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جهود توسمت بالحسينية..

العتبة الحسينية تستنفر أقسامها ومؤسساتها 

لخدمة الماليين في عاشوراء

)األح��رار( تكش��ف عن االس��رار الت��ي طمس��ها اليهود في 

مقام نبي الله ذي الكفل

معركُة اإلصالِح وإرادُة الشعب..

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

الشعائر الحسينية منطلق اإلصالح

خطاب المرجعية الدينية الفيصل

باحثون قانونيون من العراق وخارجه يؤكدون ل� )األحرار(:
تعزيز سيادة القانون ال يتحّقق إال باإلصالح التشريعي

العالّمة السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب

)يا آية المجد، أيَن المجد أطُلبُه                فأنت والمجُد في الُجّلى صريعاِن(

إجالال لمواقفهم وخدمتهم الصادقة
العتبة الحسينية تتفقد عدداً من الشخصيات الكربالئية المؤثرة

»شر خصال الملوك: الجبن من األعداء، والقسوة على الضعفاء، 

والبخل عند االعطاء«

اإلمام الحسين )عليه السالم(  - المصدر: مناقب آل أبي طالب ج3 ص221

شرُّ خصال الملوك



عهد الغدير.. الموالة والتبرئة.
يوم عاشوراء.. الِعبرة والَعبرة.

ثقافة االنتظار.. عقيدة وممارسة.
أن اّي مجتم������ع متي������ن يعتمد على عناصر قوى، ل������ذا أن تمكّنا من 
جعل هذه الثاثية عناصر يقوم عليها مجتمعنا االس������امي سيكون 

صاح االمة وارتقاؤها واكتساؤها قوة ال يمكن مجابهتها.
أم������ا انتظار ف������رج اإلمام صاحب الزم������ان )عج������ل اهلل تعالى فرجه 
الشريف( فهو أفضل العبادات وثقافة إنسانية تتجه نحو كماالتها 
في اإلص������اح واالرتقاء إلى معارج الوعي ف������ي عاقتها بهذا الكون 
وخفاياه، فأن تمكّنا من قراءة االنتظار بثقافته اإلنس������انية ومنابعه 
اإلس������امّية الّصافية، على أّنه العمل والبناء نحو إنس������انيٍة يسودها 
الس������ام ويعّمها الود والتفاهم، وليس كما يصوره البعض على أنه 

الخنوع واالستكانة والخضوع سيكون قّوة ليس لها مثيل. 
ولعّل التفاؤل بالمستقبل، والجلد والصبر على المكاره، وتوطين 
النفس على قبول االمتحان والنجاح فيه، والتفاعل بواقعية وعلمية 
وموضوعية مع االحداث والمتغيرات، إضافة الى العقلية المتنورة 
������ادة التي تفهم دورها وما هو مطلوب منها بيقظة وعمق، هي  الوقّّ
س������مات أخرى لثقاف�ة االنتظار، وال يتأت������ى هذا إال بنصرة ومحبة 
وإكرام واحت������رام لقيادة ف������ذة ظاهرًا وباطنًا، وه������ذا ُجّل معاني 
المواالة لإلمام المنتظر )عجل اهلل تعالى فرجه الش������ريف( فالتولي 
هو تقديم كامل المحبة والنصرة للمتولى واتباع نهجه وسيرته، 
هكذا كان انصار ابي عبد اهلل )عليه الس������ام( في واقعة كرباء، 
حتى تس������اموا مدارس������ا كبرى ال تنفك المجالس وال الروايات من 
اظه������ار نصرتهم لإلمام المعصوم، وس������عيهم مع������ه في اصاح أمة 

محمد )صلى اهلل عليه وآله(.
}ِإنَّ اهللَّ اَل ُيَغيِّ������رُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما ِبَأْنُفِس������ِهْم.. )الرعد/11({ 
من هنا نحتاج الى نهضة كبرى في مجتمعنا للقضاء على المنكر 
وكل مظاهر الفساد فيه، وهذا يحتاج الى االنصياع لقيادة حكيمة 
تمث������ل إمتداد اهل البيت )عليهم الس������ام( وتلت������زم بنهجهم القويم 

لنكون خير أمٍة اخرجت للناس.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    ثالثية اال�صالح
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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سكني    مجمع  إلنجاز  االعمال  مواصلة 
لذوي الشهداء 

يواصل قسم املشاريع االسرتاتيجية التابع للعتبة احلسينية املقدسة العمل 
فتوى  )ملبي  من  الشهداء  لذوي  خمصص  متكامل  سكني  جممع  إلنجاز 

اجلهاد الكفائي(..
وقال حممد ضياء رئيس القسم: »تثمينا ملا قدمه ذوهيم من تضحيات كبرية 
والفنية  اهلندسية  املالكات  تواصل  ومقدساته،  العراق  ارض  عن  للدفاع 
الرابط بني حمافظة كربالء  الواقع عىل الطريق  االعامل يف املجمع السكني 
املقدسة وحمافظة النجف األرشف، حيث يشّيد عىل ارض تبلغ مساحتها: 
)4٢ دونم( ويضم )31٦ دار( بمساحة )1٢0 مرت مربع(، فضاًل عن انشاء 

)مدرسة، وجامع، وروضة لألطفال، وسوق واماكن ترفيهية(«.
نسّب  حتقيق  من  كوادرنا  ومتكنت  عالية،  بوترية  جتري  األعامل  أن  مبينا 

انجاز متقدمة يف املجمع.. 

 راية يا حسين تخفق في سماء الجامعات 
والمعاهد العراقية 

لقسم  التابع  الشباب  رع��اي��ة  مركز  نظم 
العتبة  ف���ي  ال��ب��ش��ري��ة  ال���م���وارد  ت��ط��وي��ر 
السنوي  برنامجه  المقدسة  الحسينية 
جامعة   )13( ف��ي  ال���س���وداء  ال��راي��ة  ل��رف��ع 

ومعهد ضمن برنامج )يا حسين(.
وقال مدير المركز المهندس أحمد شمس 
)عليه  الحسين  اإلمام  راية  »رفع  إن  الدين، 
جامعات  س��م��اء  ف��ي  ال��س��وداء  ال��س��الم( 
المركز  العراق هو تقليد سنوي دأب عليه 
رعاية الشباب، مبينا انه في هذا العام تم 
العمل وفق آلية جديدة لرفع الراية بشكل 
محرم  شهر  من  األول  اليوم  في  موحد 
الحسينية  العتبة  وف��ود  خالل  من  الحرام 
العراقية  الجامعات  زارت  التي  المقدسة 
في محافظات الوسط والجنوب وبتنسيق 
تلك  في  المنتشرة  المركز  ممثليات  مع 

المحافظات«.
وأوضح أن »رفع الراية في الصروح العلمية 
في  خاصة  وانطباعات  جيدة  تبعات  لها 
على  السير  اجل  ومن  االكاديمية  االوساط 
في  خفاقة  ال��راي��ة  ولتبقى  إمامنا،  نهج 
علمية  أهمية  من  له  لما  الجامعي  الحرم 
بالنهضة  المتأسيين  لشبابنا  ومعرفية 

الحسينية المباركة«..

أعلن املكون االيزيدي يف حمافظة نينوى خالل إقامته موكب عزاء يف شهر 
حمرم احلرام ذكرى استشهاد االمام احلسني )عليه السالم( للعام الثالث 
عىل التوايل عاّم جرى عىل املكون االيزيدي من قتل وسبي عىل يدِّ اعداء 
البيت  الطاهرة ألهل  الدماء  التي استباحت  امتدادا لقوى الرش  يمثلون 

)عليهم السالم(.
وقال مسؤول املوكب عيل حامد رشو، إن »موكب العزاء يقام يف منطقة 
خانصور يف قضاء سنجار، غريب حمافظة نينوى، بدءا من االول اىل العارش 
من حمرم، مبينا ان اهلدف من احياء الشعائر احلسينية هو أن اإلمام احلسني 
)عليه السالم( ضحى وسبي حرمه واهل بيته من اجل االنسانية عىل يد 

اعتى قوى الرش والطغيان«.

االيزيديون في نينوى: من قتلنا وقام بسبي النساء 
هم امتداد إلعداء االمام الحسين 
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حسينية  مجالس  كردستان  في 
تشهد حضور جميع الطوائف

تتزايد أعداد املشاركني من خمتلف الطوائف والقوميات التي متثل نسيج املجتمع 
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  تقيمها  التي  احلسيني  العزاء  جمالس  يف  العراقي 
املراسم  هذه  وتأيت  كردستان،  إقليم  يف  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  املقدسة 

إلحياء الشعائر احلسينية طيلة األيام العرشة األوىل من شهر املحرم احلرام.
وقال الشيخ عيل القرعاوي معاون رئيس قسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية 
املقدسة »قبل بداية شهر املحرم احلرام كان هناك تنسيق عايل املستوى مع وزارة 
األوقاف يف اإلقليم، إلقامة جمالس العزاء احلسيني يف أحد املساجد يف حمافظة 
أربيل، حيث ذللت مجيع الصعاب وأبدى اجلميع تعاوهنم معنا الستذكار واعية 

احلسني عليه السالم ورسالته السامية«.
وبني القرعاوي أن »املشاركني يف هذه املجالس كانوا أخوتنا من خمتلف طوائف 
املجتمع العراقي من حمبي آل بيت املصطفى )عليهم السالم( وبحضور متزايد 

يوم بعد يوم«.
عىل  الضوء  تسلط  دينية  حمارضات  يتضمن  العاشورائي  »الربنامج  أن  وأردف 
القضية احلسينية وتبني أن اإلمام احلسني وآل بيت )عليهم السالم( هم خري من 
يمثلون ويطبقون مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف كام وردت يف القرآن الكريم، 
لكي  السالم  عليهم  بيته  وأهل  باإلمام  حلقت  التي  املظلومية  تبيان  إىل  إضافة 

تصل إىل العامل أمجع«.
»من  أن  املقدسة  احلسينية  العتبة  الدينية يف  الشؤون  قسم  رئيس  معاون  وأشار 
احلسيني،  املنرب  وخطباء  الرواديد  من  العديد  مشاركة  العزاء  فقرات  ضمن 
املدينة  يف  وكذلك  احلارضين،  عىل  واألرشب��ة  األطعمة  توزيع  إىل  باإلضافة 

وأسواقها«. 

دخول  عن  الحسينية  العتبة  اعلنت 
تأمين  لمنظومة  ك��ام��ي��را   )1400(
عالمية  وبمواصفات  عاشوراء  زي��ارة 
ك��ش��ف��ت ع��ن��ه��ا ش��ع��ب��ة ال��م��راق��ب��ة 
المقدسة  العتبة  في  اإللكترونية 
اي  ورّص��د  لمراقبة  نصبها  تم  حيث 
حالة غير قانونية، وبغية المساهمة 
مناطق  ف��ي  أم��ن��ّي��اً  التغطية  ف��ي 
واسعة في مدينة كربالء المقدسة..

1400 كاميرا لتأمين زيارة عاشوراء

العتبة  ف��ي  ال��ن��ظ��ام  ح��ف��ظ  اع��ل��ن 
ال��ح��س��ي��ن��ي��ة ال��م��ق��دس��ة م��ش��ارك��ة 
عن  اع��ل��ن  ك��م��ا  م��ت��ط��وع   )5000(
العتبتين  ب��ي��ن  ال��ع��ال��ي  التنسيق 
المقدستين  والعباسية  الحسينية 
وال���ج���ه���ات األم���ن���ي���ة األخ������رى في 
بانجاح  س��اه��م  م��م��ا  ال��م��ح��اف��ظ��ة.. 
مراسيم  ل��ت��أم��ي��ن  االم��ن��ي��ة  خطته 

عاشوراء.

مشاركة 5000 متطوع  في عاشوراء
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أبناء  الوطن حيتاج إىل رجال وطنيني وقبل ذلك حيتاج إىل 
الوطن  مصالح  أعينهم  نصب  يضعون  بأوطاهنم  ب��ررة 
واملواطن يف أعىل سّلم األولويات يف العمل السيايس الذي 
خطواهتم  كل  وتسبق  االنتخابية،  الدورة  خالل  يامرسونه 
الغرية عىل العراق، وليس كام نرى ونشهد ونلمس ملس اليد 
واالمتيازات  واملكاسب  املناصب  عىل  التكالب  هذا  مثل 
العمل  فهم  وكأن  الشخصية،  أو  الفئوية  او  احلزبية  سواء 
أكرب وأكثر  البعض هو حماولة احلصول عىل  السيايس عند 
كالتجارة  وخسائر  أرباح  حساب  إىل  حتّول  وكانه  املغانم، 
وآالم  الناس  دماء  هي  إنام  هبا  املتاجر  البضاعة  كانت  وإن 

الفقراء وآماهلم.
ففي الفقرة الثالثة من األمر األول من خطبة سامحة الشيخ 

عبد املهدي الكربالئي يف ٢011/9/٢3 لنقرأ ما ييل : 
التناحر  ه��ذا  ايقاف  هو  األساسية  املطالب  مجلة  »وم��ن 
السيايس والرتاشق االعالمي بني الكتل السياسية .. فالذي 
يتابع وسائل االعالم وما جيري من لقاءات بني السياسيني 

من  واسعة  مساحة  هناك  إن  جتد  موافق  من  يعلن  وم��ا 
احلديث والرتاشق االعالمي واالهتامم باخلالفات السياسية 
للبلد  العليا  باملصالح  يتعلق  ال  الذي  الضّيق  الطابع  ذات 
او  النقاش  او  احلديث  املساحة من  تلك  .. يف حني ال جتد 
املواقف املتعلقة بالوضاع البلد املهمة ككل بشكل يتناسب 
وال   .. العراق  هبا  يمر  والتي  وخطورهتا  االزمات  وحجم 
ال  والذي  العراق  يف  لألوضاع  التأزيم  من  مزيدًا  ااّل  نجد 

يعطي بصيص امل بحل هنائي هلذه االزمات« .
ويف األمر الثاين من ذات اخلطبة  يتطرق سامحته إىل مسألة 
مهمة جيدر االنتباه هلا ألهنا تتكرر كثريًا، واحتجاج يتصور 
البعض بأنه منطقيا وهو خالف ذلك متامَا من خالل العتب 
وصمتها  أحيانًا  تدخلها  لعدم  العليا  الدينية  املرجعية  عىل 
السياسية  العملية  يف  والرصاعات  القائمة  اخلالفات  اجتاه 
وغريها  السياسية  والشخصيات  واألحزاب  الكتل  وبني 

وهو يقول: 
يمر  التي  الراهنة  املرحلة  بان  املسؤولني  كبار  بعض  »ذكر 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك

عة
جم

ال
ى 

�د
ص��

بقلم: طالب عباس الظاهر
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هذا  يعيشها  التي  املستمرة  االزم��ات  ظل  يف  العراق  هبا 
البلد بحاجة اىل نصح سامحة السيد السيستاين ) دام ظله 

الوارف(، أقول للجواب عن ذلك :
ان النصائح وحدها ال تكفي حلل هذه االزمات .. نعم، 
حينام  خصوصًا  للحل  املقّدمة  ومتثل  ومهمة  مطلوبة  هي 
فيام  احلال  وثاقبة كام هو  ومتعقلة  تعرب عن رؤى حكيمة 
يقدمه سامحته من نصائح وارشادات يف خمتلف املجاالت 
.. والذي نحتاجه يف الوقت احلارض وحيتاجه العراق هو 
العراق  مصالح  اجل  من  ويعملون  يفكرون  دولة  رجال 
حينام  فنحن  أضيق،  ملصالح  العمل  عن  ويبتعدوا  ككل 
ندقق يف الكثري من الرؤى واملواقف التي يتبناها الكثري من 
أضيق  مصالح  عىل  احلرص  من  نابعة  نجدها  السياسيني 
أكان حرصًا عىل  .. سواء  العراق ككل  متثله مصالح  مما 
مصالح منطقة معينة او طائفة معينة او كتلة او حزب معني 
.. العراق بحاجة اىل مسؤولني ورجال دولة يعملون بجد 
واخالص بعيدًا عن التناحر السيايس والرتاشق االعالمي 

واملشاحنات.. يعملون خلدمة البلد« .
الثالث  السيد أمحد الصايف فيتطرق ويف األمر  أما سامحة 
البلد  مشاكل  إىل  يتطرق   ٢01٢/٢/3 يف  خطبته  من 

وحماولة الوصول إىل حلول هلا وهو يقول :
 »انا اسأل االخوة الساسة االزمة السياسية يف البلد اىل أين 

الوضع  التعقيد؟!   اىل  او  احلل  اىل  متجهة  هل  متجهة؟! 
عمومًا حيتاج اىل اكثر من خلية حلل االزمة ال بالكالم فقط 
وانام بالسعي احلثيث.. هناك مشكلة وهي إن العراق إىل 
اآلن مل خيرج من البند السابع وهذا يعني إن العراق ال يزال 
بيشء او بآخر منقوص السيادة من هذا اجلانب وبالنتيجة 
اىل  حتتاج  اخلارجية  واملشكلة  خارجية..  مشكلة  هذه 
حل.. من يعطل هل هي دولة اجنبية؟ أين سياسة العراق 

اخلارجية حتى حتل هذه املشكلة؟!
هل هناك جهات داخلية تعّطل؟ لفائدة من؟! 

عنها  النظر  نغض  ان  يمكن  ال  تكون  عندما  املشكلة 
ل لوحدها ، املشكلة جيب ان تواجه بإرادة  وننتظرها ان حتحُ

الذي نحتاجه في الوقت الحاضر ويحتاجه العراق هو رجال دولة 
يفكرون ويعملون من أجل مصالح العراق ككل ويبتعدوا عن العمل 

لمصالح أضيق

،،
،،



العراق  يف  االزمة   ، جادة  وبأفكار  ملتفتة  وبقلوب  قوية 
متجهة اىل جمهول وهذه االزمة من يتحملها ؟!

وحلوال  مقرتحات  اخلطبة  ذات  يف  سامحته  يضيف  ثم 
يتم بموجبها حّل املشاكل قائاًل:

ان  جيب  ولكن  السياسية  االزمة  حيّلون  الساسة  »قطعًا 
تكون خطواهتم رسيعة حلل هذه االزمة وال توجد ازمة 
ال حتتاج إىل تنازل وبالنتيجة انا كسيايس وانت كسيايس 
هذه  من  للخروج  االشياء  بعض  عن  تتنازل  ان  البد 
االزمة .. لعلنا احوج ما نكون االن اىل رص صفوفنا واىل 
املشاكل  عن  التنازل  واىل  بينهم  فيام  السياسيني  تكاتف 
اخلاصة ، واضح من خالل املشهد السيايس هناك اطراف 

خارجية حترك اوراق هلا يف الداخل ..
وواضحًا  جريئًا  يكون  ان  جيب  الناجح  املسؤول  حقيقة 
واالمر  املحّبة..  اخلارجية  باجلهات  اعتزازي  كل  مع 

ان  الكالم ال احب  انتم وهذا  يعنيكم  يعنيهم واالمر  ال 
اطرق عليه كثريًا وانام احلليم تكفيه االشارة.. العالقات 
البد ان تكون عالقات طيبة ومصالح مشرتكة هذا كله 
جيد يف حدود حفظ اجلوار واملصالح املشرتكة ويف حدود 
الرؤى .. انت كسيايس يف العراق ما هي رؤيتك اخلاصة 
إلنقاذ البلد؟! وما هي مشاريعك التي من اجلها الناس 
صوتت لك؟! القرار البد ان يكون بأيديكم وهذه املسألة 

اذا ملكتموها بقية االمور ستحُحل؟! 
ونستعني  البلد  لتطوير  خارجية  بجهات  نستعني  نعم، 
مع  واجلس  اخوتك  من  اسمع   ، لتطويره  بخربات 
 . اخلارجية  التأثريات  عن  بعيدًا  بينكم  وفيام  اخوتك 
نحن نثق بكثري من االخوة الذين يملكون عقول وطنية 
العراق  مستقبل  أين    .. البلد  خلدمة  حسًا  ويملكون 

السيايس؟!«.

الساسة يحّلون االزمة ولكن يجب أن تكون خطواتهم سريعة 
،،لحلها وال توجد أزمة ال تحتاج إلى تنازل ،،



السؤال: ما هي الوسائل الكفيلة بأن خيشع االنسان يف صالته وزياراته 
ملراقد االئمة األطهار )عليهم السالم(؟

القيام  حني  توّجه  إذا   �� مراتبه  ببعض   �� اخلشوع  حيصل  اجل��واب: 
شؤونه  مجيع  يف  إليه  مفتقر  حّقه  عبد  وأّن��ه  الرب  عظمة  إىل  للصالة 
والتكّلم  يديه  بني  واملثول  عليه  الوفود  يريد  وأن  واألخروية  الدنيوية 
من  وغ��ريه  احلكيم  الذكر  من  يتلوه  ما  معاين  إىل  االلتفات  مع  معه 
األطهار  واالئمة  النبي  ملراقد  زيارته  يف  وهكذا  واألدعية  األذك��ار 
)عليهم السالم( إذا استذكر ما حتّملوه من املصائب واآلالم يف سبيل 
اهلل وترويج دينه ومواقفهم يف الترّضع إىل اهلل والتخّشع له، فربام رّق 
قلبه وخشع وال خيشع القلب �� كام ينبغي �� إاّل إذا صفا كام أشار إليه 

أمري املؤمنني )عليه السالم( يف بعض كلامته.

السؤال: هل جيوز قراءة زيارة عاشوراء وأداء السجدة فيها للمرأة يف 
الدورة الشهرية؟

اجلواب: نعم، جيوز.

نزول  حال  يف  كلها  املقدسة  الروضات  دخ��ول  جيوز  هل  السؤال: 
الدورة عند النساء؟

وجوبا  االحوط  ولكن  واالروقة  الصحن  دخول  هلّن  جيوز  اجلواب: 
وهذا  الرشيف  الرضيح  فيها  التي  احلجرة  اي  احلرم  يف  اللبث  عدم 
من  غريها  واليشمل  السالم(  )عليهم  املعصومني  بمراقد  خاص 

املشاهد املرشفة.

السؤال: ما رأيكم بزيارة النساء لألماكن املقّدسة بمفردهّن من دون 
أزواجهن أو أحد حمارمهّن؟

اجلواب: العربة يف ذلك بأن تأمن عىل نفسها من الوقوع يف احلرام، نعم 
إذا كانت متزّوجة فال بّد أن تستأذن زوجها، وإذا كان أحد أبوهيا أو 
ز هلا خمالفته  حُ كالمها حّيًا وكان يتأّذى خوفًا عليها من خماطر السفر مل جيجَ

يف ذلك.

إىل  قربًة  أهّنا  السالم(  )عليه  املعصوم  زيارة  السؤال: هل يصدق عىل 
اهلل تعاىل؟

اجلواب: نعم، هي من أفضل القربات.

)عليهم  املعصومني  االئمة  مراقد  يف  الصالة  تستحب  هل  السؤال: 
السالم(؟

اجلواب: تستحب الصالة يف مشاهد األئّمة )عليهم السالم(، بل قيل 
إهّنا أفضل من املساجد، وقد روي أّن الصالة عند اإلمام أمري املؤمنني 

عيل )عليه السالم( بامئتي ألف.

السؤال: ما حكم الوقوف عىل القبور من غري علم؟
اجلواب: ال حيرم.

