية وكثري
من األعامل املرتبطة بالفصول األبعة واألشهر الشمسية وذلك
ألسباب علمية نذكر واحدة منها ،وعىل سبيل املثال ما ورد يف
خواص مطر شهر نيسان (الرشقي ال الغريب) ،وما ورد من األدعية
واستخدامات فقد اكتشفوا حديث ًا إن أكثر النيازك تتحرك يف هذا
الشهر وهلا تأثريات يف صناعة الغيوم املاطرة حاملة اىل األرض مواد
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معدنية حيتاجها اإلنسان يف حياته العملية ،دعنا عن ذلك ولنأت
اىل البساطة يف مسألة التوقيت فإن االعتامد يف الفرائض اليومية
عىل حركة األرض حول الشمس (أعني التقويم الشميس) هو
لسهولة التوصيل اىل مثل هذا التوقيت دون احلاجة اىل الساعة
واىل املنبهات فإن كل إنسان يف أي مكان كان يمكنه معرفة
وقت الفجر ،إذ هو اندالع الضوء من جهة الرشق ايذان ًا بانتهاء
الليل ثم ش�روق الشمس ،ويف منتصف النهار يمكنه إدراك
زوال الشمس عن رأسه من اجتاه الرشق اىل جهة الغرب ،وعند
األصيل كذلك ،فمعرفة غروب الشمس يمكن دركه بكل
سهولة و ُيرس.
ونضيف هنا اىل جانب من فلسفة اعتامد الرشيعة اإلسالمية
يف بعض أحكامها كالصوم مثال عىل األشهر اهلاللية أال وهو
التوازن بني أمرينْ ،
أن تتساوى شعوب العامل يف أداء هذه الفريضة
التي مغزاها القدرة عىل حتمل اجلوع والعطش واإلمساك عام ال
يليق باإلنسان يف فرتة زمنية ختتلف من وقت اىل آخر ويصيب
كل املناطق واألقطار ،فلو َّ
أن الصوم كان معتمد ًا عىل التقويم
الشميس لكان الذي يف غرب الكرة األرضية مثال يصوم دائ ًام
يف الصيف والذي يف رشقها يصوم دائ ًام يف الشتاء هذا من جهة،
ومن جهة أخرى فإن مثل هذا يصنَّف بعدم االعتدال ،واإلنسان
الواحد ال يمكنه ْ
يتذوق طول النهار وقرصه يف األوقات
أن ّ
املختلفة ،فال تتحقق العدالة االجتامعية املنشودة يف ظل مواساة
اجلائعني ،وتوضيح ًا للمقام نشري إىل ّ
أن:
ُ -1قطر القمر يبلغ حوايل  3.480كيلو مرت ًا (أي حوايل مخس
حجم األرض).
 -2ال ُقطر االستوائي لألرض يبلغ حوايل  12.756كيلو مرت ًا،
وال ُقطر ال ُقطبي هلا يبلغ حوايل  12.714كيلو مرت ًا.
ُ -3قطر الشمس يبلغ حوايل  1400000كيلو مرت ًا.
 -4األرض ليست كروية متام ًا بل إن هلا شكال بيضاوي ًا شلجمي ًا
تقريب ًا.
 -5حركة األرض حول الشمس تتم من الغرب اىل الرشق
(خالف عقارب الساعة) ويف مدار أهليلجي وتكون رسعة
حركتها حول الشمس  106000كيلو مرت ًا تقريب ًا ،أي يبلغ طول
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مدار األرض حول الشمس حوايل مسافة  938900000كيلو
مرت ًا يف اليوم الواحد.
 -6يتم دوران األرض حول الشمس يف  365.25يوم ًا تقريب ًا،
ومن هنا يضاف كل أربع سنوات شم�سية يوم ًا واحد ًا عىل أيام
السنة ويكون شباط  29يوم ًا ،وتسمى تلك السنة كبيسة.
 -7تدور األرض حول حمورها من الغرب اىل الرشق مرة واحدة
كل  23ساعة و 56دقيقة و 4.1ثانية ،وعىل أثرها حيدث الليل
والنهار.
 -8تبعد األرض عن الشمس حوايل  149503000كيلو مرت ًا.
 -9تُعد األرض خامس أكرب ُقطر بني الكواكب.
 -10ختتلف رسعة دوران األرض حول حمورها من منطقة
خط االستواء بالنسبة اىل جهة الشامل أو اجلنوب ،فعىل سبيل
املثال رسعتها عىل خط االستواء تبلغ حوايل  1600كيلو مرت ًا يف
الساعة ،بينام رسعتها عىل النقطة الرابعة من خط العرض ()45
درجة شامالً برسعة  1073كيلو مرت ًا تقريب ًا يف الساعة ،وهذا ما
يالحظه املرء إن الوقت ينقيض يف شامل الكرة األرضية أرسع
منه يف وسطه ويعربون عنه بالربكة يف الوسط وعدم الربكة يف
الشامل – راجع الفلسفة الضائعة.
 -11حمور األرض يميل عىل حمورها بزاوية درجتها 23.5
درجة ،وهو السبب يف اختالف الفصول.
 -12يدور القمر حول األرض من الغرب اىل الرشق برسعة
 3700كيلو مرت ًا يف الساعة.
 -13تقدّ ر املسافة ملدار القمر حول األرض بحوايل 384.403
كيلو مرت ًا.
يكمل القمر دورته حول األرض ملرة واحدة يف مدار
ِّ -14
أهليلجي يف ظرف  29يوم ًا و 12ساعة و 44دقيقة و 2.8ثانية.
 -15يدور القمر حول حموره من الغرب اىل الرشق يف املدة التي
يدور فيها حول األرض تقريب ًا ،ولذلك يكون جانب ًا واحد ًا منه
دائ ًام يواجه األرض.
 -16ال يمكن رؤية القمر أكثر  %50منه إال يف بعض األحيان
حيث يصل اىل  %59بفعل أن حجمه أصغر من األرض ،وبسبب
حركته األهليلجية وهو ما يظهر بحالة التطويق.

