كن حرا
عبد غيرك ،وقد جعلك اهلل حرا»
«ال تكن ُ
قول أمير المؤمنين (عليه السالم)  -المصدر :ميزان الحكمة -
محمد الريشهري  -ج  – ١الصفحة 285
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ناعي السيّدة الزهراء (عليها السالم)
الخطيب الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي (رحمه الله)
مزار الشيخ علي الشافيني في مدينة الحلة..
حين يكون الوالء الصادق عص ّيا ً على الطمس والخراب
خلود اإلمام الحسين
وس ّر نهضته في تحريك األمة

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام  :مجلة االحرار

ALAHRAR MAGAZINE

عا�صور�ء ثورة �إ�صالح
نحن والمجتمعات التي س�� ��بقتنا والتي ستأتي من بعدنا ،نستذكر
يوم عاش�� ��وراء بكل تفاصيله وحيثياته وش�� ��خوصه ،ونحييه كأنه
وق�� ��ع للتو ،فالنتائج الت�� ��ي تحصلنا عليها أن عاش�� ��وراء ليس ثورة
حصلت في زمان ما ،ومكان ما ،ومع ش�� ��خوص محددة وحس�� ��ب،
إنما هي واقع�� ��ة متجددة وعناصرها ثابت�� ��ة ال تتعلق بالزمان ،وال
بالمكان ،وال بالشخوص على أهمية تلك الشخوص وعظمتها ..أنه
ثورة على مس�� ��توى عال من األهمية ،فهي تفسر لنا الصراع القديم
الجدي�� ��د بين بني البش�� ��ر  -بين من يحمل مبادئ الس�� ��ماء وقيمها
ويجس�� ��دها في ش�� ��خصه ،ويدعو محبيه إليه�� ��ا ،وبين من يريد أن
يطمس تلك المبادئ ويزيلها من الوجود بأقواله وأفعاله.
النهر المتدفق من القيم والمبادئ والثورة اإلصالحية
عاشوراء ذاك ٌ
الت�� ��ي يمثل قائدها امتدادا حقيقي�� ��ا للنهج المحمدي األصيل الذي
اس�� ��تله من كتاب مجيد منزل من ل�� ��دن رب كريم ،فال يمكن ان
يتسلله الخطأ.
من هنا ومع امتالكنا ثور ًة عمالق ًة كالطف ،وقائدا فذا كاإلمام
الحس�� ��ين (عليه الس�� ��الم) ،وثرو ًة مادي� � � ًة من نفط وغ�� ��از وزراعة
وغيرها ..إال ان الظواهر الفتاكة من تخلف وفس�� ��اد متعدد األلوان
وش�� ��يوع سرقة المال العام والتناحر واالنس�� ��داد السياسي ،وانتشار
الرش�� ��وة والكذب بين العامة كل ذلك يحصل ويش�� ��يع أكثر عقب
س�� ��نة 2003م ،وفي ظ�� ��ل الحري�� ��ة المزعومة بات الكثيرون اس�� ��رى
للتخلف وللفس�� ��اد في ميادين شتى ،ال لشيء سوى ان سبب الخيبة
يأتي نتيجَة عدم فهمنا لطبيعة الثورة الحسينية..
وقد يكون بعضنا ال يملك سوى الدعاء  -وهو ليس بالقليل -فاإلمام
علي السجاد (عليه الس�� ��الم) جعل من تدرعه بالدعاء وسيلة إلشعار
الناس والمجتمع أن العمل السياسي ليس هو وحده الكفيل بتشكيل
النخبة المغيرة القادرة على قيادة المش�� ��روع االسالمي المغيب من
قبل الس�� ��لطات الظالمة وخاصة في زمن ارتجاج المقاييس واهتزاز
الثوابت لدى القاعدة الجماهيرية الش�� ��عبية التي يعول عليها تنفيذ
عملية التغيير المطلوبة.
بقلم :حسين النعمة

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
البريد االلكترونيa h r a r .w e e k l y .i q @ g m a i l .c o m :

هاتف المجلة 07435000170
وات ساب 07435004404
اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر
رئيس التحرير
حسين النعمة
مدير التحرير
علي الشاهر
هيأة التحرير
حيدر عاشور
حيدر السالمي

المراسلون
قاسم عبد الهادي
حسنين الزكروطي
أحمد الوراق  -فالح حسن
نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي
ياس خضير الجبوري

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد اإللكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
وحدة المصورين
المشاركون في هذا العدد
حسين فرحان ـ محمد الموسوي
إيناس الموسوي

السيد الصافي يشدد على ضرورة نشر
المجالس الحسينية

حال به بضعة الرسول يوم عاشوراء؟!
ايُّ
ٍ
ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة
الشيخ عبد المهدي الكربالئي يذكر ان
االمام الحسين (عليه السالم) َعبرة وعِ برة
خالل مراسيم استبدال راية اإلمام الحسين
(عليه السالم) ،ويدعو الى تهيئة القلوب
والنفوس للعَ برة ثم ردفها بالعِ برة ،منوها
عن حال السيدة فاطمة الزهراء (عليها
ال��س��الم) حينما تنظر ال��ى جسد ولدها
الحسين مقطعا اربا اربا ورأسه مرفوع على
ّ
يسوقهن االع��داء من
القنا وبناته سبايا
بلد الى بلد ..ليستذكر قول الشاعر الحلي
وهو يصف ِّ
رض صدر اإلمام الحسين (عليه
السالم) بقوله:
َ
حسيْ ن على الثرى
(حيْ ث ْال َ
خيل العدى طحنت ضلوعه)
مبينا «ان الشاعر لم يقل كسرت ضلوعه؛
بل ُطحنت وه��ي إش��ارة ال��ى ع��دد المرات
التي َّ
رض بها ص��در االم��ام (عليه السالم)
ف��أن��ا ال أستطيع ان أص���ف ح���ال فاطمة
الزهراء (عليها السالم) حينما ترى بناتها
المخدرات وه��ن يتراكضن من خيمة الى
خيمة ثم يسوقهن األعداء سبايا من بلد
الى بلد والسجاد (عليه السالم) قد ادمته
القيود».
جملة االحرار اال�سبوعية
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السيد أمحد الصايف اثناء استبدال
شدد ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة ّ
العباس (عليه السالم) عىل رضورة نرش املجالس احلسينية
راية أيب الفضل ّ
يف كل االرج��اء منوها أن «اإلم��ام احلسني (عليه السالم) ما زال ُمع ِّل ًام
وم ِ
ومل ِه ًام وقائد ًا».
رشد ًا ُ
ُ
احلسينية بمقدار ما استطعتم،
املجالس
«أيا اإلخوة ف ْلتنترشوا
َ
وقال سامحته ّ
ّ
الر ّضع ،فباألمس
واحرصوا عىل أن حيرض األطفال يف هذه املجالس ح ّتى ُ
ٍ
ترقب فينا ّ ً
رأينا أبطا ً
إال وال ذ ّمة ،الذين
ال وقفوا أمام أعتى
عصابة جمرمة ،ال ُ
ٌ
القلوب عىل
سيد الشهداء ،أولئك لبِسوا
ر ّدوها هم
َ
أبطال تر ّبوا يف جمالس ّ
الدروع ،وكانت مجيع املعادالت تراهن عىل ّ
أن املسألة ستبقى إىل ()30
املرجعي ُة كلم ًة..
ولكن شيبة النجف (أبقاها اهلل) قالت ،وإذ قالت
سنة،
ّ
ّ
ّلبى هؤالء الفتية األبطال ،وأوقعوا يف هؤالء هزيمة نكراء لن ينسوها هم
وأسيادهم».

هيأة الصحة في العتبة الحسينية
توفر صاالت عمليات متنقلة
رصح رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي يف العتبة احلسينية املقدسة
الدكتور ستار الساعدي أن «هذه السنة لن نكتفي باملفارز الطبية املتنقلة
بل سيكون هناك صاالت عمليات متنقلة».
وسيشهد موسم االحزان استنفار ًا كبري ًا للطواقم الطبية يف العتبة احلسينية
بحسب ما أكده الساعدي الذي اضاف« :أن ( )100طبيب هو عدد
الكوادر من املالكات الطبية املتخصصة يف منطقة داخل احلرم احلسيني و
( )400متطوع مساند تم هتيئتهم للخدمة احلسينية».
واشار الساعدي اىل ضم اطباء اختصاص للمفارز داخل احلرم احلسيني.

الشيخ الكربالئي يدعو الى االبتعاد

افتتاح خمسة مشاريع
في العتبة العباسية

عن التناحر والتفرقة والمحافظة
على المال العام

دعا ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي إىل
االبتعاد عن التناحر والتفرقة واحلفاظ عىل املال العام ،خالل مراسيم استبدال
راية العزاء يف احلرم احلسيني الرشيف.
وقال سامحة الشيخ الكربالئي ،إن «اإلمام احلسني (عليه السالم) يريد م ّنا
مجيع ًا أن نتحمل املسؤولية يف املحافظة عىل الثورة احلسينية وإصالح أنفسنا
وعوائلنا».
واضاف« :أن اإلمام احلسني (عليه السالم) يريد م ّنا أن نبتعد عن التفرقة
والتحارب من أجل املصالح الدنيوية» ،مؤكدا «إن إحياء عاشوراء احلقيقي
َ
البعض االخ��ر بالتهم الباطلة
والصادق أن نبتعد عن ان يقذف بعضنا
والسباب والشتم ،والتحارب من اجل املصالح الدنيوية».
وذكر سامحته أن «برضورة ان تبتعد عشائرنا الكريمة عن التنازع الذي يسفك
الدماء» ،منوها عن دور العشائر فيام قدمته من دماء زكية حفظت وصانت
العراق بأن حافظوا عىل دمائكم ووحدتكم ومتاسككم بالتمسك بكتاب اهلل
تعاىل والعيش بمحبة ووئام».
ودعا سامحته اىل مواجهة الغزو الثقايف ،كام اشار اىل «أن كربالء تريد م ّنا
حتقيق فريضة هي إحياء االمر باملعروف والنهي عن املنكر مشددا عىل رضورة
احلفاظ عىل الوحدة والعيش بسالم ووئام».

الشرعي للعتبة الع ّباسية
المتو ّلي
ّ
ال��م��ق��دس��ة س��م��اح��ة ال��س��ي��د أح��م��د
الصافي يفتتح خمسة مشاريع جديدة
داخ��ل العتبة المقدسة أول��ه��ا إع��ادة
تأهيل وتطوير ب��وّ اب��ة اإلم���ام الحسن
(ع��ل��ي��ه ال���س���الم) ،ث��م م��ش��روع تقوية
وتوسيع وإكساء بوّ ابة القبلة لمرقد
أبي الفضل الع ّباس (عليه السالم) من
ّ
المطلة على صحنه الطاهر،
الجهة
بعدهما مشروع إع��ادة تأهيل وتطوير
بوّ ابة اإلمام علي الهادي(عليه السالم)،
ثم مشروع سرداب اإلمام الجواد (عليه
السالم) واخرها مشروع تثبيت كتيب َت ْين
الخارجي للغرف
قرآن ّي َت ْين على الجدار
ّ
ي مدخل
الخدم ّية الواقعة على جان َب ْ
حرم مرقد أبي الفضل (عليه السالم).

كوني نموذجا ً حسنا ً
بمشاركة أك��ث��ر م��ن ( )1000طالبة،
العتبة العباسية المقدسة ُت ُ
قيم
فعّ ً
الية تكريم الطالبات المرتديات
َ
الجامعي.
ل الحرم
العباءة داخ َ
ّ
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ل�سنة  2022م

ص���دى الجمعة

ٌ
الجمعة المبارك
وقفات عندَ خطاب منبر ُ
بقلم :طالب عباس الظاهر

منذ تأشري املرجعية الدينية العليا ممثلة بآية اهلل العظمى
السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله) عرب ممثليه يف
كربالء املقدسة عىل رضورة تقديم املصالح العليا للبالد
والعباد ،وترك املصالح الضيقة سواء أكانت شخصية أو
حزبية أو فئوية وغريها ،إال ّ
أن الذي حصل ماذا؟ حصل
االستمرار عىل هنج التكالب عىل السلطة مما دفع األمور
إىل الزوايا احلرجة وعىل أية حال وصلت أخري ًا ملثل هذا
االنسداد السيايس كام عربت عنه املرجعية العليا.
وبالتايل فإن التداعيات اخلطرية مما نشهدها ماهي يف احلقيقة
سوى بداية إن مل تتم معاجلة الوضع بروح وطنية ،واالبتعاد
عن الرصاع والتنافر والتباعد ،ففي خطبة سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي يف  2014/ 7 /11تطرق فيها إىل
جزء من املعاجلة ملثل هذه الظروف قائ ً
ال:
«يف الظروف الصعبة واحلساسة التي يعيشها العراقيون
مجيع ًا وهم يواجهون االرهابيني الغرباء؛ فان أهم ما متس
احلاجة اليه هو وحدة الصف ،ونبذ الفرقة واالختالف».
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م
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ليس مه ًام مسببات هذه الظروف الصعبة ...املهم هي
الظروف الصعبة ذاهتا وإن اختلفت املسميات ..واملعاجلة
هلا هي األهم كام عرب سامحته عرب وحدة الصف ونبذ الفرقة
واالختالف ،وهل هنالك مطلب أهم من هذين املطلبني
من أجل عدم خروج األمور إىل ما ال ُحيمد عقباه وسط هذا
اجلو املشحون بالرصاعات؟
ثم يضيف سامحته بالقول:
«ومن هنا طاملا طلبنا من السياسيني والذين يظهرون يف
وسائل االعالم ان يكفوا عن املواقف اخلطابية املتشددة،
واملهاترات االعالمية التي ال تزيد الوضع اال تعقيد ًا
وارباك ًا ..ولكن مع األسف الشديد نجد ان البعض ال يزال
يامرس ذلك ،وحتى وصل األمر اىل بعض املواطنني ،فنسمع
منهم احيان ًا نامذج مؤسفة من الكالم الطائفي او العنرصي
او نجد ذلك يف مواقع التواصل االجتامعي ،وهذا ال يليق
بالعراقيني بكل تأكيد.
اننا مجيع ًا ابناء شعب واحد ،وقدرنا ان يعيش بعضنا مع

،،

طالما طلبنا من السياسيين والذين يظهرون في وسائل االعالم ان
يكفوا عن المواقف الخطابية المتشددة ،والمهاترات االعالمية التي
ال تزيد الوضع اال تعقيداً وارباكاً.

،،

بعض؛ فالبد من العمل عىل شدّ أوارص املحبة واأللفة
بيننا ،وترك كل ما يؤدي اىل مزيد من التشنج واالختالف
بني مكونات هذا الشعب العريق» .
اعاله ما جاء باألمر األول أما يف األمر الثاين من نفس
اخلطبة واستكامال لنفس املطلب فقد قال سامحته فيه بام
ييل:
«ان التحديات واملخاطر الكبرية احلالية واملستقبلية التي
حتدق بالعراق ،والتي هتدد السلم االهيل ،ووحدة النسيج
االجتامعي للشعب العراقي ،وتنذر بواقع مقسم ومتناحر
لعراق املستقبل ،تتطلب وقفة شجاعة وجريئة ووطنية
صادقة من الكتل السياسية والقادة السياسيني ،تتجاوز
فيها البحث عن املصالح الضيقة الشخصية والفئوية
والطائفية والقومية ،واستغالل هذه الظروف لتحقيق
مكاسب سياسية او مناطقية او االرصار عىل بعض
املطالب التي ُتع ِّقد الوضع السيايس ،ومتنع من حل االزمة
الراهنة ..لرتتقي هذه الكتل والقادة اىل مواقف تتجاوز

(األن��ا) بأي عنوان ك��ان ،لتعرب عن التضحية وااليثار
والغرية عىل مصالح هذا البلد وشعبه املهدد بالتمزق
والتناحر».
أما سامحة السيد امحد الصايف فقد جاء يف خطبته الثانية يف
 2011 /9/2حول تأزم األمور بني الفرقاء السياسيني
وهو يقول بام ييل :
األمر الثاين :
اذا مل حتصل جسور الثقة بني الفرقاء السياسيني فان كل
املحاوالت ستكون حماوالت ميتة ،انتم تعلمون يف بعض
احلاالت العملية السياسية تكون بني جتاذبات والذي
يدفع الثمن البلد واملواطن وهذه التجاذبات ليس هلا خط
امحر  ..مثال ً التجاذبات السياسية جتعل البعض ال يتأثر
مثال ً بأرواح الناس يف التفجريات ويتأثر فقط عىل عنوان
االستنكار  ..الشك ان هذا غري ٍ
كاف ..او التجاذبات
السياسية تؤثر عىل اخلدمات  ..البد من وج��ود خط
امحر يف التجاذبات واملقصود باخلط االمحر يعني ان هذا
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،،

اذا لم تحصل جسور الثقة بين الفرقاء السياسيين فان كل المحاوالت
ستكون محاوالت ميتة ،انتم تعلمون في بعض الحاالت العملية
السياسية تكون بين تجاذبات والذي يدفع الثمن البلد والمواطن

قوي
غري مسموح ان نتساهل فيه ،فاجلانب االمني اذا َ
اعتقد ان كل اجلهات السياسية ستقوى  ..نعم قد تكون
هناك بعض اجلهات مريضة وتستفيد من املشاكل التي
حتدث!.
وض��ع اخل��دم��ات قطع ًا اذا لبينا حاجة امل��واط��ن من
اخلدمات الرضورية جتعل الفرقاء السياسيني يف موقف
اقوى ..ألن ثمن التجاذبات السياسية يدفع ثمنها البلد
 ..فيصبح هناك كلمة تصدر من سيايس مفيدة لكنه ال
يواءم الطرف املقابل جتد هذه الفكرة تقرب وال نعرف
السبب! فكرة من ذاك الطرف تنفع البلد بردود الفعل
تقرب ! وبقي املواطن والبلد يف حالة من املراوحة وال
نعرف حقيقة األمر أين تكون ..
مسألة الثقة مسألة حقيقة حتتاج اىل جرأة واىل خطوة
حقيقية ومصارحة باملشاكل التي جعلت هناك ازمة ثقة..
كم مرة تكلمنا هبذا الكالم ؟! حقيقة ال يصغي االخوة!

،،

او يصغي لكن ال يسمع ! أو يسمع لكنه يتغافل!.
كيف ببلد فيه من املشاكل ما شاء اهلل وفيه من التحديات
ما شاء اهلل ؟! البد من مسألة الثقة ان تزرع بني االخوة
زرع ًا حقيقي ًا وان ال تكون أرض ًا قاحلة وانام ارض حقيقية
خصبة صاحلة ل��زرع الثقة وان يتقدم احدهم لآلخر
بخطوات ويتنازل وبالنتيجة البلد ينجو فالتحديات
املستقبلية كبرية..
هذه املسألة اخواين مهمة ونبقى نتكلم هبا والثقة حتتاج
اىل خطوات حقيقية وعملية ..ال بالترصحيات فقط
فهناك بعض االفواه ال تريد اخلري للبلد تراها دائ ًام تتكلم
يف اذن هذا يشء وتتكلم يف اذن هذا يشء وجتعل االخوة
يتصارعون فيام بينهم وهناك من يضحك ملء شدقيه!!
اما تعب السياسيني من سوء الظن فيام بينهم؟! البد
من مدّ جسور الثقة فيام بينهم فالشعب العراقي يستحق
التضحية وان ُحت َّل هذه املشاكل.

متابعة  :محمد حمزة

�ل���������ص����ع����ائ����ر �حل�������ص���ي���ن��� ّي���ة
بجر
السؤال :يف يوم العارش من حمرم احل��رام تقوم بعض النسوة ّ
شعورهن فهل جيوز ذلك وهل جتب عليهن الكفارة؟
اجلواب :جيوز وال كفارة عليهن.
السؤال :هل جيوز للفتاة أو املرأة املتزوجة أن تذهب إىل املسجد حلضور
صالة اجلامعة وسامع املحارضات الدينية وجمالس العزاء احلسيني إذا مل
يرض األب أو الزوج بذلك ،أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها
أم ال جيوز؟
اجلواب :أما املتزوجة فال جيوز هلا اخلروج من بيتها إال بإذن زوجها
وأما غري املتزوجة فإن كان خروجها موجب ًا لتأذي أبيها شفقة عليها
من بعض املخاطر مل جيز هلا اخلروج أيضا.
السؤال :هل حيرم الرياء يف املستحبات؟ وهل الرياء يف خصوص
حمرم أو ال؟
املشاركة يف جمالس اإلمام احلسني (عليه السالم) ّ
اجلواب :الرياء حرام يف مطلق موارده ،نعم قد يكون هناك دا ٍع إىل
ّاطالع اآلخرين عىل ممارسة العمل ويكون هذا الداعي غاية قربية
فحينئذ يكون خارج ًا عن الرياء والسمعة إ ّما موضوع ًا أو حك ًام.
السؤال :ما املراد بالتلذذ أو التُهيج عند االستامع لقارئة العزاء ؟ وإذا
هتيج بعض دون بعض فكيف يكون احلكم؟
اجلواب :املراد بالتلذذ والتهيج ما يكون جنسي ًا ،والعربة يف اإلسامع بام
مهيج ًا للنوع ،ويف االستامع بام إذا كان موجب ًا لتلذذ
إذا كان الصوت ِّ
املستمع بشخصه.

السؤال :هل جيب قطع التعزية (العزاء/املوكب) واملبادرة إىل صالة
الظهر (مث ًال) عندما حيني الوقت؟ أو إمتام مراسم التعزية؟ وأهيام أوىل؟
اجلواب :األوىل أداء الصالة يف أول وقتها ،ومن املهم جد ًا تنظيم
مراسم العزاء بنحو ال يزاحم ذلك.
السؤال :ما حكم استعامل الطبل والبوق ونحومها من اآلالت يف
مواكب العزاء؟
اجل��واب :ال مانع من استخدامها يف مواكب العزاء ونحوها عىل
الطريقة املتعارفة مع كوهنا من اآلالت املشرتكة وليست من آالت
اللهو املحرم.
السؤال :ما حكم فتح األماكن التجارية يف أ ّيام تاسوعاء وعاشوراء
أيب األحرار (سالم اهلل عليه)؟
اجلواب :إذا عدّ نوع ًا من عدم املباالة بام جرى عىل أهل البيت (ع) يف
هذين اليومني احلزينني فال بدّ من تركه.
السؤال :هناك بعض األقراص احلسينية (الليزرية) يظهر فيها بعض
الشباب من دون ارت��داء القميص فهل جيوز للنساء مشاهدة تلك
األقراص؟
اجلواب :ال جيوز للمرأة النظر إىل ما ال يتعارف النظر إليه من بدن
الرجل مثل الصدر والبطن ونحومها عىل األحوط.