السؤال: ما حكم الكالم بغري ذكر اهلل يف املسجد ؟
اجلواب: ال مانع منه ولكن الينبغي .
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أحب  من  وأّنه  وخالقه،  العبد  بني  الروحي  الرابط  هو  الّدعاء 
األعامل إىل اهلل، ألّنه مخ العبادة وسالح املؤمن، ومقاليد الفالح, 
وتبلغ أمهية الدعاء درجة بحيث يأمر اهلل سبحانه عباده بالّدعاء, 

ويضمن اإلجابة عليه..
الّدعاء يف اخلطاب احلسينّي،  الطربّي مواضع استجابة  ويذكر 
بقوله: »أنَّ رجال من كندة يقال له مالك بن النسري أتاه فرضب 
احلسني )عليه السالم( عىل رأسه بالسيف وعليه برنس له فقطع 
الربنس  فامتأل  رأسه  فأدمى  رأسه  السيف  وأص��اب  الربنس 
دًما, فقال له احلسني )عليه السالم(: »ال أكلت هبا وال رشبت 
الربنس  أخذ  حتى  الكندي  وجاء  الظاملني«،  مع  اهلل  وحرشك 
يغسل  أقبل  امرأته  عىل  ذلك  بعد  به  قدم  فلام  خزر،  من  وكان 
الربنس- )وهو كل ثوب يتصل بغطاء الرأس( من الدم فقالت 
له امرأته أُسِلَب ابن بنت رسول اهلل )عليه السالم( وتدخل به 

جاء  حتى  فقرًيا  يزل  مل  أنه  أصحابه  فذكر  عنى،  أخرجه  بيتي 
املختار الثقفي، فقال له: »أنت صاحب الربنس لعنك اهلل، قال: 
حتى  يضطرب  ودعوه  ورجليه«،  يديه  »اقطعوا  قال:  ثم  بىل، 

يموت، فقطعومها حتى مات«.
ونقل أمحد بن أعثم الكويّف: »أقبل رجل من معسكر عمر بن 
سعد عىل فرس له حتى وقف عند اخلندق وجعل ينادي: أبرش 
له  فقال  اآلخ��رة!  قبل  الدنيا  يف  النار  تلفحك  فقد  حسني!  يا 
قادم عىل رب رحيم  إين  اهلل!  يا عدو  السالم(: »كذبت  )عليه 
الرجل؟«،  هذا  »من  السالم(:  )عليه  قال  ثم  مطاع«،  وشفيع 
فقالوا: »هذا مالك بن حوزة، فقال )عليه السالم(: »اللهم حزه 
إىل النار، وأذقه حّرها يف الدنيا قبل مصريه إىل اآلخرة: فلم يكن 

بأرسع أن شبث به الفرس فألقته يف النار، فاحرتق«.

وا  نحُ آمجَ ِذينجَ  الَّ هحُ  ِعبجَادجَ حُ  اهللَّ حُ  بجَرشرِّ يحُ ي  ��ذِ الَّ لِكجَ  {ذجَ تعاىل:  اهلل  قال 
يِف  ةجَ  دَّ جَوجَ املمْ إاِلَّ  ًرا  أجَجمْ ِه  يمْ لجَ عجَ ممْ  لحُكحُ أجَ أجَسمْ الَّ  ل  قحُ اِت  احِلجَ الصَّ وا  ِملحُ عجَ وجَ
وٌر  فحُ غجَ جَ  اهللَّ إِنَّ  ًنا  سمْ ححُ ا  ِفيهجَ هحُ  لجَ ِزدمْ  نَّ ًة  نجَ سجَ حجَ ِفمْ  رتجَ يجَقمْ ن  مجَ وجَ بجَى  رمْ المْقحُ

وٌر )الشورى/23(}. كحُ شجَ
البيت )عليهم  املسلمني عىل وجوب مودة أهل  اتفق مجيع 
السالم( ويقول ابن تيمية يف جمموع الفتاوى: »حمبتهم عندنا 
أوجب  تعاىل  اهلل  أن  ترى  فهل  عليه«,  يؤجر  واجب  فرض 
حمبة احلسني ملجرد أنه ابن بنت رسول اهلل, أم أن حمبة احلسني 

هلا دور يف الدين ويف رشيعة سيد املرسلني؟.

آللئ قرآنية

آية المودة

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

سرعة استجابة الدعاء )1(
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يقول امري املؤمنني )عليه السالم(: »ما كل ذي  قلب بلبيب وال 
كل ذي سمع بسميع وال كل ناظر ببصري«، والقلب اللبيب هو 
القلب املطمئن ويكون مطمئنا بذكر اهلل، كام جاء يف سورة الرعد: 
َتْطَمئِنُّ  اهلّلِ  بِِذْكِر  َأاَل  اهلّلِ  بِِذْكِر  م  ُقُلوهُبُ َوَتْطَمئِنُّ  آَمُنوْا  ِذيَن  {الَّ
)الرعد/٢8(} وهذا االطمئنان حصل مثال يف معركة  اْلُقُلوُب 
ُحنني حيث بقت ثلة من املؤمنني يقاتلون مع الرسول )صىل اهلل 
عليه وآله( ومل يرتكوه لوحده كام فعل بعضهم وظلوا يذكرون اهلل 
طالبني النرص منه وتثبيتهم يف املعركة فانزل اهلل سكينته عليهم، 
كل  قربان  الصالة  ان  يقول  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  وكان 
تقي ومعراج كل مؤمن وقيمتها بمقدار ما تيضء يف القلب من 
نور التقوى فهي ليست قيامك وقعودك واّنام الصالة اخالصك 
فيكون قلبا متقيا ألنه يعظم شعائر اهلل، ويعرب القرآن الناطق عن 
الفضائل  املتقون من اصحاب  باهنم  السليمة  القلوب  اصحاب 

ويعدد فضائلهم فضيلة فضيلة. 
ان التقوى هي وصيته الرئيسة التي يبدأ هبا أكثر خطبه ورسائله 
ونصائحه، وان هذه القلوب توجل من اهلل )عّز وجل( فيكون 
ما  نحو  قلبك  ببرص  رميت  »فلو  يقول:  كام  باإليامن  ثابتا  قلبا 
يوصف لك منها لعزفت نفسك من بدائع ما أخرج اىل الدنيا من 

شهواهتا ولذاهتا وزخارف مناظرها ولذهلت بالفكر يف اصطفاق 
أشجار غيبت عروقها يف كثبان املسك عىل سواحل أهنارها ويف 
تعليق كبائس اللؤلؤ الرطب يف عساليجها وأفنائها«، وهذه هي 
الثبوت اال بنعمة من اهلل سبحانه  النفس املطمئنة وال يأت هذا 
وتعاىل كام جاء بشان ام موسى، {َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرًغا 
َبْطَنا َعىَل َقْلبَِها لَِتُكوَن ِمَن امْلُْؤِمننَِي  إِن َكاَدْت َلُتْبِدي بِِه َلْواَل َأن رَّ
)القصص/10(} ومن اآلمنني القلب السليم هو الذي ال يكون 
ِزيِن َيْوَم  فضا وال يضاهيه يوم القيامة ال ما ل وال بنون: {َواَل ُتْ
ُيْبَعُثوَن )الشعراء/87( َيْوَم اَل َينَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن )الشعراء/88( 
َ بَِقْلٍب َسِليٍم )الشعراء/89(} فالقلب السليم هو  إاِلَّ َمْن َأَتى اهللَّ
ن بِاْلَغْيِب  مْحَ القلب املطمئن باإليامن  املخبت لربه {َمْن َخِشَ الرَّ
نِيٍب )ق/33(} فيذكر ربه دوما وال يسمح هبذا  مُّ بَِقْلٍب  َوَجاء 
يبقى راضيا عنه  بينه وبني ذكر اهلل بل  الذكر للشيطان ان حيول 
ويبتعد عّمن خيالفهم ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخواهنم او 
عشريهتم فيكون صاحب هذا القلب املطمئن من الذين كتب اهلل 
يف قلبه االيامن وايده بروح منه ويرىض عنه بعد ان رىض صاحب 
 ِ القلب اوال بربه دوما وابدا ليكون من حزبه {َأاَل إِنَّ ِحْزَب اهللَّ

ُهُم امْلُْفِلُحوَن )املجادلة/٢٢(}.

ِزيَدنَُّكْم  ُكْم َلئِن َشَكْرُتْم أَلَ َن َربُّ ﴿َواْشُكُروا يِل َواَل َتْكُفُروِن﴾ ويف آية أخرى: ﴿َوإِْذ َتَأذَّ
ْن   َوَلئِن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذايِب َلَشِديٌد﴾ ويف آية ثالثة: ﴿اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا  َوَقِليٌل مِّ
ُكوُر﴾، وينقل صاحب حتف العقول )ص175(، قول أمري املؤمنني )عليه  ِعَباِدَي الشَّ
السالم(:  »إن قوما عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار، وان قوما عبدوا اهلل رهبة فتلك 

عبادة العبيد، وان قوما عبدوا اهلل شكرا فتلك عبادة األحرار وهي أفضل العبادة«.
من  وهو  وإظهارها،  وذكرها  بالنعم  والثناء  املنعم،  اهلل  بنعمة  االعرتاف  هو  فالشكر 
العبادات العظيمة التي ينعم الناس بثمرهتا يف العاجل واآلجل، فضيلة مجيلة من أعىل 
فاإليامن نصفان، )نصف شكر ونصف  اإليامن،  املقامات، وهو نصف  املنازل وأرقى 

صرب(.

القلب السليم في القرآن الكريم

من مستلزمات القلب السليم.. 
ان يكون من المطمئنين المتقين 

ح/3- بقلم أ. د. طالب حسن موسى 

من أسرار السور الكريمات
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ال ُيغفل عن احلركة اإلعرابية التي تكسب املفردة القرآنية 
وضوح  من  تزيد  اإلعرابية  احلركات  ألن  فنية؛  قيمة 
احلركات  هذه  "فإن  أيضًا،  للمفردات  املوسيقية  النغامت 
وتستقّر  املوسيقية،  األص��وات  جمرى  جتري  والعالمات 
يف  والسكون  احلركة  حسب  عىل  املقدرة،  مواضعها  يف 
مقاييس النغم واإليقاع"، وإنَّ إطالة األصوات وتقصريها 

تضفي مجال لقوة املعنى وضعفه. 
ولعّل تركيب الكلمة تضفي عىل السامع معنى أكثر سحرًا 
أطول  يكون  ملا  املهتِد  من  أطول  "املهتدي  فمثاًل:  وبيانًا، 
ِد اهلُل َفُهَو  يكون فيه هداية أكثر إضافة إىل أمر آخر {َمن هَيْ
َعَلْيِهْم  {َواْتُل  قال:  قبلها   ،{)178/ امْلُْهَتِدي)األعراف 
َفَكاَن  ْيَطاُن  الشَّ َفَأْتَبَعُه  ِمْنَها  َفانَسَلَخ  آَياتَِنا  آَتْيَناُه  ِذَي  الَّ َنَبَأ 
آياته  اهلل  آتاه  الذي  هذا  اْلَغاِويَن)األعراف/175(}،  ِمَن 

فانسلخ منها هل كان مهتديًا أول مرة أم ال؟..
كان مهتديًا لكن كان حيتاج إىل قدر من اهلداية أكرب حتى 
ال ينسلخ، لذلك عّقب عليها ب�)املهتدي( ألن اهلداية التي 
كانت عنده ما عصمته من االنسالخ فكان يريد هداية أكثر 

كي ال يزلَّ وال يضلَّ لذلك عقب: فهو "املهتدي".

إىل  جنِّي  ابن  عند  األص��وات  داللة  يف  البحث  اجته  وقد 
جهتني متكاملتني:

حيث  من  وحاله  وخمرجه  احلرف  صفة  إىل  النظر  األوىل: 
واهلمس  واجلهر  والرخاوة  ة  والشدَّ والرتقيق،  التفخيم 
والتفش  واالستطالة  واالستعالء  واالنفتاح  واإلطباق 
وغري ذلك، ثّم بحث العالقة بني هذه األحوال والصفات 

وبني الداللة الوضعية للكلمة.
له  تركيبًا صوتيًا  باعتبارها  الكلمة  إىل داللة  النظر  الثانية: 
بنية وهيئة بعينها، بحيث يبحث العالقة بني طريقة تركيب 
اهليأة  الرتكيب وتلك  الكلمة، ومناسبة ذلك  أحرف تلك 

للمعنى الذي وضعت له الكلمة". 
أجواء  وتصوير  النفسية،  احلالة  قّدم  الكريم  القرآن  إن 
والّسكنات  والتنكري  وال��غ��ّن��ات  امل���دود  يف  امل��واق��ف 
هلا  تبعًا  الصويت  والتشكيل  خمتلفة،  فاملواقف  واحلركات، 
تضيف  واحلركات  ويرسم،  يمّثل  احلرف  وكأّن  خمتلف، 
األطر الالزمة للصورة، فاهلمس يف مواقف الّلني واهلوادة، 
واإلطباق والّشّدة يف مواقف التهديد والوعيد، ومثل هذا 

منثور يف اآليات الكريمة. 

دور اإليقاع الصوتي للمدود والحركات 
في رسم الصورة القرآنية

آللئ قرآنية
حلقات بحثية

ح 2 / الباحث: الدكتور أحمد الصفار
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وُقّدر نطق احلرف باحلركة وهي الفرتة الزمنية املستغرقة للنطق 
متوسطة،  بحالة  بسطه،  أو  األصبع،  بقبض  احلركة  "وقدروا 

املشددتني  وامليم  النون  أن  "الغّنة"  صفة  عىل  الكالم  فمثاًل: 
يف  فيهام  الغنة  وأن  بحركتني،  املقدرة  الكاملة  بالغنة  تتصفان 
حرف  منهام  كل  ويسمى  مراتبها،  أعىل  يف  تشديدمها  حالة 

غنة مشدًدا".
ومثال آخر ملقدار احلركة يف املّد الالزم: وهو حرف مّد )ألف 
مثل:  ووقفًا،  وصاًل  الزم  سكون  بعده  أتى  واو(  أو  ياء  أو 
و"مقدار  )يونس/51(}  {َءآْل�ََٰٔن  )عبس/33(}،  ُة  ٓاخَّ {آلصَّ
للزوم سببه  مّده: ست حركات عند اجلميع، وسمي الزمًا؛ 
وكذلك  حركات"،  ست  مّده  للزوم  أو  السكون-،  -وهو 
املد مهز متصل معه يف كلمة  املتصل أن يقع بعد حرف  فاملّد 
ست  وي��زاد  ووقًفا-  -وص��اًل  مخًسا  أو  حركات  أربع  فيمدُّ 
َمٓاُء،  آلسَّ مثال:  متطرفة،  مهزته  كانت  إذا  الوقف  يف  حركات 
َجٓاَء، واملّد املنفصل وهو أن يقع بعد حرف املد مهز منفصل 
ِه: أربع حركات أو مخًسا مثال  عنه يف كلمة أخرى ومقداُر مدِّ
إَِلْيِه، ومثال  ُتوُبٓوْا  آْلَكْوَثَر، ومثال الواو:  َأْعَطْيَنَٰك  إِنَّٓا  األلف: 

الياء: َويِف َأنُفِسُكْم.   
إن االهتامم بمقادير وأوزان احلركات واملدود يساهم بشكل 
مما  القرآين  للفظ  واجلاملية  الفنية  الصورة  رسم  يف  جدًا  كبري 
يشبع الصور القرآنية ألوانًا فوق الصيغة البنائية، ويعتمد كل 

ذلك عىل مهارة القارئ.

اإلم������ام ال��ح��س��ي��ن 

وال����ق����رآن ال��ك��ري��م
َبْعِد  ِم��ن  ِف��ي��ِه  ��َك  َح��آجَّ }َف��َم��ْن  تعالى:  قوله 
َأْبَناءَنا  َن��ْدُع  َتَعاَلْوْا  َفُقْل  اْلِعْلمِ  ِمَن  َج��اءَك  َما 
َوَأْب���َن���اءُك���ْم َوِن��َس��اءَن��ا َوِن��َس��اءُك��ْم َوَأن��ُف��َس��َن��ا 
ْعَنَة الّلِه َعَلى  وَأنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّ

اْلَكاِذبِيَن )آل عمران/61({.
ي��ق��ول ال��ح��اك��م ال��ن��ي��س��اب��وري: »وق���د ت��وات��رت 
عباس  بن  الله  عبد  عن  التفاسير  في  األخبار 
وآله(  عليه  الله  )صلى  الله  رس��ول  أن  وغيره 
أخذ يوم المباهلة بيد علي وحسن وحسين 
»ه��ؤالء  ق���ال:  ث��م  وراءه���م  فاطمة  وجعلوا 
أنفسكم  فهلموا  ونساؤنا  وأنفسنا  أبناءنا 
لعنة  فنجعل  نبتهل  ثم  ونساءكم  وأبناءكم 

الله على الكاذبين«.
أن  االك��رم  رسوله  من  تعالى  الله  يطلب  هنا 
للمباهلة  لديه  ال��ن��اس  وأق���رب  بثقله  يخرج 
األبناء,  بدعوة  ذل��ك  ويبدأ  نجران،  نصارى  مع 
والحسنان لم يصال إلى مرحلة التكليف, ولكن 
للحسنين  يريد  الواقعة-  تلك  في   - ال��ق��رآن 
الدين  أحقية  إثبات  في  دورا  لهما  يكون  أن 
جده  مع  الحسين  يخرج  وهكذا  اإلس��الم��ي، 
ذلك  الكريم  القرآن  ليخلَد  وأخيه  وأمه  وأبيه 
الموقف, ويبقى صادحاً به إلى يوم القيامة؛ 
بجهد  مرهون  اإلسالمي  الدين  استمرار  بأن 
أن  ب��أس��ره  العالم  وليعلم  الخمسة,  ه��ؤالء 
دور  وبعده  وقبله  الوقت,  ذلك  منذ  للحسين 
رائد ورئيسي ومحوري في اإلسالم, وال ينهض 
)عليهما  فالحسنان  الحسين،  بدون  اإلسالم 
الجنة،  أهل  شباب  سيدا  هما  الذين  السالم( 
شباب  سيدي  جعلهما  تعالى  الله  أن  أت��رى 
مع  النسبية  ال��ع��الق��ة  ل��م��ج��رد  ال��ج��ن��ة  أه���ل 
البشر  هداية  في  دورهما  ألن  إنما  رسوله؟ 

تفّوق جميع ما بذله الصحابة وغيرهم.
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ومؤسساتها  أقسامها  تستنفر  المقدسة  العتبة 
الزائرين في عاشوراء  لخدمة ماليين 

جهود توسمت بالحس الحسيني..

نفيس  كل  إسبال  في  وإقداٌم  متقد،  حسينيين  خدامٍ  وشغُف  تنطفئ،  ال  الحسيني  الحب  حرارُة 
متزايٌد عاما بعد عام، ونهٌج تربوي سّنته إدارة العتبة الحسينية المقدسة يتجلى روحا في مالكاتها 
ويبرُز  والفكرية،  االعالمية  طواقمها  ألسِن  على  الحسين  اإلمام  بنهضة  متألقا  ويصدح  الخدمية، 
بنيانا مرصوصا في كوادرها االمنية، ويموَج كبحرٍ جارٍف للبركات في كل المواسم، وينهمر كسيل 

واعظ ومرشد، نهٌج كربالئي مرحٌب بزوار أبي عبد الله )عليه السالم(.. 
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بداية القصة.. 

االمين العام للعتبة الحسينية: استنفرنا 

كافة جهودنا لتقديم افضل الخدمات خالل 

زيارة عاشوراء
العتبة  يف  احلسني  اإلمام  وخدام  حمرم  شهر  ابطال  قصة  تبدأ 
ايذانًا  بالسوداء  احلمراء  الراية  بتبديل  املقدسة  احلسينية 
الرشعي  املتويل  يتقدم  حيث  احلسينية  الشعائر  بانطالق 
للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
اجلموع املليونية املشاركة يف مراسيم تبديل راية األحزان عىل 
قبة اإلمام احلسني )عليه السالم( بطلب االستئذان من االمام 

املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( إلنزال الراية احلمراء 
ورفع الراية السوداء اعالنا للحداد.. تلك الراية التي خييطها 
العتبة  يف  الصيانة  قسم  يف  والتطريز  اخلياطة  وحدة  خياطو 
ومطّرزة  )3م×3.80م(  فهي  الراية  هذه  بمساحة  احلسينية 

من اجلانبني بعبارة: )يا حسني( باخلط الكويف.
احلسينية  للعتبة  العام  األمني  حتدث  االستنفار  معنى  وعن 
»استنفرت  قائال:  العباجيي  رشيد  حسن  االستاذ  املقدسة 
ادارة العتبة احلسينية املقدسة كافة جهودها وامكاناهتا البرشية 
وقد  احل��رام،  املحرم  زي��ارة  خالل  اخلدمات  افضل  لتقديم 
جندنا كل طاقاتنا مع اجلهات املعنية واالمنية ملنع اي اشاعة 

أو اساءة خالل مسري املواكب احلسينية«. 

االستاذ حسن رشيد العبايجي

ال��ع��ت��ب��ة  إدارة  ال���ع���ب���اي���ج���ي: 

استنفرت  المقدسة  الحسينية 

ك��اف��ة ج��ه��وده��ا وام��ك��ان��ات��ه��ا 

ال���ب���ش���ري���ة ل���ت���ق���دي���م اف��ض��ل 

زيارة المحّرم الخدمات خالل 
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نشر السواد وسقاية حجاج الحسين 
يتبنى قسم الشؤون اخلدمية اخلارجية يف العتبة املقدسة الكثري 
حممد  انور  السيد  القسم  رئيس  عنها  حتدث  اخلدمية  املهام  من 

املوسوي قائال:
بتقديم  العارش منه  يبارش قسمنا للفرتة من االول حمرم ولغاية 
خمتلف اخلدمات وعىل النحو التايل: )نرش السواد، ونرش منشأة 
صحية متنقلة عىل مداخل مدينة كربالء والقطوات بعدد )1٢( 
تواليت   )٢0( عىل  بداخلها  حتتوي  صحية  كل  متنقلة  صحية 
القسم  يتبنى  كذلك  للنساء،  االخر  والنصف  للرجال  نصفها 
توزيع مياه )RO( من خالل العجالت احلوضية والستوتات – 
)دراجات نارية - محل( يف داخل املدينة القديمة وبعض املواقع 
اخلارجية، كام سامهنا بتوفري عجالت شحن لرفع النفايات من 
كابسات  فيها  مرابطة  مواقع  اىل  ونقلها  القديمة  املنطقة  داخل 
املحيطة  االماكن  يف  النفايات  مجع  اكياس  وتوزيع  النفايات 
بالعتبة احلسينية، كذلك تم توفري عجالت صاروخية وساحبة 
لفتح االنسدادات وسحب املياه الثقيلة«, ونوه عن تعفري املواقع 

احلسيني  احلائر  يف  الزائرين  مبيت  واماكن  القسم  اىل  التابعة 
نرش  كذلك  جوالة،  فرق  خالل  من  املتطوعني  مبيت  واماكن 
برادات – )ترامز املاء( يف احلائر احلسيني وحميط العتبة املقدسة، 

وتوزيع الثلج عليها.