 -17يكون القمر بدر ًا عندما يكون أبعد اىل الشمس من األرض
ويكون هالالً عندما يكون أقرب اىل الشمس من األرض.
 -18يبعد القمر عن األرض بشكل متوسط  384400كيلو
مرت ًا ،ويف أبعد صوره فهو يف حدود  400000كيلو مرت ًا ،ويف
أقرب صورة فهو يف حدود  360000كليلو مرت ًا.
 -19تنقسم الكرة األرضية اىل  360قس ًام يسمى كل واحد
منها درجة ،وأول من نطق هبا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
(ع) ،وقد أصبحت دارجة يف كل الدوائر ،وعىل أسسها ُبنيت
املسائل الرياضية واهلندسية والفيزيائية والفلكية واجلغرافية،
وهذه بالنسبة اىل الكرة األرضية تسمى خطوط الطول ،ويمكن
وقسموها
مالحظتها يف اخلرائط وهي متتد من الشامل اىل اجلنوبّ ،
اىل قسمني  180نحو الرشق و 180نحو الغرب.
 -20اختار علامء الفلك الغربيون يف القرن  14ه� ( 19م) أن
تكون مدينة غرينتش ( )Greenwichالتي تقع جنوب غريب
إنكلرتا ،والتي فيها مرصد فلكي شهري أسس سنة  1086ه�
يمر من هذه املدينة
(1675م) ،فاعتربوا خط الطول الذي ّ
بخط صفر ،وجعلوا رشقه  180خط ًا ،وغرب ًا  180خط ًا ،ومن
املفروض ْ
يمر بالكعبة ألنه أوفق للقواعد
أن ُيعتمد اخلط الذي ّ
الفلكية ،وكل النصوص الثابتة تؤكد عىل الرؤية دون غريها من
أن املراد بالرؤية ْ
االعتبارات ،ومن املعلوم َّ
أن تكون عرب العني
املجردة ،و ُيستشم من الرشع يف كل موارده عىل السهولة والبساطة
اللتان تتحققان بالرؤية العادية دوت املسلحة بدالً عن البحث عن
اهلالل يف اآلفاق األخرى.
 -21خيتلف الوقت بني كل خط من خطوط الطول أربع دقائق،
وبام أن الكرة األرضية ت�دور من الغرب اىل الرشق فإن املناطق
الواقعة رشق غرينتش تستقبل الشمس قبل املناطق الواقعة غرهبا،
ونظر ًا ألن األرض تدور حول نفسها مرة كل  24ساعة ،فإهنا
تقطع يف الساعة  15خط ًا من خطوط الطول ،أي أن الشمس
ترشق عىل كل مخسة عرش خط ًا يف ساعة واحدة ،وعىل أساسها
حددت أوقات األقطار ،فكل بلد بشكل عام يكون عىل ُبعد مدينة
غرينتش  15خط ًا ،فإهنا تزيد توقيتها ساعة واحدة إذا كان نحو
الرشق منها ،وأما األقطار الواقعة عىل الغرب الغرب فتنقصها
ساعة ،فإذا كانت الساعة يف غرينتش الواحدة فالساعة يف جهة