آللئ قرآنية
أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

الوفاء بالعهد ()2
َ
بان للقارئ والسامع َّ
أن اإلمام احلسني (عليه السالم) يف خطبته
جليشه وجليش احلر بن يزيد الرياحي استظهر هلم العهد الذي
قطعوه له وذكرهم بحديث رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
الذي يوجب الوقوف بوجه احلاكم الظامل لردعه عن ظلمه ألنه
ٌ
ناكث لعهد اهلل تعاىل ,وكذا قومه الذين حللوا احلرام وحرموا
احلاللَّ ,
وذكرهم بانه حفيد الرسول الكريم (صىل اهلل عليه
وآله) بقوله« :فأنا احلسني بن عيل وابن فاطمة بنت رسول اهلل»
ليعيد عليهم مقارعة جده للطغاة السابقني ,وخيتم حديثه َّ
بأن
الذي ينكث العهد فهو ينكثه عىل نفسه.
وينقل الشيخ الصدوق بسند صحيح عن اإلمام السجاد (عليه
السالم) يف أمهية الوفاء بالعهد« :قال :قلت لع ّ
يل بن احلسني
(عليه السالم) :أخربين بجميع رشائع الدين ،قال :قول احلق،
واحلكم بالعدل ،والوفاء بالعهد»..
ويف رشح هذا احلديث نقل الشيخ قاسم حممد العام ّ
يل« :يف هذا

احلديث ثالث مجل قصار َحوت ما فيه قوام اإلنسانية وصالح
املجتمعات ،وقطعت كل طرق الفساد ،فام أقرصها يف ألفاظها
وما أثقلها يف معانيها! حيث يصعب عىل العامل التقي احلليم،
من غري من عصمه اهلل ،االلتزام هبا إال بشق األنفس والسداد
والتوفيق من اهلل»..
السجستاينّ،
َّأما ناقض العهد (اخلائن ,الغادر) فقد ذكر سليامن ّ
بسنده عن عبد اهلل بن دينارَّ ،
أن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)
قالَّ :
لواء يوم القيامة فيقال :هذه غدرة
«إن الغادر ُي ْن َص ْب له ٌ
فالن ابن فالن».
ويف رشح هذا احلديث نقل العظيم آباديَّ :
«أن الغادر أي اخلائن
ريا له
إلنسان عاهده أو أمنهُ ,ي ْن َصب له لواء أي علم خلفه تشه ً
بالغدر وتفضيحا عىل رؤوس األشهاد ,فيقال :أي ينادى عليه
ٍ
يومئذ هذه غدرة (فالن بن فالن) أي هذه اهليئة احلاصلة له
جمازاة غدرته.

العالقة بين الثقلين
العالقة بني العرتة الطاهرة والقرآن الكريم عالقة متينة ووطيدة,
ني فضله ويويص به ،لذا دعا
فكل منهام يرشد األمة إىل اآلخر ويب ّ
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) اىل التمسك هبام (كتاب اهلل وعرتته
أهل بيته (صلوات اهلل عليهم امجعني)) ،إذن ُيطئ من يظن أنه
متمسك بالكتاب إذا أمهل العرتة ,وكذلك يطئ من يظن أنه
متمسك بالعرتة إذا أمهل الكتاب .ألهنام ال يفرتقان أبد ًا ,فحيث
وجدت نفسك مفرتق ًا عن أحدمها ,فاعلم أنك قد افرتقت عن
اآلخر أيض ًا ،فالنجاة ال تكون إال بالتمسك هبام مع ًا.
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من أسرار السور الكريمات
}إِ َّن َام ُي ِريدُ َّ ُ
اهلل لِ ُي ْذ ِه َب َع ُنك ُم ال ِّر ْج َس َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِهري ًا{ ففي صحيح
مسلم :قالت عائشة خرج النبي (صىل اهلل عليه وآله) ُغداة وعليه مرط مرحل من شعر
أسود فجاء احلسن بن عيل فأدخله ثم جاء احلسني فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها
ثم جاء عيل فأدخله ثم قال« :إنام يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهري ًا» ،إذن هذه اآلية الكريمة التي كان يكررها رسول اهلل عىل باب بيت فاطمة ستة
أشهر عندما خيرج إىل صالة الفجر توضح لنا العناية األزلية التي تعلقت باحلسني (عليه
السالم) وهو مل يبلغ العارشة من العمر ،فاحلسني ال يقصد وال يريد الرجس ,وتتواله
(عليه السالم) عناية العليم القدير الرحيم  -ج ّلت قدرته وعظمته  -فام بالك بإنسان
يتوىل اجلليل تطهريه تطهري ًا ,أترى يبقى عليه يشء من درن الدنيا وأهواء الشيطان؟!.

القلب السليم في القرآن الكريم
ومستلزماته
القلوب السليمة هي القلوب الزاكية ،والرائدة ،ويمكن ذكر
مستلزماهتا من خالل عناوين أوهلا( :أن يكون صاحب القلب
السليم من الصاحلني).
«يربط القرآن الكريم بني االيامن والعمل الصالح الن الكفر
حيبط العمل الصالح» ،ويقول أمري املؤمنني (عليه السالم):
«وأحي قلبك باملوعظة وأمته بالزهادة وقوه «ويقول أيضا» ان
هلل عبادا خيتصهم بالنعم ملنافع العباد فيقرها يف أيديم ما ابذلوها
فاذا منعوها نزعها منهم ثم حوهلا اىل غريهم «وفرس هذا ان من
كثرت نعم اهلل عليه كانت حوائج الناس اليه ،فمن قام هلل بام جيب
فيها عليه عرضها للدوام والبقاء ومن مل يقم فيها بام جيب عرضها
للزوال والفناء ،فقضاء احلوائج ليس جمرد عمل من أعامل اخلري
التي جيوز للناس ان يرتكوه بل هو واجب البد من أدائه».
ولو متعنا يف صالتنا اليومية يالحظ ان املصيل خيتمها بالسالم
قائال« :السالم عليكم وعىل عباد اهلل الصاحلني» ومل يقل وعىل
عباد اهلل املؤمنني او املسلمني ،وه��ذا خري دليل عىل انسانية
االس��الم والرتكيز عىل الصاحلني والعمل الصالح ،وهو ما
يتناغم مع ما جاء من آيات كثرية يف القرآن الكريم ،ففي سورة
االنبياء مثال اشار اىل هذا اربع مرات «وأدخلناه يف رمحتنا انه من
الصاحلني» ويف سورة الروم «فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات

ح - 1/بقلم أ .د .طالب حسن موسى

فهم يف روضة حيربون» ،ويف سورة فصلت «ومن أحسن قوال
ممن دعا اىل اهلل وعمل صاحلا وقال انني من املسلمني» ووصفهم
القرآن الكريم بأهنم خري الربية كام يشري القرآن الكريم يف سورة
املؤمنون ان االنسان اذا جاءه املوت فانه يطلب امهاله ال الن
يصيل او يؤدي العبادات والفرائض وانام امهاله ليتمكن من
عمل االعامل الصاحلات ويقول امري املؤمنني عيل بن ايب طالب
(عليه السالم)« :فباأليامن يستدل العمل الصالح وبالصاحلات
يستدل عىل االيامن» وحتام ان العبد الصالح يكون قلبه مطمئنا
الن السالم يأت من رب العزة اىل صاحب القلب السليم
والذي هو من املصلحني والصاحلني ،وهذا املعنى نستنتجه من
قصة موسى-ع -عندما استغاثه الذي من شيعته عىل الذي من
عدوه «ودخل املدينة عىل حني غفلة من أهلها فوجد فيها رجلني
يقتتالن هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته
عىل الذي من ع��دوه فوكزه موسى فقىض عليه قال هذا من
عمل الشيطان انه عدو مضل مبني» ،ويف اليوم التايل «فاذا الذي
استنرصه باألمس يسترصخه قال له موسى انك لغوي مبني .فلام
اراد ان يبطش بالذي هو عدو هلام قال يا موسى أتريد ان تقتلني
كام قتلت نفسا باألمس ان تريد اال ان تكون جبارا يف االرض
وما تريد ان تكون من املصلحني».
11

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

آللئ قرآنية
حلقات بحثية

دور اإليقاع الصوتي للمدود والحركات
في رسم الصورة القرآنية
ال يتناول هذا البحث –بشكل عام -حتلي ً
ال لرتكيب الكلمة أو
اجلملة ،وال النظر إىل صفة احل��رف وخمرجه وحاله من حيث
التفخيم والرتقيق ،والشدّ ة والرخاوة واجلهر واهلمس واإلطباق
واالنفتاح واالستعالء واالستطالة والتفيش وغري ذلك ،والكالم
هنا ليس حول موسيقى الرتكيب والتي هي ظاهرة أصيلة يف
اللغة العربية ،كام يف سائر اللغات ،بل حول ما للمدود والغنات
واحلركات والسكنات من شأن يف تصوير احلالة النفسية للقارئ
يف أجواء املواقف ،فاملواقف خمتلفة ،والتشكيل الصويت تبع ًا هلا
خمتلف ،واالهتامم بمقادير وأوزان احلركات وامل��دود يساهم
بشكل كبري جد ًا يف رسم الصورة الفنية واجلاملية للفظ القرآين
مما يشبع الصور القرآنية ألوان ًا فوق الصيغة البنائية ،ويعتمد كل
ذلك عىل مهارة القارئ ،كام أن االهتامم باإليقاع الصويت يدعو
إىل التأ ّمل كثري ًا يف اآليات ،والفرتات الزمنية للمدود واحلركات
والغنن عند االلتزام هبا -بشكل دقيق -هلا أبعاد شعورية وحسية
لدى السامع لتالوة آيات القرآن الكريم ،وهلا دور مبارش يف رسم
يتلمس قارئ القرآن الكريم وجود
الصورة
املتخيلة ،وبذلك ّ
َّ
عالقة خفية بني السامت الصوتية واملعاين الدالة عليها« ،ولقد
تبني بعد دراسة القرآن أن له موسيقى خاصة يف الكلامت واجلمل،
وموسيقى ذاتية تنفعل هلا النفوس فتهتز وتطرب»(.)1
ّ
ولعل «فواصل القرآن تعتمد كثري ًا عىل احلركات واملدود والصيغ
دون متاثل احلروف وبذلك ختالف قوايف القصائد»( ،)2وهذا ما
يضيف إيقاع ًا مجي ً
متيز به القرآن املجيد« ،وبسبب الطبيعة اخلاصة
ال َّ
للنص القرآين فإنه تضاف وظيفة أخرى عىل قدر كبري من األمهية
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ح  / 1الباحث :الدكتور أحمد الصفار

تفرد ابن جني فأفرد باب ًا أسامه
وهي الوظيفة اإليقاعية»( ،)3لقد ّ
(يف إمساس األلفاظ أشباه املعاين) ،ويقول« :أ ّما مقابلة األلفاظ
متلئب
بام يشاكل أصواهتا من األحداث فباب عظيم واسع ،وهنج
ّ
(أي :ثابت).
وهنا نتحدث عن اجلانب الصويت يف امل��دود واحلركات ،ففي
ما خيص اللفظ واملعنى ،فمن املعلوم أن األلفاظ وحدها -عىل
تنوع عالقاهتا البنائية -ال تكفي لتصوير املعنى ،ما مل
الرغم من ّ
توضع يف السياق املالئم هلا ،وما للمدود واحلركات من دور يف
املسامهة يف فتح أفق اخليال لتح ّلق يف جو ما يرسمه ذلك اللفظ من
تعبريات ،وصور ليصل بالقارئ إىل استكامل الصورة املراد بياهنا،
«إن معاين تلك األصوات إنام هي معان تركيبية سياقية وليست
احلس اللغوي للمبدع ،وتعمل
معاين إفرادية ،وأهنا مستقرة يف
ّ
عىل توجيه اختياراته الصوتية بطريقة ال شعورية»(.)4
وقد التفت سيبويه إىل العالقة بني األصوات واملعاين التي تدل
عليها األلفاظ مثل :اللهبان والصخدان ،والوهجان ،ألنه حترك
احلر وثؤوره ،فإنام هو بمنزلة الغليان»(.)5
لقد تناول علم األص��وات السمعي ،و «هو أحدث فروع علم
األص��وات عىل اإلط��الق ،وهو ذو جانبني :جانب عضوي أو
فسيولوجي ،وجانب نفيس ،أما اجلانب األول ،فوظيفته النظر يف
الذبذبات الصوتية التي تستقبلها ُأذن السامع ،ويف حركة اجلهاز
السمعي عند استقبال هذه الذبذبات ،وهي مرحلة تقع يف جمال
علم وظائف أعضاء السمع ،وأما اجلانب الثاين ،فريكز جهوده
وو ْقعها عىل أعضاء السمع
عىل البحث يف تأثري هذه الذبذبات َ

الداخلية منها بوجه خاص ،ويف عملية إدراك السامع لألصوات،
وكيفية هذا اإلدراك ،وهذه مرحلة نفسية خالصة ،ميداهنا احلقيقي علم
النفس»(.)6
وتضيف الفواصل الصوتية واملدود صور ًا فنية تضفي عىل اآليات بعد ًا
آخر لدى السامع ،وقد ترتبط األلفاظ بالدالالت يف بعض احلاالت
النفسية كالكلامت التي تعرب عن الغضب أو النفور أو الكره ،كام ترتبط
بحجم األشياء أو أبعادها« ،فقد لوحظ أن الكرسة وما يتفرع عنها من ياء
املدّ ترمز يف كثري من اللغات إىل صغر احلجم أو قرب املسافة ،ففي العربية
مثال نجد أن الياء هي عالمة التصغري ،وأن الكرسة عالمة التأنيث»(،)7
بعضهم يف حتليل النصوص القرآنية ،مستخدمني
وعىل هذا النهج« ،يسري
ُ
مصطلح اجلرس (وهو الصوت الشديد) ،واإليقاع يف احلديث عن
اجلانب الصويت يف املدود واحلركات ،ويف األلفاظ عموم ًا ،وهو يربط
واجلو العام
اإليقاع املوسيقي لأللفاظ باملعنى املراد ،واحلالة النفسية،
ّ
للسياق ،وهذا منهج سليم ،ألن اإليقاع املوسيقي يف القرآن مل يقصد
لذاته ،ملجرد التنغيم ،واإلطراب هبذه النربات الصوتية املنغّ مة ،بل هو
وسيلة لتصوير املعاين الدينية»(ّ ،)8
وكل ا ّلذين يدركون أرسار املوسيقى
يب بجملته يشء يعدل هذا
وفلسفتها
النفسية يرون «أن ليس يف ّ
الفن العر ّ
ّ
التناسب الطبيعي يف ألفاظ القرآن وأصوات حروفه ،وما أحد يستطيع
أن يغتمز يف ذلك حرف ًا واحد ًا ،والقرآن يعلو عىل املوسيقى؛ إنّه مع هذه
اخلاصية العجيبة ليس من املوسيقى»(.)9
ّ
..............................
المصادر:
محمد الطاهر ابن عاشور ،مؤسسة التاريخ
ّ
( )1تفسير ال ّتحرير وال ّتنوير،
العربي1420 ،ه ،ج ،21ص 112
محمد غازي عرابي،
ّ
( )2التفسير الصوفي الفلسفي للقرآن الكريم،
دار البشائر اإلسالم ّية1426 ،ه ،ج ،2ص 164
( )3التحليل البالغي للظاهرة الصوتية في القرآن الكريم ،لؤي علي
خليل ،ج  ،1ص 7
( )4الخصائص ،مصدر سابق ،مقدمة المحقق ،ج ،1ص 17
( )5الكتاب ،سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،دار الجيل ،بيروت،
ج  ،4ص 14
( )6من لسانيات اللغة العربية ،علم األصوات ،محمد جواد النوري ،دار
الكتب العلمية ،ص .45
( )7اللهجات العربية ،بدون مؤلف ،ص 81
( )8وظيفة الصورة الفنية في ال��ق��رآن ،عبد السالم أحمد الراغب،
فصلت للدراسات والترجمة والنشر ،حلب ،2001،ص 393

اإلم������ام ال��ح��س��ي��ن
وال����ق����رآن ال��ك��ري��م
في إثبات أن الحسين (عليه السالم)
مصباح ال��ه��دى وسفينة ال��ن��ج��اة ،ما
مفاده أن من يتخلى عن الحسين يكون
فريسة للضالل وال��ه��الك ،والحسين
الذي يالزم القرآن (المعصوم) في كل
شؤونه وال يفترق عنه أبداً البد أن يكون
ٌ
معصوم أي��ض�اً ،بل جميع الصفات
هو
الكمالية ل��ل��ق��رآن ال��ك��ري��م ه��ي ثابتة
أيضاً لقرينه الذي ال يفارقه ،نعم  ,ذلك
الحسين ال ري��ب فيه ,ه��دى للمتقين,
م��ب��ي��ن ,وت��ب��ي��ان ل��ك��ل ش����يء ,وي��ه��دي
للتي هي أق��وم ,وه��و الفرقان ,وهو
المهيمن على ما بين يديه ,وإذا ذكر
الحسين فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم
ترحمون ,وتربة الحسين شفاء ورحمة
للمؤمنين وال يزيد الظالمين إال خساراً,
ولئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا
بمثل الحسين ال يأتون بمثله ولو كان
بعضهم لبعض ظهيراً ,ويأتي رسول
الله يشتكي لربه أن قومه اتخذوا هذا
الحسين مهجوراً ,وق��ال الذين كفروا
لن نؤمن بالحسين وال بالذين بين يديه,
وهو الحسين العظيم الحكيم المجيد
ذي الذكر ,وللذكر فهل من مذكر ,وقال
الذين كفروا ال تسمعوا للحسين والغوا
فيه لعلكم تغلبون ,فلماذا ال يتدبرون
الحسين أم ع��ل��ى ق��ل��وب أق��ف��ال��ه��ا؟!
فأقرأوا ما تيسر من الحسين.

( )9التفسير األثري الجامع ،محمد هادي معرفة ،مؤسسة التمهيد،
قم1429 ،ه ،ج 2ص .203
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خالل برنامج تكريم الطالبة المثال
سماحة الشيخ الكربالئي :نسعى مع الجامعات
إلى توظيف العلوم الدينية واألكاديمية لخدمة
الفرد والمجتمع
تقرير :احمد الوراق  -تصوير :مرتضى االسدي

وسط حضور كبير من المشاركات في مسابقة الطالبة المثال للسنة الخامسة على
التوالي التي أقامتها شعبة اإلعالم النسوي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة بما
تزيد على ( )3000مشاركة فيها من الجامعات العراقية ،أكد ممثل المرجعية الدينية
العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي على سعي العتبة الحسينية الحثيث
بمعية الجامعات العراقية على توظيف العلوم الدينية واألكاديمية لخدمة الفرد
والمجتمع خالل كلمة لسماحته في حفل تقليد لقب الطالبة المثال.
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وأوضح سامحة الشيخ الكربالئي الغرض الذي يدفعنا اىل
إقامة مثل هذه املسابقة مؤكدا ان الغرض ليس ملجرد إقامة
مسابقة ،بل العتقادنا مجيعا ان بناء االنسان الذي يتمكن ان
يصنع احلياة الناجحة والسعيدة انّام يتوقف عىل ركنني اساسيني
قال عنهام« :أهنام (العلم والرتبية املقرتنة بالعلم) ،والعلم عىل
صنفني (علوم الدين ،والعلوم االكاديمية التخصصية) ،كام
ورد يف االحاديث (العلم اصل كل خري) فهي لدينا موجبة
كلية كام يعلم االخ��وة ان كل خري منبعه العلم ،أما اجلهل
فأصل كل رش».
ونوه سامحته عن كيفية مسامهة العتبة احلسينية بالتعاون مع
اجلامعات يف اشاعة هذه الثقافة واحلصول عىل املراتب التي
تؤهل الطالبة لتكون موفقة يف بناء مستقبل زاهر يف اجلانب
العلمي والرتبوي ،بقوله« :واحدة من االليات التي تصل
اىل حالة القدوة واالسوة الصاحلة يف اجلامعة من خالل آلية
املسابقات ،فهي من االساليب املشوقة للتنبيه عىل بعض
املسائل الثقافية وممارستها ،لذلك كان اهلدف من هذه املسابقة
ان نتعاون مع اجلامعات كي نربز ونظهر صفة الطالبة القدوة

سواء يف املستوى العلمي او يف املجال الرتبوي واالخالقي
وال��ذي نحن االن يف ظل التحديات الثقافية واالخالقية
الكبرية التي هتدد املجتمع ،لذا نحن بأمس احلاجة اليها سواء
من خالل وسائل التواصل االجتامعي او الوسائل االخرى
التي يراد منها مسخ اهلوية الفكرية والثقافية للمجتمع لذلك
جاءت هذه املسابقة من اجل ان نحقق آلية يمكن من خالهلا
ان نصل اىل الطالبة املثال».
واضاف سامحته« :ينبغي أن ّ
توظف الطاقات واالمكانات
لصناعة االنسان ،فعىل كل فرد ان يعرف ما هي طاقاته
وامكاناته وحياول ان يوظفها لتحقيق هذا اهلدف وان يطلب
من اهلل تعاىل ان يعينه يف ذلك ،وبالتايل نحن نأمل ان تكون
الطالبة املثال يف مجيع مراحل حياهتا( ،الدراسية والعملية)
الطالبة املثال ،كذلك لكي تتخرج ويكون لديا عمل البد ان
تكون مثالية يف عملها لتستطيع ان ّ
توظف نتائج هذه الدراسة
فيه ،فيام بعد وبعد التخرج املطلوب منكم ان ختدموا املجتمع،
فكلام كان االنسان اكثر نفع ًا وعطا ًء وخري ًا اىل املجتمع كلام
احب اىل اهلل».
كان ّ
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مواصلة األعمال إلنجاز مشروع
المجمع الثقافي واإلعالمي
تقرير :قاسم عبد الهادي  -تصوير :مرتضى ناصر

ضمن سلسلة مشاريعها الخدمية واالستثمارية تواصل الكوادر العاملة في قسم
المشاريع الهندسية التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة العمل
بمشروع المجمع الثقافي واالعالمي في محافظة كربالء المقدسة وتحديداً في
منطقة الجمعية إلنجازه اسوة بالمشاريع االخرى ،والذي يبعد عن الصحن الحسيني
الشريف بما يقارب ال� ( )2000متر ،ويتكون المشروع من طابق ارضي فضال عن اربعة
طوابق اخرى كل منها ذات مواصفات خاصة ،وان العمل فيه مقسم الى مرحلتين
االولى خاصة ببناء الهيكل ،والثانية بأعمال البناء االخرى.
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طوابق بمواصفات متنوعة
ويف هذا السياق حتدث املهندس املقيم سجاد املعامر من قسم
املشاريع اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة قائال :بارشت
كوادر القسم بإنشاء مرشوع املجمع الثقايف واالعالمي يف
منطقة اجلمعية يف كربالء وعىل مساحة ( )925مرت ًا مربع ًا،
اما مساحة البناء الكلية فهي تبلغ ( )5000مرت مربع ،ويتكون
امل��رشوع من اربعة طوابق فضال عن الطابق االريض الذي
هو عبارة عن قاعة خاصة باملؤمترات بمساحة  350مرت ًا
مربع ًا تستوعب  162شخصا وكذلك صالة مدخل ،اما
الطابق االول فهو عبارة عن قاعات دراسية وكل قاعة تتسع
ل�  65طالبا وهذا الرقم ثابت وكذلك يشمل عىل الكافيرتيا
اخلاصة باملرشوع ,اما الطابق الثاين فهو خاص بمعرض للفنون
االسالمية وصف درايس للكتابة والرسم وحيتوي ايضا عىل
قاعات للحاسوب ،واما الطابق الثالث فهو عبارة عن مكتبة
وخمترب للغات وصفوف دراسية ،الطابق الرابع (االخ��ري)
يشتمل عىل مكتبة وقاعة خاصة بالطباعة وقاعة اخرى للنرش.
مراحل البناء
اما نسب االنجاز فهي تنقسم اىل مرحلتني ،املرحلة االوىل

اخلاصة ببناء اهليكل والفرتة الزمنية إلنجازها تقدر بسبعة
اشهر ،ونسبة االنجاز فيه تقدر ب�  %35او اكثر بقليل ،واهليكل
بتفاصيله هو امل��رشوع ( )Cيتكون من االعمدة واملصاعد
وكذلك تقطيع الطوابق االرضية وما فوقها ،وقد بدأنا العمل
باملرحلة االوىل منذ  3أشهر تقريبا ،واملرحلة الثانية تتكون من
اعامل الكهرباء والتربيد واعامل املنظومات كافة واعامل احلريق
واالهناءات اخلارجية والداخلية وفرتة انجازها تقدر بثامنية اىل
تسعة اشهر تقريبا ،وهذه املنظومات هي عاملية ،ويتوفر يف هذا
املجمع مصعدان كهربائيان وكل مصعد يتسع ل� ( )18شخصا
حتديد ًا ،وان اجلهة املرشفة واملنفذة هلذا املرشوع فهي االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة – قسم املشاريع اهلندسية.
اهمية المشروع
وان امهية هكذا مشاريع تسعى من خالهلا االمانة العامة
للعتبة احلسينية املقدسة اىل تطوير الطاقات الشبابية من طالب
امل��دارس واجلامعات العراقية واقامة ال��دورات وال��ورش
واملؤمترات والندوات القرآنية وذلك للرقي باملجتمع ومواكبة
التطور العلمي والثقايف.
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تنمية معارف الطفل ما قبل مرحلة المدرسة مهمة جداً..