صحيا: اكثر من )2000( طبيب وممرض جندوا 

انفسهم للخدمة الحسينية
عىل الصعيد الصحي حتدث مدير مركز العمليات الطبية يف هيأة 
الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة احلسينية املقدسة املهندس 

عباس عبد عيل قائاًل: 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  من  مبارش  بتوجيه 
اهليأة  رئيس  الساعدي  الدكتور ستار  قبل  من  مبارش  وارشاف 
لزيارة  طارئة  طبية  خطة  بإعداد  اهليأة  يف  العمليات  قسم  قام 
احلسني  االمام  لزيارة  احلرام  حمرم  من  عرش  والثالث  العارش 
الكوادر  من  مشارك   )1000( وبمشاركة  السالم(  )عليه 
كوادر  من  و)٦00(  والساندة  والتمريضية  والصحية  الطبية 

السيد انور محمد الموسوي
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وخارج  داخل  من  و)400(  الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة 
انواع  العراق، حيث شملت اخلطة عىل نرش مفارز من عدة 
واملفارز  املتنقلة،  والعيادات  والثابتة  اجلوالة  املفارز  منها 
حقيبة  برفقة  جوال  مسعف   )100( عن  عبارة  هي  اجلوالة 
ويكون  املرىض  إلسعاف  املطلوبة  املستلزمات  بكافة  جمهزة 
املزدمحة،  االماكن  ويف  احلرم  وخ��ارج  داخل  يف  تواجدهم 
وكذلك نرش نقاط إسعافيه من محلة النقاالت بعدد )100( 
كان تواجدهم يف االماكن القريبة عىل املفارز ومناطق الزخم 
الثابتة  املفارز  هو  املسعفني  من  ثاين  نوع  ثمَّ  وكان  الشديد، 
داخل احلرم وخارجه، وهي عبارة عن ثالث مفارز مفرزة 
ومفرزة  الشريازية  اخلطابة  مدرسة  ومفرزة  الكرامة  باب 
املدرسة الدينية، اما املفارز املتواجدة خارج احلرم فهي مفرزة 
طوارئ  مركز   - الكىل  لغسيل  الوارث  ومركز  السفري  باب 
متقدم، جترى فيه عمليات صغرى تواجد فيه اطباء جراحني 
وكوادر متريضية واجهزة وادوية ومستلزمات الزمة إلجراء 

العمليات.
عيادات طبية متنقلة

)3( عيادات طبية متنقلة عىل حميط احلرم املطهر نرشهتا هيأة 
تواجد  العاشورائية  الزيارة  خالل  الطبي  والتعليم  الصحة 

فيها اطباء وكوادر متريضية جمهزة بكافة املستلزمات الطبية، 
وكذلك تم التفاوض مع وزارة الصحة ودائرة العمليات يف 
بثالث  اهليأة  بتجهيز  عكلة  فاضل  بالدكتور  متمثلة  الوزارة 
مستشفيات حتوي عىل صالة عمليات ميدانية ومتنقلة وعناية 
مركزة وسيتم نرشها يف صحن االمام احلسن )عليه السالم( 

واملناطق القريبة من املرقد احلسيني الرشيف.
استنفرت  والتي  اهليأة  مستشفيات  فهو  الثالث  النوع  اما 
االمام  سفري  )مستشفى  وهي:  الزيارة  ايام  طيلة  جهودها 
زين  االم��ام  ومستشفى  اجلراحي،  السالم(  )عليه  احلسني 
العابدين )عليه السالم(، ومستشفى الوارث لعالج االورام، 
ومستشفى  للعيون،  السالم(  )عليه  زينب  السيدة  ومركز 
املستشفيات  ه��ذه  كل  للمرأة(،  ال��س��الم(  )عليه  خدجية 
االشعاعية  والفحوصات  والطوارئ  العمليات  بصاالت 
الطبية  املفارز  قبل  من  امل��رىض  احالة  يتم  كان  واملختربية 

املذكورة انفا إليها.

خدمات جلية داخل الحرم الحسيني
احلسيني  الصحن  داخل  تقدم  التي  اخلدمات  جممل  وعن 
العتبة  يف  الداخيل  احلرم  رعاية  قسم  رئيس  حدثنا  الرشيف 

عبد علي: إعداد خطة طبية 
طارئة لزيارة العاشر والثالث 
ع��ش��ر م���ن م��ح��رم ال��ح��رام 
لزيارة االمام الحسين )عليه 
 )1000( وبمشاركة  السالم( 
مشارك من الكوادر الطبية 
وال��ص��ح��ي��ة وال��ت��م��ري��ض��ي��ة 
والساندة و)600( من كوادر 
والتعليم  ال��ص��ح��ة  ه��ي��أة 
داخ��ل  م��ن  و)400(  الطبي 

العراق.. وخارج 
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احلسينية )منتظر احلمداين( قائاًل: 
السنوية  خطته  بوضع  الداخيل  احل��رم  رعاية  قسم  يواصل 
املباركة  استعدادا الستقبال شهر حمرم احلرام وزيارة عاشوراء 
املختلفة  والظروف  التغيريات  مراعاة  تم  وقد  1444ه�،  لعام 
منها )االقتصادية – الصحية – اخلدمية( وغريها، أما ما قدمه 
القبة  وتنظيف  غسل  من  بدءا  عاشوراء  زي��ارة  خالل  القسم 
السالم(،  )عليه  الشهداء  لسيد  املقدستني  واملنارتني  السامية 
االعالمية،  الكوادر  لتوافد  استعدادا  وهتيئته  السطح  وتنظيف 
السجاد  ورفع  واملداخل،  الرشيف  واحلرم  الصحن  غسل  اىل 
واستبداله  والتخزين  والتطهري  الغسل  لغرض  امل��ف��روش 
املباركة،  املناسبة  هبذه  خلاص  االمح��ر  والكاربت  بالنايلون 
الرشيف،  احلرم  عىل  املطلة  واجلدران  الزجاج  تنظيف  كذلك 
وتنظيف املرايا يف سقوف احلرم املطهر واخراج مجيع الرافعات 

املستخدمة لفسح املجال امام الزائرين الكرام.
 )4000( من  اكثر  وتوفري  املياه  مناهل  وتنظيف  ادامة  كذلك 
كارتون من االقداح البالستيكية ذات االستخدام الواحد من 
احلاويات  من  الكايف  العدد  توفري  تم  وايضًا  القريبة،  خمازننا 

واكياس النفايات اخلاصة والتنسيق مع قسم اخلدمية اخلارجية 
إلخراجها.

التعاون مع االقسام املوقرة يف تنظيم االعامل وتسهيل انجازها 
الالزمة  اخلدمية  االحتياجات  وتوفري  الداخلية  املواقع  وفرش 
ممرات  وتنظيم  واللجان،  الطبية  املفارز  مواقع  ومنها  هلم 

ومداخل الزائرين لتأدية الزيارة، صيانة السالمل.
احلسيني  الصحن  داخ��ل  الالزمة  الذهبية  املكتبات  وتوفري 
تنظيم  يف  استخدامها  وكذلك  بالكتب،  وتزويدها  الرشيف 

ممرات دخول ومغادرة الزائرين الكرام.
اكثر من )40.000( كتاب خمتلف بني زيارات  توفري  كذلك 
اجلنان ونرباس  الصاحلني ومفاتيح  وادعية ومصاحف وضياء 
يف  اجلدارية  الذهبية  املكتبات  عىل  وزعت  وغريها،  الزائرين 
الزيارة  وطيلة  واحلائر،  والرساديب  الرشيف  واحلرم  الصحن 
التعطري متواجدين داخل احلرم  املباركة كان االخوة يف وحدة 
االج��واء  وتلطيف  لتعطري  ودوري  يومي  بشكل  احلسيني 

بالعطور املناسبة.
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 )4000( من  اكثر  وتوفير  المياه  مناهل  وتنظيف  إدامة  تم  الحمداني: 
مخازننا  من  الواحد  االستخدام  ذات  البالستيكية  االقداح  من  كارتون 
القريبة، وايضاً تم توفير العدد الكافي من الحاويات واكياس النفايات 

إلخراجها.. الخارجية  الخدمية  قسم  مع  والتنسيق  الخاصة 
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تسمين باسمها )عليها السالم( »زينبيات« 

يتشرفن بخدمة الزائرات دون كلل
للنساء  املباركة  الزيارة  وتنظيم  خدمة  يف  الرشف  مرتبة  للمرأة 
الزينبيات  العام عىل شعبة  املرشف  لنا  بيناها  املطهر  احلرم  داخل 

املهندس كاظم حممد املوسوي قائال: 
قسم  اىل  التابعة  الزينبيات  شعبة  تقوم  احلرام  حمرم  شهر  بدء  مع 
بكل  مهامها  واملتعلقة  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  النظام  حفظ 
االمام احلسني )عليه  زيارة مرقد  الكريمة عند  الزائرة  ما حتتاجه 
وحرم  صحن  داخل  من  امليامني،  واصحابه  وأوالده  السالم( 

النساء من عدة جوانب )خدمية، تنظيمية، امنية، صحية(.
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  لتوجيه  »وفقا  وتابع: 
العمل  العباجيي تم دراسة مجيع متطلبات  واالستاذ حسن رشيد 
حمرم  شهر  من  االوىل  العرشة  لأليام  وكاملة  متقنة  خطة  واعداد 
وقد  السالم(،  )عليه  االمام  شهادة  من  يوم  ثالث  ويوم  احلرام 
شملت األعامل والواجبات عدة جوانب خاصة ب�صحن النساء 
الزينبيات ومن هذه اجلوانب ما يتعلق باخلدمية واالمنية  وشعبة 
والتنظيمية والصحية، وفيام يتعلق باجلانب االمني فقد تم اعداد 
دورات تدريبية للمنتسبات يف كيفية التعامل مع الزائرات خالل 
اداء عملية التفتيش، مع اخذ االعتبار بعني االمهية الدقة واحلرص 
الشديد عىل مواطن ومواضع التفتيش وكيفية متابعة احلس االمني 
بدأ  فالعمل  اما اجلانب اخلدمي  املنتسبة،  تتوفر يف  ان  الذي جيب 
املرتمجات  من  اعداد  ونرش  النساء،  اروقة  يف  الرشب  مياه  بتوفري 
او  املتطوعات  االخوات  من  سواء  واالنكليزية  االيرانية  باللغة 

مع  للمفقودين  مفارز  توفري  كذلك  املقدسة،  العتبة  منتسبات 
االعتناء باجلوانب اخلدمية االخرى كالتربيد والتهوية يف الصحن 
فهي تشمل  التنظيمية  اجلوانب  والرساديب واحلائر، وفيام خيص 
اجراءات حركة دخول وخروج الزائرات من حلظة وصوهلم اىل 
ممرات  حتديد  يصاحبها  املقدس،  بالشباك  انتهاًء  التفتيش  ابواب 
للطوارئ يف حال حدوث اختناق او ما شابه، وهذه االجراءات 
تتم بالتنسيق مع شعبة )حركة الزائرين( من خالل اعداد خرائط 
توضيحية مسبقة والحقة لعملية االعداد، واخريا اجلانب الصحي 
يصاحبها  متخصصة،  كوادر  من  طبية  مفارز  بتوفري  يتمثل  الذي 
كادر من محلة النقاالت لنقل الزائرات اىل مستشفى سفري االمام 
احلسني او مستشفى االمام زين العابدين )عليهام السالم( بشكل 

فوري.

زاد اإلمام الحسين )عليه السالم(

 وقصة التبرك به
)عليه  احلسني  االم��ام  مضيف  قسم  منتسبو  يتسابق  كلل  دون 
السالم( عىل توفري افضل االطعمة واشهرها يف زيارة عاشوراء، 
لكن كيف يتم إعدادها وجتهيزها للزائرين حتدث معنا السيد محزة 

النقيب رئيس القسم، قائال:
ادارة  توجيهات  وفضل  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  بربكات 
)عليه  االمام احلسني  بارش قسم مضيف  املقدسة  احلسينية  العتبة 
لعام  احل��رام  حمرم  شهر  لزيارة  الكاملة  اخلطة  بوضع  السالم( 
1444 هجرية، بداية  من يوم تبديل الراية املباركة وانتهاًء باليوم 
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الثالث عرش من حمرم، حيث تم اعداد اصناف الطعام املحبذة 
للزوار الكرام تربكا بزاد مضيف اإلمام )عليه السالم( وكان من 
مهام القسم توزيع مياه الرشب خالل مراِسم ركضة طويريج يف 
باب طويريج، شارع اجلمهورية،  العارش يف مواقع )جرس  يوم 
الرجاء، باب  الكرامة، باب  الرئيسية، باب  القبلة  عارضة باب 
الزائرين  عىل  طعام  وجبتي  توزيع  كذلك  الرشيف،  ال��رأس 
وجبات  وثالث  حمرم،  من  العارش  يوم  يف  العشاء(  )الغداء، 
)الفطور، الغداء، العشاء( يف يوم احلادي عرش يف منفذنا مقابل 
يوم  يف  غداء  وجبة  توزيع  كذلك  الكرامة،  وباب  السالم  باب 
الثالث عرش يف املخيم احلسيني خالل عزاء النساء، فضال عن 
توزيع وجبة غداء وعشاء يف يوم السابع عرش يف منفذ املضيف 

الرئييس يف باب الكرامة.
للمتطوعني  جمانية  طعام  وجبات  ث��الث  املضيف  وف��ر  كام 
السيد  توجيهات  وحسب  الساندة،  واجلهات  واملتطوعات 
عالء  )الدكتور  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  العام  االمني  نائب 
إنذار  حالة  يف  كان  املضيف  فأن  املوسوي(  الدين  ضياء  امحد 
خالل ايام )8، 9، 10، 13( من شهر حمرم احلرام، لتلبية حاجة 
الزائرين وتوفري الطعام والرشاب خالل املدة التي ذكرت سلفًا.

نهضة المباركة ورسالته يحملها مبلغون 

ويسعون لنشرها بغية االصالح 
الشيخ  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  قسم  رئيس 
امحد الصايف حتدث عن دور القسم خالل زيارة عاشوراء فقال: 
املقدسة  للعتبة  التابع  الدينية  الشؤون  قسم  يستعد  عام  كل  يف 
بوضع خطة خاصة هلذا الشهر بشعبه ال�)15( التي تتهيأ إلحياء 
للرجال  الديني  التبليغ  شعبتي  ومنها  احلسينية،  الثورة  شعائر 
مهمها  تتجىل  اللوايت  اجلامعي  التبليغ  وشعبة  للنساء  واخرى 
ودعوة  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  مظلومية  إليصال  بالتبليغ 
اإلصالح التي كان ينشدها اإلمام احلسني )عليه السالم( كذلك 
إعامم الفائدة من العرب من واقعة كربالء االليمة واالستذكار يف 
الواقعة  واستحضار  املحارضات  ألقاء  طريق  عن  االيام  هذه 
الندوات  او  احلسينية  املجالس  يف  عندهم  حيرض  ملن  للناس 
وكذلك  واملؤلفات  الكتابة  طريق  عن  او  والتبليغية  الفكرية 
الشؤون  قسم  اقامها  التي  االع��امل  وم��ن  التواصل،  مواقع 

الدينية رفع راية االمام احلسني )عليه السالم( يف اغلب الدول 
االسالمية ايذانا ببدء موسم احلزن عىل ايب عبد اهلل احلسني )عليه 

السالم( حيث تم ارسال )٢7( راية اىل لبنان سوريا.

لفرسان األمن والعيون الساهرة جهود 

كبيرة ساعدت في انسيابية دخول المعزين 

والزائرين للحرم الحسيني
عىل صعيد متصل مل يربح منتسبو حفظ النظام أماكنهم وواجبهم 
بل توسموا ساعات اضافية زيادة يف خدمة زوار اإلمام احلسني 
)عليه السالم( يف يزم عاشوراء عن هذا حتدث رئيس قسم حفظ 

النظام رسول عباس فضالة قائال:
اعد القسم خطة بنيت عىل املؤرشات السابقة للسنوات املاضية 
ناحية  من  خمتلفة  كانت  السنة  وهذه  عاشوراء  بزيارة  خاصة 
بالبث  اخلاصة  الكبرية  الشاشات  استخدمنا  حيث  االجراءات 
املبارش يف مراسيم تبديل راية ابا عبد اهلل احلسني )عليه السالم( 
اجل  من  الرشيف  الرضيح  اىل  تؤدي  التي  البوابات  مجيع  يف 
احلسيني  الصحن  داخل  حصوهلا  املمكن  االزدحامات  فض 
الرشيف وذلك بمشاركة اكثر من )1500( متطوع، وقد بذل 
منتسبو القسم االبطال جهودا كبرية لتقليل معاناة الزائرين من 
االزدحامات، وتسهيل حركة املواكب وخروجها من منطقة بني 

احلرمني طيلة ايام العزاء احلسيني وركضة طويريج.
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إجالال لمواقفهم وخدمتهم الصادقة
من  ع����ددًا  تتفقد  الحسينية  ال��ع��ت��ب��ة 

الشخصيات الكربالئية المؤثرة 

اوعز المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد 
المهدي الكربالئي بتشكيل لجنة خاصة من العتبة الحسينية المقدسة 
لزيارة الشخصيات الكربالئية المؤثرة والتي لها باع طويل بخدمة القضية 
والمنبر الحسيني وإحياء الشعائر الحسينية في زمن النظام البائد مرورا 
العامة  االمانة  اطلقتها  التي  المبادرة  هذه  وتأتي  الحاضر،  الوقت  الى 
والنجوم  الشخصيات  تلك  بواقع  للنهوض  المقدسة  الحسينية  للعتبة 
من  حياتها،  طوال  السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  خدمت  التي  الالمعة 
من  نخبة  لزيارة  الحسينية  للعتبة  العامة  األمانة  موفدون  انطلق  هنا 
الشيخ  سماحة  وجه  حيث  الحسيني،  بعطاءها  تميزت  التي  الشخصيات 
أمامهم  الحسينية  للعتبة  التابعة  المستشفيات  جميع  بفتح  الكربالئي 

وتقديم لهم العالج والرعاية الصحية )مجانا(.
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لجنة خاصة
ويف هذا السياق بني عضو جملس ادارة العتبة احلسينية املقدسة 
وعضو اللجنة املكلفة بزيارة الشخصيات الكربالئية احلاج عيل 
املهدي  الشيخ عبد  وايعاز من سامحة  »بتوجيه  كاظم سلطان: 
املقدسة  احلسينية  العتبة  من  خاصة  جلنة  بتشكيل  الكربالئي 
يف  طويل  باع  هلا  التي  احلسينية  الكربالئية  الشخصيات  ملتابعة 
خدمة االمام احلسني )عليه السالم( تم تشكيل جلنة مؤلفة من: 
عيل  احلاج  االم��وري،  االمري  عبد  احلاج  عوز،  فاضل  )احلاج 
حسينيا،  واملؤثرة  الكبرية  الشخصيات  لزيارة  سلطان(  كاظم 
احلسينية  والقضية  املنرب  خدمة  يف  كبرية  ادوارا  مارست  والتي 

عامة يف زمن النظام البائد وما بعده«.
شخصيات مؤثرة

التي  الشخصيات  هذه  لزيارة  جدا  مهمة  املبادرة  هذه  كانت 
من الواجب ذكرها وعدم نسيان افضاهلا عىل الشارع احلسيني 
الشخصيات  من  اوىل  وجبة  اختيار  تم  لذلك  الكربالئي، 
شخصيات،  عرشة  تضم  منها  كال  متعددة  قوائم  خالل  من 
ثم  ومن  الوكيل  عيل  احلاج  بزيارة  االوىل  بالقائمة  بدأنا  حيث 
إلكامل  مستمر  والعمل  الفاضل،  النقيب  كاظم  السيد  زيارة 
الشخصيات  من  االخرى  القائمة  اىل  واالنتقال  القائمة  هذه 

الكربالئية املؤثرة«.

تقديم المساعدة
اجل  من  ضحوا  ممن  السن  يف  الكبرية  الشخصيات  هذه  وان 
الواجب علينا تكريمهم واحرتامهم  القضية احلسينية كان من 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  باسم  الكبرية  جهودهم  وتقدير 
املقدسة كون االمام احلسني )عليه السالم( هو خيمة للجميع، 
االجالء  االخوة  حاجات  عىل  باالطالع  املبادرة  متثلت  حيث 
السالم( وتلبية  برية االمام احلسني )عليه  الفضالء وتكريمهم 
حيث  وغريه،  الطبي  املجال  يف  كانت  سواء  احتياجاهتم  مجيع 
املقدسة  احلسينية  العتبة  مستشفيات  كافة  بفتح  سامحته  اعرب 

الستقباهلم ورعايتهم الصحية وتقديم العالج هلم باملجان.

س����م����اح����ة ال���ش���ي���خ 
ال����ك����رب����الئ����ي ي���وج���ه 
ب���ت���ق���دي���م ال����ع����الج 
لهم  الصحية  والرعاية 

)بالمجان(
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تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: مرتضى االسدي

جامعة  استطاعت  أعوام  الستة  يتجاوز  لم  الذي  القصير  االكاديمي  عمرها  رغم 
وارث االنبياء )عليه السالم( ان تثبت علو كعبها علمياً ومهنياَ وعمرانياَ، بل اصبحت 
العلمية والتقنيات  ابرز الشهادات  الجامعات من خالل استقطابها  تضاهي كبار 
تساعد  التي  المقومات  من  وغيرها  الدراسية  والقاعات  والمختبرات  التدريسية 

الطلبة على فهم وتطبيق المواد الدراسية بالصورة الصحيحة.
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أبنية  الشروع بتشييد ثالث 
في  عالمية  ومواصفات  بتصاميم 

االنبياء وارث  جامعة 

قاعات دراسية ومراكز بحثية واقسام داخلية للبنات.. 
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املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  يؤكد  فيام 
التطوير  مواكبة  أمهية  عىل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
العلمي واملهني يف اجلامعات العاملية، فهو يؤكد ايضا عىل 
هيأة  رشعت  لذلك  متكامل،  علمي  مناخ  توفري  رضورة 
بتشييد  العمل  اىل  املطهرة  العتبة  يف  اجلامعي  التعليمي 
ثالث ابنية داخل اجلامعة، جزء منها سيخصص ك�قاعات 

دراسية ومركز بحثي واخرى اقسام داخلية للبنات.
يمكن  التي  واالضافة  االبنية؟  هذه  عن  املزيد  وملعرفة 
من  سلسلة  »االح��رار«  جملة  اجرت  للطلبة؟  تقدمها  ان 
التعليم  هيأة  رئيس  مع  اوهلا  فكان  الصحفية  اللقاءات 
اجلامعي يف العتبة احلسينية املقدسة )أ. د. حيدر التميمي( 

اهنا  كام  السالم(  )عليه  االنبياء  وراث  جامعة  »ان  قائال: 
والعلمي  االكاديمي  اجلانب  يف  لتطورهيا  دراسة  تشهد 
للعتبة  الرشعي  املتويل  من  توجيه  هناك  ايضا  واملهني 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
التحتية  الوظيفية والبنى  املتطلبات  بالكامل كل  ان تؤمن 
تعليمية  ناجح ومؤسسة  تعليام  لتكون مكانا  واللوجستية 
وخارجه،  العراق  داخ��ل  املتطورة  املؤسسات  تضاهي 
بالبنى  اخلاصة  املشاريع  لتطوير  م��دروس  خطة  وهناك 
يف  وضمنها  اجلامعة،  لبناية  املخصصة  لألرض  التحتية 
االبنية  اىل  تضاف  ابنية  ثالث  تشييد  هو  الراهن  الوقت 
املراكز  يف  االوىل  البناية  وستتمثل  اجلامعة،  يف  املوجودة 

،،

،،

الجامعي  التعليم  هيأة  رئيس 
في العتبة الحسينية المقدسة 
أ. د. حيدر التميمي: نسعى الى 
لتصبح  المتطلبات  كافة  تأمين 
مؤسسة  االنبياء  وارث  جامعة 
المؤسسات  تضاهي  تعليمية 

المتطورة داخل وخارج البالد.
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ويف  شخصا،   )450( استيعاب  تستطيع  مؤمترات  وقاعة  البحثية 
هلذه  البنائية  القاعدة  انشاء  عملية  متابعة  عىل  نعمل  الراهن  الوقت 
البناية  ستكون  »بينام  وتابع،  التنفيذ«،  عىل  املرشفة  اجلهة  مع  البناية 
الثانية مكانا للشعب االدارية يصاحبها قاعات دراسية ُوفٍرْت لزيادة 
الرقعة الدراسية للطلبة مع ازدياد عدد الوافدين للتسجيل بني احلني 
الطالبات  لسكن  مقرًا  واالخرية  الثالثة  البناية  ستكون  فيام  واالخر، 
القادمات من خارج املحافظة )اقسام داخلية(، وقد حرصنا ان يكون 
القسم داخل اجلامعة، وهو من االولويات و ان شاء اهلل سينجز العام 