الرشق عىل ُبعد  15خط ًا تكون الساعة الثانية ،وعىل ُبعد  15خط ًا
غرهبا تكون الساعة الثانية عرش ،وهكذا.
 -22الشهر القمري طوله احلقيقي بمقياس األرض  29يوم ًا و
 12ساعة و  44دقيقة و  2.8ثانية ،أي َّ
أن طول السنة القمرية
يكون  354.367068يوم ًا ،فهي أقرص من السنة الشمسية
ب�  11يوم ًا ،ومن هنا فإن كل ثالث سنوات قمرية تكون السنة
الرابعة  355يوم ًا ،وغالبا ما يتدارك ذلك اليوم يف أيام السنة
ليكون شهرين ثالثني يوم ًا عىل خالف القاعدة ،إذا فاالختالف
بني السنة القمرية والسنة الشمسية عىل كل األحوال ال ينقص
عن عرشة أيام وال تزيد عىل  12يوم ًا ،إذ أن السنة الشمسية مدهتا
احلقيقية  365.242216يوم ًا.
 -23خطوط العرض هي عبارة عن حلقات خطوط ومه ّية حتيط
باألرض من رشقها اىل غرهبا وعددها  180خط ًا ،تسعون شامال
وتسعون جنوب ًا ،و ُيعترب خط االستواء الواقع يف منتصف الكرة
األرضية خط الصفر ،ومدار الرسطان شامالً وكذا مدار اجلدي
جنوب ًا خط  ،23.5ومدار القطب الشاميل شامالً وكذا مدار
القطب اجلنويب جنوب ًا خط  ،66.5ونقطة القطب الشاميل ونقطة
القطب اجلنويب خط  ،90وهلذه اخلطوط أمهية مناخية ،كام أن
خطوط الطول هلا أمهية وقتية.
 -24مراحل القمر حسب اعتبارات الفلكيني القدامى إثنى عرش
ُبرج ًا هي  :احلمل ،الثور ،اجلوزاء ،الرسطان ،األسد ،السنبلة،
امليزان ،العقرب ،القوس ،اجلدي ،الدلو ،احلوت ...وحركة
حصة كل
القمر يف مدار األرض ينقسم عىل هذه املنازل ،فتكون ّ
ُبرج منها  2يوم و 3ساعة و 3دقائق و 40.2333ثانية تقريب ًا.
 -25مراحل الشمس ومنازهلا أيضا إثنى عرش ُبرج ًا ،وأسامؤها
كام يف القمر ،ولكن توقيتها خيتلف حسب دوران األرض حول
الشمس والذي يتم يف  365يوم ًا و 5ساعات و 45دقيقة و20
ثانية ،فيكون لكل ُبرج من األبراج مقدار  30يوم ًا و 10ساعة
و 28دقيقة و  2.416ثانية ،ومن هنا ال يتطابق حتويل السنة
الشمسية كل سنة يف نفس الساعة ،بل خيتلف عنها قليال ،فلذلك
كل  96سنة البد وأن يضاف يوم ًا واحد ًا عىل السنة لتكون سنتني
متتاليتني كبيستني.
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زيارة اإلمام الحسين
اهتم أهل البيت عليهم السالم بزيارة اإلم��ام احلسني (عليه
ّ
ً
ً
ً
خاصا ال جتد له نظريا يف غريه من الشعائر الدينية،
السالم) اهتامما ّ
وقد ّ
جتىل ذلك االهتامم يف مستويات عدّ ة ،منها:
األول :الرتغيب الشديد يف زيارته عليه السالم عن طريق التبشري
ّ
بالثواب العظيم الذي ال يزهد فيه عاقل ،وسنقف عىل نامذج
منه بعد قليل ،عندما نستعرض األحاديث املتع ّلقة بزيارته عليه
السالم يف شهر رمضان املبارك.
الثاين :إبراز شدّ ة الطلب وتأكيده ،وهو ما يعكس شدّ ة املصلحة
املرتتّبة عىل إتيان الزيارة ،ح ّتى ّ
أن بعض األحاديث يظهر منها
رصحت بذلك ،وهو ما
وجوب زيارته عليه السالم ،بل بعضها ّ
ذهب إليه الشيخ املفيد يف (اإلرشاد) ،حيث قال« :وقد جاءت
روايات كثرية يف فضل زيارته عليه السالم ،بل يف وجوهبا ،فروي
عن الصادق جعفر بن حممد عليهام السالم أنّه قال :زيارة احلسني
بن عيل عليه السالم واجبة عىل ّ
يقر للحسني باإلمامة من
كل َمن ّ
اهلل»(.)1
وذهب إىل الوجوب أيض ًا ابن قولويه يف (كامل الزيارات) ،وعقد
له باب ًا حتت عنوانّ :
(إن زيارة احلسني عليه السالم فرض وعهد
الزم له وجلميع األئمة عليهم السالم عىل ّ
كل مؤمن ومؤمنة)،
وأدرج حتته عدد ًا من الروايات ،منها ما أخرجه بسنده إىل حممد
«مروا شيعتنا
بن مسلم ،عن اإلمام الباقر عليه السالم أنّه قالُ :
فإن إتيانه مفرتض عىل ّ
بزيارة قرب احلسني عليه السالمّ ،
كل مؤمن
يقر للحسني عليه السالم باإلمامة من اهلل{»(.)2
ّ
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في شهر رمضان
بقلم/ال�ش ّيد حممد ها�شم املدين