االحتفاء بتخرج براعم روضتي
مصباح الهدى وريحانة المصطفى
األحرار /أحمد الوراق – تصوير :مرتضى ناصر

ّ
يؤكد مواطنون وأولياء أمور عدد من التالميذ والبراعم الصغار ،أن ربط األطفال
بالعقائد الحقة منذ الصغر مهم جداً لترسيخها في أذهانهم.
ويقول اإلعالمي إبراهيم السالم ،وولي أمر أحد تالميذ روضة مصباح الهدى
التابعة لمجموعة الوارث التربوية في العتبة الحسينية :إن «شعور االنتماء هو
االنتماء األصيل والحقيقي للعقائد الدينية النقية ،وهو ما نتمنى ألطفالنا الصغار
وانطالقاً من حديث النبي األكرم (صلى الله عليه وآله) (أوالدنا ّ
فلذات أكبادنا)».
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االثرائي هو الرتكيز عىل جمموعة القيم االجتامعية واالسالمية
االصيلة التي نحاول ترسيخها يف أذهان هذا اجليل».
وتابع حديث « ،تم األخذ يف احلسبان إحياء كل املناسبات
الدينية والوطنية يف سبيل ترسيخ روح املواطنة والقيم الدينية
واالجتامعية يف ذهن اطفالنا وبراعمنا الصغار ،وما حفالت
التخرج املقامة؛ إال لغرض خلق فرصة حتديد اجلو الدرايس
واجلو العلمي يف ذهن الطالب ،الن هذه املناسبات ترسخ
وحتبب هلم البيئية الرتبوية
ذك��رى طيبة يف ذهن املتعلمني
ّ

بتخرج ولده الصغري من الروضة،
ويعرب السامل عن سعادته
ّ
مضيف ًا« ،احلمد هلل أن شعور االنتامء للعقائد احل ّقة خيتلط
وخترج أبنائنا ،وعىل يقني أهنم كانوا يف مأمن
بشعورنا بفرحة ّ
وأحضان أمينة يرتون منها العلم والسري عىل خطى اإلمام
احلسني (عليه السالم)».
ويلفت أيض ًا إىل أن «للعتبة احلسينية دور ًا مه ًام يف التصدي
للعملية الربوية وحتمل هذه املسؤولية اجلسيمة يف وقت صعب
جد ًا يمر به البلد ،فكانت مشاريعها الرتبوية املتمثلة برياض
األطفال واملدارس مهمة جد ًا لتنشئة أبنائنا التنشئة الصحيحة» .العلمية».
ويمثّل التعليم املبكر مرحلة مهمة من مراحل حياة االنسان ،من جهته حتدّ ث معاون رئيس قسم الرتبية والتعليم الدكتور
وهو ما عمل عليه قسم الرتبية والتعليم يف العتبة احلسينية ع��الء الصاحلي قائ ً
ال« :يضم القسم ( 10ري��اض أطفال)
بتخرج براعم روضتي (مصباح اهلدى سبعة منها داخل حمافظة كربالء متوزعة عىل االحياء السكنية
املقدسة ،الذي احتفل
ّ
وواحدة يف قضاء طويريج وواحدة يف حمافظة بابل وواحدة يف
ورحيانة املصطفى).
ويف هذا املجال حتدث رئيس قسم الرتبية والتعليم يف العتبة حمافظة النجف االرشف ،كل هذه الرياض تستقبل االطفال
احلسينية املقدسة الدكتور ع��ادل نذير قائ ً
ال :إن «تأسيس من مرحلة التمهيدي والروضة وتعتمد منهج ًا خاصا يقدم عىل
الرياض وامل��دارس االبتدائية والثانوية ينصب يف مصلحة
املجتمع الكربالئي عىل نحو خاص واملجتمع العراقي عىل
نحو عام ،من خالل استنساخ هذه التجربة الرتبوية يف سائر

يد اساتذة مهرة».
وأضاف« ،نالحظ فرق ًا واضح ًا بني االطفال الذين يدخلون
لرياض االطفال ومن ثم ينتقلون اىل املدارس واالطفال الذين
يدخلون اىل املدارس مبارش ًة ،فهناك فرق واضح وكبري حيث

املحافظات العراقية لتقديم رؤية تربوية علمية توازي الرؤى
أن الطفل الذي يتلقى املهارات واملعارف يف فرتة الروضة
الرتبوية للدول املتقدمة يف العامل».
وأضاف أن «من مهام القسم هو خلق منهاج إثرائي يوازي يكون أكثر قابلية لتلقي العلوم فض ً
ال عن ضبط سلوكه وهو
املنهاج الرتبوي والعلمي املعمول به ،وان من اولويات املنهاج ما حققناه من خالل رياض األطفال التابعة للعتبة املقدسة».
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احل�سيني
�اء احل�سيني
�ط���اء
�ع���ط
الال���ع

جامعة وارث االنبياء تتوج بمسابقة
(معارف ُ
التراث) في دورته���ا الثانية

االحرار خاص :ابراهيم الحبيب

حصدت كلية العلوم االسالمية في جامعة وارث االنبياء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة
راث الفرق ّية) بدورتها الثانية التي يقيمها قسم
على المرتبة االولى في مسابقةِ (معارف ال ُت ِ
شؤون المعارف االسالمية واإلنسانية في العتبة العباسية المقدسة ،بمشاركة جامعات
العراق الحكومية واالهلية.
السالم) في حرم المولى ابي
الحسن (عليه ّ
ِ
وشهد الحفل الذي اقيم على قاعةِ اإلمام ِ
والمهتمين
ّ
الفضل العباس (عليه السالم) ،حضورا واسعا من األكاديميين والمثقفين
وشهادات تقدير ّيةٍ
ٍ
التراثي ،وتم تكريم الفرق الفائزة والمشاركة ب�
بالشأن
�دروع فاخرةٍ
ِ
ّ
ٍ
ومبالغ ماليةٍ  ،باإلضافة إلى سفرة ألداء مناسك العمرة وزيارة مرقد اإلمام الرضا (عليه
مم ّيزةٍ
ٍ
السالم) ،وزيارة مرقد السيدة زينب (عليها السالم).
ّ
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واستلم عميد كلية العلوم االسالمية يف جامعة وارث االنبياء
(عليه السالم) الدكتور طالل فائق الكاميل درع املرتبة االوىل
عىل جامعات العراق ،كام القى كلمة بالنيابة عن اجلامعات
املشاركة يف املسابقة قال فيها« :ليس غريبا ْ
أن تتبنى العتبات
ُ
ُ
ُ
املقدسة نشاطا معرفيا كام هو
العباسية
العتبة
املقدسة ومنها
ِ
ُ
مسابقة (معارف الرتاث الفرقية الرمضانية) التي عنيت
حال
ِ
جمموعة من ِ
ِ
ٍ
ِ
الضوء
وتسليط
طلبة جامعاتِنا العراقية،
باحتضان
ِ
ِ
الذهنية واملعرفية ،فال خيفى عىل اجلميع ّ
أهم
قدراهتم
عىل
أن من ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ِ
اجلانب
الوقوف عىل
العباسية هو
املقدسة ومنها
العتبات
وظائف
اجلانب يعدّ َ
ِ
العلمي واملعريفّ ،
مراتب
السلم يف
أول
ألن هذا
ِ
َ
ِ
ُ
فاإلنسان
االستكامل املعريف والنفيس ،ثم اإلجرائي السلوكي،
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
معارفه ،و ُت َنشّ ُطه
حتديث
ذهنية تؤول إىل
حركة
دائمة إىل
بحاجة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دائرة النو ِر واهلدى،
والتيه إىل
الضاللة
دائرة
اخلروج من
باجتاه
ِ
ُ
ُ
ُ
واملاهيات،
احلقائق
كشف
اهلداية بعينِها ،وبه ُت
كم ُن
ففي
ُ
ِ
العلم َت ُ
ُ
ِ
صوب
االنطالق منها إىل
النتائج ،ومن ثم
وعنده ُت َرب َه ُن
ُ
ِ
الدين والدنيا واالخرة».
االرتقاء والفو ِز بالنجاة  ...نجا ُة
ِ
املقدسة باالهتامم يف مثلِ
مضيف ًا «من هنا كانت رياد ُة العتبات
ٍ
ٍ
ٍ
متعددة أخرى ،حيث نجدُ
نشاطات
نشاطات فضال عن
هكذا
ُ
ِ
ّ
اإلنسان ،وألمهيتِه
موضوعاهتا وحمو ِرها الرئيس هو
أن ُج َّل
ُ
موضوع ِ
نلحظ ّ
يتجه صعودا أو نزوال ،ويتحرك
بعضها
أن
َ
ُ

ِ
ِ
النشاط وهويتِه ،فتار ًة نجدُ
خصوصية
بحكم
رشقا أو غربا
ِ
َ
ذهن
اإلنسان بعنوانِه العام ،وتار ًة نجد
موضوعه
َ
َ
موضوعه َ
لتحقيق ِ
ِ
ِ
غاية التفك ِر والنظر ،وتار ًة أخرى نجدُ
النفس
اإلنسان
َ
ٍ
املوضوع يف سبيلِ
طاقة وقدرة هي
االنساني َة بام َت ْكتَنِ ُف ُه من
ُ
االرتقاء هبا نظريا وعمليا»
ِ
ِ
ِ
املشاركة وهي
اجلامعات
كلمة
موضح ًا «وألين كلفت بإلقاء
ِ
ِ
ِ
ٌّ
َ
والقادسية
وميسان
املستنرصية والكوفة ،واملثنى
جامعة
كل من
ٍ
ِ
ٍ
َ
أهلية وهي ٌّ
كل
جامعات
وبابل ،فضال عن
وواسط وكربال َء
ِ
ِ
الكاظم (عليه السالم) واهلِ
البيت (عليهم
جامعة االما ِم
من
ِ
ِ
ِ
السالم) والكفيلِ
رئاسات
ووارث االنبياء أق��ول :إننا يف
نثمن جهدَ قسم الشؤون اإلسالمية
اجلامعات وع��امداهت��ا
ُ
ِ
القسم وشعبِه ومراك ِزه ملا
إدارات
واإلنسانية ونك ُرب مسعى
ِ
ِ
ٍ
النشاط ،فضال عن
إنجاح هذا
جهد ليس بقليلٍ يف
ابدوه من
ِ
ِ
ِ
املسابقة ،والذي كان
جترد ِهم املوضوعي الذي لوحظ اثنا َء
ِ
ِ
ِ
ِ
مآ ُل ُه َ
وجامعة الكفيل
باملرتبة األوىل
وارث األنبياء
جامعة
فوز
ِ
وكلية اإلمام الكاظم باملرتبة الثالثةْ ،
وإن أعد أنا
باملرتبة الثانية
ِ
ّ
األحبة هم فائزون بمشاركتِهم
مجيع املشاركني من طلبتِنا
أن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وكلياهتم هبمّ ،
وحسن ِ
ِ
الرئاسات هي
وأن
جامعاهتم
رئاسة
ظن
وتكريمهم
دعوهتم مجيعا
األخرى فازت لنفس السبب ،ولعل
َ
َ
ٍ
من ِ
ُ
مصداق ما نذهب إليه».
استثناء
دون
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ال�������ت�������ق�������اري�������ر

إعالميو العتبة الحسينية
يحصدون جوائز المراتب االولى
في مسابقة (الصحافة الكربالئية)
تقرير :هيأة التحرير

حصاد جوائز المراتب االول��ى في
مسابقة (الصحافة الكربالئية)
اق���ت���ط���ف���ه إع���الم���ي���و ال��ع��ت��ب��ة
الحسينية المقدسة باستحقاق
في ميادين الصحافة المكتوبة
واالذاع��ي��ة واالن��ت��اج المرئي ،من
خالل مشاركتهم في مسابقة
ال��م��رك��ز ال���ع���راق���ي ل��ل��دراس��ات
والبحوث االعالمية ب��واق��ع ثالث
ج��وائ��ز م��ن اص���ل سبعة م��ح��اور
للمسابقة ..فيما حصدت مجلة
(األح�������رار) ع���ن م����ادة (ال��ج��ري��م��ة
االل��ك��ت��رون��ي��ة) ال��م��ن��ش��ورة في
ع��دده��ا ( )864ج��ائ��زة (الصحافة
ال��م��ك��ت��وب��ة) ألف���ض���ل تحقيق
صحفي كتبه اإلع��الم��ي حسين
ال��ن��ع��م��ة رئ��ي��س ت��ح��ري��ر المجلة،
والذي أكد أن شغله الشاغل هو
ص��دارة مجلة (األح���رار) دائما في
ميادين الصحافة محليا ودوليا.
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وعن مشاركته حتدث النعمة قائال« :املكافحون قد تتأخر
شاركت بتحقيق
مكافأهتم لك ّنها حني تأيت؛ تأت�ي فاخرة ،حيث
ُ
صحفي نرشته جملة (االحرار) الغراء يف عددها ( )864عن
موضوعة اجلريمة االلكرتونية الذي كتبته بتكنيك املقارنة
بني تفشيها جمتمعيا ومعاجلاهتا التي اقرتحتها موائد البحث
العلمي ملراكز االبحاث العلمية كوهنا باتت ظاهرة هتدد
الواقع االجتامعي».
وأشار النعمة اىل مشاركته يف املسابقة بقوله« :شهدت املسابقة
منافسة اكثر من ( )135إعالميا من حمافظة كربالء املقدسة،
ووجدت أن من أولويات إقامة املسابقة كان احلفاظ عىل اهلوية
الكربالئية وأن اللجنة التحكيمية كانت موفقة يف ما منحته
من تقييم للمشاركات الفائزة» ،مضيفا أن «املسابقة جاءت
تشجيعا للصحفيني الكربالئيني سعيا يف جعل حمافظة كربالء
تنبض باإلبداع واملهنية واسام المعا يف فضاءات الصحافة
العراقية والعربية».
من جانبه حتدث الدكتور ماجد اخلياط منظم املسابقة قائال:
«انتهت منافسات جائزة الصحافة الكربالئية النسخة الثانية
التي ينظمها نادي الصحافة التابع للمركز العراقي للدراسات
والبحوث االعالمية  ،ICMSRبعد توقف لعامني بسبب
كورونا».
ونوه عام يكنه اىل مدينته بقوله« :امحل بداخيل ملدينة كربالء
ذاك اهلم الذي اعمل من خالله من قلبي وعقيل كالطفل الذي
خيدم والديه دون ان يشعر بامل ّن ِة عليها؛ بل اريد ان ارد هلا جزء ًا
من دينها».

إعالم العتبة الحسينية يحصد جوائز الصحافة
الكربالئية
وحصدت وسائل اعالم العتبة احلسينية املقدسة املراتب االوىل
يف مسابقة جائزة الصحافة الكربالئية بنسختها الثانية ،وتقلد
مشاركو قسم اعالم العتبة احلسينية املقدسة اوسمة الفوز
يف افضل حتقيق صحفي لصالح جملة (االح��رار) للصحفي
حسني النعمة فيام حاز عمل فني انتجته وكالة نون اخلربية
جائزة املثابرة ألفضل مونتاج للمونتري عيل فتح اهلل كان بعنوان
(حكاية الطف) ،كام حازت اذاعة الروضة احلسينية عىل جائزة
افضل تقرير اذاعي للصحفي ابراهيم احلبيب..
قناة كربالء الفضائية تحصد جائزة افضل
تقرير تلفزيوني
فيام حظيت قناة كربالء الفضائية بجائزة املرتبة االوىل لفئة
التقارير التلفزيونية عن تقرير أعده مراسلها االعالمي حيدر
اجلنايب يستعرض قصة كفاح شاب كفيف حتىل باإلرادة وتسلح
باإلرصار ليشكل لوحة إنسانية حتمل رسالة كبرية بمضامينها،
حيث عمل مونتريا وممثال وخمرجا مرسحيا.
وعىل صعيد متصل حصدت القناة ايضا يف ذات املسابقة عىل
جائزة املثابرة املركز الثاين يف افضل مونتاج للمونتري مصطفى
طالب.
إعالمي العتبة احلسينية املقدسة
وجتدر االشارة اىل ان حصاد
ّ
كان للجائزة االوىل يف ثالثة حماور من اصل ستة حماور أطلقها
املركز العراقي للدراسات والبحوث اإلعالمية برعاية رشكة
آسيا سيل.
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عندما يتطابق القول مع العمل
هكذا تكون النتائج..
مؤسسةالشيخاحمدالوائليالطبيةتقدمخدماتها
ألكثر من ( )10.000مراجع خالل مبادرة أصحاب الكساء
المجانية بتكلفة ( )835.000.000دينار
تقرير :حسنين الزكروطي -احمد الوراق
تصوير  :خضير فضالة  -محمد الخفاجي – احمد القريشي

بعد افتتاحها بفترة وجيزة مؤسسة الشيخ أحمد الوائلي التعليمية الطبية تنظم
مبادرة لعالج المرضى بالمجان في مستشفيين متخصصتين للمرأة وأمراض الدم
يعدان االولين من نوعهما في العراق ،بسعة ( )281سريرا مجهزة بأحدث ما توصلت
إليه التكنولوجيا من اجهزة طبية متطورة ،وهما مستشفى السيدة خديجة الكبرى
(عليها السالم) التخصصية للمرأة ،وبسعة ( )202سرير ومستشفى المجتبى (عليه
السالم) لعالج أمراض الدم وزراعة نخاع العظم بسعة ( )79سريرا للرجال والنساء..
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الدكتور هاني موسى العقابي
ما دواعي إنشاء مستشفيات ومراكز طبية متعددة يف كربالء؟
ّبني سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي اسباب الدواعي
التي حتث األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة اىل أن تسارع
اخلطى إلنشاء مستشفيات ومراكز طبية متعددة يف كربالء
املقدسة وباقي املحافظات خالل افتتاحه مؤسسة الشيخ
الوائيل التعليمية الطبية يف كربالء؟ قائال:
«الرس يف هذا العدد الكبري من املستشفيات ومراكز التوحد
وغريها مع ان الوظيفة االساسية للعتبة املقدسة هي اخلدمة
الدينية وخدمة الزائرين خاصة ،هي ّ
أن مشاريع العتبة احلسينية
يف املجال الصحي تظهر عىل نحو احلقيقة وليس التنظري؛ بل
عىل املستوى العلمي والتطبيقي».
مضيفا «ب��ل إلظهار وإب��راز م��دى اهتامم وعناية املرجعية
الدينية يف النجف االرشف بتوفري اخلدمات الطبية املتطورة
والتعليمية ألبناء الشعب العراقي بكل مكوناته واعراقه
الدينية والقومية».
ما الدواعي إلنشاء مؤسسات تعليمية وطبية خاصة باملرأة؟
ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكربالئي
جييب« :ان الدين االسالمي بل الديانات الساموية االهلية احلقة

والعقالء يف مسريهتم االنسانية قد وجهوا اهتامما خاصا لتعزيز
كرامة املرأة وصيانة حقوقها واحلفاظ عىل عفتها وخصوصيتها
االنسانية وحيث ان الكثري من النساء حلرصهن عىل االلتزام
باألحكام الرشعية اخلاصة باملرأة يرفضن ان تكون اخلدمات
هلن من العنرص الطبي الرجايل وقد حيجمن عن
الطبية املقدمة ّ
التطبب حذرا من هذه املخالفة ،وثانيا من أجل دعم تشكيل
ّ
املالكات الطبية النسائية املتقدمة يف بلدنا وتعزيز الرصيد
العلمي االكاديمي التخصيص للمرأة يف العراق».
من هنا قد أولت العتبة احلسينية املقدسة اهتامما خاصا واجتهت
بجدية إلنشاء املؤسسات التعليمية والطبية املختصة باملرأة.
وزارة الصحة :نحن يف طريقنا العتامد املؤسسات الطبية التابعة
اىل العتبة احلسينية كمؤسسات تدريبية معرتف هبا
وحتدث الدكتور (هاين موسى العقايب) وزير الصحة العراقي
عن استعداد وزارة الصحة لتقديم كامل الدعم اىل العتبة
احلسينية املقدسة يف مشاريعها الطبية واالنسانية بقوله« :ان
تعاون وزارة الصحة العراقية مع العتبات املقدسة من ناحية
تقديم اخلدمات الصحية احلقيقة هو تعاون كبري ،واالن
لدينا مراكز تدريبية معتمدة يف مستشفى زين العابدين (عليه
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السالم) ومؤسسة ال��وارث ،وهناك امتحانات من املجلس
العريب جترى يف هذه املؤسسات الطبية وليس لألطباء العراقيني
فقط وانام لألطباء العرب مجيعا ،ونحن يف طريقنا العتامد هذه
املؤسسات كمؤسسات تدريبية ومؤسسات معرتف هبا من
ناحية االقامة الدورية واالقامة ُ
القدمى ،بمعنى ان مؤسسات
العتبات هي جزء ال يتجزأ من املؤسسات احلكومية».
الساعدي :ان العتبة احلسينية أجرت عمليات ومراجعات
استشارية وعالجات ..مدفوعة الكلفة تلقاها املواطن بشكل
جماين اصبحت االن ( 56مليار ًا و  600مليون) ،وقد وصل
عدد املستفيدات من االناث ( 7ماليني و 600ألف) انثى،
بمبالغ وصلت اىل ( 28مليار) دينار
نوه الدكتور (ستار الساعدي) رئيس هيأة الصحة والتعليم
الطبي يف العتبة احلسينية املقدسة عن سبب اهتامم العتبة املطهرة
باجلانب الصحي ،صاحبها بعض االرق��ام واالحصاءات
باخلدمات املقدمة لعموم الناس ،فقال« :ان العتبة احلسينية
املقدسة تنهل من معني املرجعية الدينية العليا والرسالة
الساموية ،حيث ليس بالغريب عىل العتبة احلسينية املقدسة،
ومنهاجها هو منهاج املرجعية (البحث والتحقيق والتكامل)،
كيف يتكامل االنسان صحيا ومعرفيا وجسديا؟
وتطرق الساعدي اىل املبالغ التي قدمتها العتبة احلسينية املقدسة
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يف اجلانب الطبي حيث قال« :ان العتبة احلسينية املقدسة قد
دفعت ارقاما مدفوعة الكلفة تلقاها املواطن بشكل جماين
اصبحت االن ( 56مليار ًا و  600مليون) ،وقد وصل عدد
املستفيدات من االناث ( 7ماليني و 600ألف) انثى ،حيث
اجرينا بحدود ( )13ألف عملية والدة طبيعية وقيرصية،
و ( )60ألف عملية جراحية متنوعة ،و ( )14ألف عالج
اشعاعي وكيميائي ،و( )551ألف عملية عيون ،ودربنا يف
جمال الصم وذوي االحتياجات اخلاصة ل� ( )123ألف ،ولدينا
يف مراكز التوحد ( )736انثى ،والكلفة االمجالية التي حتملتها
العتبة احلسينية املقدسة لإلناث هي ( )28مليار دينار عراقي
من املجموع الكيل للمستفيدين وهو ( )56مليار دينار.
أيقونة هندسية وطبية
من جانبه بني املهندس (حسني رضا مهدي) رئيس قسم
املشاريع اهلندسية والفنية يف العتبة احلسينية املقدسة« :ان
مؤسسة الشيخ امحد الوائيل التعليمية الطبية تعد واحدة من
اهم مشاريع العتبة احلسينية املقدسة يف حمافظة كربالء املقدسة،
حيث تبلغ مساحتها االمجالية ( )28.000مرت مربع ،وتتكون
من مستشفيني ،االوىل مستشفى السيدة خدجية التخصيص
للمرأة والتي تبلغ مساحتها ( )20.000مرت مربع ،ومتكونة
من ( )11طابق ًا ،وتضم غرف رقود فخمة ومتكاملة ،و()8