القادم مع بداية العام الدرايس«.
املهندس )مصطفى رعد هبلول( معامري يف رشكة  من جانبه حتدث 
ابنية  تشييد ثالث  نعمل عىل  الراهن نحن  الوقت  »يف  عامرة قرطبة: 
الداخلية  االقسام  بناية  وهن  السالم(،  )عليه  االنبياء  وارث  جلامعة 
وال��رسداب،  االريض  اىل  اضافة  طوابق  مخسة  من  واملؤلفة  للبنات 
وتستوعب )3٢0( طالبة، مع توفر كافة اخلدمات من نادي ريايض 

ال����م����ه����ن����دس ال���م���ع���م���اري 
جميع  بهلول:  رع��د  مصطفى 
منظومات  على  تحتوي  االبنية 
 ،VRV(( حديثة، كالتبريد المركزي
وم��ن��ظ��وم��ة ال���ه���واء ال��ن��ق��ي 
عن  المبكر  واالن��ذار   ،Fresh air((
ال��ح��رائ��ق واخ����رى إلط��ف��ائ��ه��ا، 
وم����ن����ظ����وم����ات االن���ت���رن���ي���ت 

والكاميرات.
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وقاعة للمطالعة واخرى للطعام ومرافق صحية وباحات 
اخلصوصية،  لتوفري  بالكامل  معزولة  لالسرتاحة  وسطية 
وتبلغ   ،%10( يقارب  ما  انجازها  نسبة  تبلغ  حيث 
احتساب  دون  )8.500(م٢  بحدود  البنائية  مساحتها 
واخلدمات  والكهرباء  باملاء  تغذهيا  التي  اخلدمات  بناية 

االخرى«.
النظرية  )القاعات  بمبنى  الثانية  البناية  »تتمثل  وتابع:   
)5.300(م٢،  قرابة  مساحتها  وتبلغ  الطب(،  لكلية 
واالول،  االريض  الطابق  اضافة  الرسداب  من  وتتكون 
تستوعب  منها  واحدة  كل  نظرية،  قاعات  اربعة  وتضم 
نظر  زواي��ا  توفر  مدرجة  قاعات  وهن  طالب،   )300(
قاعة  ليكون  الرسداب  وسُيستغل  للطلبة،  مرحية  مناسبة 
واشكال  بتصاميم  ُصمم  حيث  بحثي،  ومركز  حماكاة 
هندسية غري مسبوقة يف العراق، وقد وصلت نسبة انجاز 

البناية قرابة 50%، ويف بعض االماكن تم استعامل زجاج 
عازل للحرارة والصوت )Kirtle Wall( تعطي صورة 

للحداثة وتوفر بيئة معزولة تامًا عن  اخلارج«.
واردف: »البناية الثالثة ستكون مركزا بحثيًا وقاعة مدرجة 
الطابق االرض  تستوعب )4000( طالب، مفتوحة عىل 
طوابق،  وثالث  رسداب  عىل  البناية  وحتتوي  واالول، 
 Small Group(صغرية اعداد  دراسة  قاعات  وتضم 
تستوعب  اكرب  مساحة  ذات  وقاعات   ،)Classroom

صحية  ومرافق  مكاتب  وهناك  طالب،   )80  �  ٦0( من 
،وقد وصلت نسبة انجاز البناية قرابة 7 اىل %10«.

مشريا اىل »ان مجيع االبنية حتتوي عىل منظومات حديثة، 
النقي  اهل��واء  ومنظومة   ،VRV(( امل��رك��زي  كالتربيد 
واخرى  احلرائق  عن  املبكر  واالن��ذار   ،Fresh air((

إلطفائها، ومنظومات االنرتنيت والكامريات«.
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ال يتحّقق  القانون  سيادة  تعزيز 
التشريعي إال باإلصالح 

إيماناً منها بدور القانون في تنظيم حياة الناس، وأهمية اإلصالح التشريعي في 
الحسينية  للعتبة  التابعة  السالم(  )عليهم  األنبياء  وارث  جامعة  أقامت  العراق، 
التشريعي..  )اإلصالح  شعار  وتحت  الثاني،  الدولي  القانوني  مؤتمرها  المقدسة، 

مقّدمة لتعزيز سيادة القانون(.

باحثون قانونيون من العراق وخارجه يؤكدون ل� )األحرار(:

تقرير: أحمد الوراق - تصوير: مرتضى االسدي
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برعاية  ُأقيم  اجلامعة،  يف  العىل  قاعة  احتضنته  الذي  املؤمتر 
التعليم  وزارة  إرشاف  وحتت  املقدسة  للعتبة  العامة  األمانة 
أبرزها  حماور  عّدة  خالله  ونُوقش  العلمي،  والبحث  العايل 
واإلداري���ة  الدستورية  والترشيعات  اجلنائية  الترشيعات 
والرضيبية، فضاًل عن القانون الدويل وترشيعات فرع القانون 
ن  من  لباحثني  بحثًا(   ٦0( مشاركة  تضمن  كام  اخل��اص، 

جامعات العراق وفرنسا وماليزيا ومرص وإيران.
إىل  هيدف  فإنه  للمؤمتر،  العليا  اللجنة  أوضحته  ما  وبحسب 
»مراجعة وتقييم القوانني العراقية النافذة وبيان مدى توافقها 
املادة )٢-1(  استنادًا ألحكام  االسالمية  الرشيعة  احكام  مع 
تقييم  عن  فضاًل   ،٢005 لسنة  العراق  مجهورية  دستور  من 
القوانني العراقية النافذة ملعرفة توافقها مع التغريات املعارصة 
التي يمر هبا العراق والعامل، وكذلك تسليط الضوء عىل بعض 
لبلدنا  القانوين  التقدم  خيدم  بام  هبا  لالرتقاء  النافذة  القوانني 
صاحب احلضارات العريقة التي وضعت افضل الترشيعات 

والذي كان له فضل السبق يف التنظيم القانوين«.

اوجه  عىل  »الوقوف  املؤمتر  أهداف  من  بأّن  اللجنة  وأضافت 
يتعلق  فيام  السيام  احلالية  القوانني  يف  الترشيعي  القصور 
االلكرتونية  واجلرائم  املخدرات  بجرائم  اخلاصة  باملسائل 
واملشورة  القانونية  املقرتحات  وتقديم  املستحدثة،  واالمور 
ألخذها  اجلديد  النواب  جملس  املختصة السيام  السلطات  اىل 
بنظر االعتبار عند قيامة بدوره الترشيعي لبناء دولة املؤسسات 
القانونية، إضافة إىل دعم البحث العلمي يف املجال القانويّن؛ 
القرار  وصناع  الرسمية  للمؤسسات  االسايس  الرافد  كونه 

احلكومي«. 
يف  القانون  كلية  وعميد  للمؤمتر  العلمية  اللجنة  رئيس  وقال 
جامعة كربالء الدكتور ضياء األسدي يف حديثه ل� )األحرار(: 
جامعة  يف  قانون  كليات  ثالث  بمشاركة  املؤمتر  هذا  »أقيم 
وارث االنبياء )عليه السالم( وجامعة املثنى وجامعة كربالء، 
وتضمن العديد من املحاور القانونية املهمة، فضاًل عن تقديم 
بحوث يف جماالت قانونية عديدة، لباحثني من داخل العراق 

وخارجه«.
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وأضاف بأن »البحوث املقّدمة كانت تصبو باألساس إىل ربط 
املرّشع العراقي باملقرتحات والتوصيات التي يمكن من خالهلا 
إعادة النظر باملنظومة الترشيعية العراقية وعىل مجيع املستويات 
والتخصصات سواء أكانت عىل مستوى االصالح الدستوري 

او اإلصالح القانوين«.
لترشيع  وال��دع��وة  للقوانني  بالنسبة  »أم��ا  حديثه،  وأكمل 
مصلحة  حتقيق  يف  تصّب  فإهنا  قصوى  امهية  ذات  قوانني 
املثال  الترشيعات عىل سبيل  العراقي من ضمن هذه  املجتمع 
الترشيعات املتعلقة بتعديل قانون األحوال الشخصية وكذلك 
التي  االلكرتونية  اجلرائم  و  األجنبية  والعاملة  العمل  قوانني 
جتريم  أجل  من  جدًا؛  كبري  بشكل  العراقي  املجتمع  حيتاجها 
هذه األفعال التي تشّكل هتديدًا للمجتمع واركانه وحتتاج اىل 

تنظيم قانوين دقيق«.
رفعها  سيتم  ومقرتحات  توصيات  »هناك  بأن  األسدي  وأكد 

الترشيعية  اجلهات  وبالتحديد  العالقة،  ذات  اجلهات  إىل 
القضائية  للسلطات  مهمة  أهنا  كام  التنفيذية،  والسلطات 
لبعض  األول��وي��ة  إع��ط��اء  يف  وخصوصًا  منها،  لالستفادة 

الترشيعات عىل أخرى حسب أمهيتها واحلاجة إليها«.
جمال  يف  املختصني  بني  جلسات  »عقد  أمهية  إىل  أيضًا  ولفت 
أجل  من  القانوين؛  املجال  يف  واملستشارين  الترشيعية  السلطة 
إنضاج العملية الترشيعية بشكل دقيق وبالتايل ترشيع القوانني 
التي تفيد البلد وبالشكل الذي حيقق االستقرار القانوين بأقىص 

مدة ممكنة«.
بالترشيعات  النهوض  لوسائل  »بالنسبة  األسدي،  وأضاف 
اعتقد أهنا تتعّلق بالدرجة االساس باجلهة صاحبة االختصاص 
وهي السلطة الترشيعية وعليها ان تقوم باستقبال مجيع اآلراء 
التي تبدى من قبل املختصني وخمرجات وتوصيات املؤمترات 

والندوات وورش العمل«.
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ومساعد  للمؤمتر  التحضريية  اللجنة  رئيس  حتدث  جهته  من 
رئيس جامعة وارث االنبياء للشؤون الدكتور عباس الدعمي 
قائاًل: »إيامنا من االمانة العتبة احلسينية املقدسة بأمهية البحث 
هذا  ُأقيم  وترصينه،  وتقويته  املجتمع  بناء  يف  ودوره  العلمي 
لسيادة  مقدمة  الترشيعي  )االص���الح  عنوان  حتت  املؤمتر 
لتناول  حقيقة  احلاجة  بأمس  نحن  الذي  الوقت  يف  القانون( 
يف  املعقدة  املشكالت  حل  يف  ُتسهم  وابحاث  مواضيع  هكذا 
تعّزز وتقوي  ان  والتي من شأهنا  القانونية  الترشيعات  بعض 

الدولة وقيامها وفرض القانون متهيدًا لبناء دولة قوية«.
وتابع حديثه، بأن »القانون هو ركيزة أساسية من ركائز بناء أي 
جمتمع، فكل جماالت احلياة من االستثامر واالقتصاد واالجتامع 
وضبط السلوكيات قائمة عىل القانون وسيادته، وهو ما يعّزز 

ويقّوي دور الدولة«.
بدوره، حتدث مستشار دائرة الترشيع النيابية يف جملس النواب 
الدكتور غازي فيصل قائاًل: »هناك بعض البحوث التي تتعلق 

بالتعديالت الدستورية والدستور بحاجة اىل هكذا تعديل يف 
بعض املواد؛ الن الكثري من املواد التي أثارت اشكاالت قانونية 
أو مل تعد تصلح حلكم واقع احلياة السياسية يف الوقت احلارض، 
لذلك هناك جلان مشكلة يعني جلنة يف رئاسة اجلمهورية وجلنة 
للدستور  تعديل  مرشوع  اعداد  عىل  عملتا  النواب  جملس  يف 
العراقي لسنة ٢005 ولكن بسبب االوضاع التي حّلت بالبلد 

فتم تأجيل هذه الفكرة«. 
نشاط  هناك  احلقيقة  ففي  للقوانني  بالنسبة  »أم��ا  وأوض��ح، 
وايضًا  القوانني  من  الكثري  لتغيري  النواب  جملس  يف  ملحوظ 
هناك رقابة فّعالة عىل قرارات  األمانة العامة ملجلس الوزراء«.

»ستفرز  كوهنا  مهمة  املؤمترات  هذه  أمهية  عىل  فيصل  وأكد 
جملس  اىل  م  ُتقدَّ ان  يمكن  والتي  النافعة  البحوث  من  الكثري 
عندما  االعتبار  بعني  تأخذها  لكي  خمتصة  جلان  واىل  النواب 

تقوم بتعديل الدستور او إجراء تعديالت عىل القوانني«.
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كانت لجهوده المباركة في الردِّ على شبهات الحركات الضاّلة والمشككة بتراث اإلمام علي 
)عليه السالم( في )نهج البالغة( الذي جمعه السيد الشريف الرضي، أثر كبير في الحفاظ على 

هذا اإلرث العلوي الذي يأتي بالمرتبة الثانية ما بعد القرآن الكريم.
مجّلدات(   4( من  كتاب  تأليف  على  الحسيني  الزهراء  عبد  السّيد  العالمة  المرحوم  عمل  حيَث 
هذا  لشأن  تعظيمًا  صباه  منذ  له  تهيأ  أنه  صّرح  والذي  وأسانيده(،  البالغة  نهج  )مصادر  أسماه 
المولى أمير المؤمنين )عليه السالم(،  أروع وأعظم كلمات وخطب وحكم  الذي جمع  الكتاب 
فضاًل عن مواقف مشّرفة وأنشطة كبيرة لهذا الرجل الشيعي المجاهد التي سنتعّرف عليها 

من خالل هذه الترجمة الموجزة عن حياته الشريفة.

العاّلمة السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب

)يا آية المجد، أيَن المجد أطُلبُه               فأنت والمجُد في الُجّلى صريعاِن(

األحرار/ علي الشاهر
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سيرة نورانية لرجل السالم
ولِد السّيد )عبد الزهراء بن حسني بن جرب بن خفي بن نوح بن 
الساموة  بمحافظة  )اخلرض(  مدينة  يف  احلسيني(،  نارص  بن  محود 
نسبه  وينتهي  م(،   1918  - ه�   1339( سنة  العراق  جنويّب 
املبارك إىل السّيد حييى بن احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن 
اإلمام زين العابدين ابن اإلمام احلسني ابن أمري املؤمنني )عليهم 
السالم(، وهو من عائلة دينية علامئية كان هلا عظيم الشأن واألثر 

يف حياة العراقيني.
الناس كل  وكانت اخلرض مدينة هتنأ باحلب والتواصل، يتشارك 
الفته  الذي  واخللق  القيم  من  وكم  واالتراح،  االفراح  يف  الناس 
غريب  فيها  حل  فان  فندق،  فيها  ليس  التي  الوادعة  املدينة  تلك 
حتى  الوافد  الضيف  ويكرمون  ابواهبم،  يفتحون  الكثريين  جيد 
ديوان آل صوحيب..  آل علو، وذاك  ديوان  فهذا  يعرفوه،  مل  وان 
وديوان احلاج منشد.. وديوان السادة آل تاج الدين.. وغريها.. 
عمه  ديوان  سبقه  وقد  ديوانه..  الراحل  لفقيدنا  وكان  وغريها، 
اخلطيب السيد كاظم احلسيني واخواله آل حيدر )الشيخان أسد 

وطالب(، وجده الّمه احلاج خّيون.
احلسيني  )عبد  الكاتب  يقول  كام  اجلميلة  االج��واء  تلك  ويف 
من  شابًا  إليها  عاد  أْن  بعد  اهلامم  فقدينا  نشأة  كانت  احلسيني(: 
دراسته يف النجف االرشف، والتي الزم يف شطرها االكرب، االمام 
املجاهد الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء )قّدس رسه( أمينًا 

لرسه وكاتبًا له، وقد ترك االمام الكبري بصامته العميقة يف املراحل 
تفكريه وطريقة عيشه وصفاته وتعامله مع  التالية من حياته، يف 
الناس واحلياة، ويف اخلرض كان وريثًا ملجد مقيم تداخل يف حياة 
اخلطيب  احلسيني  كاظم  السيد  عمه  من  هنله  وذاكرهتم،  أهلها، 
)أعىل اهلل مقامه الرشيف( الذي الزمه حتى مماته، وكان من حب 
املقاهي  تزين  كانت  صوره  ان  اجلليل  السيد  هلذا  اخلرض  اهايل 
واملحالت والبيوت، ومن اخواله من آل حيدر، واضاف إليه من 
وراعيها وموئلها،  املدينة  شخصه وطباعه واخالقه، فصار سيد 
هيرع إليه ذو احلاجة، ويلوذ به ذو املظلمة، ويطلب عونه الضعيف، 
فكان ال يبخل بحبه عىل احد، وال خيّيب رجاًء ألحد، وكان عىل 
صلة وثيقة باملرجعية الدينية العليا آنذاك وحيتفظ بوكاالت لعدد 

من املراجع العظام.
الخطابة الحسينية مسؤولية عظمى

اخلطابة  يف  جيد  عليه(  تعاىل  اهلل  )رضوان  احلسيني  السّيد  وكان 
أمانة ومسؤولية اختار ان يتحملها، ومل تشغله املشاغل عنها، وهو 
ملا اخرتت عن خدمة  القائل: »لو ُخرّيت بني اخلطابة واملرجعية 
منرب سّيد الشهداء )عليه السالم( بدياًل«، فكان يرتقي أعواد املنرب 
فترشئب له االعناق، وتفق له القلوب، وتسرتسل الكلامت بني 
شفتيه، خيتارها بدقة عميقة بقدر ما هي واضحة، تنفذ إىل الروح، 
وترتك أثرها يف السامعني، ويزيد من تأثريها حتكمه بنربات صوته، 
ال  احلق،  صوت  وإعالء  للجهاد  وسيلته  اخلطابة  كانت   حيث 

السيد الحسيني مع موكب أهالي بلد يسيرون على األقدام صوب كربالء سنة 1970
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تأخذه يف االفصاح عن احلق لومة الئم، وقد نمت جمالسه يف اثناء 
االضطرابات السياسية العاتية يف هناية اخلمسينات وما تالها، عن 
شجاعة منقطعة النظري، ما تزال ترُد عىل األلسن كَملمح بارز من 

مالمح سريته الوّضاءة.
)مصادر  اخلالد  ِسفره  بتنفيذ  احلسيني  العالمة  بدأ  اخلرض،  ويف 
وانشغاله  املدينة،  يف  املراجع  قلة  عىل  وأسانيده(  البالغة  هنج 
يفوت  ال  كان  فقد  اجلسام،  واالجتامعية  الدينية  بمسؤولياته 
فرصة يستطيع منها ان يبحث أو يكتب دون ان يستغلها، فكان 
ينام إال يف وقت متأخر، واحيانا  الليايل فال  جمّدًا يف بحثه، يسهر 
وقد  الفجر،  أذان  ُرفع  وقد  اال  ينتبه  فال  البحث  يف  نفسه  ينسى 
ليتم  الكبري  العلمي  اجلهد  هذا  انجاز  يف  الزمن  من  عقدًا  أمىض 
بانتباه لكل مالحظة  اّنه كان يصغي  يف منتصف الستينات، ومع 
بذرها  التي  الثامر  إيناع  ويف  وتنقيبه،  بحثه  يف  اّنه  اال  وتعليق، 
مل  منفردًا  كان  العربية،  للمكتبة  قطافها  واعطى  ورعاها  وسقاها 

يشاركه يف اجلهد أحد.
االخرية  غربته  سنوات  يف  والتنقيب  البحث  يف  ه  ِجدُّ رافقه  وقد 
بدمشق  الظاهرية  املكتبة  يالزم  كان  فقد  الرشيف،  عمره  من 
الصالة، وحتى  الباكر حتى إغالقها، ما خال وقت  الصباح  منذ 
غذاءه كان يتناوله يف مطعم جماور للمكتبة، ويدعو إليه يف أحيان 
يعود  ب�«املضيف«، وعندما كان  يعرف  أحباءه، حتى صار  كثرية 
إىل البيت، فان شيخوخته مل توهنه عن سهر الليايل، كان يستلقي 

عىل ظهره مداراة آلالم الفقرات، فيقرأ ويكتب عىل تلك احلالة، 
واسعد االوقات عنده حينام جيد شيئًا ذا قيمة، فرتاه يضع الكتاب 
وجدهتا،  وجدهتا..  يقول..  وكأنه  جذل،  بفرح  ويصفق  جانبًا، 
وبالرغم من االضافات النوعية التي اضافها للمكتبة العربية، فقد 
أنجز القليل مما يدور يف خلده، وخُيّطط إلنجازه، ولوال رصوف 
الدهر ونوائبه، وكدحه الدائم لتدبري معيشته وعائلته، ألنجز اكثر 

مما أنجز، وحلّقق الكثري مما كان يتمّنى حتقيقه.
هجرته إلى كربالء وبلد ودمشق

قّرر  وأسانيده(  البالغة  هنج  )مصادر  األبرز  كتابه  أنجز  أن  بعد 
الستينات،  منتصف  يف  كربالء  إىل  االرحت��ال  احلسيني  العالمة 
كتابه،  من  االوىل  الطبعة  طبعت  حيث  النجف  من  قريبًا  ليكون 
الغرض،  لذلك  والنجف  بني كربالء  يومية  له رحلة  كانت  وقد 
عىل  فعزم  اخلرض،  إىل  العود  يف  مرتددًا  كان  طباعته  انجاز  وبعد 
البقاء والسكن يف كربالء املقدسة لوال انتقاله وعائلته بعد عام إىل 
بلد، وبعد رحيله عن اخلرض تفرق الكثريون من صحبه يف نواح 

شتى من العراق، وكأهنم مل يطيقوا العيش يف اخلرض من دونه.
الوجهة )بلد( فقد طلب أهلها استضافته  لقد شاء اهلل ان تكون 
يف شهر رمضان املبارك عام )19٦٦م(، وقد كانت املدينة آنذاك 
عرَش  مخسة  طيلة  استمرت  طاحنة،  عشائرية  فتنة  جلة  يف  غارقة 
استجاب  وحني  واالستقرار،  األم��ان  الناس  معها  وفقد  عامًا 
لطلب األهايل، نصحه عدد من معارفه بعدم الذهاب ملا سمعوه 
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عن حوادثها، لكنه أرّص عىل الذهاب، فسافر إىل هناك وقد كانت 
رمضان،  شهر  ليايل  بلد  فيها  حُتّيي  التي  السنوات  يف  االوىل  املرة 
جهده،  فيه  ركز  يشء  أول  فكان  حافل،  برتحاب  استقبلته  وقد 
اهلل  وشاء  الفتنة،  شوكة  وكرس  البني،  ذات  إصالح  حماولة  هو 
)عز وجل( ان يفتح عىل يديه اخلري للمدينة، فقبل ان ينتهي شهر 
رمضان، استطاع ان ُينجز صلحًا عامًا نيس فيه املتقاتلون أحقادهم 
هو  يتقدمها  املدينة  طافت  بمسرية  الصلح  وُت��ّوج  وث��اراهت��م، 
وشيوخ العشائر وقد تشابكت ايدهيم، وصارت جذوة الفتنة بردًا 
وسالمًا، وعاد الوئام واأللفة للمدينة، واصبح الناس يتزاورون 
من  وتوجه  واالح��زان،  امل��رسات  يف  ويتشاطرون  ويتسامرون، 
بلد وفد كبري لزيارة االمام احلكيم )تقدست روحه الزكية( وقد 
رجوه بان يقنع راحلنا الكبري باالنتقال إىل بلد واالستقرار فيها، 