الثالث :احلضور والشمولية؛ إذ ال نجد مناسبة أو شعرية دينية عىل
السنة ّإال وزيارة اإلمام احلسني (عليه السالم) من مفرداهتا،
مدار َّ
ومن سبل حتصيل الثواب املوعود عليها؛ ح ّتى جاء عنهم عليهم
بأهنا خري موضوع ،بمعنى ّأهنا عبادة مطلوبة يف
السالم وص ُفها ّ
كل وقتّ ،
وأن الثواب عليها ثابت كذلك ،وك ّلام زدت فيها زاد
الثواب ،وال يوجد حدّ لذلك ،وقد جاء هذا املعنى رصحي ًا يف
كالم اإلمام الصادق عليه السالم عندما ُسئل عن زيارة اإلمام
احلسني عليه السالم :هل يف ذلك وقت هو أفضل من وقت؟
كل وقت ،ويف ّ
فأجاب عليه السالم« :زوروه يف ّ
كل حنيّ ،
فإن
فمن أكثر منها فقد استكثر من اخلري ،و َمن
زيارته خري موضوعَ ،
َق ّلل ُق ّلل له»  ،ولك أن تتأمل يف هذه املامثلة؛ لتجد كم حتمل من
ٍ
معان ودالالت عميقة وسامية.
أس��س اإلم��ام الصادق (عليه السالم) هذه القاعدة
وبعد أن ّ
وأهنا مندوب
العظيمة يف زيارة اإلمام احلسني (عليه السالم)ّ ،
إليها يف ّ
معينة ّ
كل وقت ،إىل ّ
تتأكد فيها الزيارة
أن هناك أوقات ًا َّ
ويتضاعف فيها الثواب.
[ ]1املفيد ،حممد بن حممد ،اإلرشاد :ج ،2ص.133
[ ]2ابن قولويه ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات :الباب،43
ص.236
يتبع يف العدد القادم