ص��االت للعمليات تعد االوىل عىل مستوى ال��ع��راق من
حيث التصاميم اهلندسية واالجهزة الطبية املتوفرة ،و ()32
غ��رف عناية مركزة ،وحتتوي عىل ( )202رسي��ر ،وطابق
متكامل خصص لألطفال ،فضال عن توفري االماكن خاصة
باالسرتاحة ومطعم ومطبخ مركزي وغريها ،اما مستشفى
املجتبى ألمراض الدم وزراعة النخاع فتبلغ مساحتها الكلية
( )8.000مرت مربع ،وتتكون من ( )11طابق ًا ،وحتتوي عىل
( )79رسير ًا.
منظومات متطورة:
وتابع« :تم تزويد ِكال املستشفيني ب ( )18منظومة متطورة
بمختلف التخصصات بحيث جتعل هذه املؤسسة هي االوىل
عىل مستوى العراق ،ومن امهها منظومة التربيد املركزي
( )Negative - positiveب� ( )1.000طن تربيد،
ومنظومة اطفاء احلرائق واالنذار املبكر ،ومنظومة الغاز الطبية
وعددها ( )6لكافة ان��واع العمليات التخصصية ،كذلك
منظومة لنقل العينات متكن الكادر الطبي من اخذ العينة من
املريض دون احلاجة اىل نقله للمخترب ،وغريها من املنظومات
احلديثة واملهمة يف اجلانب الطبي».
مستشفى السيدة خدجية ..االوىل يف الرشق االوسط
من جانبها قالت الدكتورة (دنيا الصليخي) مديرة مستشفى

السيد خدجية الكربى (عليها السالم) التخصيص للمرأة:
«تعد مستشفى السيدة خدجية الكربى (عليها السالم)
االوىل يف الرشق االوسط من حيث تقديم اخلدمات الطبية
والصحية املتكاملة للمرأة ،اذ تتكون من سعة رسيرية ()202
رسير ،وتضم عىل كوادر نسوية متخصصة يف جمال الكسور
واملفاصل واجلراحة التجميلية والناظورية والعامة ،والكثري
االختصاصات النسائية واالطفال والقلبية.
واردفت« :تم توفري احدث االجهزة الطبية ذات املنشأ العاملي
املتطور ،ومنها جهاز الرنني الصامت والذي يدخل ألول مرة
يف العراق ،وجهاز اشعة الصدر الذي يعمل عىل تشخيص
كافة االمراض الثدي وخصوصا الرسطان مع قابلية وضع
الصبغة واخذ اخلزعة مبارش ًة ،باإلضافة اىل اجهزة السونار
ذات االبعاد الثالثية والرباعية ،ولكون املستشفى حتتوي
عىل ( )8صاالت عمليات فقد تم جتهيز الصاالت بأحدث
االجهزة الطبية ومن بينها جهاز الناظور (فور كي ،وثري دي)
ذات الصورة والدقة العالية».
مستشفى املجتبى تتكون من أقسام فريدة
فيام حتدث الدكتور (مهند كامل الزيدي) مدير مستشفى
املجتبى (عليه السالم) ألمراض الدم وزراعة نخاع العظم
قائال« :املستشفى االكرب يف العراق هبذا التخصص حيث
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تتكون من ( )11طابق ًا ،وتضم قسم زراعة نخاع العظم بنوعيه
(اوتوً ،ألو) الفريد من نوعه يف املنطقة ،وردهات العناية املركزة
مزودة بأحدث االجهزة الطبية املتطورة ،وخمترب متخصص
باألمراض اجلينية والوراثية والفحوصات النادرة ،وعيادات
استشارية ألمراض الدم بنوعيها احلميدة وغري احلميدة للكبار
والصغار بمتابعة اخصائيني من داخل العراق وخارجه».
مبادرة عطاء اهل الكساء شملت افتتاح ( )22استشارية للمرأة
و( )6صاالت عمليات يف مستشفى خدجية الكربى التخصيص
للمرأة لتقديم اخلدمات الصحية والعالجية ،اضافة اىل افتتاح
( )6استشاريات يف مستشفى املجتبى ألمراض الدم
بمناسبة يوم املباهلة املباركة والتصدق باخلاتم اطلقت هيأة
الصحة والتعليم الطبي مبادرة حتت عنوان عطاء اصحاب
الكساء مدفوعة الكلفة من قبل العتبة املطهرة يف مؤسسة
الشيخ امحد الوائيل (رمحه اهلل) ،لعموم املواطنني ومن كافة
املحافظات العراقية وملدة ثالثة ايام (جمان ًا) ،وملعرفة املزيد
حتدث الدكتور ستار الساعدي قائ ً
ال« :بتوجيه مبارش من قبل
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي انطلقت املبادرة لتقديم
كافة اخلدمات الطبية والعالجية والتشخيصية جلميع املواطنني
الكرام ومن كافة املحافظات العراقية وملدة ثالثة ايام (جمان ًا)،
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حيث شملت العمليات القيرصية والوالدات الطبيعية وكل
االستشاريات التي ختص املرأة يف مستشفى السيدة خدجية
الكربى ،اما يف مستشفى املجتبى (عليه السالم) ،تشمل كل
امراض الدم الثالسيميا واللوكيميا وفقر الدم املعاند والرقود
ايض ًا ،باإلضافة اىل فحوصات الرنني واملفراس واالشعة
والسونار هي بشكل جماين».
وتابع« :شملت املبادرة افتتاح  22استشارية للمرأة و 6صاالت
عمليات يف مستشفى خدجية الكربى التخصيص للمرأة لتقديم
اخلدمات الصحية والعالجية ،اضافة اىل افتتاح  6استشاريات
يف مستشفى املجتبى ألمراض الدم  ،ونحن بدورنا نلتمس
العذر من بعض االخوات اذا ُكن ينتظرن بسبب الزخم الكبري
من املواطنني الن عدد املراجعني خالل الساعات االوىل من
انطالق املبادرة وصل اىل ( )1100مراجع».
وأكد الساعدي بأنه «ال يوجد اي اهداف ربحية وتروجيية يف
العتبة احلسينية املقدسة ،بل هدفها الرئييس هو خدمة املواطن
وتقديم خدمة نوعية يف املناسبات املباركة ،فهذه هي رسالتنا
ورسالة االمام احلسني (عليه السالم)».
واجلدير بالذكر أن املؤسسة استقبلت أكثر من عرشة آالف
مراجع وبلغت الكلفة املالية للمبادرة ()835.000.000

دينار عراقي فقط مدفوعة الكلفة من العتبة املقدسة.
وكانت احصاءات املبادرة االمجالية ملستشفى السيدة خدجية
الكربى (عليه السالم) للمرأة:
عدد املراجعات الكيل ( )9.120مراجعة ،و نسبة املراجعات
من كربالء ( ،)%52أما نسبة املراجعات من باقي املحافظات
( ،)%48فيام كان عدد العمليات اجلراحية واالج��راءات
والتداخالت ( 287عملية) ،وع��دد املريضات الراقدات
( 303مريضة) ،وكان عدد العيادات االستشارية املتخصصة
( 27عيادة) ،وبلغ عدد مراجعات العيادة النسائية بواقع
(ثالث عيادات) (1714مراجعة) ،يف حني استقبلت عيادة
املفاصل بواقع (ثالث عيادات) ( 1258مراجعة) ،وبلغ عدد
مراجعات عياديت السكري والغدد ( 599مراجعة) ،وعدد
مراجعات عياديت اجلراحة العامة ( 323مراجعة) ،وعدد
مراجعات عيادة االمراض الصدرية ( 278مراجعة) ،وعدد
مراجعات عياديت االم��راض اجللدية بلغ ( 577مراجعة)،
فيام بلغ عدد مراجعات عياديت االطفال ( 699مراجعة)،
وعدد مراجعات عيادة االمراض القلبية ( 257مراجعة)،
ومراجعات عيادة أم��راض االذن واالن��ف واحلنجرة بلغ
( 467مراجعة) ،ومراجعات عياديت أمراض اجلهاز اهلضمي
للكبار بلغ ( 642مراجعة) ،وكان عدد مراجعات عيادة

االسنان ( 353مراجعة) ،وعدد املراجعات لعيادة أمراض
الكىل وصل ( 334مراجعة) واملراجعات لعيادة التغذية
( 278مراجعة) فيام كان عدد املراجعات لعيادة الكسور
( 326مراجعة) و عدد املراجعات عيادة التجميلية (167
مراجعة) وعدد املراجعات لعيادة االمراض العصبية (418
مراجعة) وعدد املراجعات عيادة أمراض الثدي بلغ (395
مراجعة) ،فيام كان عدد مراجعات عيادة أم��راض اجلهاز
اهلضمي لألطفال ( 131مراجعة).
عىل صعيد متصل كانت احصاءات املبادرة االمجالية ملستشفى
املجتبى (عليه السالم) ألمراض الدم:
بلغ أعداد املراجعني ( )1.076وكانت نسبة املراجعني من
كربالء  %57يف حني كانت نسبة املراجعني من باقي املحافظات
 ،%43وك��ان ع��دد امل��رىض ال��راق��دون ( 49مريضا) وبلغ
الفحوصات املختربية التخصصية ( 2.400فحصا خمتربيا)
وعدد العيادات االستشارية املتخصصة (8عيادات) ،وعدد
مراجعي عياديت الثالسيميا ( 310مراجعا) ،وعدد مراجعي
عياديت زراعة نخاع العظم ( 66مراجعا) و عدد مراجعي
عياديت فقر الدم املعاند ( 411مراجعا) وعدد مراجعي عياديت
اللوكيميا وأمراض الدم االخرى ( 289مراجعا).

29

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

ف����ر�����س����ان امل���ن���ر

ف����ر�����س����ان امل���ن���ر
ناعي السيّدة الزهراء (عليها السالم)

الخطيب الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي (رحمه الله)
األحرار /علي الشاهر

ها هو شهر األحزان المحمّ دية األليم ،يعود من جديد ،حيث البكا ُء والنحيب على سيّد
ُ
ّ
وحيث القيم الشامخة التي ضحّ ى من أجلها ،إال ّأنه وللعام الثاني
الجنة،
شباب أهل
ُ
ينحب وينعى المصيبة الرازية ،ورغم أنه
صوت اعتدنا على سماعه منذ الصغر ،وهو
بال
ٍ
ً
ً
ً
َ
عظيماّ ،إنهُ ناعي السيدة الزهراء (عليها السالم)
ونهجا
روحا
غاب جسداً ولكنه لم يغب
الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي (رض��وان الله تعالى
والخادم المخلص الخطيب
ّ
عليه) ،الذي يشتاقهُ محرّم هذا العام ،بعد أن ودّ عنا بالحسرات ،فكان رحيله صدمة
َ
جرحا غائراً في نفوس المحبّين ،فإلى ّ
ً
جنته أشرعنا لنغترف من كوثره
وأحدث
كبيرة
معنى الخدمة الحسينية الصادقة.
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نورٌ من أنوار محمّ د
السيد جاسم بن السيد حممد بن السيد عباس الطويرجاوي،
هو ّ
ينتسب للسادة آل العرد الكرام ،وقد ولِد الفقيد الراحل
الذي
ُ
يف مدينة أمري املؤمنني (عليه السالم) سنة ( 1365ه� � 1947
م) وحتديد ًا يف ناحية احلرية (الصليجية) ،وكان لبيئته الدينية
درس
املشهورة كبري األثر عىل حياته ودراسته احلوزوية ،إذ
َ
بداية يف مدرستي القوام واجل��زائ��ري ،ومنهام إىل احل��وزات
عز الدين اجلزائري
الرشيفة ،وكان من أبرز أساتذته الشيخ ّ
والشيخ طه البرصي (رضوان اهلل تعاىل عليهام).
إال أن املنرب احلسيني كان له الدور األكرب يف استقطابه وإبرازه
مفوه ًا وناعي ًا
عىل الساحة الشيعية ..خطيب ًا المع ًا ومتحدّ ث ًا ّ
ِ
وإلقائه ْ
ُ
الفذ ..وقد
الشجي
احلسينية لصوتِه
ترتج املجالس
ّ
ّ
ثم
عرفه قضاء طويريج يف مخسينيات القرن امل��ايض ومن ّ
ّ
شكل حضور ًا الفت ًا يف عقد املجالس احلسينية داخل الصحن
احلسيني الرشيف يف مطلع الستينيات حتى الثامنينات ،حيث
اضطرته الظروف السياسية والقمع البعثي وإع��دام ولده
البكر (قحطان) للهجرة إىل الكويت التي احتضنته وفتحت

توجه
له
جمالسها احلسينية العامرة باإليامن والوالء ،وبعدها ّ
َ
ٍ
َ
كظاهرة
وبرز
إىل إيران مطلع التسعينيات من القرن املايض،
جمالسه املباركة بالنعي الذي
تلونت
ُ
حسينية استثنائية ،حيث ّ
شجع آخرين عىل أن حيذوا حذوه ويسريوا عىل منهجه يف
ّ
اخلطابة احلسينية.
ومثلام ع� َ
�رف العراقيون اخلطيب الطويرجاوي وراح��وا
البهي ،فقد قرأ خالل حياته بمجالس
يتح ّلقون حول جملسه
ّ
عدّ ة يف سوريا وإيران ولبنان والسعودية والكويت والبحرين
وقطر وإيران وبريطانيا ،وأخذ اجلمهور احلسيني يتد ّفق عىل
ِ
القيمة.
جمالسه ليستمع إىل نعيه وحمارضاته الدينية ّ
الخطابة المنبرية
ْ
ِّ
إن َ
ِ
ْ
الطف كي نسقيها
بأرض
فانزل
كان عندَ َك عرب ٌة جتريا ...
ٍ
صفوة ..ما ُب ّل ِ
فعسى ُّ
األكباد من جاريا..
ت
مضاجع
نبل هبا
ُ
َ
صدحت هبام حنجر ُة اخلطيب احلسيني
كان هذان البيتان ّأول ما
َ
الكبري السيد جاسم الطويرجاوي (رضوان اهلل تعاىل عليه)،
حيث قرأمها وهو ال يزال بعمر عرش سنوات ،كمقدّ مة ملجلس
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الشيخ حسني جواد (رمحه اهلل) الذي كان يعقد جملسه يف بيت
أخوال السيد الطويرجاوي ،حتى أن إحدى خاالته وبحسب
ما يروي من ذكريات ،قد خرجت تزغرد بعد أن سمعت ابن
للمحبني ظالمات أهل البيت (عليهم السالم).
أختها ينعى
ّ
ويروي (رمحه اهلل) بأن والدته (رمحها اهلل) هي التي ر ّبت يف
حب احلسني (عليه السالم) ،فيقولْ :
«مذ أن كنت
داخله ّ
صغري ًا كانت أمي تضعني يف حضنها وتطحن بالرحى وتنعى
احلسني وتبكي ،فأقول هلا مل��اذا تبكني؟ فتقول أبكي عىل
احلسني ،فمنذ ذلك احلني عشقت احلسني ورصت احفظ ما
تقوله أمي وأبكي معها عند قراءهتا».
أما أول جملس حسيني له فقد عقده يف الصحن احلسيني
ِ
ُ
الرشيف بتاريخ (ّ )1962
ُ
بعده
احلسينية من
األجيال
ولتظ َّل
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ِ
العرتة النبوية الطاهر ْة وما ّ
حل
تصدح بعده ..إيذان ًا بمآيس
ُ
اكتسب مكانة عالية
الظلم الكثري ..حتى
عليهم وشيعتهم من
ِ
َ
ورفعة سامية ،إذ رفعه اهلل (سبحانه وتعاىل) مكان ًا عالي ًا ليكون
بمحبة الناس له يف خمتلف
حظي
خادم ًا للمنرب احلسيني ،كام
ّ
َ
أصقاع العامل ،باكي ًا وناعي ًا هلم ظالمة السيدة الزهراء وبنيها
(عليهم أفضل الصالة والسالم) ،قرابة الستنيَ عام ًا.
و ُيعرف السيد الطويرجاوي (رمحه اهلل) بأنه أديب بارع ،كام
أنّه تأثر بشعراء حسينيني عديدين أبرزهم الشاعر عبد األمري
الفتالوي والسيد عبد احلسني الرشع والشاعر عبود غفلة
السباك (رمحة اهلل تعاىل عليهم)،
الشمريت والشاعر الشيخ معني ّ
يلون هبا حمارضاته وجمالسه
حيث كان يقرأ قصائدهم التي ّ
العزائية.

كرامات الخدمة الحسينية
حصلت مع اخلطيب الطويرجاوي ،كرامات عديدة لتوفيقه
من اهلل (سبحانه وتعاىل) بخدمة النبي وآله (عليه وعليهم
أفضل الصالة والسالم) ،منها عندما كان مقي ًام يف الكويت،
وقد ظهرت حتت أذنه (ندبة صغرية) وأخربه األطباء بأن عليه
إجراء عملية لرفعها ،وبقيت حاله حتى سنة ( )1998حيث
كرب حجم النُدبة وصار لزام ًا عليه رفعها ،فذهب إىل إيران
وأخربه الطبيب بخطورهتا عىل حياته ،وربام حتى مع رفعها
س ُيصاب بالشلل ،فرجع إىل الكويت إلجراء العملية هناك بعد
التوكل عىل اهلل والدعاء بأهل بيت الرمحة (عليهم السالم).
ومم��ا يرويه (رمح��ه اهلل) عن ه��ذه احل��ادث��ة ،أن��ه ك��ان له أحد
األصدقاء ذاهب إىل احلج فطلب منه الدعاء عند الكعبة وقرب

الرسول (صىل اهلل عليه وآل��ه) ،وأجريت هذه العملية وقد
تكللت بالنجاح ،ويف ليلة إجراء العملية هاتفه صديقه احلاج
ودعا له ،وأخربه بأنه قد رأى يف الرؤيا بأن أمري املؤمنني (عليه
السالم) قال لهْ :
قل للسيد جاسم بأنا قد شفعنا له.
ويضيف ،كنت قد رأيت يف ليلة إجراء العملية بأين واقف
عىل باب أمري املؤمنني (عليه السالم) وهي مغلقة ،فقلت يا
كاشف الكرب عن وجه ابن عمه رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) اكشف كريب فانفتحت يل الباب ودخلت وأ ّديت الزيارة،
وبعد العملية تعجب الدكتور الذي أجرى يل العملية وكان
(نرصاني ًا) وقال يل لقد كانت العملية خطرة جد ًا وكنا نعتقد
ّ
ّ
بأنك ستصاب بخمسة أمور بعد العملية أوهلا الشلل ،ولكن
ال نعرف ماذا حصل؟!!
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حد يقة ا لك����تب

م�����ح�����ارب�����ة ال���ت���ك���ف���ي���ر
واالرهاب بنصوص رسالة الحقوق
االحرار :حسين النعمة

هوية الكتاب..
يقع الكتاب في ( )160صفحة ،طبع منه  1000نسخة في طبعته االول��ى ،نشرته
العتبة الحسينية المقدسة -ادارة مهرجان تراتيل سجادية العالمي الثالث بتاريخ
 1438 – 2016ه� ،للمؤلف الدكتور نصيف جاسم.
واجه اإلمام السجاد (عليه السالم) برسالته للحقوق ارهاب
َ
آل أمية حيث وتكفريهم ألهل البيت (عليهم السالم) ووضع
مخسني حقا كحقوق أساسية واصيلة تتفرع منها حقوق ثانوية
فرعية تبعا لظروف ومالبسات احلياة بجميع ابعادها ومظاهرها
وجماالهتا.
وكان الشيعة املعارض الوحيد الذي صمد بوجه بني أمية فلم
يتمكن بنو امية من الشيعة فكرا بكل اشكال سياساهتم وال من
خالل التكفري واالرهاب والفساد ،وذلك بفضل اإلمام السجاد
(عليه السالم) ملواقفه الشجاعة وحكمته ..حيث واجه (عليه
السالم) الفكر التكفريي االرهايب بجملة من الوقائع التي كان
هلا االثر البالغ يف محاية شيعة اهل البيت (عليهم السالم) واحلد
من فعالية تلك االفكار واالفعال االرهابية لبني أمية من خالل
الدعاء وما تضمنته رسالة احلقوق من وصايا دينية ودنيوية تبعث
االمل والصمود لشيعة عيل (عليه السالم) يف مواصلة مواجهة
بني امية ..من هنا تضمن كتاب حماربة التكفري واالره��اب
بنصوص رسالة احلقوق فصلني رئيسيني للمؤلف الدكتور
نصيف جاسم ،كان الفصل االول قد تناول يف مبحثه االول
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معنى واصطالحا وتعريفه يف الرشع وانواعه
(مفهوم التكفري)
ً
ومعنى التكفري لدى االديان الكتابية وموقف الدين االسالمي
منه ،فيام كان املبحث الثاين من الفصل االول يف تعريف االرهاب
وانواع وانامط االرهاب وموقف الدين االسالمي منه ،وتناول
يف املبحث الثالث معنى اخلوارج وبداية ظهورهم وما عالقاهتم
بالفكر التكفريي واسباب ظهورهم وابرز عقائدهم.
وذهب الباحث يف الفصل الثاين اىل ثالثة مباحث ايضا كان
املبحث االول منها يف االخطار التي واجهها اإلم��ام (عليه
السالم) من قبل بني أمية وامل��واق��ف التي اختذها اإلم��ام يف
مواجهتها وجاء املبحث الثاين ليسلط املؤلف فيه الضوء عىل
دور اإلمام السجاد (عليه السالم) يف قيادة وتوجيه الثورات التي
حدثت خالل حكم بني امية مثل ثورة (املدينة والتوابني واملختار
الثقفي و ابن الزبري وواقعة احلرة).
اما املبحث الثالث فقد تناول فيه رسالة احلقوق والدوافع
التي ادت اىل كتابتها وحماربتها للفكر التكفريي االرهايب عرب
نصوصها ،وكيف واجه االمام (عليه السالم) من خالهلا ركائز
الفكر التكفريي.