وقد حتققت ألهايل بلد بعد وقت قصري.
ويف بلد مل يكن سيدنا الراحل رجل دين فحسب، بل أصبح جزءًا 
وشيوخًا،  وكهواًل  وشبابًا  اطفااًل  ومشاعرهم،  الناس  حياة  من 
حبًا  قابلها  وقد  ونحلهم،  مشارهبم  خمتلف  وعىل  ونساًء،  رجااًل 
عالقة  له  ان  يرى  واحد  كل  فكان  بإخالص،  واخالصًا  بحب 
بينهم،  شجر  فيام  ليحكم  يقصدونه  الراحل،  بفقيدنا  خاصة 
بمشاكلهم  حتى  ويأتونه  بحكمه،  راضني  عنده،  من  وخيرجون 
العائلية وادق خصوصياهتم، يسألونه فيها عونًا أو رأيًا أو مشورة، 
وكان يعامل الصغري بأبوة وحنان، والكبري بأخوة واحرتام، وقد 
زادهتم املعايشة حبًا له وتعلقًا به، فإن غاب افتقده الناس وترقبوا 
قضاياهم  ومتابعة  الناس  مشاكل  حلل  جيلس  وكان  حضوره، 
ضحًى وعرصًا، فاذا جاء الليل فان له جملسه املفتوح لكل الناس، 
ويتعمق من  احلديث  ألوان  فيه شتى  يتداولون  منتدًى هلم  فكان 

خالهلا التٓالف والتٓاخي بينهم.
بناء  إىل جتديد  الراحل  فقيدنا  بادر  بلد،  دارًا يف  له  يبني  ان  وقبل 
جامع بلد الكبري )جامع الزهراء( يف عام )1970(، وقد سامهت 
باملال  العامر  الرصح  ذلك  بناء  يف  كلها  يكن  مل  ان  جلها  املدنية 
والعمل، فكان رمزًا لوحدهتا، ولتحدهيا ايضًا اذ كانت السلطات 
جتد يف اندفاع الناس للتربع واملسامهة يف بنائه ذنبًا يستحق املالحقة 

والعقاب.
حكم  إبان  املأساوية  الظروف  اضطرته  حيث  الغربة،  ديار  ويف 
البعث املباد للسفر إىل دمشق، اختّط طريقه اخلاص به يف جهاده، 

رعاية  وهو  اال  الرشيف،  عمره  من  التالية  السنوات  له  وكّرس 
العراقيني ومواساهتم والتخفيف عنهم يف حمنتهم، وقبل هذا كان 
يضع من نفسه املثل يف اجللد والتحمل، وهو الشيخ الذي جتاوز 
وبعد  مهمهم،  ويشحذ  عزائمهم،  من  فيشد  عمره،  من  الستني 
ويتفقدهم  به،  يشاطرهم  ان  يستطيع  ما  االخرين يف  يشاطر  ذاك 
جهدًا  يّدخر  وال  ومشاكلهم،  حاجاهتم  عن  ويسأل  ويصلحهم، 
أو وسعًا من اجل حلها، كان اهلم العام مهه، لكنه مل يكتف بذاك، 
فصار يبحث عن مفرداته وتفاصيله، وحياول ان يقاسم كل ذي 
هم أو مشكلة حتى وان مل يعرفه من قبل مهه أو مشكلته، ما صغر 
منها وما كرب، وكان يشاركهم بوجداّنه وكم ارق وعىل تقاسيمه 
مرض،  من  يكابد  وآخر  فاقه،  من  يعاين  يعرفه  احدًا  الن  احلزن 
عىل  االخرين  يؤثر  فكان  الوطن،  يف  أهله  بمحنة  مشغول  وآخر 
نفسه، وترى وجهه يطفح بالبرش حني يستطيع حل مشكلة احد 
أو تقديم العون آلخر، وللشباب كان يوجه اهتاممًا خاصًا، يشعر 
معاملة  يعامله  وشاب  شاب  من  وكم  ابعادها،  بكل  بمعاناهتم 
االب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حتى ال جيد فرقًا بينه وبني 
 � ه�   1414( عام  املؤمل  رحيله  حتى  عاش  وهكذا  أبنائه،  أحد 
)عليها  زينب  للسيدة  الطاهر  املرقد  جوار  يف  وُدفن  م(   1994

السالم(.
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يسعى الكاتب يف رصد مجيع الشعراء يف هذا الكتاب وهو ال يزعم 
انه استوفاهم مجيعا لكّنه يعد كتابه هذا خطوة يف جمال تدوين االدب 
الذي قيل يف اإلمام السجاد )عليه السالم( عىل مر العصور السيام 

عرصنا احلديث.. 
السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  حياة  ان  مقدمته  يف  الكاتب  ويقول 
من  اليها  يدخل  أن  أبى  لكنه  مثيل،  قارص  هبا  حييط  ان  من  اوسع 
خالل قراءة الشعراء الذين اشادوا باإلمام )عليه السالم( وبمناقبه 
وتدوين سريته وكان لقصيدة الفرزدق يف مدح اإلمام السجاد )عليه 
السالم( احلضور االهم حيث مخسها وشطرها ونوه هبا الكثري منهم 
قائليها  وترمجة  القصائد  هذه  مجع  أن  للكاتب(  )واحلديث  فرأيت 
ترمجة خمترصة فيه اعظم الفائدة والثواب ليطلع عليها القراء الكرام 

وينتفعوا منها.
االديب  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  تراث  عىل  الكاتب  ويعرج 
متناوال ما نسب اىل االمام )عليه السالم( من الشعر احلافل باحلكم 
باألخرة  الدنيا واالعراض عنها والتذكري  العظيمة يف ذم  واملواعظ 
والعمل هلا ويشري اىل وجود ديوان مطبوع كام توجد منه ثالث نسخ 
خمطوطة يف دار املخطوطات العراقية واحدة منها اىل اإلمام عيل بن 
ايب طالب )عليه السالم( ونسخة اخرى توجد يف مكتبة اإلمام أمري 
اخرى  ونسخة  االرشف  النجف  يف  العامة  السالم(  )عليه  املؤمنني 
فيام  االسالمية  االيرانية  اجلمهورية  يف  بطهران  مؤخر(  )جميد  عند 
توجد نسخة لدى الدكتور حسني عيل حمفوظ )رمحه اهلل( يف بغداد 

هذا  رشح  وقد  منها،  الثامن  العدد  البالغ  جملة  يف  طبعها  خمطوطة 
الديوان عدة رشوح وكان الشيخ البهائي قدس رسه، قد أورد قافية 
االلف منه يف اجلزء الرابع من كشكوله مع الرتدد يف نسبته اىل االمام 
حتقيقا  حمققا  السالم(  )عليه  لإلمام  ديوان  مجع  فيام  السالم(  )عليه 
املنسوب  الديوان  ملحق  مع  الغريفي  املقدس  للسيد حممود  رصينا 

لإلمام عيل بن احلسني )عليه السالم( وطبع عام 14٢. هجرية.
ويبدأ املؤلف مع ابراهيم العاميل يف سجادياته ويتنقل من شاعر اىل 
اخر معرفا بحياته وموجز عن ادبه وما نظم يف اإلمام السجاد )عليه 

السالم( اىل ان ينتهي مع ختام ما 
ابو  مع  شعراء  من  دونه 

حمسد النجفي.. 
كاظم  رس��ول  وينتهي 
بفهرس  ال��س��ادة  ع��ب��د 
الشعراء  فيه  استعرض 
قصائد  هلم  دون  الذين 
نظموها يف اإلمام السجاد 
)عليه السالم( ويسبق هذا 

فهرس  الفهرس 
املصادر.

 

نشرته  االول��ى،  طبعته  في  نسخة   1000 منه  طبع  صفحة،   )517( في  الكتاب  يقع 
العتبة الحسينية المقدسة  - ادارة مهرجان تراتيل سجادية العالمي الثاني بتاريخ 

2015 – 1437 ه�، للمؤلف رسول كاظم عبد السادة..

ال���������س���������ج���������ادي���������ات

االحرار: حسين النعمة

قصائد وشعراء في حضرة اإلمام السجاد 
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بني االصدارات التي تناولت فكر اإلمام عيل )عليه السالم( 
يف صناعة القادة ضمن سلسلة اصدارات مؤسسة علوم هنج 
التابعة للعتبة احلسينية املقدسة اصدار للمؤلف حممد  البالغة 
اإلمام  فكر  يف  القائد  )صناعة  بعنوان:  جاء  اخلفاجي  محزة 
م  قسَّ حيث  أنموذجًا(  السالم(  )عليهام  عيل  بن  العباس  عيل 
ثالث  يف  األول  الفصل  يف  ج��اء  فصلني,  عىل  بحثه  املؤلف 
مطالب, األول: يف النشأة القيادية أليب الفضل )عليه السالم( 
أيب  للموىل  القيادية  النشأة  الثاين:  واملطلب  الوراثة,  عن طريق 
الثالث:  الفضل )عليه السالم( عن طريق االكتساب, املطلب 
الرشوط القيادية املتوفرة يف شخصية قمر العشرية, أما الفصل 
الثاين فقد تناول فيه أهم الصفات واأللقاب املوروثة واملكتسبة 
لقمر العشرية من آبائه وأهل بيته الطاهرين, حيث تمَّ الطرح فيه 
ثالث مطالب أيضا, كان األول يف الصفات اخَللقية أليب الفضل 
العباس )عليه السالم(, والثاين يف الصفات اخُلُلقية, والثالث يف 

األلقاب املوروثة واملكتسبة لقمر العشرية )عليه السالم(.

مجلة للقوارير 
فكر  ف��ي  ال��ق��ائ��د  صناعة 

اإلمام علي

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

37

ً
صدر حديثا

ص���در العدد ٤٧ لمجل���ة ) للقواري���ر ( الصادرة عن 

مركز إع���الم المرأة والطفل التابع إلعالم العتبة 

الحسينية المقدسة 

وهو العدد الخاص بشهر محرم ..

الحس���ينية  القضي���ة  تخ���ص  مواضي���ع  وتضم���ن 

وطفه���ا الخالد.. وقد توزعت مواده بين العمود 

الصحف���ي والتقري���ر والتحقيق والمق���ال والقصة 

والفلكل���ور ومل���ف الع���دد وصفحات اخ���رى ثابتة 

نس���جت بأق���الم بارع���ة ف���ي الصحاف���ة الورقي���ة 

وبمش���اركة اق���الم اس���اتذة وخب���راء في النس���ج 

الصحفي رفيع المستوى..

وزين���ت صفح���ات العدد بص���ور حديثة لعاش���وراء 

الحس���ين )عليه الس���الم( بعدس���ة ابرع مصوري 

العتبة الحسينية المقدسة.



د. سعد الحداد ع��������ت��������اُب ال�������م�������اِء
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برِ َسلًوى ُتَجاذُب  َسلوُت وبعُض الصَّ
وَأْنَشدُت َلوَن الماِء والماُء غاِضُب

ُه َمَدْدُت َيِدي َكْيَما ُأقبِّلُ َخدَّ
فزاَغ َضِنيُن الُجوِد والُجرُف شاِحُب

وَأفَرَدِني ُيْتًما ُفَراُت الَحيا َفال 
تِه َأهفو وال ُهَو راِغُب ِلَلذَّ

ا َعَلى َغيرِ الِوَفاِق َمَسارًبا كأَنَّ
وَماكاَن في األَصالِب للَجذرِ َضارُب

َفأَْيَقْنُت َأنَّ الُجرَح ما زاَل َداِمًعا
وائُب وَلوَن الرَّدى َقد َأغَمرْتُه الشَّ

َمَع الماِء َنمِشي حيُث َينَبُع َصافًيا
وفيِه مَن الَعذِب النَّميرِ َمناقُب
َأَلْسَنا مَن األَمواِه ُأبدَع َخْلُقنا؟

َحائُب! وُتْنِعُشنا بالَفْيِض منُه السَّ
َأَلْسَنا بِِسرِّ الَماِء ُيْتَرُع ُعوُدنا؟ 

وُكْنُه َبرْيِق الَماِء ِسْحرٌ ُيَشابُِب !
َأَلْسَنا َوَلْوال الَماُء ماكاَن عاَلٌم

َفَماَلَك يا ماَء الفراِت ُتَشاِغُب؟!

َتواريُخَك الُجلَّى َتُموُر َعواِطًفا
َفُتْنَعُش َأجَناٌس وُترَوى َنواِضُب

وإْن َهاَجِت األَمواُج َمارْت َقواِصًفا
ُتَدكُّ بَها ِمْن َشاِنئْيَك َتَرائُب

فأَغَرْقَت َأقواًما ِلُسوِء ِفَعاِلِهْم
فَت نوًحا فاْسَتَناَرْت َغَياِهُب َوَطوَّ

َوَأْضَمْمَت َتعِظيًما بَِجوِفَك ُيوُنًسا 
وُأترَِع مْن َعْذِب الِقراِح َنواِصُب

ا الْبِن ِعْمَراَن َصاغًرا  وَأْذَلْلَت َخًدّ
والُب فأَفَرجَت َدرًبا زاَغ عنه السَّ

ارٌ َتُصدُّ ُمَكابًِرا َفَماَلَك َغدَّ
َك َعاِتُب ارٌ كأَنَّ وَما َلَك َنكَّ
فآُلَك َبرَّاٌق وَيخَدُع َناضًرا

وآلُ َرسوِل اللِه َحيَرى ُتَغالُب
فِّ بالنَّوِح َرهَبًة َوَترُجُف َأرُض الطَّ

َوَيعلو َأِنيُن الرَّمِل كالُبومِ َناِعُب

�ة
����

����
ي���

����
����

����
دب

اال



سيدي، بذبحك ُبرِتَ الزمن، وما زل ينزف، يتدفق اآلن مثل 
بالدماء  كربالء  ارض  متتلئ  عاشوراء  بعرشِة  قتىل..  النهر 

جزعًا، يف ساحات التظاهر موتى باسمك.
ليقتل  بل  مكان؛  او  بزمن  لينقيض  دمك  خُيلق  مل  سيدي، 
مفاتيح  تركتها  التي  دماءك  يف كل مكان وأي زمن. فكلُّ 
ملكوت  يف  ت��دور  مذبحك،  ثأر  قضية  احلياة  يف  أث��ارت 
االرض حيملها املنتظر آلخر العمِر. ولنا سورة اآلمنا نتخذ 

احلزن واالنتظار لنا عقيدة.. 
سوداء،  وقطعة  وحشٌة،  كربالء  اصبحت  قد  ها  سيدي، 
الروح،  تنزل يف  الرؤوس دم، والفاجعة  واملطر هيطل من 
الطاهر..  دمك  بحق  ويرصخون  يتأملون  احلزن  ووارثي 
السياسة،  قبح  وتنتهي  ي��زول  ان  املتوتر  العام  هلذا  هل 

ويستعيد العراق جمده الكبري باسمك. 
فال جمد للعراق لوال رضحيك..

 وال أمان للشعب لوال عاشوراءك..
 وال مستقبل للعتبات املقدسة لوال مراجع عقيدتك..

 سيدي، حيق لنا اآلن أن نبكي حيارى ما بني ذبحك وذبح 
الفتن  رياح  مزقت  ما  بعد  مرة،  بغضبة  نجرعه  العراق، 
اثوابنا، ولكن نبقى ننسج من دم عاشوراء ردائنا، ونمسك 
ووحشة  املصري،  ولوعة  السنني  حكمة  حرارته  بدفئ 

الدرب وقلة احليلة.
سيدي، مل َيعِد اخلوف شيئًا يف زمن أنت سيده!.. كل العامل 
يعلم أنك قبلت الذبح ليبقى العامل مسلاًم، حرًا. وصعدت 

شاخصًة،  أنجاًم  خدمتك  تتاُر  الفسيحِة  السامء  نحو 
وجتعلهم مصابيَح قافلة العروج اإلهلي، تدور عىل البيوت 
متنحها موعدًا لطفا جديدا، ورايات حزن كأجنحة طيور 
 ، حدٌّ ارتفاعها  حي��ّد  ال  وال��ش��وارع  املنازل  ف��وق  ترفرف 

وحامليها يدركون أن املنايا سواٍع إليك.. 
سيدي، صوتنا يردد أسمك.. فكربالء موحشة، ويف دمنا 
أماًل يف  أنفاسك،  نتنفُس  التي ال هتدأ. ونحن  البحر  ثورة 
الدروب للصالة حتت  الوصول اىل حمراب نورك، وأدمنا 
بشيوخه  وأمهاهتم،  بشبابه  العراق  باسم  ونناجيك  قبتك، 
فأهلمنا  أدعيتهم؛  وشتَّى  وجوعهم  وحرماهنم  واوجاعهم 
أخذ  من  عىل  نرصا  لنا  وزّف  ض��وًء،  لنا  وه��دي  ص��ربَك 
احرتاق،  هشيَم  اىل  تربتها  وحول  ارضنا  وسلبنا  حقوقنا، 

وأبعد عنا وطننا العراق، وأعلن موتنا املؤجل زرافات.  
 سيدي، اْمسح عنا دمع التوجع؛ اننا مذ كنا ضيائك مل نطق 
الشباب  يف  ووقدنا  بالدم  خطايانا  غسلنا  الظالم،  فحوى 
نريان أفوهلا رصخة ضد الظلم، حتى يعلن موتنا وطنا لنا؛ 
املستقيم..  الرصاط  اىل  للعبور  يساعدنا  فيه اسمك،  وطنا 
فينا... األرح��اَم  موت  زمن  يف  عنك  ال��روح  غفلة  يا  آه 
موالي، أيقظ األرحام فينا وادعوا مهدينا ليظهر، حتى ال 
يدع للظاملني جماال أْن ينفذوا، ولريفْع راياُت العدالة االهلية 
ويوقف نزيف دم االبرياء، ويمحي من وجه االرض كل 

ة لصالٍة برتاتيل الظهور. ظامل وباغي وكافر، ويعلن اهلمَّ

حيدر عاشور

صوتنا يردد أسمك وكربالء موحشة.. 
وفي دمنا ثورة البحر التي ال تهدأ
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ص���ب���ُر  زي��ن��ب 
س�����������ريوا ف�������ص�������ارجَ احل�������������زنحُ ف����ي����ن����ا م���اض���ي���ا
ج�����ى ي������ا ل�����ي�����لحُ ه������ل أس������دل������تجَ أس������ت������ارجَ ال�����دحُ
م������ي دجَ يف  وامل��������واج��������عحُ  زي������ن������بجَ  ص�����ح�����تحُ  ك������م 
هل������ف������ي ع��������ىل ج�������س�������ِد ت������غ������ّم������ده ال������ث������رى
ت�����ع�����س�����ًا ل�����دن�����ي�����ا ح��������ارب��������تمْ أه�����������لجَ اهل�������دى
��������ه��������ا األس�������ى هل�����ف�����ي ع�������ىل احل�����������������وراِء دامهجَ
أع�����ل�����م�����ِت ي�������ا دن��������ي��������ايجَ م�������ن ه�������ي زي�����ن�����ٌب
ب����لمْ ال������ص������رِب  ورسُّ  ال�����ت�����ق�����وى  م����ن����ب����عحُ  ه������ي 

ص���ي���ح���ٍة أق����������وى  ال������ط������فرِّ  يف  أط�����ل�����ق�����تمْ  ق������د 
ن����ط����ق����تمْ وك��������م ص�����م�����تجَ ال��������رج��������الحُ خت��������اذاًل
����ه����ممْ مج����عجَ ج�����ه�����ّن�����م  إىل  ال������ط������غ������اةحُ  س������ي������قجَ 
وأف������س������دوا ال�������ب�������الِد  يف  وع�������اث�������وا  م����ل����ك����وا 
������ا ل������ك������ّن������ام احل������������������������وراءحُ ظ������������لَّ ج������الهلحُ
ب���ن���ه���ض���ٍة ال������ن������ب������يرِّ  س������ب������طجَ  آزرتمْ  ق�������د 
.. هل�������ام ب����ق����ل����ب����ي م���س���ك���ٌن ه�������ي واحل����������س����������نيمْ

م���ن���اج���ي���ا ال��������دج��������يرِّ  ل�����ل�����ي�����ِل  رصتحُ  أن���������ا 
م���ن���ال���ي���ا ال������ش������ع������اِع  م�������ن  أن�������������الجَ  ال  ك�������ي 
ن����ام����ي����ا ض�������م�������ريي  يف  ج�������������رٍح  وألل����������������ِف 
وغ������������دا ال�������ث�������رى ب�������ه ط������ّي������ب������ًا م���ت���ع���اف���ي���ا
خ������ان������تمْ ح����س����ي����ن����ًا ك������ي ت������ن������ارصجَ ب����اغ����ي����ا!
أدم�������������ى هب��������ا ال��������دم��������ع ال������غ������زي������ر م����آق����ي����ا
ه��������ي ق��������د أض���������������اءت ب��������اجل��������الل س���ب���ي���ل���ي���ا
ال��������ص��������ربحُ ط�������اوع�������ه�������ا ل����ي����ح����ي����ا زاه������ي������ا
ه������ي ص����ي����ح����ٌة ك����ال����س����ي����ِف ت������ذب������ححُ ط���اغ���ي���ا
وغ������������دا هل�������ا ال�������ت�������اري�������خ ي������ع������دو س����اع����ي����ا
زم��������������رًا وم���������ا ق�������د ظ���������لَّ م�����ن�����ه�����ممْ ن���اج���ي���ا
م�����ت�����ه�����اوي�����ا غ������������دا  ب�����م�����ل�����ك�����ه�����م  وإذا 
ذك��������������رًا ب�������ه ال�������ت�������اري�������خ ي����س����م����و ع����ال����ي����ا
م��������ن أّم��������ه��������ا ورث���������������تمْ ج�������������الاًل س����ام����ي����ا
هل�����������ام ك�����������ام هل�����������ام س�����������أب�����������دي والئ�������ي�������ا

شعر: نجالء عبد علي عمران
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بدءًا ال أملك إال أن أطري حزنا إىل قرار مكني كلام سمعت كلامت 
املفعم  الوالئي  بأدائه  الكربالئي  باسم  ملة  القصيدة، بصوت  هذه 
السقوط،  عكس  ال��ط��ريان  وطبعًا  للقضية،  وال��وف��اء  بالصدق 
األحزان  إن  إال  تكرسنا...حتبطنا،  تسقطنا...  العادية  فاألحزان 
من  قدسية  أج��واء  نحو  بمشاعرنا  تسمو  )الكونية(  االستثنائية 
الصفاء الروحي، وتطهرنا من أدران املادة وترسباهتا، ومن ثم متطر 
عربيت دمعًا يغرق عيني خاصة عند سامع احلوار الشجي بني العلم 

االمحر وأخيه العلم االسود يف لقاء الوداع!. 
املنقوشة  الكلمة  وهي  حسني(  )يا  ب�نداء  متفجعا  هيتف  وكالمها 
وسط العلمني وكأهنا هتاف دائم البث عرب حركة الرياح وخفقان 
العلمني فوق قبة الذهب لرضيح االمام ايب االحرار... تلك القبة 

الشامء. وهي ذاهتا الزمة تتكرر أثناء القصيدة.
يف  الشاعر  يدخل  حينام  النص  دهشة  ومعها  تبدأ  اإلث��ارة  إن  بيد 
وأنسنتهام..  العلمني  لشخصية  نفيس  استبطان  بعملية  قصيدته 
ثأرا  املظلوم  القتيل  لدم  بأن  يعنيه  فيام  يعني  الذي  الثابت  االمحر 
احلداد  فيعني  املتغري،  األسود  العلم  وأما  قاتليه،  من  بعد  يؤخذ  مل 
العلمني  بني  ما  وحزنًا  أسى  يقطر  حوار  عرب  القتيل  عىل  واحلزن 
األمحر واألسود عىل فاجعة ذبح سبط الرسول األكرم، ومها لونان 