ّ
سر العبادة بضريح اإلمام الحسين
قسم أمري املؤمنني الناس يف أعامهلم العبادية عىل ثالثة أصناف :من
ّ
يعبدون اهلل رغب ًة فتلك عبادة التجار ،ومن يعبدونه –تعاىل -رهب ًة
فتلك عبادة العبيد ،ومن يعبدونه شكر ًا فتلك عبادة األحرار.
جسد اإلمام احلسني(عليه السالم) ،النوع الثالث من العبادة
ّ
بأروع ما يكون ،فقد كانت العالقة مع اهلل –تعاىل -فوق كل يشء
عنده ،لذا نقرأ يف زيارة األربعني« :وبذل مهجته فيك» ،أما نحن
فنقول راجني بأن نعمل يف سبيل اهلل ،بمعنى أننا اخرتنا ألنفسنا
سبي ً
ال نراه يؤدي اىل اهلل –تعاىل -فربام نصيب بذلك ،ولكن ايض ًا
ربام نخطئ يف االختيار ،فيكون هذا السبيل يف مراحل أخرية من

بعض من
أقواله المشهورة
* قال االمام احلسني (عليه السالم) :ذك�ر اهلل ع�ل�ى
ال�ص�ف�اء ي�ن�س�ي ال�ع�ب�د م�راتب مرارة البالء  .بحار
األنوار ،ج ،75ص.127
* قال االمام احلسني (عليه السالم) :ف�ي القرآن علم
كل يشء وعلم القرآن يف األحرف التي يف أوائل السور،
وعلم ال��ح��روف ف��ي الم األل�ف.
* قال االمام احلسني (عليه السالم) :ال��ح��ل��م ك��ظ��م
ال��غ��ي��ظ  ،وم��ل��ك ال�ن�ف�س.
*قال اإلمام احلسني(عليه السالم) :ال�ع�ق�ل ه�و م�ا
ع�ب�د ب�ه ال�رح�م�ن واك�ت�س�ب ب�ه اجلنان.
قال اإلمام احلسني(عليه السالم) :ح�ق�ي�ق�ة ال�ن�ي�ة ه�ي
اإلرادة ال�ب�اعثة للقدرة املنبعثة عن املعرفة .
* قال االمام احلسني (عليه السالم) :ال يكون املؤمن
مؤمن ًا حتى يكون خائف ًا راجي ًا ،وال يكون خائف ًا راجي ًا
حتى يكون ع��ام�� ً
ال ل��م��ا ي��خ��اف وي�رج�و.
* قال األمام احلسني (عليه السالم) :ان صلة الرحم
تزكي األعامل وتنمي األموال وتيرس احلساب وتدفع
البلوى وتزيد يف العمر .البحار ج71
* قال األمام احلسني (عليه السالم)َّ :
إن أوصل الناس
من وصل من قطعه.

في ليالي شهر رمضان

عمرنا يؤدي بنا اىل طلب الشهرة ،واجلاه ،واالمتيازات واملناصب
السياسية ،بل حتى التالعب بمصائر الناس .ونحن يف أيام شهر
رمضان يكون مرقد الطاهر لإلمام احلسني(عليه السالم) خري
جدير باألعامل
مكان ألداء األعامل العبادية ،السيام لياليه ،وهو
ٌ
العبادية طول أيام السنة ،ولعل من هذا نفهم رس التأكيد عىل
زيارة اإلمام احلسني( عليه السالم) يف معظم املناسبات الدينية،
مثل ليلة القدر ،وليلة النصف من شعبان اىل جانب األيام اخلاصة
بذكرى مصابه األليم ،إضافة إىل ليايل اجلمعة طيلة السنة ،كلها
متثل دروسا وعرب ا ملن يريد النجاح يف الدنيا.