ً
صدر حديثا

فيام طرح املؤلف يف منهجية بحثه حتديا ملعاجلة التطرف الديني
الناتج بعد استيالء التنظيم االرهايب داعش عىل بعض املدن
العراقية والشام وكان واحدا من اكثر التنظيامت تطرف ًا وقوة،
خالل فرتة قصرية حيث ابرز الكثري من الفتاوى التكفريية
االرهابية ضد من خالفهم الرأي وظهور موجة من التطرف
الديني املذهبي الذي شوه االسالم وقيمه ،وألنه شبيه بالنظام
الذي عارصه اإلمام عيل السجاد (عليه السالم) كانت البداية
االوىل بالتصدي من قبل اإلمام (عليه السالم) برسالة احلقوق
التي اصبحت دستورا ومرجعا فكريا وعقائديا مهام يف تثبيت
قيم اإلس��الم ..ومن هنا خلص مشكلة بحثه يف االجابة عىل
كيفية حارب اإلمام زين العابدين (عليه السالم) التطرف
الديني اإلرهايب ،والسؤال عن مواقفه من إرهاب بني أمية،
وكذلك السؤال عن البعد الديني واإلنساين لإلمام (عليه
السالم) يف مواجهته للفكر التكفريي لبني أمية.
ونوه يف امهية البحث بنصوص رسالة احلقوق لإلمام (عليه
السالم) وكيفية حماربته األفكار ّ
عام ينطوي عىل امهية كبرية منها
أن هذه الفتنة (فتنة التكفري) التي مزقت جسد االمة اإلسالمية
منذ ظهورها هي اول البدع والفتن ظهورا يف االسالم هبذا
الشكل الواسع والتي اصبحت منبع ًا لكثري من االنحرافات
التي عانت منها األمة االسالمية.

قراءات تأويلية
ص���در عن مركز كربالء للدراس���ات والبحوث التابع
للعتبة الحس���ينية المقدسة (قراءات تأويلية في
ت���راث االم���ام الحس���ين علي���ه الس���الم الفكري)،
َ
لألستاذ المتمرس الدكتور حاكم حبيب الكريطي
والمتضمن قراءة كلمات االمام (عليه الس���الم)
وفق منهج تأويل���ي يقوم على التركيز بمعاني
المف���ردات المركزي���ة ف���ي النص���وص م���ن خالل
االستعمال االجتماعي لها في المعجم العربي.
وتجدر االش���ارة الى أن الكت���اب الذي جاء ب�()169
صفح���ة ،تضم���ن س���بعة فص���ول كان كل فصل
منه���ا اس���تقر ًاء لكلم���ات اإلم���ام الحس���ين (عليه
الس���الم) في أماك���ن ومواطن متنوع���ة ..منها
دراس���ة خطبة االم���ام (عليه الس���الم) في مكة
س���نة ( )60هجرية ،ما نهضت به المباحث االتية:
االفتت���اح والص���الة على النبي (صل���ى الله عليه
وآله) ،والشوق الى االسالف ،والمصرع ،ومقام
اهل البيت (عليهم السالم) وصفاتهم.
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االدب������������ي������������ة

ال������ح������س������ي������ن ال������ف������ك������رة
الماء
ك يروي
ي عُ ْمقِ َ
ُ
مِ ْن وَ حْ ِ
قِ َّص َتهُ
وَ َي ْش َر ُ
ب ال َن ْخلُ
جواك وَ ْق َف َتهُ
َ
من َن
ً
ما ز ِ ْل َ
ح
ت َط ْيفا لِجُ ْر ٍ

العقول َسما
في
ِ
يس وردَ َتهُ
َي ُش ُّم في ِس ِّر َ
ك القِ دِّ ِ
ً
أسئلة
ك األ ُْف ُق يرمي فيهِ
ُفرا ُت َ
ُتجي ُبهُ من وضوح ْ
صغ َ
ت فكر َتهُ :
ٍ
َّ
الغياب نشيدٌ
َ
إن

ظلَّ يرتجلُ المعنى
َ
َ
(هيهات) بصم َتهُ
فأتقن في ال���
كم ساف َر ُ
الخ ْلدُ
الطعنات منذهالً؛
ْ
في
ل رحل َتهُ
وقد رأى في
اشتعال ال َر ْم ِ
ِ
ب يعرى من حقيقتِهِ
ك العُ ْش ُ
وجاء َ
َ
حتى ارتدى
ل ُخ ْض َر َتهُ
من
رضيع ال َن ْب ِ
ِ
ه ُم ساف َر غيباً
والس ْ
َ
في كآبتِهِ
َ
لألفالك لعن َتهُ
ِ
لآلن يشرحُ
المخدوش
يالي
وَ ِط ْفلُ مِ ْخ
ِ
َ
ليل ُي ُ
َي ُ
نساء اللهِ شمع َتهُ
خيف
َ
ذرف في ٍ
ك ُ
الظ ْ
ه ُر
تي َ
ظام ٍ على راحَ ْ
مرتبكاً يتلو على شهقةِ الزهرا ِء رجف َتهُ
اليباس رهاناً
ُ
كان
في مالمِ حِ ْ
هم
الغيمات َش َّت َتهُ
ِ
ب في
ك ال َر ُّ
وَ َن ْز ُف ُ
ل،
وَ ِس ْر َت بال ُر ْم ِح في َل ْي ٍ
ُت َف ِّندُ هُ بالضوءِ،
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شعر :عادل الصويري

القرآن وَ َ
تجلو مِ َ
حش َتهُ
ن
ِ

ُ
الخوف
العيون تالشى
وَ في
ِ
َ
حين رمى
األطفال جُ َّب َتهُ
ِي على
ِظ ٌّ
ِ
ل عَ ل ٌّ
وَ ُرحْ َ
ت للحُ ْلم ِ تسعى كالنبيِّ وقد

ُ
إمام الما ِء فِ َّض َتهُ
عليك
َ
أملى
ْ
شط ْب َ
بالكربالءات
ِ
ت
َ
ِبت في دفتر ِ الريح  -صمتاً
 التي ُكت ِْ
دس ْ
عت َم َتهُ  ...في سيرةِ الما ِء
َّ

َ
قلت مرتجزاً:
حتى
ضيء لهذا الما ِء سير َتهُ
أنا ُأ
ُ
ً
َف ْردَ ْس َ
أرغفة
القلب
ت ُكلَّ مرايا
ِ
يشدو بِ َت ّنورِها جبريلُ دمع َتهُ
َ
أق ْم َ
ت في ُل َغةٍ جذلى
ُي َؤوِّ ُلها َف ْجرٌ،

للزيتون ُش ْر َف َتهُ
ويشرحُ
ِ
ٌ
سديم
عليك
َ
َص ّلى
فراشات؛
ٍ
جاء مرتدياً روحَ الدُ عا ِء
َ
ِل َت ْق ِن َتهُ

ق
يا س ِّيدَ العُ ْم ِ
القلب
ُ
هذا
يملؤهُ عِ ْش ٌق
معناك َ
لحظ َتهُ
َ
ُي َس ِّم ُر في
كاء
بِ َ
ك اس َتحَ َّم ُب ً
ُ
نبض قافيتي
َ
َ
الش ْعر ِ ُس ْم َر َتهُ
ارتباك ِ
ِ
فوق
أراق
وَ َس َّل َم ال َر ْملَ من آياتِهِ وتراً
َ
ُ
المشجون َن ْغ َم َتهُ
أطلق الشجَ ُر
َف

اليوم..

ُ
باسم نحرك المذبوح أنشودة الحزن
أقرأ
ِ

حيدر عاشور

ونزفت كل ما يف الروح
عدت اليك وقلبي ينابيع حنيني،
وج ْهي.
ُ
ُ
سيدي ،رضحيك انتباهيُ ،
جئت اليك ظامئا ويف اجلم ِر َ
بالدمع املعتق واخلطايا؛ أشبه هنر ًا من الضوء.
من جروح .جئتك
ِ
اجلزع ،وأبكي حتت ِظلك ،كأنك ما
بمزيج من
الوجع
باسم نحرك املذبوح أنشودة احلزن ،وأمللم ُخالصة
سيدي ،أقرأ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
وأنت ترى املزيد من –اليزيديني -يشيعون الفقرَ ،
ويكثرون
صوت،
تنثر ضياءاتك كامللح عىل اجلروح دون
َ
زلت هنا ُ
زلت يف
اليتامى ،ويشقون مواليك عن خطواتك ،حتى نضج عىل أكتاف حمبيك احلديد الصلدْ  ،وهم مؤمنون انك ما َ
ّ
لطف جديد..
كربالء تعدْ
سيدي ،كم طف ًا ستحتاج؟ كم نح ٍر ًا سيذبح لك؟ .كي ترمم خراب النفوس ،وتقذف الظاملني بحج ٍر من سجيل.
وسط ا ِ
َ
ِ
ُ
فلن يتدي اليك إال الناضج يف معرفتك ،يبادلك
الغيث
أنت يا موالي،
ضطراب النفوس؟! ..ومعراج العبورْ ،
ِ
ِ
العشق كي تنتسب روحه للمكان ،ويشار اليه باسمك املقدس االغىل يف
ابواب
بيقني العزاء ،مقدم ًا قرابنيَ الوفاء عىل
ٌ
–رجل حسيني.-
الساموات واالرض هذا
أيا احلسينيون العاشقون ،هذا ُ
أوان احلزن فلنلبس السواد ونطهر القلب ونشق الدرب نحو االمام املظلوم لنرسم يف اذهاننا
ِ
حرضته بالدمع السخي وبشهقة املضطر ان
خارطة فاجعة الذبح يف عاشوراء ،ليتجىل اجلزع يف باطن الضمري ،ونقسم يف
ِ
هنجه ،وهنذب اخلطى يف مدينته ،ونحمل يف عقولنا وقلوبنا عقيدته ،ونباهي العامل كله اننا حتت مظلته ..ال يم
نسري عىل
ٍ
بمعرفة بأذيال ثوب الطهارة والنقاء ،ثوب الدماء الزكية يف ِ
طف
باي قناع تباهي! ،املهم ان تكون قبسا من كربالء ومتسك
ُ
الوجع ،وهنيج ونطلق
نبتكر احلزن املنسوج من
ندندن مع الروح بخشوع بام تيرس من البوح عن اجلروح،
حمرم احلرام..
ِ
ْ
ادمت فؤاد من ص ّلت عليه مالئكة السموات ،واثقلت احلزن واجلزع يف العاملني.
الذكرى الفجيعة كأهنا اليوم..
ْ
وارصخ باآلهات ..انك ستدخل ذكرى ثورة العروج امللكويت ..رصخة املوت من اجل حرية
ْ
أيا املوايل أحزن للعقيدة،
سمو ِه املقدس ..اقرأوا
ويبيض لك صفحات ..فشهيد الطف هو سيدُ شباب اجلنة يف ّ
االنسان .كي يطوي اهلل صفحات ّ
باسم نحره املذبوح أنشودة احلزن.
ِ
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ٌ
ٌ
وكف ..العباس
جود
في الشعر البحريني المعاصر
ُتعدُّ شخصية العباس ابن أمري املؤمنني (عليهام السالم) من
شخصيات الطف التي كانت موضع عناية الشعر احلسيني،
تنوعت يف طرائق تناوهلا ألبعاد
فقد ُكتبت فيه قصائد عديدةّ ،
الشخصية ،ما بني تسليط الضوء عىل القيم األخالقية أو
هذه
ّ
قيم الشجاعة والبطولة عرب محاسة تستنهض مهم الناس وترفع
معنوياهتم يف طريق احلقّ والثبات عليه ،أو مستثمر ًة البعد املأساوي
يف حدث االستشهاد وما ترتّب من بعده عىل النساء واألطفال من
سبي وتعذيب وترويع.
ّ
وتبقى � بال شك � فرصة اإلضافة والنجاح يف تقديم قصيدة
متم ِّيزة أمر ًا مرهون ًا برباعة التناول والتوظيف من خالل اإلفادة
من الطاقات اجلاملية يف اللغة وآليات التصوير الشعري والعناية
بالعنارص الف ّنية ُ
األخرى يف بناء القصيدة ،فض ً
ال عن صدق الشاعر
ومدى تفاعله عىل املستوى النفيس والعقدي مع وجوه الطف
احلسينية ورسالتها اإلصالحية.
وقيم النهضة
ّ
لقد ساعد عىل اكتساب توظيف شخصية العباس (عليه السالم)
ُ
التصاق ك ّتاهبا بمواجع
البحريني ِة ميز َته وخصوصيتَه
يف القصيدة
ّ

ُ
األ ّمة اإلسالمية التي مت ِّثل ملمح ًا بارز ًا من مالمح السياق الثقايف
الذي كتبت يف ظل مؤثراته هذه النصوص ،ويمكن لنا حني نقرأ
نامذج من هذا الشعر أن ننصت ألصداء ذلك يف جممل األصوات
التي تتضمنها القصيدة.
إهلي)
مع ّ
(جتليات هن ٍر ّ
نقرأ للشاعر نارص زين من قصيدة له بعنوان (جتليات هنر إهلي)
قوله:
ش ا ُمل َقدَّ ِ
الع َط ِ
س َقدْ َأ َب ْت
يا ِجم َْم َر َ
َيا َح ِ
ام ً
ال ِذ ْك َرى َق ِم ْي ِ
(س َك ْين ٍَة)
ص ُ
ارت َغ ْي َم ًة
ُح ْز َن ًا َقدْ ا ْب َي َّض ْت َو َص ْ

َك� َّف� َ
�اك إِ ّال َأنْ ُت َبايِ َع َحم َْش َ�ر ْك
الع ُي ْو ِن لِتُبص� ِ َر ْك
َأ ْل ِق ال َق ِم ْي َ
ص َعىل ُ
ُم ْذ َشاهَ دَ ْت َيا َبدْ ُر َلي ً
ال َج َّز َر ْك

وهنا يأيت النداء ملعنى الرفض املقدّ س الذي مثّله العباس (عليه
املتوهجتان عطش ًا
السالم) خري متثيل يف أيام عاشوراء ،فالشفتان
ّ
يف صحراء كربالء ّ
الالهبة أبتا أن تتل ّفظ بوالء لغري سبط النبي
(صىل اهلل عليه واله) ،وكانت الكف عنوان ًا للرفض ،وقد تعامل
النص عالمة بارز ًة (أيقون ًة) لرفض اخلنوع ،واإلقدام عىل
معها ُّ

الشهادة يف سبيل املبدأ احلق.
التناص الشعري مع القرآن الكريم يف البيتني الثاين
ومن الواضح
ّ
بقصة
والثالث ،وعىل وجه التحديد
التناص مع اآليات املتع ّلقة ّ
ّ
ييص َه َ�ذا
النبي يوسف (عليه السالم) ،قوله تعاىل (ا ْذ َه ُبو ْا بِ َق ِم ِ
َف َأ ْل ُقو ُه َع َىل َو ْج ِه َأ ِيب َي ْأ ِ
مج ِعنيَ) ،تغدو
ريا َو ْأ ُت ِ
وين بِ َأ ْه ِل ُك ْم َأ ْ َ
ت َب ِص ً
مأساة الفقد ولوعته ،ووحشية الذبح وقطع ال��رأس الرشيف
قميص ًا معجز ًا يغسل عن البصائر غشاوة األمل والشعور بالفقد،
لتكون النتيجة إبصار احلق وجت ّلياته.
يف القصيدة ذاهتا ،يستمر نارص زين يف اإلفادة من أبعاد شخصية
العباس (عليه السالم) إذ يقول:
ات َ
الس َام ِء َتن ََّس َك ْت
َد ْم َع ُ
(ز ْين ََب) َك َّ
ُ
رش لِ�(أخْ ِ
فا ْف ْ
رب
ت الدَّ ْم ِع) ُر َ
وح َك َم ْع َ َ
َ
َ
��ر ِ
عَ � ْ�ي � َن��اك ِ ْيف عَ � ِ
ات أ َط� َّل� َت��ا
��ني ال��� ُف� َ
َح � َّت��ى َن� َ��ام ُ
����ر ُ
اق بِ� ِ�ق� ْ�ر َب� ٍ�ة
احل����زنُ ا ُمل� َ

ات بِن َْظ َر ٍة َأنْ َي ْن ُظ َ�ر ْك
َت ْر ُجو ال ُف َر َ
لِلشَّ ا ِم بِ� َ
�األ ْي� َت��ا ِم َت ْس ُ
لك َم ْع َب َ�ر ْك
ِدفئ ًا َو َس ْه ُم َ
الغد ِر َأ ْد َم��ى َحم َْج َر ْك
وال� َّن� ْ�ه� ُ�ر ِ ْيف َأ َمل ٍ َأ َت� َ
��اك لِ َيشْ ُك َ�ر ْك

وقف الشاعر عند مشهد جيمع عنارصه برباعة ،وذكاء( :احلوراء
زينب ،العباس ،الفرات ،األيتام ،القربة ،الرأس املهاجر ،والدة
رب عن حالة انفعالية ،فيها دموع الفقد والسبي
الثغر/الرفض) ليع ِّ
للحوراء زينب (عليها السالم) التي يرتبط ذكرها مع ذكر أخيها
يصور حالة
أيب الفضل (عليه السالم) ،ومل يدع الشاعر � وهو ّ
املصور ،بل استثمره يف
املوت ييمن عىل املشهد
انفعالية مؤملة �
َ
َّ
جسدها العباس (عليه السالم) يف ملحمة
استنطاق قيم الفداء التي ّ
عاشوراء ،فصار :املوت والذبح والدة متجدّ دة.
عىل حا ّفة القمر
ويتناول شاعر آخر هذا املعنى بطريقة خمتلفة ،نقرأ للشاعر أمحد
هاشم العلوي من قصيدة له بعنوان( :عىل حا ّفة القمر) ،قوله:

أرأي��ت عين ًا يشتهيها أل� ُ
سهم
�ف
َ
ٍ
َ
عطش السام
صافحت
أرأيت كف ًا
َ
ْ
�ت ش��ف��اف � ًا ت��ظ � ّل� ُ�ل دم��ع� ًة
ق��د ك��ن� َ
َ
(الء) ح َ
ني ّ
خضبك العم��و ُد
قد َ
كنت ً

ٍ
��رص ال���دم���وعَ ب��خ��م� ِر ِه
م����ارق ،ع� َ
��ور ب��غ��م � ِر ِه
ف��ت��ن��ز ْ
ّ
ل��ت غ��ي�� ًام ي���م� ُ
�اء ون��ح � ِرهِ
�ت ع��ىل خ��دِّ امل��س� ِ
س��ال� ْ
وق��ف��ت م��ث� َ
�ل م��غ��ام � ٍر ع��ن ث����أ ِر ِه
َ

قوة ِّ
الرش متعددة ،ولك ّنها بجوه ٍر واحد ،هو القتل
جعل العلوي ّ
واملروق املتم ِّثل ب�(ألف سهم) ّ
وكل ذلك يف قبالة (عني ،وكف)،
أن املوت مل ِ
غري ّ
مستمر ًا ل�
ينته ّإال ملفارقة يكون فيها املوت ميالد ًا
ّ
مستمرة مع القتلة ،ال
(ال) الرفض ،حيث تتسع احلياة أمام مواجهة
ّ
ُّ
والكف غري أدايت رفض وميالد.
تكون فيها العني
من جانب آخر مل تكن مواجهة القتلة بالتضحية فقط ،من غري أن
يكون لالستبسال يف املقاومة دور كبري وفاعل:

ِ
وكنت
اجليوش
أظفار
ونزعت
َ
َ
َ
ِ
خت جمدَ
بأهنا
ّأر َ
السافيات ّ
فتناسلت من ضوئِ ِه ُّ
كل القناديلِ
ْ

أظافر ط ِ
ري ِه
نرس ًا شاخم ًا يلوي
َ
رسج احلس ِ
ني ومه ِر ِه
هب ْت عىل ِ
ّ

شهدت والد َة مج��� ِر ِه
التي
ْ
مهمة صعبة
اختزل الشاعر صورة معركة يف بيت واحد ،وهي ّ
للغاية ،فالبيت األول من املقطع أعاله يصف معركة صغرية،
ّ
ينقض عىل
جز ًء من معركة أكرب ،فيها العباس (عليه السالم) نرس
ٍ
الحق بعد االستشهاد ّ
ٍ
تظل عيناه تالحقان
مشهد
فريسته ،ويف
�ارات من املخيم املحرتق يف صحراء كربالء ،تطأ
النسوة ال��ف� ّ
ّ
أرجلهن األش��واك ،وتطأ خيول األع��داء األطفال املذعورين،
وتبقى نظرة العينني حمتاجة إىل تفسري آخر ينسجم مع تضحيات
سجله أبطال عاشوراء عىل رمال
كربالء ،وبسالة املوقف الذي ّ
املعركة ،غري ّ
أن ما يبدو من صورة املشهد ،مالمح وتفاصيل تثري
القلق لدى الشاعر وهو يرى أمامه مشهد السبي مسبوق ًا بالرتويع
والذعر ،فيسقط تساؤالته عىل نظرة العينني:
ِ
عينا ُه َ
شاردتان ْ
مذ
الرمح
فوق
ِ
ِ
سو ُة خد ِر ِه
فر ْت عىل
األشواك نِ ّ
َّ
ِ
الكليم
الرأس
يرتجم نظر َة
َم ْن ذا
ِ
ُ
ِ
ِ
َ
داخل ِسف���� ِر ِه
الورد
ومتتامت
الليل ساع َة ِ
يلم َ
خوف ِه
من ذا ُّ
اليتم ساع َة ُذع ِر ِه
يضم َ
َم ْن ذا ُّ
ُ
ورحلة ثائ ٍر
وترويع
ذبح
ٌ
ٌ
داعة عم����� ِرهِ
داع طفلٍ يف َو ِ
وو ُ
َ
ٍ
ُ
فراشة
واحرتاق
شهي
ٌ
وجع ٌ
ودعاء رملٍ طاه ٍر يف قب����� ِرهِ
ُ
ليصور الظفر بعيد ًا ّ
عام قدم من أجل حتقيقه ،فهو
ثم يعود الشاعر
ّ
ّ
الغاية التي سعى العباس (عليه السالم) إليها ،وهي الغاية التي
تذوب عند أعتاهبا ّ
النسوة واألطفال،
كل صور التوتّر والقلق عىل
ّ
بعد انتهاء املعركة ،صورة املوت املنكرس أمام احلياة التي تصنعها
التضحية ،يغدو املوت مدهوش ًا ِّ
منكس ًا رأسه ،أسري ًا ذلي ً
ال.
---------* مقتبس من بحث لألستاذ الدكتور عيل البديري � جامعة البرصة