يتداخل فيهام اجلرح واحلزن.
األخرية  الليلة  عند  الرايتني  لتبديل  املستحدثة  الشعرية  مراسيم  يف 

من السنة الفائتة واإليذان بحلول موسم حزن جديد، واالستعداد 
للبدئ يف اليوم التايل بطقوس عاشوراء وهو اليوم االول من شهر 
خييل  االمحر  العلم  إن  إذ  اجلديدة..  اهلجرية  السنة  من  احلرام  حمرم 
مكانه ألخيه العلم االسود قائال له: خذ مكاين لن تراين حتى ينقيض 

موسم احزان الرسول وآل بيته فأعود وترحل أنت هذه املرة. 
وكأهّنا وصية مودع يعز عليه مبارحة مكانه السامي بالرشف الرفيع 
فوق القبة بني امالك السامء، لكنه مل يكتب له أن يشهد أيام الواقعة 
العلم  االمر وصية  ما يف  املقدس، وأمجل  احلسيني  الصحن  داخل 
االمحر لألسود بأنه سوف يستقبل وفود السامء من املالئكة صعودا 
رقدته  احلسني  االم��ام  يرقد  حيث  املقدس  الرضيح  إىل  وهبوطا 
األبدية، وهو ما جيب أن يكون مستعدا له يف رحلته ومهمته القادمة 

ويكون أهال جلاللة مثل هذا التكليف. 
وهنالك طبعًا الكثري الكثري مما تبثه هذه القصيدة من الرؤى والصور 
ومكامن اإلبداع ولكن ال يسع املجال للوقوف عنده مطواًل يف هذا 
املستمعني  التلقي عند  نعّول كثريا عىل حسن  احليز الضيق، وألننا 
وللشاعر  العلمني(  )بكاء  للقصيدة  اهلل  شاء  إن  املسدد  النداء  هلذا 

)عيل جعفر( وللرادود احلسيني )ملة باسم الكربالئي(.
العرص  صاحب  موالنا  ملقام  وأرفعها  التعازي  بأحر  اتقدم  اخريا 
والزمان االمام املنتظر عجل اهلل فرجه الرشيف، فإنه املعزى األول 

هبذا املصاب اجللل... وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

بقلم: طالب عباس الظاهر

األنسنة الشعرية في قصيدة 
)بكاء العلمين(!
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الى روِح الشهيِد البطِل
 )فؤاد محسين عبد احمد الفتالوي( 

أبي  أكرم
سالٌم على من فاز بالّسعادة

حيدر عاشور

)عليه  العباس  الفضل  أبا  راية  ويحمل  األبيض  جواده  راكبا  أبيه  يأتيه  مرة  أول  تكن  لم 
السالم(، ولم تكن أخر رسالة يسلمها له في عمق الرؤيا. هذا التوارد الروحي استمر 
من أول ليلية عرف ان أباه استشهد ولم يعثر عليه، وقد يكون حياً هناك حيث ال يراها 
بالبصر.  يبدُو كان يحلم بأبيه مرة أخرى، كما لو أن رسالة وردت منُه من عالم الغيب.. 
رسالة وصلت بيضاء ممهورة بشوق ال حدود له، وبلغات مختلفة، ومختومة بقفل 
أخضر، عليها من أسماء الله وبين اسم وأسم يقرأ اسمه واسم أبيه. كان يسرع في 
قراءة الرسالة وصوت أبيه في رأسه يقول: تمّهل يا ابني وأنت تقرأ ال تكن متسرعاً ؟!.
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كأهنام  اتساعهام  عىل  عينيه  يفتح  وهو  تتفي  الكلامت  ب��دأت 
الصوت:  ذات  هو  له  انتبه  من  وآخر  حجرهتام.  من  ترجان 
احلسني)عليه  م���والك  خ��دم��ة  يف  وان���ت  ول���دي  ي��ا  ت��أّم��ل 
بانني  الكلامت  ل��ك  وت��ش��ري  املعنى  ل��ك  سيظهر  ال��س��الم( 
ت���راين..! وال  أراك  أُرزق  ح��ٌي  اإلم���ام  ال��رضي��ح  يف  معك 
أصبحت كربالء أضيق من قميصه وأوسع من صدر أبيه، وهو 
ينهض من احلائر احلسيني مع كل رضبة كتف من زائر كان يزداد 
شوقا ان يرى أباه بني الزائرين. ومن وسط جالل زيارة االربعني 
قرر أن يكتب قصة أبيه. فصورة أبيه حتتل ذاكرته منذ الطفولة، 
اآلن  نراها  التي  االيام  وال  احلرب،  وال  السنوات،  تغرّيها  ومل 
احلرام.. يف  والغارقني  املرتّددين  شأن  من  وتعيل  الطيبني  تأكل 
 استفزته كلمة احلرام فتّوقف عندها وتذكر كلامت أبيه، فبكى 
هبدوء وشعر أن الزائرين مجيعهم يعرفون أباه ويشريون اليه هذا 
القرنة ووليد منطقة  الشهيد السعيد )أكرم فؤاد البرصاوي ابن 
الرشش(. ذلك املوظف النظيف يف معمل الورق الذي حارب 
يكون  ال  كي  الدرايس  بمستقبله  وضّحى  اهلدامي  البعث  زمر 
-ظاملا أو سارقا أو نصابًا- وتأكل عائلته احلرام..!. فمىض يف 
باملخاطر واملصاعب صابرًا، ودخل  املحفوف  الطويل  مشواره 
رصاعات مع احلزب املنحّل، حتى جاء يوم السعد األكرب حني 
اخرجوا قائد الرضورة من احلفرة.. كأن الوطن استنشق هواء 
الروح.    خراب  من  سنة  لثالثني  مسجونا  كان  ان  بعد  احلرية 
اىل  متجها  الزائرين  وسط  طريقه  يشق  وهو  نفسه  عىل  انتبه 
استعالمات  يف  ليجلس  املقدسة  احلسينية  العتبة  اعالم  قسم 
ال  ال��ذي  الشهيد  أبيه  قصة  ي��دّون  عمن  ويسأل  النرش  شعبة 
وتضحيته  استشهاده  سرية  يكتب  ان  اال  وقلبه  عقله  يغادر 
الشهيد. هو  فكان  الشعبي  احلشد  شهداء  انقاذ  أج��ل  من 
فأول القول قد ارسد كيف كان أبوه بطال يف االنتفاضة –الشعبانية- 
عام 1991م، ال يشّق له غبار، وكان من اشد املعارضني حلكومة 
العقيدة  وعن  واملظلومني،  الفقراء  عن  واملدافعني  الطاغية 
وحني  موته.  حساب  عىل  حتى  عليهام  هيادن  ال  كان  واملذهب 
فقال: رأسه  »أكرم«  رفع  الكفائي،  اجلهاد  عن  بحديثه  وصل 

فكيف  البرصة،  يف  الفقراء  وظلم  ضيم  يتحّمل  مل  أيب   -
املرجعية  لنداء  املستجيبني  اول  كان  لقد  ينزف؟.  والوطن 
عيل  السيد  اطلقها  قد  الفتوى  وان  خاصة  العليا،  الدينية 
اجلليل.  السيد  هل��ذا  ف��داء  كلها  روح��ه  وكانت  السيستاين. 
جياهد  أبوه  كان  حيث  هناك  بعيدًا،  خياله  يف  »أكرم«  رسح  هنا 

العقيدة  انصار  رسايا  من   ٢8 لواء  مع  الداعش  اإلرهاب  زمر 
الرؤيا  كأن  رهيبا يف جسده  دفئا  ثمة  ان  واكتشف  البرصة..  يف 
قد يكون  اباه  الواقع، وأن  تنفذ عىل ارض  بدأت  قد  ورسالتها 
بيننا فرضيح االمام احلسني يف ليلة االربعني جيمع  االن جالسا 
الشهداء والصديقني واملوالني. وراح يف ذهول  قبته مجيع  حتت 
رمضان   ٢٢( ليلة  يف  احلاسمة  اللحظات  تلك  يرسد  خميف 
املؤمنني عيل )عليه  الليلة احلزينة بعد استشهاد أمري  1435ه�( 
٢014م.   /  7  /  19 السبت   ي��وم  تصادف  التي  ال��س��الم( 
متحور  الدواعش  فهجوم  سامراء  قاطع  يف  داميا  هن��ارا  كان   
استنفدت  الشعبي  للحشد  الصد  وسواتر  حمور  من  أكثر  يف 
بدأت  احلشد  أبطال  فغرية  املوقف.  عىل  للسيطرة  طاقاهتا  كل 
وجسدا  لوجه  وجها  هبجومات  العدو  فواجهوا  عنفواهنا  يف 
معارك  وكانت  األبيض.  السالح  بمعركة  وسميت  بجسد 
فضائيات  كل  هلا  شهدت  ومالحم  وب��ط��والت  نظريها  ق��ّل 
باجلثث. األرض  امتألت  فقد  واحلاقد،  املؤيد  العامل  وإعالم 

 فام كان من البطل البرصاوي)فؤاد( ااّل ينفذ واجبه الذي اعتاد 
أجساد  وأخالء  اجلرحى  انقاذ  هو  طاحنة  معركة  كل  بعد  عليه 
شهداء احلشد.. وبذات الوقت جتمهروا األبطال ورسموا خطة 
اجلديدة وفورية ومتركزوا عىل حافات هنر سامراء من أجل أن 
ال تعرب )داعش( النهر. وكان جمرى النهر ترقد عليه تلك اجلثث 
والوطن،  واملقدسات  العقيدة  اجل  من  احلياة  غ��ادرت  التي 
فاملعركة ال تزال حامية، وما عليه من واجب جيب تنفيذه فزحف 
املختبئني  القناصني  مرمى  وعىل  النار،  محم  وسط  إىل  كاملعتاد 

إن استشهادي ليس من أجلي 
ولكن من أجل الوطن والدين 

أوالً، ومن أجل رفع عائلتي 
الى مقام الشفاعة عند الله، 

ومن أجل الناس الفقراء الذين 
التقيتهم على -سواتر الموت ال 

يشبهم أحد وال يشبهون أحدا
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األرض واالجساد..  تفخيخ  واحتامل  الكيلومرتات،  مئات  عرب 
فالشهادة يف  ترّدد،  او  لكن كل ذلك ال يشّكل عنده ذرة خوف 
املجاهدة.  روح��ه  يف  تسمو  كان  والعقيدة  والوطن  اهلل  سبيل 
يرتاجع  ومل  الليلة،  طيلة  إنقاذه  يمكن  ما  وانقذ  باإلنقاذ  فبدأ 
يوم جديد من شهر  لصيام  يأخذ سحوره  ومل  يمّل،  او  يكّل  ومل 
رمضان. والح الصباح وهو ينتشل االجساد وما ان مّست اشعة 
جسد  حيمل  وهو  بعيد  من  لئيم  قناص  صاده  جسده  الشمس 
القلب.  جهة  الظهر  يف  وأخرى  الرأس  يف  الطلقة  كانت  شهيد. 
وقع )فؤاد حمسني عبد امحد الفتالوي(. وكأن لسان حاله يقول: 
واالمام  اهلل  عند  فأجري  أجرا  عليه  أطلب  مل  دمي  هذا   -
-الوطن  أجل  من  قاتلت  ازاي��د،  ومل  السالم(،  احلسني)عليه 
واستشهد  بصمت،  واملقدسات-  العليا  الدينية  واملرجعية 
أبكيت  ه��و  عليه،  جت���رأت  ال���ذي  الوحيد  ال���شء  بصمت، 
لإلمام  خادما  وجعلته  رفعته  ولكن  أكرم  ابني  وأبكيت  عائلتي 
ولكن  أنا،  أجيل  من  ليس  فاستشهادي  السالم(.  احلسني)عليه 
مقام  اىل  عائلتي  رفع  أجل  ومن  أواًل،  والدين  الوطن  أجل  من 
التقيتهم  الذين  الفقراء  الناس  أجل  ومن  اهلل،  عند  الشفاعة 
الوطن  أهن��م  االستشهاد  وس��اح��ات  امل���وت-  -س��وات��ر  ع��ىل 
أحدا. يشبهون  وال  أحد  يشبهم  ال  احلقيقية  والعقيدة  احلقيقي، 
مل يتوقف« أكرم« عن احلديث عن أبيه، ولكنه أخذ فرتة صمت قصرية 

شعر أن رسالة أبيه قد وصلت وحتقق مرادها يف احلائر احلسيني.. 
-القرنة-.  يف  خاص  طعم  له  كان  يصفه  كام  أبيه  استشهاد  الن 
هو  فكان  شهيدا  )داعش(  حرب  فرتة  طيلة  تستقبل  مل  فاملنطقة 
ولرشف  البرصة..  قرنة  يف  الرشش-  يدخل-منطقة  شهيد  أول 
تتفي  ال  والنجوم  والقمر  الشمس  تشبه  التي  وسمعته  جهاده 
بل كانت ظاِهرت لكل من يف املدينة لذا هبت األهايل عن بكرة 
العقيدة  وانصار  املشايخ  واستعدت  جسده،  الستقبال  أبيها 
العباس والعراق عىل طول  الفضل  ورفعت أعالم احلسني وايب 
يرعد  الرصاص احلي  آخر هلبت عاصفة من  الطريق ويف طرف 
ناريا  هنارا  ليكون  -الرشش-  اىل  الشهيد  وصول  ويعلن  ويربق 
كل  تستطع  مل  جثامن،  بال  النعش  لكن  بالدموع.  العيون  يلهب 
السامء  إىل  روح��ه  صعدت  حني  جسده.  إنقاذ  من  اإلمكانات 
احلر  طينه  إىل  سحبه  النهر  فجرف  أحد  جسده  ينقذ  أن  ينتظر  مل 
والسامء  ق��ربه..  النهر  ليكون  غسلته  واملياه  بسالم.  ليحضنه 
بني  ما  التشيع  فتشابه  اهلل..  جنات  إىل  تشيعه  واملالئكة  غطاءه، 
 . الشهداء  أرواح  مع  روحه  فتخلدت  واملالئكة  الرشش  أهايل 
فبقي يف تربة الوطن جمهوال.. ومل يبق له اثر. رغم كل ذلك شعر 
أوصاله.  يف  تدّب  نفسية  وراحة  الشهيد،  ألبيه  بالوفاء  »أكرم« 
بكى فأرتاح بالبكاء، مللم بقايا قوته وقام متجها اىل واجبه خلدمة 
زائري أربعينية اإلمام اخلالدة.. وبقي ينتظر أن يقرأ قصة أبيه يف 
جملة »االحرار« التي تصدر عن العتبة احلسينية املقدسة، عسى ان 
يرى أباه يف جنة الفردوس مبتسام. فسالٌم عىل من فاز بالّسعادة.
عرفناه  ال��ت��ي  البسيطة  ال��ك��ل��امت  بعض  أك���رم  ي��ا  ه��ي  وه��ا 
تربة  يف  حيا  بقي  ال���ذي  امل��غ��وار  امل��ج��اه��د  ذل��ك  ع��ن  منك 
لتضحياته..  ووف����اء  ل��ذك��راه  جت��س��ي��دا  نظهرها  األح���ي���اء، 
حيا..    يبعث  وي��وم  استشهد،  ي��وم  ول��د،  ي��وم  عليه  ف��س��الٌم 

حين صعدت روحه إلى السماء 
لم ينتظر أن ينقذ جسده أحد 

فجرف النهر.. سحبه إلى طينه 
الحر ليحضنه بسالم.. والمياه 

غسلته ليكون النهر قبره..



اآلن،  عليه  هو  كام  العراق  حال  كان  ما  املقدسة  الفتوى  ال  لو 
اإلرهاب،  براثن  من  وأنقذته  للعراق  احلياة  أعادت  فالفتوى 
التكفريية إىل )نينوى، وصالح  بعد دخول عصابات )داعش( 
الدين، وكركوك، واألنبار( وصول تلك العصابات إىل مشارف 
العاصمة العراقية بغداد. هبا قد اهنيار العراق بالكامل، مل يبقى 
يشء عىل حالة واخلوف كان يسريي رسيان الدم يف اجلسد بسبب 
حرق األخرض بسعر اليابس. وقبل متام االهنيار الكبري جاءت 
مللم  الذي  الساطع  النور  بمثابة  كانت  التي  املباركة  الفتوى 
جراح العراقيني، وأعطى اندفاع جديد للشعب واجلامهري باجتاه 
واملقدسات  والعرض  األرض  عن  والدفاع  والتطهري  التحرير 
وأهلنا  وعوائلنا  مدننا  عن  الدفاع  يف  وقانوين  رشعي  بمسوغ 
وأنفسنا وأصبح احلشد الشعبي هو حبل اإلنقاذ للشعب بشكل 

عام.  
ولو أسرتجعنا ما قدمه احلشد الشعبي للعراق، يف معاركه ضد 
أستجاب  عندما  العراق،  مدن  حيتل  وهو  االرهايب،  )داعش( 
أبناء الشعب لفتوى الدفاع الكفائي التي أفتاها املرجع الديني 
كانت  التي  الرشيف(،  ظله  السيستاين)دام  عيل  السيد  سامحة 
وخاصة  العراقية  املحافظات  أبناء  من  األالف  اندفاع  مفتاح 
ال  أيام  يف  برشية  دروع  أجسادهم  لتكون  ووسطه،  جنوبه  من 
)داعش(  عصابات  زحف  تقدم  أمام  ليقفوا  الثالث،  تتجاوز 

عام ٢014.
 وأن صفحات )جرف الصخر، ودياىل، وامريل، واإلسحاقي، 
وصالح  والضلوعية،  وحديثة،  والقائم،  واألنبار  والفلوجة، 
واملوصل،  وال��رشق��اط  وال���دور،  والعلم،  وبيجي،  ال��دي��ن، 
الصفحات هي صفحات طرزت  وتلعفر، وسنجار( كل هذه 
املقدس،  الشعبي  احلشد  مقاتيل  قدمها  التي  الطاهرة،  بالدماء 
ومتطوعي  داخلية  وقوات  جيش  من  املسلحة  القوات  وكل 

العشائر. وال نذهب بعيدا ونقول أهنا متثل املكون اجلمعي، فأن 
يف أخوتنا من أهل الغربية، ما تفخر هبم وقد اختلط دم أبنائهم 
وعشائر  والدليم  فهد  والبو  اجلبور  فعشائر  أبنائنا،  دماء  مع 
الشهيدة  وما  والفداء،  البطولة  صفحات  أروع  قدمت  أخرى، 

أمية اجلبوري وأم قيص اال أمثلة رائعة نفتخر هبام.
لكل  فخر  وه��و  للبطولة،  عنوان  املقدس  الشعبي  فاحلشد 
العراقيني، وهو شوكة يف عيون األعداء، الذين عادوا لريكزوا 
وضمن  امللتوية.  األساليب  بكل  املرشفة،  انتصاراته  حمي  عىل 
به الكثري من رضبت مصاحلهم يف حتقيق الوالء  خمطط تشرتك 
قطع  وأحفاد  والنرصة  والوهابية  النواصب  من  ألسيادهم 
نكبة  وما  ال���دوالرات،  من  املليارات  هلم  وتدفع  ال��رؤوس، 
العراق أال صفحة من هذا املخطط، ويبقى السؤال هل تنجح 

هذه املخططات يف الوصول إىل أهدافها اخلبيثة؟!.
سامحة  إىل  سؤاهلم  املجاهدين  من  نخبة  وجهوا  ذلك  وعن 
حني  إىل  الكفائي  الدفاع  فتوى  استمرار  ح��ول  السيستاين 
االنتصار التام عىل اإلرهابيني. فهل تلك الدعوة ال تزال قائمة 

ام بإمكان املتطوعني الرجوع اىل أعامهلم االعتيادية.
فكان جواب سامحته رصحيا يف »بيان وجوب الدفاع إىل جنب 
العراق  عىل  اإلرهابيني  اعتداءات  حماربة  يف  العراقي  اجليش 
موجبها  الستمرار  نافذة  الت��زال  الفتوى  وهذه  والعراقيني. 
دحر  يف  األبطال  املقاتلون  اح��رزه  ال��ذي  التقدم  من  بالرغم 

اإلرهابني«.
الكفائي  الدفاع  فتوى  قضية  يف  املهم  األم��ر  ان  ض��وء:  نقطة 
املباركة هو االستجابة واالستطاعة من قبل اجلامهري بمختلف 
ينم عن  ما  وهو  للفتوى  اجلامهري  مجيع  استجابت  إذ  املكونات 
متسك هؤالء الشباب بعقيدهتم ومرجعيتهم الدينية كوهنا صامم 

األمان وبفضل فتواها استطعنا حتقيق النرص.

عاشور حيدر 
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فتوى الدفاع الكفائي .. 
هي النور الساطع الذي لملم جراح العراقيين



لننصاع جميعاً إلى أن اإلمام الحس��ين )عليه الس��الم( للجميع وليس لفئة دون أخرى، 
وال للمسلمين دون غيرهم، إن نهضته ملهمة للجميع عرباً وعجماً ومسلماً وكافراً، 
فليك��ن تفكيرنا بهذا المس��توى من األممي��ة والعالمية، ومثل هذا األفق س��يخدم 
أهل البيت )عليه السالم( الذي أولهم محمد )صلى الله عليه وآله( وآخرهم المهدي 
عليه��م أفض��ل الص��الة وأزك��ى الس��الم، إنما ج��اءوا رحم��ة للعالمي��ن ول��م يخصصوا 
أنفس��هم لمجموع��ة معّين��ة وال لفئ��ة صغيرة ومحص��ورة بمنطقة مح��ددة أو زمان 
محدد، أو في إطار محدود بل نورهم عّم األرض والسماوات، فُهْم دعاة للخلق وأوتاد 
للب��الد، كما تصرح بذلك الروايات الصحيحة والمتواترة، ومن أن التش��يع أعني مدرس��ة 
أه��ل البيت )عليه الس��الم( حضارة وليس��ت مذهبية وال حركة سياس��ية أو قومية، بل 

هي حضارة أُفقها أوسع من المجموعة الشمسية.

