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مجسدة لواقعة الطف االليمة.. 

أطراف ومواكب كربالء اتحدت 

لخدمة اإلمام الحسين )عليه السالم(

قبل ان يسرق التاريخ!!

مشاهد موكب السبايا من كربالء إلى الشام!

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

مزار نبّي الله ايوب في الحلة
دوحة النبّوة المثمرة بالبركات  

وشفاء المرضى

ال��رادود  تك��ّرم  المقدس��ة  الحس��ينية  العتب��ة 
الحاج مرتضى أبي القاسم

استبدالُ الفرشاة بالعدسة

»سموُّ القتيل واستصغاُر القاتل«

للفقراء.. العتبة الحسينية تنجز مجمعاً سكنياً
 متكامالً وبأحدث التصاميم 

»من دالئل عالمات القبول: )الجلوس إلى أهل العقول(«

قول اإلمام الحسين )عليه السالم(

 المصدر: بحار األنوار - العالمة المجلسي - ج ٧٥ - الصفحة ١١٩

دالئل عالمات القبول



»فك������د كيدك، واس������ع س������عيك، وناصب جه������دك، ف������و اهلل ال تمحو 
ذكرنا..«، الديمومة في قول الس������يدة زينب )عليها الس������ام( مستمرة 
بالصداح أمام »يزيد« كل عصر وتجلجُل أمام دعاة هدم أضرحة األئمة 
)عليهم الس������ام( أصحاب الهجمة الش������عواء التي ل������م يبرحوا فيها الى 

الركود او مجانبتها؛ بل وصلت بهم االحقاد إلى تجديدها.
فيا أيها الضريح االشم اّنك راعبهم، منذ األمس الذي هدموا فيه القبر 
وس������اووه باألرض وأمر عليه بأن ُيح������رث، ثم أمر أن ُيحرث، ولكن!!؛ 
ل������م يراد لتلك االحقاد إال أن تفنى وتغور، وكأن ضراحا أعداُءه على 
مرِّ الزمان تتجدد مساعيهم إلخماد صوت الحقيقة.. وتسعى لدفنه في 
عف������ر التراب!!!، لكنَّ الرمَل يأبى ويعُج من على ارض كرباء مرتًا: 

»ال اعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال افرُّ فرار العبيد..«.
والحقد الدفين والحس������د الكبير يتوارثوه نس������ًا عن نس������ل وجيل عن 
جيل على الرس������ول األعظم )صل������ى اهلل عليه وآله( وأه������ل بيته الكرام 
)عليهم الس������ام( سيرًا على نهج أمية وسفيان وانصياعًا لفتاوى وعاظ 
س������اطينهم وش������ياطينهم وبلغ بهم المطاف انهم أضحوا لم يتحملوا 
حتى قبب المس������اجد فاس������تهدفوها دون اس������تثناء، فع������ادت صورة بنو 
أمي������ة الطلقاء في زمننا هذا لتروي لنا مأس������اة س������بايا فاجعة كرباء 
من جدي������د ولتؤكد من جديد أن أبناء وأحف������اد وأتباع صاحبة الراية 
الحمراء والوارثين لها بكل كفرها وفس������قها ونفاقها، يسيرون على 
خطا سالفيهم الحاقدين الناكثين القاسطين المارقين؛ بل أشد حقدًا 
وحس������دًا وبغضًا مما قالت عنهم عقيلة بني هاشم زينب الكبرى: )عليها 
السام(: »وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد األزكياء، ونبت 

لحمه من دماء الشهداء..«.
صع������د صناع قرار الفتنة الطائفية من جديد نارها ويصبوا الزيت على 
لهيبها ويفتون بتقطيع أوص������ال األبرياء وأكل أكبادهم كما فعلت 
من قبل أمهم بحمزة سيد الش������هداء فاستهدفوا ضريح السيدة سكينة 
بنت االمام الحس������ين )عليها الس������ام( وعبثوا بقب������ر الصحابي الجليل 
»حجر بن عدي الكندي« بريف دمشق وقبر النبي زكريا )عليه السام( 

في مدينة حلب، وغيرها من القبور الطاهرة االخرى.
رغم كل ذلك فبطلة كرباء التي تشّكل ملجًأ للمايين من المسلمين 
من مختلف الطوائف ومن غير المس������لمين، ستبقى كلماتها )عليها 
الس������ام( في محضر يزيد تت������ردد ويتردد صداها عل������ى مدى األزمان 
والدهور: »ولئن جرت علّي الدواهي مخاطبتك، اني الستصغر قدرك 
واستعظم تقريعك، واستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى، والصدور 

حرى«.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    �ضراُحك يرعبهم
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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االورام    عالج  لمستشفى  متقدمة  مراحل  انجاز 
السرطانية في محافظة البصرة

مؤسسة الوائلي الطبية
 تطلق مبادرة انسانية جديدة

أعلن قسم املشاريع االسرتاتيجية التابع للعتبة احلسينية املقدسة، عن حتقيق 
حمافظة  يف  الرسطانية  األورام  مستشفى  مرشوع  يف  متقدمة  انجاز  نسّب 
املرشوع  مساحة  من  م2(  بـــ)11700  تقدر  بنائية  مساحة  وعىل  البرصة، 
الكلية البالغة )20000 م2( بحسب رئيس القسم املهندس حممد ضياء، 

والذي أضاف:
االورام  لعالج  خمصص  مرشوع  ألهم  البنائية  املراحل  من  االنتهاء  »تم 

الرسطانية يف حمافظة البرصة، وبوقت قيايس«.
رئييس  مستشفى  هو  االوىل  مبان،   )4( من  يتألف  »املرشوع  أن  وأوضح 
مكون من طابقني بمساحة )8500 م2(، وحيتوي عىل عدة أقسام رئيسية، 
فيام حيتوي املبنى الثاين عىل )4( طوابق، ويضم )48( غرفة رقود، كام تم 
ختصيص املبنى الثالث للخدمات الكهروميكانيكية، أما املبنى األخري فتم 

ختصصية لعالج اليود املشع بواقع طابق واحد«.