شهداؤنا

إلى روح الشهيد السعيد
(كنعان سالم داوُ د العاشور التميمي)
أبي محمد حسين
أيقونة العشق الحسيني ..كنعان العاشور الشجاع
حيدر عاشور

سنوات من العشق ،وهو ُيغالب أدمعهُ ،مرتال سورة الحُ زن الحسيني :إمامي حُ سين
سواك معي ..عشقه ال ُيعِ ُ
رف أو يفلسف .!..هو هم ثقيل على قلبه ان
َ
أراك وال
َ
أمل وأحالم ،وروحه متعلقة
لم يحقق مرضاة إمامه في خدمته .ثم يعيش على ٍ
نفس ،وخاطر ،ويقين يركع لكربالء وينوح
فبطيب
ٍ
وموصولة -بكربالء وعاشوراءِ -
ِّ
َ
يمين صادق ان يستبق
التجلي ،خدمة وزيارة .قرار اقسمه عن
فكان
لعاشوراء..
ٍ
المحبين خطوة الى حيث الدمع والجزع ،وأن يحارب محطات االفاعي التي تدس السم
بطريق أعظم شعائر السماء ،وبين هذه وذاك كان يحول دماءه طريقا وزاد ومرفأ
سهال الحتواء كل العاشقين ،ووجهه سنبلة بصراوية تسبق المياه بخطوات.
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كيف أتيت هذا العشق مفتونا وجمنونا ..فرفعت لك األكف
بريقا وصوت ًا؟! ،وأنت تعانق صوت الفتوى اجلهادية بذاك

الوفاء وبنفس العشق .مل توقفك خزائن االرض التي متلكها

عائلة(داود العاشور) وال الرشكات العمالقة والفنادق الراقية
واملرحية يف العاصمة االم��ارات��ي��ة(ديب) التي منحت لك كي

تكون قائدها ،كلها وضعتها خلف ظهرك حني أقبلت عىل
مآقي الصخر تبني منزال خللودك .كأن اش��ارات معشوقك
وصلت اليك رسائل يف انتظار وصولك ..فالصوت الذي
سمعته من خطبة اجلمعة يف الصحن احلسيني الرشيف عن
ن��داء اإلم��ام السيستاين مأل قلبك وعقلك ،فذبت يف هوى

اجلهاد والتضحية ونيل الشهادة وقد افرحتك مقولة« :إن من
يستشهد يف سبيل االرض والعرض واملقدسات يكون شهيدا».
هب��ا ا ِ ْن��ت��ىض ص��درك قنديال ،فصار االستشهاد حل ًام لك.
وارشع��ت ب��اب اجل��ه��اد ،وفككت قيود أمانيك ،وأعلنت
كرس اخل��وف من ال��ذاك��رة ال��رتف وح��ب احلياة حني قلت:
 س���أك���ت���ب ع����ن ي��م��ي��ن��ي أح����ب����ك ي����ا ح���س���ني..وأك�����ت�����ب ع�����ن ي�����س�����اري أح�����ب�����ك ي�����ا وط�������ن..
مع هذا ال��والء التحق مع ابطال فوج ع��اش��وراء -ل��واء عيل
االكرب(عليه السالم) قائدا يشبه البحر ،وهو يلبس شملة اليقني
كالدليل يتقدم يف هيجان املوج ،مقدما روحه قاربا إلنقاذ من يريد
أن ينقذه يف اهلل ،وارتىض الشهادة جائزة منتظرة يف كل معركة .فقد
عرف باالقتحام لنريان العدو(الداعيش) من أجل إيصال الدعم
اللوجستي للمرابطني يف سواتر الصد األوىل ،خمرتعا الضحكة مع
وسامة وجهه تشجيعا للمجاهدين وسخرية من أقزام (داعش).

وذاك اليوم الذي ال يشبه االيام الذي قضاها يف معارك وحترير
وتطهري(جرف الصخر منطقة اخلرض عليه السالم ،والبحريات،
وحترير احلوجية ،ومعركة منطقة السلامين ،وصحراء كربالء
عرعر )..اسامء مناطق ال تعد وال حتىص من القرى واالرياف
واالقضية يف االنبار وصالح الدين وكركوك ..كان له الدور
القيادي يف ارجاعها اىل أهلها حمررة من اإلرهاب .والوقفة التي
طالت يف -فلوجة الرمادي -حني استغاث االهايل من تغلغل

(داع��ش) يف بيوتاهتا وكان نداء االستغاثة من نصيب (فوج
عاشوراء) .فاستعد الفوج لتحرير بيوت الفلوجة املهجورة من

روحه كانت متعلقة
وموصولة -بكربالء
فبطيب
وعاشوراءِ -
نفس ،وخاطر ،ويقين..
ٍ
كان يركع لكربالء وينوح
لعاشوراء ..فحقق
ِّ
التجلي -خدمة وزيارة
ساكنيها ،ووضع خطة اهلجوم وبدأت العمليات يف طلوع فجر
يوم االثنني 2016 / 5 / 23م املوافق  16شعبان 1437ه�.
وتغلغلت ق��وات فوج عاشورء إىل عمق األرض املغتصبة
حت��رره��ا ب��ق��وة العقيدة واخ���الص ال���والء .ط��ري��ق حمفوف
بالدماء واالش���الء ..طريق ال رجعة منه اال بتحقيق النرص
فقد علمهم يف ساحات التدريب ان يتدربوا كام لو كانوا،
يقاتلون ويقاتلون كام لو كانوا يتدربون يف أمج��ل الطرق
فطريق اجل��ه��اد واح��د وه��و م��ن حيقق طعم العز والنرص.
استيقظت غربان (داع��ش) عىل  -صوت اهلل أكرب– احلسني
أنترص -لتفر من خمابئها فقد جاءت نداءات الغضب فأعلن
امل��وت وج���وده ،ورصخ��ت االرض كأنام ان��ت��زع م��ن أصبع
مسامر ،وذع��رت ارساب الطيور املساملة خائفة من سطوة
هروب الغربان السود ،فبيوت الفلوجة هتيأت لتقديم مذابحها
قرابني لسالمة ما تبقى منها يف أم��ان اهلل واحلشد الشعبي.
املعركة يف رضاوهتا ،وابن العاشور يواصل خططه مع والده
الذي يشاركه يف أغلب املعارك االشد رضاوة ويتسابق االبن

واالب عىل شحذ اهلمم وتوفري السالح والدعم للمجاهدين..
ناقوس غاضب يعوي يف منتصف النهار ،اهنم الدواعش ومن
اتبعهم من الصليبني واوغاد النواصب ينهارون امام -فوج
عاشوراء -قطعات احلشد تزأر يف طردهم .قلق النرص كان
واضحا عىل قائدهم «كنعان» وهو يضع رأسه عىل رأس أبيه
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النريان ويغوص يف رمال كرمة الفلوجة امللتهبة يتبعه األبطال وهم
جيندلون الدواعش يف صولة رشسة أطفأت نريان العدو هنائيا.

كان شعلة رسمت عالمة االنتصار ،بلحظة اشرتاكه يف سحق
حيوانات النواصب ،ورشكائهم الصليبني ويود العرب .لكن

(داعش) كانت جتثم قابعة يف ألعاهبا كام يفعل اخلادم ،ذلك الذي
كان يعتقد انه يملك احلق يف أخذ االرض عندما يبقى ابن الوطن
خارج مساحات االرض .هذا قانون املحتل القايس الذي جيعل
الدخان االسود ضياء واحللم حقيقة واالعداء اخوة .هذا قانون

اخليانة العظمى الذي مكن قناص قذر ان يصيب القائد(كنعان
س��امل داود العاشور التميمي) بعدد من الطلقات احلارقة

شوقا البنه(حممد حسني) وكأنه يودع أباه يف الساعات التالية من

هذا النهار الدامي ،ويويص أباه ان ال حيزن عليه اذا فارق احلياة.
مل يبكيا بل قبل أحدمها االخ��ر متأكدين اهن��ام لن يرحال اال
والنرص بني أكفهم يضحك .وكلام ازدادت احلقيقة وضوحا
يف قلبيهام كلام ازداد أع��داؤمه��ا ..يف ه��ذا التوهج االب��وي،
وه��ذا االرصار عىل مد االن��ت��ص��ارات بالنرص .ج��اء النداء.
 سيدي كنعان ،الفئران دخلت جحور ًا عميقة وال يمكناصطيادها اال بعتاد ج��دي��د ..قواتنا ص��ام��دة تنتظر ق��دوم
امل���دد وم��ن اهلل وحم��م��د وع��يل امل���دد احلقيقي للنرص املبني.
قفز «كنعان» من حضن أبيه ،اعرتض الوالد عىل ذهابه ..لكن
االرصار واملعرفة واخلربة يف اجتياز ساحات القتال حتتاج اىل مهارة
عسكرية ال يملكها سوى قائد الفوج .وكرمة الفلوجة وبيوتاهتا
اصبحت ممتلئة بالقناصني الذي ينتظرون فرصة وقف النار،

واالمر كان الرمي الكثيف حتى سحق أخر داعيش يف املنطقة.
تكرر النداء ،وجاء الرد نحن يف الطريق إىل السواتر األمامية كونوا
عىل استعداد وال تتهاونوا يف اطالق النار ..ووصل مساء العرص
العظيم اىل عمق النزال مبتسام ،وتم انقاذ املجاهدين ،وعلت من
جديد صيحات لبيك  -يا حسني .-ويغيل الدم يف عروقه ويقتحم
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اخلارقة التي مل متهله كثريا ،بصوت مبحوح يف هدوء وابتسامة
وداع تشهد الشهادتني وسلم عىل االمام احلسني عليه السالم.
مل ي��ص��دق امل��ج��اه��دون ان ق��ائ��ده��م ق��د اس��ت��ش��ه��د غ���درا،
فروحه ال ت��زال تسطع ف��وق أرواح��ه��م وب��ني أعينهم وفوق
ال��س��وات��ر وب��ني احل��ف��ر وأم���ام امل���وت .وك���أن ص��وت��ه يقول:
 ت��ق��دم��وا م��ن أج��ل احل��س��ني وال���ع���راق ..اس��ل��ك��وا طريقالشهادة ..اصعدوا درج��ات اىل علية يف السامء ..اص��ربوا ما
زال هناك يوم نرص جديد هنديه لإلمام السيستاين ،يوم هنديه
اىل مجيع ش��ه��داء ال��ب��رصة ول���واء ع��يل األك��رب (عليه السالم)
ومجيع ألوية حشد الدفاع الكفائي املقدس ..سيتقبلنا احلسني
وترحب بنا املالئكة فقد حققنا النرص ونرصنا املظلومني
ُ
سيحمل لوحا مرموقا ويعد
وحفظنا املقدسات .وكل شهيد
الصابرين من االب��ط��ال ب��أن هلم حياة السعداء يف ال��داري��ن.
لكن ه��ذه الساعة م��ن ال��غ��روب امل��وح��ش ،مل يطل التكلم،
ظل حيدق يف الوجوه طويال كأنه يبحث عن وجه أبيه الذي
ي��رى به وج��ه أبنه ..ولكن الغصن جت��رد من دمعته ،ورحل
القائد ال��ذي كان يشق صفوف امل��وت وال يموت ،رحل من

عرفه ب��زوغ الشمس وض��وء القمر وت��راب ارض الوطن...
ُ
أنت شهيد ...ايا الشهيد
الظمأ
ايا
املسرتيح عىل عتبة السواترَ ،
ُ
�ت خملد ....أيا البرصاوي
املتأرجح بني خطاك واث��ارك ،أن� َ
ُ
اجلميل ،أن��ت أيقونة العشق احلسيني الشجاع عىل امل��دى..

الحشد الشعبي

يجدد العهد في عاشوراء

احلشد الشعبي له أن يفتخر يف كل امليادين ،وله األولوية يف
الدفاع عن كل ما يمس هذه األرض بام فيها من مقدسات
عظيمة أظهرها اهلل نورا عىل مدى التاريخ والزمان .ولعل خري
من يتأسى بمبادئ عاشوراء هو احلشد الشعبي الذي ترجم هذا
الوالء واالقتداء إىل دماء وتضحيات صنعت نرص ًا خالد ًا ضد
أعتى قوى الرش والظالم املتمثلة بعصابات (داعش) اإلرهابية،
واملفرح يف القول نصاع احلقيقية وإجزام ًا للواقع ،وما يدور
يف رحى الوطن من غيوم ال يعرف هلا لون وعواصف ليس هلا
قرار.
ورغم كل ذلك أطلقت قيادة هيئة احلشد الشعبي شعارها
الرسمي ملوسم عاشوراء 1444ه� حتت عنوان (عىل العهد)
ليكون عنوان ًا وقوة لشعائر هذا املوسم املبارك.
هبذا الشعار قد يكون قد جدد احلشد الشعبي بكل فئاته ومراتبه
وصنوفه العهد والوالء لسيد الشهداء اإلمام احلسني بن عيل
(عليه السالم) وثورته اخلالدة التي كانت ومل تزل نرباس ًا
لكل األحرار واملناضلني ضد الظلم والطغيان والتحرر من
االستبداد والعبودية وضد دول الغرب –اإلستكبارية -التي
صنعت طواغيت العرص من (داعش) وكل من حتالف معهم

حيدر عاشور

من املتجربين واملتسلطني من اصطفوا يف صف الباطل وقاتلوا
يف لوائه حتت راية امللعونني.
هبذا الشعار املبارك (عىل العهد) اثبت احلشد الشعبي باليقني
أنه امتداد لثورة وهنضة اإلمام احلسني (عليه السالم) وتعلم منه
البذل والعطاء ومن عاشوراء تعلم دروس التضحية والفداء،
وتعلم من كربالء انتصار الدم عىل السيف ،ومن مدرسة زينب
الصرب والقوة واإليامن حد اليقني ومن عزاء عاشوراء خترج
أبطال احلشد الشعبي وثلة طيبة من احلسينيني ومحاة البالد
واملقدسات وهم يرتدون هيهات منا الذلة فصنعوا من جزعهم
سيوف ًا تقطع رؤوس اإلرهاب وتذبح رقاب املستكربين الطغاة.
وسيبقى شعار احلشد الشعبي(عىل العهد) رصخة احلق يرتدد
صداها يف كل مكان وزمان.
نقطة ضوء :إن اهلوية الوطنية للحشد الشعبي إتّضحت معاملها
للرأي العام من خالل املعارك التي خاضها يف حترير ا ُملدن
كون
العراقية من سيطرة (داع��ش) اإلره��ايب ،وإنه تشكيل ُم ّ
من كل فئات الشعب العراقي ..فعلينا أن ال ننسى البطوالت
والتضحيات التي قدّ مها ويف ُخمتلف املعارك بفعل ُعمق العقيدة
التي حيملها.
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معارف ا�سالمية
����������االت
امل�����������ق�

ُ
شريعة عاشوراء ()2 – 1
من فكر العالاّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
س��ؤالٌ يط��رح نفس��ه :لم��اذا اإلمام الحس��ين (علي��ه الس��الم) دون غيره م��ن المعصومي��ن (عليهم
الس��الم) اكتس��ب هذه الشهرة و ُنس��بت إليه الش��عائر ،بل ُأقيمت في ذكرى استشهاده كل ذلك،
والجواب قد ورد في العديد من الروايات الصادرة عن الرسول (صلى الله عليه وآله) وأئمة أهل البيت
(عليهم الس��الم) والتي تكمن في اتجاهين ،األول :إن نهضة اإلمام الحس��ين (عليه الس��الم) جاءت
بمثاب��ة إع��ادة األمور إلى نصابها ،أي أنها كانت حركة تصحيحية لمس��ار األمة بع��د انزالقها عن الخط
الذي رس��مه الرس��ول األعظم (صلى الله عليه وآله) وظهور الجاهلية التي حاربها الرس��ول األعظم
م��ن جدي��د ،وال نريد بيان التفاصي��ل ألنها كثيرة وال خالف فيها ل��دى الفريقين ..والثان��ي :أن الطريقة
التي حورب بها اإلمام الحس��ين (عليه الس��الم) من بين المعصومين (عليهم الس��الم) كانت األشدّ
ً
حاجة إلجراء مقارنة بين ما حدث للرسول (صلى الله عليه
عنفاً والمتنوعة أسلوباً ،وال نظن بأن هناك
لعلي وفاطمة والحس��ن (عليهم السالم)
وآله) وبين ما حدث للحس��ين (عليه الس��الم) وال لما جرى
ّ
وال لم��ن بع��ده من المعصومي��ن ،بل وال ألي واحد ف��ي التاريخ ممن هو في مثله م��ن المكانة ،فإن
جمي��ع أن��واع المحاربة المتاحة لدى الفكر البش��ري آنذاك المتقدم في هذا المجال قد اس�� ُتخدمت
في مقارعة الحسين (عليه السالم) ،مما ُيفهم باإلجمال أن المقصود كان إزالة الهيكل والمحتوى
م��ن التاريخ كي ال يع��ود التاريخ بمثله ،ولكن جرت الرياح بما ال تش��تهي س��فن الجاهلية المتجددة،
حيث أراد الحفيد يزيد أن يأخذ بثأر األجداد ،وباألخص أبي سفيان ويط ّبق سياسة دفناً دفناً ،وقد صرح
هو بذلك عندما أنشد األبيات المعروفة وأبرز ما في داخله ،وليس فيما أبرزه فوقه من كفر.
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إن املادة واملعنى ،أو األسلوب واملحتوى ،مها من وراء هذه
العظمة يف إحياء ذكراه .ويف الواقع أن إحياء ذكراه هي إحياء
لذكرى األنبياء والرسل هدف ًا ومضمون ًا ،إحياء للفكر املعتدل
وصوت احلق الصادح ونبض القلب الفاعل .ومن هنا البد
من إعطاء هذه الشعائر صورهتا احلقيقية ليصيب السهم كبد
احلقيقة ويؤثر يف النفوس ويدخل القلوب ويغزو العقول ،
هذا هو املطلوب وهذه هي فلسفة إحياء الذكرى كام نفهمه
من الروايات الواردة عن أهل بيت الرسول (صىل اهلل عليه
وآله) ومن ترصحيات اإلمام احلسني (عليه السالم) املدوية يف
عامل الوجود ،واملرابطة يف النفوس ،تلك النهضة التي كانت
شعاراهتا واضحة وجل ّية خططت للبرشية مجعاء ،فلم تشأ أن
تكون لفئة دون أخرى ،ومن هنا كانت اخلطابات والترصحيات
والشعائر غري مؤ ّطرة ُبأطر مذهبية وال قومية وال وقتية وال
جغرافية ،وذلك حينام يقول « :إن مل يكن لكم دين وكنتم ال
وجه كالمه إىل كل
ختافون املعاد فكونوا أحرار ًا يف دنياكم» فإنه ّ
الضامئر احل ّية عىل مدى العصور ،مشري ًا إىل مسألة هامة جد ًا
أال وهي أنكم إذا مل تكونوا تريدون تطبيق العقيدة فعليكم أن
تكونوا وطنيني ،فإن مل تريدوا كام أعلنت « :أريد اإلصالح يف
أ ّمة جدّ ي» فعليكم أن تكونوا أحرار ًا ال عبيد ًا يتحكموا فيكم،
بل البد أن يكون القرار من صنعكم وبأيديكم ،وال تكونوا
جمرد مطبقني لقرارات اآلخرين.
إن يف كل كلمة قاهلا اإلمام احلسني (عليه السالم) بل يف كل
فِع ٍ
لة َف َع َلها سواء عند بدء هنضته أو يف مسريته أو عند القتال،
ْ
بل يف استخدامه لوسائل اإلعالم التي كانت متاحة آنذاك ويف
استخدامه لألخالقيات اخلاصة باحلرب والقتال كلها تدلنا
عىل أنه أراد تطبيق مفهوم النهضة وليس مفهوم الثورة التي
قد يلتقيان وقد يفرتقان ،واألمهية بالطبع تكمن يف النهضة،
هنضة األمة ،بل هنضة األمم يف وقتها وبعدها ،ومن هنا جاء
إرصارنا عىل تسمية حركته (عليه السالم) بالنهضة دون
غريها من التسميات وهذا يوفر علينا اإلجابة والرد عىل كثري
من التساؤالت التي تطرح من هنا وهناك والتي من أمهها أنه
فاشل! ،وإنه مل يصل إىل احلكم والتناقض بني علمه بأنه مقتول
وإرصاره عىل امليض يف هذا الطريق ،بل واختياره كربالء دون
غريها ومحل النساء ،وعدم أخذه بنُصح الناصحني ،إىل نوعية
ترصفه يف القتال هو وأهل بيته األطهار وأنصاره الكرام.
إهنا النهضة التي أراد األئمة األطهار من بعده بل كل أهل بيته
صغار ًا وكبار ًا رجاال ونسا ًء أن تبقى شعلة و ّقادة لينتهل منها
األحرار مبادئ النهوض يف وجه الطغاة والظاملني وقرع الظلم
والتجرب الذي ال ينحرصان بزمان دون زمان وال بفئة دون فئة
ّ
وال بمكان دون آخر ،ومن هنا نجد أن األحرار استلهموا من

هنضته وأصبحت نرباس ًا لآلخرين وتو ّلدت من رمحها العديد
من النهضات سواء يف املجتمع اإلسالمي أو خارجه ،وسواء
يف األزمنة الغابرة أو يف زماننا احلارض ،واألجهزة الغربية تعلم
جيد ًا ماذا تعني هنضة احلسني أكثر مما يفهمها دارسو الرشق،
ومن هنا جاءت املقاومة ضدها والوقوف أمام انتشارها من
خالل بعض احلكام ،وبعض التشويات ،وبعض الترصحيات
والترصحيات املضادة ،فإن مجيعهم  -وإن كانت نوايا بعضهم
سليمة إال أهنم بالتايل  -مل يدركوا حقيقتها ،وانطالق ًا من هذا
التوجه ندعو إىل أمرين نرامها ها ّمني جد ًا.
أوالً :االلتزام بإعطاء ذكرى عاشوراء ميزهتا التي أرادها أهل
البيت (عليهم السالم) مميزة وهذا ما نشاهده ونقرأه ونرويه
عن الرسول (صىل اهلل عليه وآله) ومن بعده إىل اإلمام القائم
(عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف) اهتاممهم هبا؛ ألهنا بالفعل مميزة
وعدم االنصياع إىل إطفاء وهجها من جهة وال إىل تعميمها يف
سائر الذكريات التي ترتبط ببقية املعصومني ويبقى ما للحسني
للحسني وما لسائر املعصومني هلم.
ثاني ًا :أن نقوم بتطوير هذه الشعائر واخرتاع ما هو األنسب
واألجدى وهذا يدعو إىل فرز الشعائر احلسينية إىل قسمني،
القسم األول :ما ورد فيه النّص من قبل األئمة عليهم السالم
والتي هي ل ّبها وجوهرها وهي التي تتطابق مع كل عرص ومرص،
والتي هي جزء من تركيبة اإلنسان كالبكاء وإقامة املجالس،
وتصوير احلادثة والزيارة وما إىل ذلك ..والقسم الثاين :ما جاء
بعد ذلك بغرض مزيد من اإلثارة واإلحياء والتي كان هلا دور
كبري يف احلفاظ عىل األهداف التي أراد اإلمام احلسني (عليه
السالم) إيصاهلا إىل األمم ،ولكن قد يكون بعضها فاع ً
ال وقد
ال تكون كذلك فإنني أدعو إىل تأسيس جلنة عليا من ذوي
االختصاص بعلم النفس واالجتامع والتاريخ والدين حتت
إرشاف املرجعيات الدينية لوضع أساليب جديدة جلذب الناس
وحتريك عواطفهم بام يتوافق مع الرشع املبني وإيصال فكرة
اإلمام احلسني (عليه السالم) ليكون فيها من اهليجان األكثر
فاعلية واألعمق تأثري ًا ،دون إلغاء يشء مما هو موجود ،ولكن
نصيحتي للمتنازعني عىل هذه الشعائر أن ال يفرط اجلانبان
يف مواقفهام بحيث خيرجا من جا ّدة الصواب ويبتعدوا من
طريف النزاع وأخذ آراء
اهلدف األساس ،وعىل اللجنة إرشاك َ
الطرفني يف األُطر العلمية والرشعية ،وهنا البد من التنويه إىل
أن هذا القسم من الشعائر إنام هي من صنيع اإلنسان ،وال جيب
التوقف عندها كثري ًا بمقدار ما جيب دراسة سبل أخرى إلبقاء
هذه الشعلة التي أرادها قادة اإلسالم أن تكون كذلك وطبع ًا
الشك أنه كان بوحي من السامء.
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مزار الشيخ علي الشافيني
في مدينة الحلة..