من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي

شريعُة عاشوراء )2 – 2(
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ومما جتدر اإلشارة إليه أن هذه الشعائر بكل ألواهنا سواء التي ورد 
النّص فيها أو مل يرد ليست خمتصة باملعصومني )عليه السالم( وال 
باملسلمني بل هي جزء من كيان االنسان ، بل جاء أئمة أهل البيت 
)عليه السالم( الستخدامها يف سبيل إحياء ذكرى اإلمام احلسني 
)عليه السالم( ، فالبكاء عىل سبيل املثال هي حالة وجدانية تربز 
باألمل،  اإلحساس  ومنها   ، ما  ملصيبة  تعرضه  لدى  اإلنسان  عند 
وصوره خمتلفة قد ترافق الدمعة الساكبة وقد ال تكون ساكبة بل 
تدور يف حدقة العني، وقد يكون له مظاهر أخرى من االنفعاالت 
التي تظهر عىل الوجه أو عىل سائر اجلسم، وإنه يتفاعل مع النفس 
العقل وهو بدوره يصدر أوامره إىل  البرشية ويبعث بإشارته إىل 
ولكن  غريها،  أو  الدموع  فتدر  التنفيذي  بدوره  ليقوم  العصب 
أئمة أهل البيت )عليه السالم( جاءوا لُيمنهجوا لنا احلياة والسرية 
أو  اهلل  عبادة  مسألة  يف  كام  متاما  نتبعها  أن  جيب  التي  الصحيحة 
مسألة األكل والرشب أو أي يشء من وجوه احلياة، حيث وضع 
برشوط   تكون  أن  البد  اهلل  تعبد  أن  أردت  فإذا  قوانني،  هلا  اهلل 
معّينة أو هبذا األسلوب وهذه الكيفية، ومن هنا انطلقت األحكام 
الرشعية، وإذا أردت أن تأكل فعليك أن ال تأكل هذا، وحيق لك 
أن تأكل هذا، ويف الزواج كذلك منعنا من بعض األساليب وأباح 
الدورة  دورتني،  هلا  احلياة  هذه  يف  املامرسات  فجميع  غريها،  لنا 
سبيل  عىل  الصالة  يف  فاألخالقية  اإللزامية،  والدورة  األخالقية 
ويف  مجاعة،  وإقامتها  الصالة،  لدى  هلل  الكامل  التوجه  هو  املثال 
هو  كام  ورشوطها،  برشطها  القربة  بقصد  أوقاهتا  ويف  املسجد، 
احلال يف غريها من األمور، وللشعائر أيضا كذلك هناك أخالقية 
وهناك إلزامات من الرضوري االلتزام بام هو واجب االلتزام به، 
ومن األفضل األخذ بام هو أخالقي أيضا، والتي فيها الوهج إذا 
ما مُجعت مع االلتزام، فالصالة بكل مستحّباهتا وواجباهتا ترتك 
من  وتلق  واملنكر،  الفحشاء  عن  وتنهى  فاعال  أثرًا  النفس  يف 
كامال  إنسانًا  والروح  والنفس  العقل  من  حيتويه  بام  اجلسم  هذا 
أداء  بالواجبات وبمقدار  الذي يصيل  وأما  اإلنسانية،  باملقّومات 
التكليف فانه ال ُيعاقب عىل تركها دنيًا وأخرى، ولكن سوف ال 
جيد ما يعينه عىل استعادة نشاطه الذي يبحث عنه من خالل راحة 
النفس، فالشعائر احلسينية كذلك فإن أخالقية إقامتها تدعونا إىل 
احلسني  اإلمام  قام  التي  األهداف  مع  االنسجام  بروح  االلتزام 
عاشها  التي  األجواء  تلك  نعيش  وأن  ألجلها،  السالم(  )عليه 
هذه  لتكون  به  حتّلوا  بام  ونتحىل  وأصحابه،  بيته  وأهل  اإلمام 

املامرسات جمدية ومرضية.
   ومما جيب بيانه هنا أن املتاجرة هبذه الشعائر هلا عواقب وخيمة 
اآلخرة،  قبل  الدنيا  يف  هبا  املتاِجر  تدك  ألهنا  عنها  التجنب  جيب 

باهبا عريض والكالم حوهلا  املتاَجرة ألن  نوع  بيان  أريد هنا  وال 
الشعائر  هبذه  التالعب  أن  كام  اللبيب،  تكفي  واإلشارة  واسع 
واخليانة هبا وتفريغ حمتواها أو العمل من الداخل للقضاء عليها 
وحياول  بنا  مرتبص  العدو  إن  الصميم،  يف  ويرضب  خطري  أمر 
أن  وإىل  ذلك  إىل  االنتباه  من  فالبد  قالعنا،  ويقتحم  يقارعنا  أن 
القرش  انتزع  ما  فإذا   ، اللب  التي حافظت عىل  الشعائر هي  هذه 
فسد اللب وسهل التعرض له، وهذا قد يكون من خالل الدعوة 
تفريغ حمتواها، وقد يكون من  ، وقد يكون من خالل  إىل قلعها 
حتريف مسارها أو تطعيمها ما خيالف واقعها فيجب االنتباه إىل 
ليس بمرشوع، ودراسة  ما  وترك  بام هو مرشوع  وااللتزام  ذلك 

األمور بكل موضوعية بعيدًا عن الرصاع والعصبية.
إن أقل ما ُيقال عن هذه الشعائر هي وسيلة كربى جلمع الشعوب 
)عليه  احلسني  اإلمام  أبرزها  التي  السامية  األهداف  مائدة  عىل 
السالم( يف هنضته املباركة والتي نادى هبا الرسول )صىل اهلل عليه 
وآله( ورّسخها عيل )عليه السالم( يف خمتلف مناحي احلياة وسار 

عىل دربه أبناءه املعصومني )عليهم السالم(.
تتلف،  الناس  طبقات  أن  إىل  باإلشارة  بأس  ال  اخلتام  ويف 
الطبقات  مجيع  مراعاة  من  فالبد  خمتلفة،  االنسان  ومراحل 
واملراحل، فالطفل خيتلف يف قبوله وتأثره بالشعائر احلسينية، كام 
أن ابن اخلمسني خيتلف عن ابن العرشين، بل إن هناك أهل القرية 
الشك ينظرون بمنظار آخر هلذه الشعائر عام ينظر إليها املتعلمني 
وخرجيو اجلامعات، كام أن املثقف خيتلف عن غريه، وإذا ما قلنا 
أهدافه  وأن  الفئات  جلميع  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  بأن 
لإلنسانية مجعاء فإن الشعرية التي يقيمها أبناء أتباع مدرسة أهل 
البيت )عليه السالم( ال يمكن عرضها عىل أبناء املذاهب األخرى 
أو أبناء الديانات األخرى، ففي الرشق خيتلف عن الغرب، وأبناء 
جيل خيتلفون عن غريهم، فالبد من االنتباه إىل ذلك ال من حيث 
النفاق والتالعب عىل العقول والنفوس بل إن حديثنا موضوعي 
يتعامل  املدروس واملوضوعي  التعامل  النوع من  وعلمي، وهذا 
معه اجلميع يف مجيع املجاالت األخرى، فالبد أن ال ننسى أن هذه 
الشعائر هي حاجة وجيب أن نتعامل معها من هذا الباب وننتبه أن 
الفضائيات هلا خصوصياهتا، واملجالس املحلية هلا خصوصيتها، 
كام أن الشعائر ليست هي كالصالة والصوم حيث إطارها حمدد 
الرشيفة  املراقد  مثل  بل هي  تطويرها  يمكن  الرشع وال  قبل  من 
التي  التعليم  وسائل  مثل  وهي  العام،  اجتاهها  يف  تتطور  التي 
أن  أسأل  وتعاىل  اهلل سبحانه  ومن  واحد،  اجلوهر  ولكن  تغرّيت 

نكون ممن حييي هذه الشعائر تقربًا لوجهه الكريم.
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عىل بعد )30 كيلومرتا( من اجلنوب الغريب ملدينة احللة وسط الطريق الواصل بني احللة والكوفة وعىل ضفاف 
السالم(،  )عليه  ابراهيم  اهلل  نبي  اجداد  عهد  اىل  تارخيها  يعود  والتي  التارخيية  الكفل  مدينة  تقع  الفرات  هنر 
واستكامالً للسلسلة التوثيقية التي جترهيا )جملة االحرار االسبوعية( وعرب باب )مزاراتنا املرشفة( املهتم بتسليط 

الضوء عىل األرضحة واملزارات املرشفة يف العراق.

)األحرار( 
تكش��ف ع��ن االس��رار التي طمس��ها اليهود 

في مقام نبي الله ذي الكفل
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وللحديث أكثر عن هذا املوضوع قال االمني اخلاص للمزار 
)عليه  اسمه  يف  املفرسون  »اختلف  وسام:  سيد  الرشيف 
السالم( فقيل هو »زكريا« لكفالته مريم وقيل »الياس« وقيل 
»اليسع بن خطوب » وقيل »يوشع بن نون« وقيل اسمه ذو 
الكفل وقبل »برش بن أيوب » وقيل » حزقيل« والظاهر  من 
بعض االخبار املعتربة انه اما ان يكون »عويديا بن أدريم« أو 
واملؤرخني عىل  املفرسين  اكثر  يعقوب« واجتمع  بن  »هيوذا 

انه نبي من االنبياء بل بعض الروايات انه رسول.
القرآن  يف  السالم(  )عليه  الكفل  ذكر  »وورد  وأضاف: 
قال  االنبياء  سورة  يف  االوىل  مباركتني  سورتني  يف  الكريم 
تعاىل« واذكر أسامعيل واليسع وذا الكفل وكل من االخيار« 
واسمعيل   « تعاىل  قال  »ص«  سورة  يف  والثانية   ،)85(

وادريس وذا الكفل كل من الصابرين« )48(«. 
قربه  موضع  وال  وفاته  يوم  الروايات  لنا  تذكر  ومل  وفاته: 
)عليه  الكفل  ذي  اهلل  لنبي  تنسب  قبور  عدة  توجد  واليوم 
بابل قلب  العراق يف حمافظة  الذي يقع يف  السالم( اشهرها 

مدينة الكفل.
وصف  يف  السالم(  )عليه  الباقر  حممد  االمام  عن  وروي 

حركة االمام املهدي )عليه السالم( حيث قال )حتى ينتهى 
اليه  بالنخيلة فيصيل فيه ركعتني فيخرج  ابراهيم  اىل مسجد 

من كان بالكوفة من مرجئها وغريهم من جيش السفياين(.
 وقد اختلف ايضا يف سبب تلقيبه بذي الكفل فقيل أن الكفل 
جاء بمعنى الضعف والنصيب والعهد، أي ان ذا الكفل له 
يقوم  ان  االنبياء  الحد  تعهد  انه  او  االنبياء  ثواب  الضعف 

مقامه يف قومه بعد وفاته.
ألنه  السالم(  )عليه  الكفل  بذي  النبي  هذا  سمي  ويقال 
النهار ويقيض  الليل ويصوم  اليسع ان يقوم  تكفل لنبي اهلل 
بني الناس باحلق وقيل ألنه تكفل لسبعني نبيا ونجاهم من 

القتل وقبل غري ذلك«. 
)عليه  الكفل  ذي  اهلل  نبي  ملرقد  التارخيية  االشارات  وأوىل 
السالم ( تتلف باختالف الشخصية املسامة )بذي الكفل( 
فاذا كان ذو الكفل هو »حزقيل« فان اوىل الروايات التوراتية 
تشري اىل عهد السبي البابيل عام )597( ق.م .... واذا كان 
التارخيية  االشارات  فاوىل  يعقوب  بن  هيوذا  هو  الكفل  ذو 
)عليه  عيل  االمام  مرور  عند  وذلك  )3٦ه�(  لعام  تعود 

السالم( عىل القرب الرشيف اثناء توجهه اىل صفني.
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العامرة املوجودة 
اليوم يعود تارخيها اىل العهد االيلخاين وبالتحديد اىل الفرتة 
التي حكم فيها السلطان حممد خدابنده والتي تتضمن القبة 
املخروطية واملنارة والسور القديم، واما باقي االبنية فهي 
تعود اىل العهد العثامين املتأخر )18٦9-1914(م وخاصة 
القرار  سلطة  عىل  وكبري  واضح  تاثري  لليهود  كان  ان  بعد 
بطريقة  االضافات  هذه  بنيت  وقد   ، العثامنية  الدولة  يف 
اهم  منها هو طمس  اليهود كان اهلدف  قبل  مدروسة من 
هدموا  فقد  العراق،  يف  النادرة  واالسالمية  االثرية  املعامل 
ردموا  وكذلك  التارخيي  املسجد  وابراج  سور  وطمسوا 

بئره التي كانت يف املسجد، ورفعوا حمرابه ودفنوا منربه«.
وصف للرضيح املقدس 

ما يميز مزار نبي اهلل ذي الكفل )عليه السالم( القبة الغريبة 
من  شكلها  وخيتلف  العراق،  يف  سائد  هو  عام  بشكلها 
الداخل عن التي نراها من اخلارج، فهي قبة نصف كروية 
الرضيح  وغرفة  مقرنصة،  خمروطة  اخلارج  من  تكون  بينام 
متتد بشكل مستطيل حيث هلا مدخلني فتح االول منها يف 
اجلدار باجلهة الغربية والثاين يف اجلدار الرشقني، باإلضافة 
غاية  متنوعة  بالوان  اجلص  عىل  رسمت  نباتية  زخارف 

العربية  باللغة  مكتوبة  كتابات  توجد  وكذلك  االبداع  يف 
موجودة داخل الرضيح.

معامل مسجد النخيلة التارخيي 
1- مأذنة مسجد النخيلة االثرية 

٢- سور املسجد
3- بئر املسجد

4- أبراج املسجد
5- حرم الصالة القديم )مقام االمام عيل »عليه السالم«.
٦- حمراب مسجد النخيلة )مقام االمام عيل »عليه السالم«

7- منرب مسجد النخيلة
8- منارة املسجد األثرية

9- قبة املسجد االثري
10- قبة رضيح نبي اهلل ذي الكفل )عليه السالم(

11- مقام اخلرض )عليه السالم(
1٢- حرم قبور اصحاب نبي اهلل ذو الكفل )عليه السالم(.

 اليهود وطمس املعامل االسالمية املوجودة ملرقد نبي اهلل ذي 
الكفل 

وتذكر لنا املصادر التارخيية أن اليهود استطاعوا ان يضعوا 
العثامنية  احلكومة  وبمساعدة  واملرقد  املسجد  عىل  ايدهيم 

 االمين الخاص للمزار الشريف
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الشيعة من  املرقد من  القائمني عىل  التي من جهتها طردت 
املسجد  واعامر  تأهيل  مرشوع  وسلمت  واملرقد  املسجد 
يف  أثرت  قد  الفيضانات  مياه  ان  بحجة  اليهود  اىل  واملرقد 
الصيانة  أجور  هؤالء  يتحمل  ان  ورشطوا  واملسجد  املرقد 
يف  اليهود  جتار  من  التربعات  جلمع  وبقوة  حتركوا  وبالفعل 
التي  املعامل االسالمية  للبدا بحملة طمس  العراق وخارجه 
بناها السلطان اوجليتو خدا بنده عام )703ه�( والتيث تعترب 

من اهم االثار العراقية النادرة يف البلد.
بدأت محلة التخريب والطمس ملعامل مسجد النخيلة ومرقد 
كافة  ازيلت  فقد   ، السالم( عام 1840م  الكفل )عليه  ذي 
وتم  الصالة  حرم  داخل  االسالمية  والنقوش  الكتابات 
اليهود  التالعب يف شكل وخمطط حرم الصالة فاستحدث 
ان  بعد  القدس  جتاه  اىل  يشري  حمراب  شبه  الغربية  جهته  يف 
رفعوا جزأه الغريب ورفعوا سقف حرم الصالة والقبة املسننة 
عرش  اثنى  عىل  حيتوي  جديدا  سقفا  وبنوا  فوقه  كانت  التي 
قبة صغرية شبيه بالقنديل لغرض التهوية واالنارة وهدموا 
املأذنة الصغرية التي كانت مالصقة حلرم الصالة من اجلهة 

الشاملية الرشقية والغربية..
ومن ثم تغيري واجهات حرم الصالة وذلك برفع الشبابيك 

صحن  عىل  تطل  كانت  والتي  اجلهات  هذه  يف  الكبرية 
املسجد وابقاء مدخل واحد من اجلهة الشاملية للدخول اىل 
يف  للعبادة  تستخدم  دّكات  بوضع  قاموا  ثم  الصالة،  حرم 
داخل حرم الصالة وبالتحديد يف وسطه، ثم اقتطعوا اجلزء 
الرشقي اجلنويب من حرم الصالة ليكون مكتبة حلفظ كتبهم 
بابا  اجلنوبية  الغربية  اجلهة  يف  واستحدثوا   ، وخمطوطاهتم 
)عليه  الكفل  ذي  اهلل  نبي  صحابة  مقربة  اىل  يوصل  صغريا 

السالم( الواقعة خلف غرفة القرب الرشيف.
حمله  كان  الذي  الصالة  حرم  من  املسجد  حمراب  ورفعوا 
املنرب  ودفنوا  الرشيف  القرب  جدار  يف  الصالة  حرم  جنوب 
بابني  ذلك  بعد  واستحدثوا  جمهولة،  حفرة  يف  الصخري 
حرم  من  الزائر  توصل  الرضيح  غرفة  جدار  يف  صغريين 
الصالة اىل غرفة الرضيح وكتبوا أعىل البابني باللغة العربية 
الذي  الكاهن،  بوزي  أبن  النبي  حزقيال  سيدنا  قرب  )هذا 
حولوا  وهبذا  أمني(،  إرسائيل  وكل  حيمينا  أن  بفضله  نساله 
مسجد  من  السالم(  )عليه  عيل  االمام  ومقام  الصالة  حرم 

باجتاه الكعبة املرشفة اىل معبد هيودي باجتاه بيت القدس.
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الشعائر الحسينية منطلق اإلصالح

 خطاب المرجعية الدينية الفيصل

وسط زوبعة إعالمية حالكة التعقيد، تتعالى خاللها أصواٌت نشاز تروج الفتن 
قد تكون هي األخطر في الفترة الزمنية الراهنة، ومع تسارع األحداث المنبئة 
بما حذرت منه المرجعية مراراً وتكرارا من خالل خطبها وتصريحاتها الواضحة 

التي تخللت جميع المراحل السياسية واالجتماعية السابقة.
 ومن الجلي للعيان أن توغل المغرضين ال يزال مستمرا بين صفوفنا وبانتحاله 
عجلة  تحريك  من  يمكنه  قريباً  محدقا  خطراً  ليكون  فينا  المخلصين  سمات 

األحداث بكل انسيابية و اريحية. 
رايات  رفع  مراسيم  خالل  ممثليها  وعبر  الدينية  المرجعية  خطاب  جاء  فقد 
الراهن،  الوضع  اليه  آل  ما  من  صريحاً  تحذيراً  عاشوراء،  بموسم  وايذانا  االحزان 
مشددة على نبذ هذه التفرقة والعداوة ألجل أمور واهية ال تورث غير الخذالن.

فرد  كل  ليكون  وكيس  لبيب  لكل  إنذار  صافرة  بمثابة  اخلطاب  هذا  وكان 
احلسيني  بدوره  ويقوم  العقائدي  ضمريه  عن  شخصيًا  ممثاًل  املجتمع  يف 
الصحيح، واقفا وبشدة ضد أي موضوع مفتعل قد يولد أي حالة تناحر بني 
أبناء الشعب الواحد، وهلذا التوقيت من العام أمهيته الدينية فتجلت الرسالة 
احلسينية  الشعائر  يتخذوا  أن  عليهم  احلقيقيني  احلسينيني  بأن  معاملها،  بكل 
نرباسًا ينريون به طريقهم، فريتقوا بأنفسهم من  خالل هذا املوسم الروحاين 
املبارك، ليكونوا بذلك اللبنة األساس لتكوين جمتمع حسيني هادف، ويكون 
أو  حركات  من  مستقباًل  يتشكل  قد  ما  يف  مؤثرين  وقرار  بصمة  صاحب 

حكومات حقيقية اإلصالح.
الشيخ الكربالئي يدعو الى االبتعاد عن التناحر والتفرقة 

والمحافظة على المال العام 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  دعا  فيام 
مراسيم  خالل  العام،  املال  عىل  واحلفاظ  والتفرقة  التناحر  عن  لالبتعاد 

استبدال راية العزاء يف احلرم احلسيني الرشيف.
وقال سامحة الشيخ الكربالئي، إن »اإلمام احلسني )عليه السالم( يريد منّا 
مجيعًا أن نتحمل املسؤولية يف املحافظة عىل الثورة احلسينية وإصالح أنفسنا 

وعوائلنا«.

زهراء المرشدي
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أن  منّا  يريد  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  »أن  واضاف: 
نبتعد عن التفرقة والتحارب من أجل املصالح الدنيوية«، 
مؤكدا »إن إحياء عاشوراء احلقيقي والصادق أن نبتعد عن 
والسباب  الباطلة  بالتهم  االخر  البعَض  بعضنا  يقذف  ان 

والشتم، والتحارب من اجل املصالح الدنيوية«.
وذكر سامحته أن »برضورة ان تبتعد عشائرنا الكريمة عن 
التنازع الذي يسكب الدماء«، منوها عن دور العشائر فيام 
قدمته من دماء زكية حفظت وصانت العراق بأن حافظوا 
عىل دمائكم ووحدتكم ومتاسككم بالتمسك يف كتاب اهلل 

تعاىل والعيش بمحبة ووئام«.
اىل »أن  الثقايف، كام اشار  الغزو  ودعا سامحته اىل مواجهة 
باملعروف  االمر  إحياء  فريضة هي  منّا حتقيق  تريد  كربالء 
والنهي عن املنكر مشددا عىل رضورة احلفاظ عىل الوحدة 

والعيش بسالم ووئام«.
نشر  ض��رورة  على  يشدد  الصافي  السيد 

المجالس الحسينية 
السّيد  سامحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  شدد 

الفضل  أيب  راية  استبداُل  اثناء  الصايف  أمحد 
رضورة  عىل  السالم(  )عليه  العّباس 

نرش املجالس احلسينية يف كل االرجاء منوها أن »اإلمام 
وُملِهاًم  وُمرِشدًا  ُمعلِّاًم  زال  ما  السالم(  )عليه  احلسني 

وقائدًا«.
وقال سامحته »أهّيا اإلخوة فْلتنترشوا املجالُس احلسينّية 
بمقدار ما استطعتم، واحرصوا عىل أن حيرض األطفال يف 
هذه املجالس حّتى الُرّضع، فباألمس رأينا أبطاالً وقفوا 
أمام أعتى عصابٍة جمرمة، ال ترقُب فينا إاّلً وال ذّمة، الذين 
رّدوها هم أبطاٌل ترّبوا يف جمالس سّيد الشهداء، أولئك 
املعادالت  مجيع  وكانت  الدروع،  عىل  القلوَب  لبِسوا 
تراهن عىل أّن املسألة ستبقى إىل )30( سنة، ولكّن شيبة 
كلمًة..  املرجعّيُة  قالت  وإذ  قالت،  اهلل(  )أبقاها  النجف 
جريمًة  هؤالء  يف  وأوقعوا  األبطال،  الفتية  هؤالء  لّبى 

نكراء لن ينسوها هم وأسيادهم«.
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معركُة اإلصالِح وإرادُة الشعب..
بقلم: حسين فرحان

ه ببحُطٍء شديٍد وسطجَ زحاٍم خانق.. يحُزيححُ الكاّممةجَ  كانجَ يقودحُ سيارتجَ
املقعِد  يف  معه  اجلالِس  الشابرِّ  إىل  ويلتفتحُ  وجهه،  عن  الطّبيةجَ 
ِد  تمتمحُ قائاًل: )واهلل تعبنا(.. يتأّففحُ ويقبضحُ عىل املِقوجَ األمامي.. يحُ

بحركٍة تحُرتِجمحُ حالةجَ غضبِه..
)تويرت(،  عىل  التغريداِت  ِح  تصفُّ يف  ستغرًقا  محُ الشابُّ  كانجَ 
ِل مع هاتِفه  توى صفحتِه عىل )الفيس(، والتفاعحُ واالنتقاِل إىل حمحُ
بطريقٍة أجربتمْه عىل إرجاِع كاّممتِه مّرًة أحُخرى واالعرتاِف بفشِل 
حماولتِه باستنطاِق الشابرِّ والدخوِل معه يف حواريٍة -اعتادجَ عىل 
ها  التي يفرضحُ امللِل  ّكاب- يقيض هبا عىل حالِة  الرحُ تكراِرها مع 
وكأهّنا  أصبحتمْ  التي  املركباِت  بمئاِت  املحُزدحِم  الشارِع  واقعحُ 

ِم بضعةجَ أمتار.. تسرتقحُ فرصجَ حدوِث الفراغاِت للتقدُّ
هباتفه،  اهتامِمه  من  شيًئا  ولو  الراكبحُ  ه  يمنحجَ أنمْ  يتمنّى  كان 
بتحقيِقها هذا  يحُفلحمْ  مل  األحُمنيةحُ عالقًة، ولكنّه  تبقى هذه  لكي ال 

الصباح..
دحُ رغبةجَ اإلنساِن العراقي  سرِّ مشهٌد من مشاهِد حياتِنا اليوميِة قد جيحُ
من  الراكِب  بنزوِل  إال  له  حدَّ  ال  كثرٍي  بكالٍم  االسرتساِل  يف 

غادرِة مكاِن املحُتكلرِِّم.. السيارة، أو بمحُ
سلسلةحُ  تبدأحُ  ثم  بارشًة،  محُ تعبنا(  )واهلل  عبارِة  بعدجَ  يبدأحُ  كالٌم 

تتعّددحُ  حموٍر  بعد  وحموًرا  حلقة،  بعد  حلقًة  تروى  التي  الوقائِع 
ما  وهذا   .. األمثلةحُ وتتخّللحُها  التعابري،  وختتلفحُ  املواضيعحُ  فيها 
املحُفعِم  القلِب  ذي  )التكيس(  لصاحِب  الشابُّ  هذا  ه  قمْ قرِّ حيحُ مل 

بالرواياِت واألحداِث العراقية..
مل  بلٍد  نا يف  دجَ مشاكلجَ نحُجسرِّ أنمْ  به  يحُمكِنحُنا  الذي  الكالم  ما  لكن.. 