قصة من سخاء اإلمام الحسين
بلغ رشف السخاء عند اإلمام احلسني(عليه السالم)
ان سائ ً
ال توهم فأتى اإلمام احلسني يظنه اإلمام احلسن
أخاه )عليهام السالم( ألنه كان قد وعده بمكافأة ،فلم
خييبه ومل يكشف له تومهه واليكم الرواية بتفاصيلها كام
نقلها اخلوارزمي حيث قال :خرج اإلمام احلسن(عليه
السالم) اىل سفر فمر براعي غنم فنزل عنده فألطفه
وب��ات عنده ،فلام اصبح دل��ه عىل الطريق ،فقال له
احلسن(عليه السالم) :اين ماض اىل ضيعتي ثم أعود
اىل املدينة ،ووقت له وقت ًا وقال له :تأتيني به .فلام جاء
الوقت شغل اإلمام احلسن(عليه السالم) بيشء من
أموره عن قدوم املدينة ،فجاء الراعي وكان عبد ًا لرجل
من اهل املدينة ،فصار اىل اإلمام احلسني(عليه السالم)
وهو يظنه اإلمام احلسن(عليه السالم) فقال :انا العبد
الذي بت عندي ليلة كذا ووعدتني ان أصري اليك يف
هذا الوقت ،وأراه عالمات عرف اإلمام احلسني(عليه
السالم) انه اإلمام احلسني(عليه السالم)  ،فقال اإلمام
احلسني(عليه السالم) له :ملن أنت يا غالم؟
فقال :لفالن .كم غنمك؟
قال :ثالثمئة.
فارسل(عليه السالم) اىل الرجل فرغبه حتى باعه الغنم،
والعبد أعتقه ووهب له الغنم مكافأة ملا صنع مع اخيه
احلسن(عليه السالم) وقال(عليه السالم)( :ان الذي
بات عندك أخي وقد كافأتك بفعلك معه).
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�اح����ة االحرار

يف االنتظار

مائدة الغياب

اهلي َكفى يب ِع ّز ًا َانْ َا ُكونَ َل َك َع ْبد ًاَ ،و َكفى يب َف ْخر ًا َانْ َت ُكونَ يل
اج َع ْلني َكام ُ ِ
حت ُّب .
َر ّب ًاَ ،ان َ
ْت َكام ُا ِح ُّبَ ..ف ْ

حيدر ال�شالمي

أمر
بني أدغ��ال األفكار وظالمات التحريفّ ،
بقنديل أذكاري ،وأنا أرتل حزن الغياب بأحلان
السامء ،أتغنى باسمك ،أش��دو به حرف ًا حرف ًا
عىل سلم احلقيقة املتعالية ،يا له من عزف منفرد
التقاسيم ،متقد املالمح ،حجازي املقام ،كويف
اخلط ،كربالئي اهلوى.
نفخت يف انتظارك من روح��ي ،فقال يل :كن،
فكنت منتظرك.
أحق ًا فيك يشتبهون؟! عنك يتساءلون؟! بك
يتخاصمون؟! وعليك ال يتفقون؟!
بئست الفكرة إن مل تكن دليلها ،وإليك سبيلها.
حجزت مقعدي عىل رأس مائدة الغياب ،كأحد
للسمر يف ليلة عيدك .سأسهر عىل غري
املدعوين
َ
عاديت متهجد ًا يف حمراب مولدك ،لعلك تشعر يب
فتمن عيل بلحظة فرج أو فرح ..ال فرق.
أنا ومجيع منتظريك ال يساورنا القلق وال ينتابنا
األرق ،لكن ثلة من اليائسني بالبائسني حتاول
انتزاعنا من الطمأنينة واليقني ،وإلقاءنا يف بئر
الشك واالرتياب.
حق لك أن تغيب -كام الشمس -عن منكري
حقيقتك ،وجاحدي نعمتك .أما أنا ومجيع من
معي ..فال ن��راك غبت ي��وم� ًا ،وال دعيت فلم
حت��رض ،لكن العيون تعشو ،والقلوب تقسو،
والبدر يغشاه الصبح.
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جزاء �ضوم �ضهر رم�ضان
وي عن اإلمام احلسني
ذكر صاحب االختصاص ،الشيخ املفيد ما ُر َ
(عليه السالم) عن النبي (صىل اهلل عليه وآله)« :ما من مؤمن يصوم
يوما من شهر رمضان حاسب ًا «حمتسب ًا» ّإال أوجب اهلل تعاىل له سبع
يتقرب إىل
خصالّ :أول اخلصلة :يذوب احلرام من جسده ،وال ّثاينّ :
الصوم
رمحة اهلل ،وال ّثالث :يك ّفر خطيئته أال تعلم أنّ الكفارات يف ّ
والرابع :يون عليه سكرات املوت ،واخلامس :أمنه اهلل من
يك ّفرّ ،
والسابع:
والسادس :براءة من ال ّنارّ ،
اجلوع والعطش يوم القيامةّ ،
طيبات اجل ّنة».
أطعمه اهلل من ّ