تقرير :نمير شاكر – تصوير :محمد القرعاوي

حين يكون الوالء الصادق عص ّيا ً على الطمس والخراب
عامل كسائر العلامء والفقهاء من الشيعة والكثري من العلامء يتحدثون عن علمه وهو من املعارصين للعالمة

الشيخ احليل (رمحه اهلل) ،اشتهر بالشعر البليغ الذي خلده يف مدح االمام عيل بن ايب طالب (عليه السالم) وقد
تأثر يف شعره كبار معارصيه ،يرجع اصله اىل منطقة (شيفيا او شافيا) يف حمافظة واسط ،انتقل اىل مدينة احللة
(منطقة اجلامعني) بعد اخلراب الذي اصاب منطقته اثناء االحتالل املغويل هلا ،ويرجع سبب اختياره مدينة
احللة الن احلوزة وعلامء شيعة اهل البيت (عليهم السالم) كان مقرهم يف مدينة احللة وباعتبار ان هذه املدينة

هي مدينة العلم والعلامء لسنوات طويلة من الزمن.
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وملعرفة املزيد عن حياته جملة «االحرار» التقت االمني
اخلاص للمزار الرشيف ،الشيخ أكرم الطفييل الذي
أطلعنا عىل تفاصيل مهمة من سرية هذا العامل الشيعي
والشاعر األملعي:
اسمه ونسبه

هو العالمة الفقيه وشاعر أهل البيت (عليهم السالم)
الشيخ عيل بن احلسني املعروف (بالشفهيني) يف املصادر
التارخيية و (الشافيني) عند العامة ،وكانت وفاته (قدّ س
رسه الرشيف) يف الربع االول من القرن الثامن اهلجري
( كام ضبطه املؤرخ الشيخ اليعقويب) وكام هو معروف
يف الوقت احلارض ،ولقبه (عالء الدين) كام مذكور يف
مصادر الكتب.
حياته الشريفة

يرجع أصله اىل منطقة (شيفيا أو شافيا) وهي إحدى
قرى مدينة واسط ،وقد تأثر يف شعره كبار معارصيه
أمثال الشهيد االول الشيخ حممد بن مكي اجلزيني
العاميل الذي رشح أحد قصائده يف مدح االمام عيل
(عليه السالم) املتداولة يومذاك.

انتقل الشافيني اىل مدينة احللة (منطقة اجلامعني)
التي دفن فيها بعد اخلراب الذي اصاب منطقته اثناء
االحتالل املغويل سنة (656ه�) وتدمريهم لغالب املدن
العراقية ،ويرجع سبب االنتقال ان احلوزة وعلامء شيعة
اهل البيت (عليهم السالم) كان مقرهم يف مدينة احللة،
ولذلك فان كثرة املراقد هي يف منطقة اجلامعني ملدينة
احللة ،وهناك الكثري من االقوال التي تدلل عىل انه عامل
كسائر العلامء والفقهاء للشيعة االمامية يف الوقت احلايل
والكثري من العلامء يتحدثون عن علم الشيخ يف اقواهلم
واحاديثهم ومن املؤكد ان هذا العامل له الكثري من الطلبة
وهو ايضا كان من املعارصين للعالمة الشيخ احليل
باعتبار ان هذه املدينة هي مدينة العلم واالن لدينا من
االثار الباقية مدرستان :االوىل املدرسة الزينية والثانية
هي املدرسة القزوينية.
مراحل تشييد المزار

املرحلة االوىل هي منذ وفاة الشيخ حيث كانت مساحة
املرقد تبلغ ( 20مرت ًا مربع ًا) وهو عبارة عن غرفة صغرية
حتوي قربه الرشيف ،وقد توىل خدمة املزار يف تلك الفرتة
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االمين الخاص للمزار الشريف،
الشيخ أكرم الطفيلي

وكان يسمى (السادن) هو السيد (هادي او مهدي) وهو
من منطقة اجلامعني ،اما املرحلة الثانية فكانت يف سنة
(1993م) حيث ان املرقد انتهى متاما واصبح خربة من
حيث القبة واجلدران وغريه ،ففي هذه السنة تصدت
امرأة كان بيتها جماور ًا للمرقد الرشيف وهي (احلاجة
أمرية اخلزاعي) التي حتركت اىل احد املحسنني وقال هلا
ِ
ِ
ِ
باعتبارك
عليك مراجعة الدوائر
وانت
انا َع َّيل االموال
موظفة وحاصلة عىل شهادة بكالوريوس ،فتحركوا عىل
هذا املوضوع ضمن االتفاق الذي حصل بينهام ،وحصلت
الس ّيدة عىل املوافقات الرسمية ،وقد تم الرصف من قبل
هادي عبد الصاحب النعيمي وبدأوا ببناء أساس للمرقد،
كام اتفقا عىل رشاء القطعة املوجودة امام املرقد التي كانت
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

48

تسد الطريق من ِقبل صاحبة االرض وهي امرأة علوية
ِ
نشرت قطعة
وقال الرجل للحاجة امرية اخلزاعي (اذا مل
االرض هذه كأننا مل نفعل شيئا وسيعود خربة من جديد)،
فتوسعت مساحة
وقد تنازلت مالكتها اىل دائرة االوقافّ ،
االرض بعد االضافات التي أجريت عىل املرقد ،وأصبحت
املساحة الكلية للمرقد تقريبا ( 1150مرت ًا مربع ًا) ،وقد اتم
اهناء بناء املرقد يف سنة (1999م) ،اما املرحلة الثالثة هي
بعد سقوط النظام البائد ،قام ديوان الوقف الشيعي يف سنة
(2008م) بعمل كشف ومن خالل هذا الكشف قاموا
هبدم املرقد وبنائه من جديد حيث بقي بنفس املساحة،
ويف سنة (2013 -2012م) تم توسعة املرقد واستملكت
االمانة ( 5دور سكنية) جماورة للمزار ،و ُأضيفت اىل

في سنة (-2012
2013م) تم توسعة
المرقد واستملكت
االمانة ( 5دور
سكنية) مجاورة
للمزارُ ،
وأضيفت
الى المساحة
الكلية لتصبح قرابة
ال� ( 2000متر مربع)

املساحة الكلية لتصبح قرابة ال� ( 2000مرت مربع).

النشاطات التي تقام في المزار

فيام خيص النشاطات التي تقام مبدئي ًا كام بني الطفييل،
فهناك وحدة علوم القرآن يف املزار الرشيف التي هلا دور
وخاصة يف شهر رمضان
كبري يف إقامة الدورات القرآنية
ّ
املبارك وبقية الشهور ويف مجيع املناسبات الدينية التي تقام
يف املزار الرشيف ،كذلك هناك قسم الشؤون الفكرية
والثقافية الذي يضطلع بدور إحياء مناسبات اهل البيت
(عليهم السالم) فكل مناسبة ُحتيا يف املرقد من الوالدات
والوفيات يتم فيها دعوة املواكب والشعراء والرواديد،
ومن ضمن النشاطات التي تقام يف املزار الرشيف هو قيام
الصلوات وصالة اجلامعة املباركة.

الكرامات التي حدثت في المزار الشريف

ومن ناحية الكرامات التي حتدث داخل املزار الرشيف،
يوضح الطفييل« ،نقوم بتسجيلها يف سجل خاص،

وأخريات نقوم بتوثيقها من خالل تسجيل فيديو ونقوم
بنرشه عىل مواقع التواصل ،ومن ضمن هذه الكرامات
التي نذكرها أن إحدى النساء كانت مصابة بمرض

الرسطان وقد طلبت من اهلل تعاىل أن يشفيها بربكات
الشيخ الشافيني ،وبعد مدة اتت هذه املرأة اىل املرقد

الرشيف ومعها نذرها (ذبيحة) وقالت أنا ُشفيت من

مريض وهذا نذري لوجه اهلل تعاىل.
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باستثناء الطف

باستثناء الطف..

عن الحسين

بقلم :سامي جواد المنذري

واقعة الطف عالمة بارزة في التاريخ اإلسالمي
خاصة والعالمي عامة ،واألق���الم كتبت عن
هذه الواقعة بغض النظر عن خلفية كاتبها
وألي مذهب يعتنق.
والحسين (عليه السالم) استشهد وهو في
الثامنة والخمسين من عمره فواقعة الطف
يوم واحد وبقية عمره ماذا تعرف عنه؟ واهم
فترة من عمر السبط الشهيد هي الفترة
التي كانت االمامة له أي بعد استشهاد اخيه
االمام الحسن (عليه السالم) من سنة  50ه�
لغاية استشهاده ،أي ان عشر سنوات من
حياة االم��ام الحسين (عليه السالم) والتي
كان فيها مرجعاً لكل المسلمين ..ما هي
االقوال واالفعال التي صدرت عنه والتي تعتبر
مصدراً فقه ّياً وأخالق ّياً وعلم ّياً؟
صحيح أن علوم اهل البيت (عليهم السالم)
قد عاداها بنو امية ومن بعدهم بنو العباس
بشتى ال��وس��ائ��ل ل��غ��رض طمر ال��ح��ق ولكن
هيهات لهم ذل��ك فعصر الباقر وال��ص��ادق
(عليهما السالم) يعدّ من العصور الذهبية
ل��ل��ف��ق��ه اإلم���ام���ي ال����ذي أن��ع��ش ال��ت��ش��ري��ع
االسالمي بأحاديث وتشريعات جمة نابعة من
األصل المحمدي.
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ماذا تعرف؟

وبالرغم من ذلك ،اال ان هنالك الكثري من األحداث
املهمة يف حياة اإلمام احلسني (عليه السالم) ذكرهتا الكثري
من كتب التاريخ ولكن لكون احلدث األهم هو واقعة
الطف فقد تناوهلا خطباء املنابر.
ومن خالل هذا الباب سنسلط الضوء عىل جوانب مهمة
من حياة االمام احلسني (عليه السالم) مع التعقيب ورشح
االبعاد ،ع ّلنا نستطيع االيفاء ولو بجزء يسري من حق
االمام احلسني (عليه السالم) من الذي بذمتنا وذمة كل
إنسان عىل وجه املعمورة.
من هذه الروايات رواية عن الربقي ،املكنى بأيب جعفر،
عن الوشاء ،عن عاصم بن محيد ،عن عمرو بن أيب نرص،
قال :حدثني رجل من أهل البرصة ،فقال :رأيت احلسني
بن عيل وعبد اهلل بن عمر يطوفان بالبيت.
(و َأ َّما بِنِ ْع َم ِة َر ِّب َك َف َحدِّ ْ
ث).
فسألت ابن عمر ،بقول اهللَ :
أمره أن حيدث بام أنعم اهلل عليه.
قالَ :
ثم إين قلت للحسني بن عيل (عليهام السالم) قول اهلل:
(و َأ َّما بِنِ ْع َم ِة َر ِّب َك َف َحدِّ ْ
ث).
َ
«أمره أن حيدّ ث بام أنعم اهلل عليه من
فقال (عليه السالم)َ :
دينه».
التعقيب واألبعاد

أوال :لو كان السائل قد سأل أوال اإلمام احلسني (عليه
السالم) ملا اجاب ابن عمر ،كام وان إجابة ابن عمر عن
السؤال ّ
يدل عىل قرص الفهم من جانبه وعدم االعرتاف
بأعلمية اإلمام احلسني (عليه السالم) ،من جانب آخر
(عز وجل) واحلسني
فقد سأل سائل ابن عباس عن اهلل ّ
جالس فأشار ابن عباس إىل احلسني (عليه السالم)
يتوجه بسؤاله لإلمام (عليه السالم)
وأرشد السائل بأن
ّ
فانه من بيت ُز ُّقوا العلم ز ّق ًا ،لذا كان األجدر بابن عمر
ان يمتنع عن اإلجابة وتوجيه السائل اىل اإلمام احلسني
(عليه السالم).
ثاني ًا :إجابة ابن عمر االعتباطية هلا مثيل حلادثة حصلت
بني اإلمام الصادق (عليه السالم) وأيب حنيفة عندما
سأله اإلمام (عليه السالم) عن معنى اآلية الكريمة:
( ُث َّم َلت ُْس َأ ُل َّن َي ْو َم ِئ ٍذ َع ِن الن َِّعي ِم) (التكاثر  )8 :فأجاب:

أن النعيم هو الطعام واملال واألنعام بمختلف صنوفها،
فو ّبخه اإلمام (عليه السالم) وألفت نظره اىل ان النعيم هو
نحن أهل البيت ،والنعيم هو والية عيل (عليه السالم)
وختص أهل النار فقط كام
التي ستُسألون عنها يوم القيامة
ّ
جاء يف أكثر تفاسري اإلمامية.
ثالث ًا :إجابة احلسني (عليه السالم) عن السؤال بإضافة
ستة حروف فقط ولكن هلا مدلوالت وأبعاد ًا ال يكفيها
ستة جملدات ،وعبارة (من دينه) جاءت مطابقة لتفسري
اإلمام الصادق (عليه السالم) فمحمد (صىل اهلل عليه
وآله) واهل بيته (عليهم السالم) هم الدين بعينه بدليل
اآلية التي تشبه الذين يطيعون النبيني والرسل بأن اهلل (عز
ِ
الر ُس َ
ول َف ُأ ْو َل ِ�ئ َك َم َع
و جل) أنعم عليهم َ
(و َمن ُيط ِع اهللَّ َو َّ
ني َو ُّ
الش َهدَ اء
الصدِّ ِيق َ
ا َّل ِذي َن َأ ْن َع َم اهللُّ َع َل ْي ِهم ِّم َن النَّبِ ِّي َ
ني َو ِّ
والص ِ
ني َو َح ُس َن ُأو َل ِ�ئ َك َرفِيق ًا) (النساء.)69 :
احل َ
َ َّ
رابع ًا :هذا ال يعني عدم شمول املأكل وامللبس واالنعام
بالنعم التي يتحدث عنها القرآن الكريم بل اهنا ليست
رض َب اهللُّ َم َث ً
َت
ال َق ْر َي ًة كَان ْ
املقصودة يف اآليات اعاله َ
}و َ َ
ٍ
ِآمنَ ًة ُّم ْط َم ِئنَّ ًة َي ْأتِ َيها ِر ْز ُق َها َر َغد ًا ِّمن ك ُِّل َمكَان َف َك َف َر ْت
اخلو ِ
ِ
ف بِ َام كَانُو ْا
اجلو ِع َو ْ َ ْ
بِ َأ ْن ُع ِم اهللِّ َف َأ َذا َق َها اهللُّ ل َب َ
اس ْ ُ
َي ْصنَ ُع َ
ون (النحل .{)112 :
خامس ًا :جاء يف القرآن الكريم اآلية التي تتحدّ ث عن
نِعم اهلل وحتدّ ت البرش يف إمكانية عدّ ها (إِن َت ُعدُّ و ْا نِ ْع َم َة
ِ
يم) (النحل  ،)18 :فلو
اهللِّ الَ ُ ْحت ُص َ
ور َّرح ٌ
وها إِ َّن اهللَّ َل َغ ُف ٌ
كان املقصود منه الطعام فهل يعجز اإلنسان ح ّق ًا عن
عده؟ ولكن القصد األبعاد األخرى التي ّنوه عنها اإلمام
خصها بالدين ،ولو تأملنا يف
احلسني (عليه السالم) والتي َّ
نظرة متفحصة لوضع البرشية قبل وبعد اجلاهلية لوجدنا
االرتقاء الذي وصلت إليه شتى املجتمعات العاملية بام
فيها غري اإلسالمية بفضل الدين االسالمي ،والذي ال
يمكن ألي فرد حتى ولو استخدم أرقى انواع التقنيات
يف احلياة لعدِّ نعم الدين التي أنعمها اهلل (عز وجل) علينا
من خالل نبي الرمحة وأهل بيته (عليهم الصالة والسالم)
ملا أمكن عدّ ها.
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المشهد المعظم..
بقلم :حسين فرحان

للمؤمنين دوي تحت قبتك ..دوي ال يمكن ألحد أن يميز الكلمات فيه أو يصل إلى
كنهها ..فقد اشتبكت األص��وات كما هي األي��دي تشتبك لتقبض على الفضة في
شباك النور..
يا أبا الفضل ..قالها أحدهم بصوت عال ..التقطتها مسامع بعضهم فكررها كأنه
الصدى يتردد ولكن بصوت مختلف..
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ريشة خادمك ترشد املغادرين لشباكك ،فكثري منهم مل يعد يبرص
طريقه وقد اغرورقت عيناه حتت القبة السامية ..ومن مل يبك فقد غاب يف

ذكريات الطف فلم ير غري ابن طفيل يوي بسيفه عىل يد اللواء وآخر عىل
يد اجلود ،فلام أراد وداعك أدرك أنه بحاجة ملن يرشده ،فكان خادمك

بانتظاره..
أبو الفضل ..صوت آخر خرج من ذلك الدوي واضحا فارتد صداه من
زائر آخر وآخر كأهنم يستنطقون بعضهم ..فأذا باإلسم يتناثر عطرا..
جنائز يطاف بصاحبها للمرة األخرية انتحل اجلنازة صفة وقد نوى
املشيعون زيارتك نيابة عنه ،فلم يعد بمقدوره أن يردد كام باألمس« :
أزور سيدي وموالي» ..انظر إليه حمموال فيخيل يل أنه يبكي ألهنا املرة

األخرية التي سيطوف هبا هذا اجلسد حول رضحيك ويشم عطر مزارك
فيميس هائام بحرضتك ينتظر ريشة اخلادم ترشده لباب الصحن أو
إىل باب فاطمة ..باب اخلشب الذي طاملا طرقته أكف تلتمس قضاء
حوائجها..
ما أمجل الصالة عند رأسك ..مها ركعتان بحجم الشعور بمنزلتك..
وبمقدار الثقة بأنك باب اهلل..ويف انقضاءمها ال يفارقنا اليقني بزوال كل
هم ..وكيف ال وأنت العباس..
مل هتن ..ومل تنكل ..وأنك مضيت عىل بصرية من أمرك..
ما أعظمه من وصف ..سبقه السالم الذي حل بفنائك« :سالم اهلل وسالم
مالئكته املقربني» ..ترافق زائريك حتى موضع صالهتم ..متأل القلب
سالما ليفتح باب الدعاء بتلك الطمأنينة العجيبة ..والثقة باالستجابة..
يف املكان املكرم  ..واملشهد املعظم
ال تدع يل ذنبا اال غفرته ..ولو كانت الشفاعة بمغفرة الذنب وحدها

هي ما متن به علينا يا سيدي ..لكفى ،فكيف باألبواب األخرى تفتح
فتستجلب اخلري كله..
وال عيبا ..وال رزقا ..وال غائبا ..وال حاجة ..نعم وال حاجة من حوائج
الدنيا اال قضيت بمنزلتك عند اهلل ..