يشهدمْ حالةجَ االستقراِر يوًما؟
وما مشاكلنا؟

ها؟ أيحُمكِنحُنا حرصحُ
وهل هي كسائِر املشاكِل التي تحُعاين منها بقيةحُ شعوِب األرض؟

هل يحُعدُّ العراقحُ بلًدا فقرًيا؟
ها تضاريسحُ  غالطٌة كحُربى تفضححُ فإنمْ كانجَ اجلوابحُ )نعم( فتلك محُ

البلد وما اشتملتمْ عليه من خرٍي وفري..
الفقِر  حالةجَ  الشعبحُ  يعيشحُ  فلامذا  )كال(..  اجلوابحُ  كانجَ  وإنمْ 

ر؟ والعوِز واملرِض واحلرماِن والبطالة والتذمُّ
والنقاشات  احلوارياِت  مضامنيحُ  تكمنحُ  و)كال(  )نعم(  بنيجَ 
قحُ  تفرُّ  : .. والنتيجةحُ الكالميةحُ السجاالتحُ  املحلية.. وبينهام تدورحُ 
جدٍل  إىل  أو  جديٍد  خاليٍف  حموٍر  إىل  العودِة  أمِل  عىل  املجلِس 

عميٍق عقيم..
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)ال حيلةجَ للشعِب بتغيرِي واقِعه(.. أيحُعقلحُ مثلحُ هذا القول؟
إذن، كيفجَ غرّيتمْ بعضحُ الشعوِب واقعجَها؟

.. فلحُغةحُ اليأِس التي أصبحتمْ ظاهرًة من الظواهِر  نا تكمنحُ املأساةحُ هحُ
السّيئِة هي التي تطغى عىل الرأي العام بشكٍل من األشكال، وهي 
التخيّل عن استحقاقاهِتم يف أنمْ  الناس إىل  بالكثرِي من  التي دفعتمْ 

تكونجَ هلم الكلمةحُ الفصلحُ يف تقريِر املصري..
املحُشاركِة  من  االنتخابيِة  الساحِة  خللورِّ  املنطقي  التفسريحُ  فام  وإال 
يف  الوعي  ستوى  محُ وعىل  الكفؤ  ترشيِح  ستوى  محُ عىل  الواسعِة 

االختيار؟
يحُغرّيوا ما بأنفسهم(.. هل هلذِه اآليِة الرشيفِة مصداٌق حيٌّ  )حتى 

يف بلِدنا؟
مع أّن األمرجَ ال خيلو من استثناءاٍت تسعى لتغيرِي واقِع احلال لكنّها 
ه هذا البلدحُ الذي –لو حتّققجَ  ستوى الطموِح الذي يستحقُّ ليستمْ بمحُ
اليوميِة  احلواراِت  ملفاِت  ّل  كحُ معه  ألحُغلقتمْ  املنشود-  التغيريحُ  فيه 
ناِت املحُتشائمة، والصوِر املحُظلمة ملحُستقبٍل جمهول.. املحُتشنرِّجة، والتكهُّ
عنها  قالتمْ  التي  اإلصالح(  )معركة  تعنيه  ملا  الوعي  إّنه  نعم، 

ليا ذات يوم: املرجعيةحُ العحُ
اليومجَ معركًة مصرييًة أخرى،  كم  أمامجَ إّن  الكرام:  العراقيون  ا  »أهيُّ
وهي )معركة اإلصالح( والعملحُ عىل إهناِء حقبٍة طويلٍة من الفساِد 
يف  الدينيةحُ  املرجعيةحُ  أّكدِت  أنمْ  سبقجَ  وقد  البلد،  إدارِة  يف  والفشِل 
تأّخرتمْ طوياًل-  التي   � املعركةجَ  النرص قبلجَ عامني )إنَّ هذه  خطبِة 

ال تقلُّ رضاوًة عن معركِة اإلرهاِب إنمْ مل تكنمْ أشدَّ وأقسى، 
اإلرهاِب  معركِة  يف  استبسلوا  الذين  فاءحُ  الرشحُ والعراقيون 
املعركِة  هذه  ِغامِر  خوِض  عىل  )تعاىل(�  اهللِ  بعوِن   � قادرون 

ا(..«. واالنتصاِر فيها أيًضا إنمْ أحسنوا إدارهتجَ
فاملطلوبحُ يف هذا النصرِّ املحُبارك:

1- أنمْ تعيجَ طبيعةجَ هذه املعركِة وأهّنا مصريية.
الفساِد والفشِل يف  أنمْ تعملجَ عىل إهناِء حقبٍة طويلٍة من   -2

إدارِة البلد.
تحُدِركجَ أهّنا ال تقلُّ رضاوًة عن معركِة اإلرهاِب إنمْ مل  3- أنمْ 

تكنمْ أشدَّ وأقسى.
4- أنمْ تؤمنجَ وتثقجَ بأّنك قادٌر –كعراقي- عىل خوِض غامِرها 

واالنتصاِر فيها بعوِن اهلل )تعاىل(.
هو:  مهٌم  رشٌط  اإلصالح(  )معركِة  يف  النرِص  لتحقيِق   -5

سنحُ اإلدارة(.. )ححُ
ِر والكالِم الكثرِي وقضاِء ما تبّقى  نحتاجحُ للتخلُِّص من التذمُّ
ونقرأجَها  الفقراِت  هذه  نحُراِجعجَ  أنمْ  الشكوى  يف  أعامِرنا  من 
نا  هحُ من  إليه  نستمعحُ  الذي  كالكالِم  ليستمْ  فهي  بواقعيٍة؛ 
من  النابعةحُ  للواقِع  ورؤيتحُه  األعىل  املرجِع  كالمحُ  إّنه  ناك..  وهحُ
التي »هبا  الوسطى  النمرقِة  دحُ هديجَ  سرِّ فهٍم عميٍق وحكمٍة جتحُ

يلحقحُ التايل، وإليها يرجعحُ الغايل«..
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الوصية الرابعة: مسؤولية األمة.
 ح��ّدد اإلم��ام ووضح مس��ؤولية األم��ة، هذه األم��ة جيب أن 
تتعرف عىل احلق وتس��ري يف ركابه، قال اإلمام)عليه الس��الم(: 
ال حمي��ص عن يوم خ��طًّ بالقلم، رضا اهلل رضان��ا أهل البيت، 
نصرب عىل بالئه ويوّفينا أجور الصابرين، لن تش��ذ عىل رسول 
اهلل حُلمت��ه، وه��ي جمموعة له يف حظرية الق��دس، تقر هبم عينه 
وينج��ز هبم وعده، من كان باذاًل فين��ا مهجته وموّطًنا عىل لقاء 
اهلل نفس��ه، فلريحل معنا، فإين راحل مصبًحا إن شاء اهلل تعاىل. 
وّضح اإلمام لألمة بأهنا مس��ؤولة وعليها أن تتار، ال يستطيع 
الناس عزل أنفس��هم عن املسؤولية، وال يستطيع الناس التنكر 
لواجبه��م يف االختيار. أهيا الناس إذا أردتم طريق االس��تقامة 
فاألم��ر واضح )رضا اهلل رضانا أهل البيت(، وبالتايل من أراد 
أن حيقق رضوان اهلل، عليه أن يس��ري عىل خط أهل البيت)عليه 
السالم(. وإذا مل يذهب الناس معنا، فمعنى ذلك أهنم أخطأوا 
االختي��ار، وأهنم س��اروا يف طري��ق منحرف، فرض��ا اهلل تعاىل 
يف ه��ذا املس��ار، )من كان ب��اذاًل فينا مهجته وموطًن��ا عىل لقاء 
اهلل نفس��ه فلريحل معن��ا(، ال يس��تطيع اإلنس��ان أن يّدعي أنه 
م��ع اهلل ثم ال يكون مع أه��ل البيت)عليهم الس��الم(، وال أن 

ُيعل��ن املبايعة ثم ال يتحمل مس��ؤوليته يف ذل��ك، وأن يتحمل 
الصعوب��ات والدماء وما يمكن أن ينتج من هذا االختيار. هذا 
ح اإلمام)عليه الس��الم(  اخلط يبنيِّ أن األمة مس��ؤولة وقد وضَّ
بام ال ُلبس فيه مس��ؤولية األمة يف ذلك، وكيف تتار، وأن هذا 
االختي��ار حمك��وم بنتائج حمددة نراها بش��كل مبارش من خالل 

السري مع أهل البيت)عليهم السالم(.
الوصية اخلامسة: أخالقية اإلسالم.

أظهر اإلمام أخالقية اإلسالم يف املعركة، فأعطى نموذًجا رائًدا 
م��ع األصحاب املنس��جمني الذي��ن أدوا هذه املهم��ة الكربى، 
ر مراًرا بأس��س العقيدة، فلم يمنع عنهم املاء بل قّدمه هلم،  وذكَّ
ومل يتوق��ف عن وعظهم باحلكم��ة واملوعظة احلس��نة ليعودوا 
إىل رش��دهم، ومل يبدأهم بالقتال ومن��ِع أصحابه أن يبدأوهم، 
وحتمل معاناة املواجهة مع األهل واألصحاب طاعة هلل تعاىل، 
فكان خري قائد وسّيًدا للشهداء، وكان أصحابه خرية املضحني 
واملس��تقيمني. ه��ذا غيض من في��ض مواقف اإلمام احلس��ني 
)علي��ه الس��الم(، ذكرهتا متسلس��لة يف أحداثها أثن��اء الطريق، 
حماواًل االستفادة منها الس��تخالص بعض من منهجية اإلمام 

يف معركته الكربى ضد الباطل يف كربالء.

وصايا اإلمام الحسين           أثناء مسيره إلى كربالء
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• يف اهلل جل جالله 
قال اإلمام احلسني )عليه السالم(: ُيِصيُب اْلِفْكُر ِمْنُه اإْلِياَمَن 
ُتوَصُف  بِِه   ، ِصَفٍة  ُوُجوَد  اَل  اإْلِي��اَمِن  َوُوُج��وَد  َمْوُجودًا  بِِه 
ا ُيْعَرُف..  ا ُيوَصُف َو بِِه ُتْعَرُف امْلََعاِرُف اَل هِبَ َفاُت اَل هِبَ الصِّ

املصدر: بحار األنوار
• يف كفالة اليتيم

يتيام قطعته  لنا  السالم(: من كفل  اإلمام احلسني)عليه  قال 
إليه  سقطت  التي  علومنا  من  فواساه  باستتارنا  حمبتنا  عنا 
حتى أرشده و هداه قال اهلل عز و جل يا أهيا العبد الكريم 
املوايس أنا أوىل بالكرم منك اجعلوا له يا مالئكتي يف اجلنان 
بعدد كل حرف علمه ألف ألف قرص و ضموا إليها ما يليق 

هبا من سائر النعم.. املصدر: بحار األنوار
• يف البخل

األم��وال  تك�����ن  إن  السالم(:  احلسني)عليه  اإلمام  قال 
ب��ال مرتوك به املرء يبخُل؟... املصدر:  ف����ام  للرتك مجعها 

كلمة اإلمام احلسني
• يف الرزق

األرزاق  تك���ن  إن  السالم(:  احلسني)عليه  اإلم��ام  قال 
الكسب أمجل.. املصدر  املرء يف  فقّلة سعي  قس�����اًم م�قّدرًا 

: كلمة اإلمام احلسني

أروع وامجل ما ق���يل بحق االمام احل��سني)عليه السالم( سيد شباب اهل اجلنة من قبل املفكرين املسلمني
ُ َمْن َأَحبَّ ُحَسْيًنا ُحَسنْيٌ  قال النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآل وسلم(: ُحَسنْيٌ ِمنِّي َوَأَنا ِمْن ُحَسنْيٍ َأَحبَّ اهللَّ

ْسَباِط. ِسْبٌط ِمْن اأْلَ
قال اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين )عليهام السالم(: ويلك يا يزيد، انك لو تدري ما صنعت وما الذي 
ارتكبت من أيب وأهل بيتي وأخي وعمومتي إذا هلربت يف اجلبال وفرشت الرماد، ودعوت بالويل والثبور، 
أن يكون رأس احلسني بن فاطمة وعيل عليهم السالم منصوبا عىل باب املدينة، وهو وديعة رسول اهلل فيكم، 

فابرش باخلزي والندامة غدا إذا مجع الناس ليوم ال ريب فيه.

بقلم: سعيد زميزم
ج��اء يف املزيد من كتب التأري��خ املعتربة العرشات من 
االق��وال التي قاهل��ا الكثري من الذين ع��ارصوا االمام 
احلس��ني )عليه السالم( وهم يش��يدون به ويثنون عليه 
ويعرتفون بفضلة ومكانته وعلو ش��أنه ومقامة الرفيع 
وه��ذه بعض من تلك االقوال الرائعة التي قاهلا هؤالء 

بحق االمام احلسني )عليه السالم( ومنهم:
•  ق��ال عم��ر ابن اخلط��اب وهو يتح��دث مع االمام 
احلس��ني )عليه السالم( ما نصة: )انام انبت يف رؤوسنا 

ما ترى اهلل ثم انتم، ووضع يده عىل رأسه( 
•  ق��ال عث��امن ابن عفان ما نصة )احلس��ن واحلس��ني 
وعب��داهلل اب��ن جعف��ر- فطم��وا العلم فط��ام، وحازوا 

اخلري واحلكمة( 
• ق��ال ابو هريرة )دخل احلس��ني بن عيل وهو معتم، 

فظننت ان النبي قد بعث(
•  ق��ال عب��د اهلل ب��ن العباس وقد عوت��ب عىل اخذه 
بركاب احلس��ن واحلس��ني )عليه الس��الم( فق��ال � ان 
هذين ابنا رس��ول اهلل )ص��ىل اهلل عليه واله( افليس من 

سعاديت ان اخذ بركاهبام .

االمام الحسين  
باقالم معاصرية

أقوال مأثورة في 
اإلمام الحسين 

اجمل ما قـــيل بحق االمام الحــسين
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م��ن َمدَّ للحس��ني َيًدا فقد اختار لنفس��ه أكرم 
املواق��ع عن��َد اهلّل تع��اىل، ف��ال يليق بن��ا جعل 
مواق��ع التواص��ل اّلتي تش��ّكل اليوم س��احة 
حرب هبدوء خاذل خالل ش��هر حمّرم ونعلم 
جي��ًدا هنال��ك َم��ن  يس��عى إليق��اف إحي��اء 
الش��عائر، اِعمل��وا، ان��رشوا، وال تنس��وا بأن 
االس��تامع واملش��اهدة، الن��رش، التعلي��ق عىل 

األعامل احلسينّية أجٌر لنا مجيًعا..
ادعم��وا كّل حم��اوالت اإلحي��اء.. حّت��ى لو 
كنت متلك حساًبا بس��يًطا، دعمك سيحدث 
ا وحتّفيًزا لكّل من يريد ِخدمة اإلمام  فرًقا جليًّ

احُلَسني )عليه الّسالم(.

كان املغ��زى من ش��هادة اإلمام احلس��ني ب��ن أمري املؤمنني )عليه الس��الم( 
إبط��اَل ُاحدوث��ة ااُلمويني، ودح��ض املعرات عن ق��دس الرشيعة، ولفت 
األنظ��ار إىل براءهتا وب��راءة الصادع هبا عاّم ألصقوه بدينه؛ من ش��ية العار، 
والبدع املخزية، والفجور الظاهرة، والسياسة القاسية. فنال سيد الشهداء 
)عليه الّس��الم( مبتغاه بنهضته الكريمة، وأوحى إىل املأل الديني ما هنالك 
م��ن جمون فاضح، وع��ّرف الناس )بيزيد املخازي( وَم��ن الث به من قادة 
الرش وجراثيم الفتن، فمّجتهم األسامع، ومل يبَق يف املسلمني إال من يرميهم 
بنظرة ش��زراء حّتى توقدت عليهم العزائ��م، واحتدمت احلمية الدينية من 
ُان��اس ونزع��ات من آخرين، فاس��تحال اجل��دال جالدًا، وأعقب��ت بلهنية 
��س عىل  عيش��هم حروبًا دامية أجهزت عىل حياهتم، ودمرت ملكهم املَؤسَّ
أنق��اض اخلالفة اإلس��المية من دون أي��ة حنكة أو ج��دارة، فأصاب هذا 
الفاتح )عليه السالم(  شاكلة الغرض بذكره السائر، وصيته الطائر، وجمده 
ِذيَن ُقتُِلوا يف َسبِيِل اهلّلِ َأمَواتًا َبل َأحَياء  نَّ الَّ املؤثل، ورشفه املعىّل )َوال حَتَس��بَ

ِْم ُيرَزُقوَن(. عنَد َرهبِّ
)مقتل احلسني ج 1 ص 27 للسيد عبد الرزاق املقرم(. 

من تراث أئمة الهدى 

بالمبادئ  المليئة  ال��س��الم(  )عليه  الحسين  اإلم���ام  نهضة 

يتنّصلوا  أن   - تعالى  الله  أعزهم   - للحسينيين  وليس  العظيمة، 

عنها ويهجروها ال سمح الله.

ومن أعظم تلك المبادئ :

1 - الدين يقّدم على كل االعتبارات، بل التضحية من أجله.

االن��ح��راف  ورف���ض  المنكر،  ع��ن  وال��ن��ه��ي  بالمعروف  األم���ر   -  2

والفساد بكل أشكاله وأنواعه. 

3 - مفارقة الظالمين وعدم مداهنتهم ومجاملتهم من دون 

تقية.

ُسال الشيخ مرتضى االنصاري:
كي��ف تك��ون س��اعة م��ن التفكر افض��ل من 

عبادة سبعين سنة؟
فق��ال: »حينم��ا تك��ون كتفك��ر الح��ر الرياحي 

ليلة عاشوراء«.

النشر في  ساهم 

المبادئ نهضة 

الحسين  اإلمام  نهضة 

وتعليق  صورة 



َكِبْرُت قد  ِبُحَسْيٍن 

َص����ِغ����رْي ِط�����ْف�����ٌل  ذا  أَن�������ا 
������َر َق����ْل����بِ����ي ������ُه َط������هَّ ُح������بُّ
َه�����������َداين اهلُل  َف��������َل��������ُه 
��������ىل �������������قُّ جَتَ َوبِ�������������ِه احْلَ
إِب�������اٍء َرْم����������ُز  يل  َوُه����������َو 
َف�����بِ�����ِه َدْوم����������ًا َس�����َأْم�����يض
ُت بِ�����ُح�����َس�����نْيٍ َق�������ْد َك��������ربِْ
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بِ������ُح������َس������نْيٍ أْس�����َت�����نِ�����رْي
���ِم���رْي ال���ضَّ يِف  َح�����يٌّ  َوُه�������َو 
اْل����َب����ِش����رْي أْوَص  َوبِ���������ِه 
َف����ُه����َو َك�����اْل�����َب�����ْدِر امْلُ����نِ����رْي
َن�����ِظ�����رْي ُي�������َدانِ�������ي�������ِه  اَل 
َن����ِص����رْي َخ��������رْيُ  يل  َف�����ُه�����َو 
����ِغ����رْي ال����صَّ ذاَك  َوأن����������ا 

ينقل الس��يد ضياء اخلباز القطيفي يف )دوحة من جنة الغري ص٢58، ط: 
دار األولياء(، أن املرجع الس��يد ابو القاسم اخلوئي )قدس رسه( كان مهتام 
باملجالس احلس��ينية اّيام اهتامم، اهتامم ملفت للنظر، حيث كان يقيم مأمتًا يف 
)بّرانيه( يف كل أس��بوع، وكان حيرض بعض املٓاتم مع كثرة أعامله واشتغاله، 
ويش��ارك فيها، وكان ملش��اركته أكرب األثر يف تش��جيع أصحاهبا، وتشجيع 

الناس اآلخرين عىل إقامتها.
باإلضاف��ة إىل ه��ذا فإنه كان يقيم مأمتًا يف العرشة األوىل من ش��هر حمرم، يف 
كل ع��ام، كام أن��ه )رمحه اهلل( كان غزي��ر الدمعة عىل اإلمام احلس��ني )عليه 
السالم(، وكان ينحب يف بكائه بصوت مرتفع، ويتفاعل ويلطم صدره إذا 

بدأت مراسم اللطم.
وكان يرتدي اللباس األس��ود يف شهري حمرم وصفر، ملدة شهرين كاملني، 

هو ومجيع أفراد أرسته والتابعني له، ولعّل ذلك بتوصية من سامحته«.

االنتظار في 

الشمس  بني  السائرة  املواكب  هلذه  أكرتُث  ال 
منك  يسيل  فيها،  أن��ت  تكن  مل  ما  والغيوم، 
الضوء لتعّمها مجيعًا بالُيمن. تسّح عىل مالحمها 
بالرفض  املؤنق  باحلب،  املعّرق  احلزن  بلورات 

واإلباء. 
املبلل  الرمل  عىل  اخل��ط��وات  ه��ذه  هتمني  ال 
بأقدامهم املوشم بأسامهلم، ما مل تبّخر باسمك 

ألويتهم. 
املرتلة  واهلتافات  والعبارات  الشعارات  وهذه 
املتواترة، ال تعني يل أكثر من حرسة منتظر غالبه 

الشوق ودامهته اللوعة.
حتت القبة، كنت رجوتك أن تأيت، وعند ساق 
املنارة األوىل كام الثانية أملت أن يعلق  يب ظل 
منك، وبني احلرمني عتبت عىل نفيس مَل مْل تلحْق 

بك. 
لدى الباب تدىّل عيّل عذق من العطف والرأفة، 
اخل��وف  أزاح  ال���دفء؛  م��ن  جناح  وأظلني 
الرحبة  ويف  وج��ودي،  قاموس  من  واخلشية 
أتيت  ومل��ا  ن��اظ��رة،  بوجوه  امل��راي��ا  حارصتني 

الرضيح ملحتك أنت.
عىل مقربة منك تدفق َسلسال الضوء، وتضّوع 
ال��ورد،  وانتثر  ال��وج��د  وان��ت��رش  ال���دم،  فجر 
وانبجست عيون احلقيقة؛ لتخمد بركان الوهم.

ها أنت تبحر والسفينة ترسع، وتتسع ملزيد من 
العابرين، وما زال قولك يرتدد يف األرجاء: يا 

بني اركب معنا.

الّضوِء َسلَساُل 

مي 
�صال

ر ال
حيد

الحسيني  العزاء  إحياء 



الذكر لعطش عياالت  الحسين دمعة 