يف �شـهـر الرحمـة
تذكر عـنـد الت�شـوق
لعائلتك عـوائـل
�شحـت برجــالـها
لتوفر لك االأمـــان.

أهيم بو�ضفه
ا ُ

ٍ
ُ
ييم
أصف «أبا الفضل»
قال يل أحدهم مادح ًا بأين
بطريقة جتعل ُه ُ
ِبه ،لكن لو يعلم كيف ذلك مؤمل؟..
تنشب
رح عميقُ ،ك َل يوم
لقد أحتلتني تفاصيل عاشوراء بِ ُج ٍ
ُ

العباس عند
ورصاخ ُمتقطع ،حتى يقف
وسط رأيس
ً
حروب ُ
ُ
ِ
جوف غليان مشاعري،
قلمي ينتظر أن أمد ل ُه «هنر الفرات» من
فيسحرين ارتداؤه إىل درعه احلريب ..وكيف يضع الراية عىل ِ
كتفه.

حيتاج تعويذات أمهات العامل بأكمله كي ُيصان من احلسد ومن
ُ
غبطة الشمس والقمر ألنه ُ
أمجل منهام ،وفرسه را ٍم بنفسه إىل

ِ
األرض كي ُتيمم صهوهتا لِتصبح طاهرة قبل أن حتمل عباسها ،
أما جنون العشق فقاد احلاممة لِتُم ّثل دور مكسورة اجلناحني حتى
حتتضنها ِ
يداه وتسقط البعض من ريشاهتا لتُزين ُخوذت ُه..
ُ
تتسابق الفراشات خارج ًة من رشانقها لِتُخيط ل ُه ثوب ًا خو ًفا من

كيف عادت خارطة العراق بي�ضاء؟
ما عادت خارطة العراق بيضاء إال بدمائكم
الزكية ،هكذا رصح ممثل املرجعية الدينية العليا
سامحة السيد الصايف (دام عزه) خالل حفل
تكريم جرحى فتوى الدفاع الكفائي الذي
نظمته العتبة العباسية املقدسة ،خماطب ًا الشهداء
األحياء من جرحى فتوى الدفاع الكفائي  ..يف
حفل تكريمهم األول ..وأضاف سامحته..
«أنتم صنعتم تارخي ًا ملن يريد أن يقرأ ..وقراءة
ال��ت��اري��خ ليست ب��ال��رورة أن تشهدوهم
اليوم ..فمهام امتد بنا الزمن األحفاد سيقرؤون
تارخيكم ونحن جيب أن نقر بأننا مهام فعلنا فلن
نجازيكم ..مهام فعلنا».

أن تسبقها احلور يف الفردوس األعىل ،طول ُه ُيشرب بِعل ِو أصوات
ِ
بعده حتكي بقايا الرومان بعظمة أبنيتها و
احلجيج ،و هل من
أسوارها؟ و كان هو السور العظيم ِخلد ِر زينب (عليها السالم).
• تبارك عيل اهلاليل
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