وكيف ال يكون ذلك وأنت العباس..
أسمع من اجلهة األخرى صوتا يناديك« :اركب بنفيس أنت يا أخي»..
أشعر برغبة يف الرحيل اىل تلك الناحية ألهنل منها ما أوجب اهلل للمؤمنني
فيها ..وقد أيقنت أنني دخلت اليها من أوسع األبواب ..باب أيب الفضل.
* كتبتها حتت قبة ايب الفضل (عليه السالم) يف  ١6ذي احلجة .١٤٤٣
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خلود اإلمام الحسين
وس اّر نهضته في تحريك األمة
محمد الموسوي

كان دور وخبث معاوية برشاء ذمم بعض قادة معسكر اإلمام احلسن (عليه السالم) سببا أدى اىل إجبار اإلمام
املجتبى (عليه السالم) عىل الصلح مع معاوية لتسليمه مقاليد احلكم ,فأشرتى معاوية (لعنه اهلل) مؤلفني وكتاب ًا
غريوا له التأريخ اإلسالمي واألحاديث الرشيفة وبمساعدة مستشاري معاوية (اليهوديني أبو يغوث ورسجون)
أن هييأ كريس احلكم اىل أبنه يزيد لعنه اهلل بدال عن اإلمام احلسني (عليه السالم) حسب رشوط الصلح املوقع
بني اإلمام احلسن املجتبى (عليه السالم) ومعاوية لعنه اهلل سنة (٤١هجرية) ,فأمر معاوية برضب عنق كل من ال
يبايع أبنه يزيد رغم علمهم أن يزيد ًا لعنه اهلل هذا شارب مخر والعب بالقردة والكالب وقاتل النفس الربيئة وال
يعرف معنى الصالة والصوم..
وهكذا وقفت األمة اإلسالمية يف وقتها عىل عتبة تأريخ جديد من حياهتا وأصبحت أمام خيارين :أما أن تتبنى
سياسة الرفض القاطع لسياسة معاوية وبعده ابنه يزيد للواقع الذي متر به والذي فرض عىل األمة اإلسالمية
مهام كانت التضحيات ,وأما القبول بسياسة معاوية وهو األمر الواقع ويكونوا عبيد ًا لألمويني ,حيث أن األمة
اإلسالمية هبذه احلالة تنازلت عن رسالتها ورس عظمتها وتضحية رسول اهلل والصحابة من أجل بناء الدولة
اإلسالمية قد ذهب بال رجعة!.
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يف هذه احلالة السياسية واالجتامعية العصيبة والظروف القاهرة
جيب أن يتحرك رجل واحد يقود هذه األمة اإلسالمية ويوقضها
من سباهتا ,وهذا الرجل أن يكون من حجج اهلل سبحانه .فكانت
حركة وهنضة اإلمام احلسني (عليه السالم) ضد املوجة األموية
املرشكة والظاملة والبعيدة عن الدين اإلسالمي ورشيعته ,وبذلك
ضحى اإلمام احلسني (عليه السالم) بنفسه الرشيفة من أجل
يبق الدين اإلسالمي اىل اآلن
استقامة الدين اإلسالمي ولواله مل َ
ومل َير النور من جديد ،فكان اإلمام احلسني (عليه السالم) مدرس ًة
وفكرا وجهادا رساليا وسياسيا فريد يف تأريخ الدين اإلسالمي
لذلك كان دوره كبري ًا وأثره عظي ًام ،حتى أخذ عن هنضته املباركة
اآلالف من األحرار يف العامل وطبقوها يف بلداهنم رغم أهنم غري
مسلمني ،ومنهم زعيم اهلند غاندي الذي سار عىل هنج اإلمام
احلسني (عليه السالم) وثورته اجلبارة ضد الظلم واألنحراف فقال
كلمته املشهورة( :تعلمت من احلسني كيف أكون مظلوم ًا فأنترص).
ومل تزل هنضته وحركته ومبادئه رغم مرور قرون عديدة وهذا
أحد أرسار بقاء هنضة اإلمام احلسني (عليه السالم) خالدة يف
ضامئر أحرار العامل العريب واإلسالمي والعاملي تتفاعل وتؤثر يف
ضمري األمة ووعيها ألن اإلمام احلسني (عليه السالم) عندما رأى
الظروف السياسية والدينية واإلجتامعية تتجه نحو منحنى خطري
وبعيد عن رشعية الدين اإلسالمي وذلك بعد توجه السلطة
األموية وسياساهتا العامة التلتزم بمبادىء الدين اإلسالمي
وأن األمة آنذاك تعيش حالة من اخلوف منهم واحلرية والضياع
السيايس وأن اإلمام احلسني يف تلك الفرتة إمام للمسلمني وإمام
زمانه واجبه ومكانته الرشعية كإمام وقدوة لألمة بأن يؤدي دوره
القيادي والسيايس والعقائدي والديني واجلهادي ويف سبيل اهلل
سبحانه .
فكانت ثورته اخلالدة واإلصالحية ضد املوجة األموية احلاقدة عىل
الدين اإلسالمي والظلم واالرهاب الذي رافق حكمهم اجلائر,
كانت ثورة غنية بالدروس والعرب لنا وألجيالنا ولألحرار يف العامل.
فقد بقى (عليه السالم) خالدا يف ضامئر املسلمني وشعارا للثوار
يف املايض واحلارض وألحرار العامل وهو مدرسة فكر وكفاح
وطريق احلرية ,وقبته شاخمة رغم مرور أربعة عرش قرنا من السنني
ليزوره ماليني املسلمني واملسترشقني من كل أنحاء املعمورة تربكا
به وبرتبته وقربه من جده رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) لقضاء
حوائجهم املختلفة.

عاشوراء الحزن
بقلم :إيناس الموسوي

ها قد أقبل شهر اآله��ات والفواجع،
شهر النحيب والمدامع ..بنزيف الوجع
ال��ذي ال يقف ،وج��رح المصاب ال��ذي ال
يندمل..
ل ع���اش���وراء ال��ح��زن ب��س��واده ال��ذي
ه��� ّ
يغطي األفالك ،وبدمعاته التي تطهر
األرواح من الذنوب وتشفي القلوب من
األوجاع ...
ف� ُت��ق��رع ط��ب��ول اإلس���ى وت��رف��رف راي��ات
السواد و ُتنصب س��رادق العزاء لمقتل
نبع األيمان وسليل نبي الرحمن..
ش��ه �رٌ ت��ن��ش��ر ال��م��الئ��ك��ة ف��ي��ه قميص
الحسين وهو مخ ُر ٌق من ضرب السيوف
ٌ
وملطخ بالدماء الزاكيات ومعطر بعطر
ً
ملحمة خالدة دونتها
الرزايا ،ليسطر لنا
االي��ام وكتبتها اقالم الزمان بحبر تلك
الدماء على روابي كربالء..
�وس ملتهب رمى
ل ع��اش��وراء ك��ق�
ح�� ّ
ٍ
سهمه في قلوب العاشقين فأصابها
ف��ي ال��ص��م��ي��م ،وأخ��ت��ف��ى ف��ي��ه ال��ن��ور
والضياء ،ليكتسي حزنا ً لنعي االوصياء...
ع���اش���وراء ،أي��ه��ا ال��ح��زن العميق ق� ْ
�م
وأس���ت���ف���ق م����ن غ���ف���وت���ك وأن���ه���ض
الستقبال ركِ��ب االص���الح ،وه��و يطوي
البيداء ليصل الى طف قيامة االنسان..
(حي
فها هي اصوات الملكوت تنادي:
ّ
على البكاء)
نحوك يا
ِ
وها هي القلوب تشد الرحال
(كربالء)
واصوات المعزين تهتف( :وا حسيناه..
وا إماماه)
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س�������ي�������رة و اث������ر

وصايا اإلمام الحسين
الوصية الثانية :جاءت عندما جرى النقاش مع أم سلمة
زوجة رسول اهلل (صل اهلل عليه واله وسلم) ،التي عرفت بأنه
مع��ربة( :يا أ ّماه
س��ينطلق وس��يرتك املدينة ..فأجاهب��ا بكلامت
ِّ
ً
مذبوحا ً
ظلام وعدوا ًنا،
مقت��وال
قد ش��اء اهلل عز وجل أن يراين
ً
وقد ش��اء أن يرى حرمي ورهطي ونس��ائي َّ
مرشدين ،وأطفايل
مذبوح��ني مظلومني مأس��ورين مقيدين ،وهم يس��تغيثون فال
نارصا وال معينًا).
جيدون
ً
هذه الكلامت لإلمام(عليه السالم) توحي للوهلة األوىل وكأهنا
تعبري ع��ن النتيجة التي ال يس��تطيع أن يواجهه��ا ،وعن القدر
مفر منها .لكن
الذي يتحكم باملس��ار ،وعن الرضورة الت��ي ال َّ
يف طيات الكالم معنًى أس��اس ال ب��دَّ أن نلتفت إليه يف كلامت
اإلمام(عليه السالم)؛ وصيته وحديثه مع أم سلمة أم املؤمنني،
حيث نق��رأ الرضا بالنتيج��ة التي عرفها اإلمام احلس��ني(عليه
السالم) قبل أن ُيقدم عىل العمل .فهو مل يتأفف ومل يستنكر ومل
يعرب عن املرارة واألذية الشخصية ،استعمل التعابري
يقل ش��يئًا ِّ
الدقيقة بقوله( :شاء اهلل أن يراين ً
قتيال) ،وهو مس ِّلم هبذه املشيئة
راض ًي��ا هبا ،ما يعن��ي أن النتائ��ج املرتتبة ع��ىل املوقف جيب أن
تكون مقبولة من الداعني إىل اهلل تعاىل ومن الراضني بمسريته،
ً
مرتبط��ا بنتيجة دون أخرى ،فإذا كان النرص
ال أن يكون األمر
انفرجت أس��اريرهم ،وإذا كانت الش��هادة عاشوا حالة املرارة
واألمل! بل هو قبول بالنتيجة كام أرادها اهلل س��بحانه كجزء من
التكليف الرشعي الذي سار عليه اإلمام احلسني(عليه السالم)
 ،والذي ع َّلمنا من خالله أن نقبل النتائج مهام كانت ،طاملا أننا
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أثناء مسيره إلى كربالء
اخرتنا مسار اإلسالم ،فهذا املس��ار يتطلب تضحيات وأعامال
جسام ،وقد ُيك ِّلف ٍ
مآس كثرية تصل إىل األوالد واألهل ،وإىل
الذبح والس��بي والقتل ،وإىل أبش��ع األع��امل يف مواجهة حالة
ال��رشك واالنحراف ،م��ع ذلك عىل املؤمن يف هذه املس��رية أن
يقرب أجله ،ومن يرتاجع ال
يكون راض ًي��ا ً
قانعا ،فام حيصل ال ِّ
يؤخ��ر أجله ،فليكن الرضا بقضاء اهلل تعاىل هو األمر الس��ائد،
يعرب اإلنس��ان عن أهليته هل��ذا التكليف الرشعي
م��ن أجل أن ِّ
وعن قناعته ودوره.
الوصي��ة الثالث��ة -تحدي��د اله��دف :قب��ل أن يغادر
اإلمام احلسني(عليه السالم) املدينة املنورة كتب كتا ًبا إىل أخيه
حممد بن احلنفية اش��تهر بالوصي��ة ،ولعل البعض مل يلتفت ملاذا
كتب اإلمام (عليه الس��الم) مع أن احلوار جا ٍر بينه وبني أخيه،
وم��ع أن��ه حتدَّ ث وخطب عدة م��رات معه ومع غ��ريه ،قبل أن
يغ��ادر ويف كل املحطات التي س��ار إليها يف مكة وأثناء الطريق
واخلطب الت��ي ألقاها يف كرب��الء ،كان يتحدث مش��افهة أمام
الن��اس وخيطب بينهم لكن هذه احلادثة ق��د تكون الوحيدة يف
كل مس��اره ،كتبها كتابة وأودعها ملحمد بن احلنفية ما يعني أن
يعرب عن حتديد
اإلمام (عليه الس��الم) أراد أن يوثق لألمة ًّ
نصا ِّ
األهداف بدق��ة ،ليطمئن أهن��ا بمفرداهتا وكلامهت��ا قد وصلت
إىل مجي��ع الن��اس ،وأن م��رشوع اإلم��ام (عليه الس��الم) مبني
عىل ميثاق وأهداف حمددة س��ل ًفا ومعروف��ة متا ًما (.الوصية

الرابعة في العدد القادم).

أجمل ما قـــيل

أقوال مأثورة في
اإلمام الحسين

بحق االمام الحــسين

• يف التضحية؟:
قال اإلمام احلسني عليه السالم « :أنا قتيل العربة ،قتلت
مكروب ًا ،وحقيق عىل اهلل تعاىل أن ال يأتيني مكروب إ ّال ر ّده
اهلل أو أقلبه إىل أهله مرسور ًا».
• يف ال يوم كيومك يا أبا عبد اهلل
عن اإلمام احلسن السبط (عليه السالم) قال للحسني (عليه
السالم)« :ولكن ال يوم كيومك يا أبا عبد اهلل  ،يزدلف إليك
حممد ّ
(صىل اهلل
ثالثون ألف رجل يدّ عون ّأهنم من ُأ ّمة جدّ نا ّ
عليه وآله) ،وينتحلون دين اإلسالم ،فيجتمعون عىل قتلك
وسفك دمك ،وانتهاك حرمتك ،وسبي ذراريك ونسائك،
وانتهاب ثقلك ،فعندها ّ
أمية اللعنة ،متطر السامء
حتل ببني ّ
رم��اد ًا ودم� ًا ،ويبكي عليك ّ
كل يشء ،ح ّتى الوحوش يف
الفلوات ،واحليتان يف البحار».
• يف البكاء عىل اإلمام عليه السالم:
عن الرضا (عليه السالم) يف حديثّ « :إن يوم احلسني أقرح
ّ
وأذل عزيزنا ،وأورثنا الكرب
جفوننا ،وأسبل دموعنا،
والبالء إىل يوم االنقضاء ،فعىل مثل احلسني فليبك الباكون،
فإن البكاء عليه حيط الذنوب العظام».

االمام الحسين

أروع وامج��ل م��ا ق���ي��ل بح��ق االمام احل��س��ني(عليه
السالم) سيد شباب اهل اجلنة من قبل املفكرين..

قال األديب واملفكر املسيحي اللبناين سليامن كتاين من
كتابه (اإلمام احلسني (عليه السالم) يف ح ّلة الربفري):

 -1مل تكن مس��رية احلسني (عليه الس��الم) غري ثورة
َ
الغي ،واجله��ل ،والغباء،
يف ال��روح مل
ت��رض بس��يادة ِّ
باألمس كان أخوه االمام احلسن(عليه السالم) ُقدوة
بيضاء ،وها هو اليوم � االمام احلس��ني (عليه السالم)�
يقوم ُبقدوة محراء ،وكال ُ
القدوتني ُمش َّتقتان ِمن مصدر
واح��د هو املص��در األكربِ ،من أجل بن��اء ا ُملجتمع بناء

وتتنوع ُّ
الس��بل � هكذا قال َجدُّ ه
تتع��زز يف تطويره
َّ
َّ
كل ُّ
وأبوه يف حقيقة.
 -2ما أروع االمام احلس��ني(عليه الس��الم) يف جهازه
النف��يس املت��ني ،يتلق��ط ب��كل ح��دث م��ن األحداث
الت��ي دارت هب��ا أيامه ،ليصوغ م��ن احتكاكها الرشارة
األصلية التي تدف��أ هبا ضلوع األمة وهي متيش دروهبا
يف ليايل الصقيع.

وصبره على النوائب

فرد هبا سيد الشهداء اإلمام ُ
السالم هي الصرب عىل نوائب الدنيا َو ِحمَن
احلسني عليه ّ
من األمور ال َف َّذة التي َت َّ
السالم َمرارة الصرب منذ أن كان طف ً
بي األكرم ُحم ّمد ّ
صىل اهلل عليه
جترع عليه ّ
األيام .فقد َّ
ال ،فرزئ بِجدِّ ه ال ّن ّ
السالم ،وشاهد األحداث الرهيبة التي جرت عىل أبيه أمري املؤمنني اإلمام
وآله وأ ّمه فاطمة الزهراء عليها ّ
السالم وما عاناه من املحن واخلطوب .كام َ
ع ّ
وجت َّرع َم َرارة الصرب يف عهد أخيه اإلمام احلسن عليه
يل عليه ّ
وغدرهم بِه ،ح ّتى ُأ ِ
السالم وهو ينظر إىل ُخ ِ
ذالن َجيشه َلهَ ،
السالم
السالم عىل الصلح .فبقي عليه ّ
رغم عليه ّ
ّ
وارى جثامنه بجوار َجدِّ ه
السالم يشاركه يف ِحمَنه وآالمه ح ّتى اغتا َل ُه معاوية بالسمَ ،و َر َام أن ُي َ
مع احلسن عليه ّ
ّ
نعته بنو أمية ،فكان ذلك من َ
أشقِّ امل ِ ِ
حن عليه عىل اإلمام احلسني عليه السالم.
صىل اهلل عليه وآلهَ ،ف َم ُ
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من تراث أئمة الهدى

م���ن م��خ��ط��وط��ات
(رياض المؤمنين)

آية المودة؟
روي عن اإلمام الصادق (عليه الس��الم)« :شيعتنا أهل الورع واالجتهاد،
وأه��ل الوفاء ،واألمانة وأه��ل الزهد والعبادة ،أصحاب إحدى ومخس��ني
ركعة يف اليوم والليلة ،القائمون بالليل ،الصائمون بالنهارّ ،
يزكون أمواهلم،
وحيجون البيت ،وجيتنبون ّ
حمرم»..
ّ
كل ّ
ّ
وروي ع��ن رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وس��لم« :يا ع�� ّ
يل! والذي بعثني
بالنب��وة ،واصطفاين عىل مجي��ع الرب ّية ،لو ّ
أن عبد ًا عب��دَ اهلل ألف عام ما ُقبِ َل
ّ
األئمة من ُو ِ
لدكّ ،
وإن واليتك ال ُتقبل؛ ّإال
ذل��ك منه ّإال بواليتك ،ووالية ّ
األئمة من ُولدك ،بذل��ك أخربين جربئيل،
بال��رباءة م��ن أعدائك ،وأع��داء ّ
فمن شاء فليؤمن ،ومن شاء فليكفر»..
و قال تعاىل يف حمكم تنزيلهُ } :قل َّال َأ ْس َ��أ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ َّال ْاملَ َو َّد َة ِيف ا ْل ُق ْر َبى
وس��ئل عنها اإلمام السجاد (عليه السالم) فقال« :هي
(الش��ورى ُ ..{)23
قرابتن��ا أهل البيت من حممد (صىل اهلل عليه وآله)» ،وس��ئل عنها َأبِو جعفر
«هم َ
األئِ َّم ُة» ،وس��ئل عنه��ا اإلمام الصادق
الباق��ر (عليه الس��الم) فق��الُ ُ :
طبق اآلية املباركة عىل أصحاب الكساء من أهل
(عليه السالم) فقال« :أنّه ّ
البيت».
واجلدي��ر بالذك��ر ّ
أن احلاكم احلس��كاين وهو م��ن علامء العا ّم��ة ذكر يف ذيل
اآلية املباركة س��بع روايات تؤكد ّ
أن املراد من القربى عيل وفاطمة واحلسن
واحلسني (عليهم السالم).

س��يد
كت��اب (ري��اض املؤمن��ني) يف مقت��ل ّ
الش��هداء (عليه السالم) للموىل حممد عيل بن
احلس��ني البهشتي املتوىف س��نة 1237ه� وهو
م��ن الفقهاء املقرئ��ني ومن تالم��ذة صاحب
الري��اض الس��يد ع��يل الطباطبائ��ي احلائري
املتوىف 1231ه�.
والكتاب منتخب من بح��ار األنوار ومرتّب
عىل مقدّ مة واثنتي عرشة روضة وخامتة ،وقد
أ ّمته يف سنة 1237ه�..

ستة خصال تجمع لك خير الدنيا واآلخرة
ورد عن أمير المؤمنين (عليه السالم) انه قال« :جاء رجل إلى
النبي (صلى الله عليه وآل��ه) فقال :علمني عمال يحبني الله
عليه ،ويحبني المخلوقون ،ويثري الله مالي ،ويصح بدني،
ويطيل عمري ،ويحشرني معك ،قال هذه ست خصال تحتاج
إلى ست خصال إذا أردت أن يحبك الله فخفه واتقه ،وإذا أردت
أن يحبك المخلوقون فأحسن إليهم وارفض ما في أيديهم،
وإذا أردت أن يثري الله مالك فزكه ،وإذا أردت أن يصح الله بدنك
فأكثر من الصدقة ،وإذا أردت أن يطيل الله عمرك فصل ذوي
أرحامك وإذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين
يدي الله الواحد القهار».

صورة وتعليق
قرب المحرم والشعائر باألسى
مثلومة يبكي ال��ع��زاء رجالها
تنعى ليالي الحزن دمعة مخلص
كانت دموعك يا (حكيم) هاللها

في االنتظار

أحكي لطفلك أن هناك طف ً
ال استيقظ من النوم وهو مرهق ومنزعج وقال
ألمه أنه رأى حل ًام مزعج ًا يف منامه ,واسأليه :ماذا رأى الطفل يف منامه برأيك؟
ِ
ستجعلك تتعرفني عىل نقاط ضعفه ومشاكله يف عالقاته مع أفراد
إجابته
عائلته وأصدقاءه.
فال توحي للطفل باإلجابة أو تعاتبيه عليها إن مل تناسبك ،وال ختربيه أنك
تتوقعني منه إجابة أخرى.

إحياء المجالس الحسينية

ينقل السيد ضياء اخلباز القطيفي يف (دوحة من جنة الغري ص ،258ط:
دار األولياء) ،أن املرجع السيد ابو القاسم اخلوئي (قدس رسه) كان مهتام
باملجالس احلسينية ا ّيام اهتامم ،اهتامم ملفت للنظر ،حيث كان يقيم مأمت ًا يف
(برانيه) يف كل أسبوع ،وكان حيرض بعض املآتم مع كثرة أعامله واشتغاله،
ّ
ويش��ارك فيها ،وكان ملشاركته أكرب األثر يف تش��جيع أصحاهبا ،وتشجيع
الناس اآلخرين عىل إقامتها.
باإلضاف��ة إىل هذا فإنه كان يقيم مأمت ًا يف العرشة األوىل من ش��هر حمرم ،يف
كل ع��ام ،كام أنه (رمح��ه اهلل) كان غزير الدمعة عىل اإلمام احلس��ني (عليه
الس��الم) ،وكان ينحب يف بكائه بصوت مرتف��ع ،ويتفاعل ويلطم صدره
إذا بدأت مراسم اللطم.
وكان يرتدي اللباس األسود يف شهري حمرم وصفر ،ملدة شهرين كاملني،
ّ
ولعل ذلك بتوصية من سامحته».
هو ومجيع أفراد أرسته والتابعني له،

حيدر �ل�صالمي

حاكي
تطلعاته

ُأ ُ
َ
إليك
بت
ِ
ِ
افرتشت َ
نزعت
املشتعلة حب ًا،
الذاكرة
رمل
ُ
ُ
َ
ِ
مزجت دمع االشتياق بلهفة
الظنون،
أشواك
ُ
ِ
نقشت أح� َ
صخرة
ين عىل
اللقاء،
�رف األم��ا ّ
ُ
ِ
رتبت أحالمي واح��د ًا تلو اآلخر،
املواعيد،
ُ
وضعتها عىل بساط األمل ،لعلها تطري إليك
ٍ
موح
فتم ّن عليها
بنظرة َط ٍ
بأجنحتها الالمرئية ُ
ٍ
خاطفة.
ولو
ُ
ختتلط ع َّ
اهلواجس،
وتشتبك
األص��وات
يل
ُ
ُ
ُ
الصور
تتعبثر
والرغبات ،بينام
املشاعر
تتداخل
ُ
ُ
ُ
ُ
األفكار.
وتتشتت
ُ
ُ
ٍ
ٍ
وشيك من سف ٍر ما أطو َل ُه،
بعود
�اء
هنا رج� ٌ
ٍ
ٍ
باغرتاب شديد ما أثق َل ُه ،وثم َة
وهناك أنني
توغلت يف نسيج
�درب كلام
وجه
ُ
ٌ
ييضء يل ال� َ
ُ
الذاكرة.
ٌ
ُ
مكان ،غائب ًا ال
أعيش َك ظ� ًاه��ر ًا ال ُخيفيك
َ
ٌ
ٌ
عتمة ،حضور ًا
متسك
نسيان ،نور ًا ال
يطويك
غياب ،شمس ًا ال ختاتلك ُح ُج ٌب.
ال يعرتيك
ٌ
ٍ
استجرت بك يف شدة فأجرتني ،وناديتك
كم
ُ
هم ٍة فعرفتني ،وناجيتك يف ٍ
زمحة فسمعتني،
يف َم َ
ُ
ٍ
بت إليك من
ورجوتك يف عرسة فأجبتني ،وأ ُ
ري فقبلتني ،حتنو ع ّ
تقص ٍ
يل مع ابتعادي ،وترنو
إ ّيل رغم افتقادي..
ِ
ِ
ِ
ِ
الرهبة،
وجالل
اخلوف
ظالل
عرفتك حتت
ني َ
قرة الع ِ
وح ،وطلبتك عند
الر ِ
وسكن َة ّ
فكنت ّ
ِ
شمر والقائدَ
لقاء السيف ،فكنت الساعدَ ا ُمل َ
املنترص.
َ