 2022 أغسطس  آب/   20 الموافق  السبت  من  بدءاً 
المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  ايام  تسعة  ولغاية 
الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة  يوجه  الكربالئي 
ب��إط��الق م��ب��ادرة ج��دي��دة لتخفيض أج��ور ع��دد من 
الفحوصات االشعاعية في مؤسسة الشيخ أحمد 

الوائلي الطبية التعليمية، وبنسبة )%50(.
 -T2( الثالسيميا بتقنية  وتشمل الفحوصات فحص 
star( والفحص بجهاز الرنين المغناطيسي، وجهاز 
الثدي،  أورام  فحص  وجهاز  الحلزوني،  المفراس 
العظام،  كثافة  تحديد  وج��ه��از  ال��س��ون��ار،  وج��ه��از 
الخدمة  دخلت  التي  الحديثة  األجهزة  من  وغيرها 
)رحمه  الوائلي  الشيخ  مؤسسة  مستشفيا  في 
)عليها  خديجة  السيد  مستشفى  وهما:  الله( 
السالم(  )عليه  المجتبى  ومستشفى  ال��س��الم( 

ألمراض الدم وزراعة نخاع العظم.
تجدر االشارة الى أن األمانة العامة للعتبة الحسينية 
اإلنسانية  المبادرات  بإطالق  مستمرة  المقدسة 
)المجانية( بين الحين واآلخر في المناسبات الدينية 
المرضى  ولجميع  ال��س��الم(،  )عليهم  البيت  أله��ل 
المؤسسات  ضمن  جنوبه،  الى  العراق  شمال  من 
لها،  التابعة  التخصصية  الطبية  والمستشفيات 
المرضى  كاهل  عن  المادية  االعباء  لتخفيف  وذلك 

العراقيين شافاهم الله.

)داكار(  السنغالية  العاصمة  يف  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أتباع  نظَم 
مؤمترهم السنوي العاشورائي، بحضور غفري من املعزين واملوالني وعلامء 

دين من خمتلف الطوائف اإلسالمية واملذاهب.
وذكر حممد عيل حيدر زعيم مؤسسة املزدهر الدولية بكلمة يف املؤمتر أن 
الكريم )صىل اهلل عليه وآله(  الرسول  يدِّ  بدأت عىل  »الدعوة اإلسالمية 
كبري  دور  جانب  إىل  يعيشوهنا،  كانوا  التي  الضاللة  من  العباد  وأنقذت 

ألهل البيت )عليهم السالم( يف نرش مفاهيم اإلسالم الصحيحة«.
التضحية  معاين  جسدت  اخلالدة  الطف  »واقعة  أن  إىل  حيدر  وأشــار 
والفداء، واليوم نشاهد انعقاد كثري من املؤمترات وجمالس العزاء يف خمتلف 

بقاء العامل، تنقل رسالة اإلمام احلسني )عليه السالم( اإلنسانية«.

مؤتمر عاشوراء في السنغال
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التخفيضات  حجم  دينار  مليار   )6(
وارث  ج��ام��ع��ت��ي  ف���ي  للطلبة 

االنبياء والزهراء

الشهداء  وابناء  املتعففني  للطلبة  وختفيضات  منح  حجم  دينار  مليار   )٦(

التميمي  حيدر  د.  أ.  بحسب  فقط..   )2021( خــالل  اخــرى  وفئات 
رئيس هيأة التعليم اجلامعي التابع للعتبة احلسينية املقدسة والذي أضاف 
باقي  عن  متيزنا  سمة  وهذه  ربحية  ليست  احلسينية  العتبة  جامعات  أن 
الطلبة  من  الكثري  جعلت  التي  االسباب  مجلة  من  أن  مبينا  اجلامعات، 
مؤسسة  اىل  عائديتها  هو  اجلامعات  من  غريها  عن  جامعتنا  يفضلون 
خملصة وموثوقة من قبل اجلميع، وموقعها االسرتاتيجي بالنسبة للطالب، 
وهدفها يف صناعة االنسان، كذلك وجود كوادر تدريسية عالية املستوى 
دعم  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  دور  ننسى  وال  منتظمة،  وخطط  وبرامج 
ومساعدة الطلبة من ذوي الدخل املحدود حيث وصلت التخفيضات هلذا 
)عليه  االنبياء  وارث  دينار يف جامعة  مليار   )4( يقارب  ما  اىل  فقط  العام 
السالم( ما بني املنحة املجانية –)منح بعض املقاعد الدراسية بدون تقايض 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  تضعها  ضوابط  وفق  مادي(-  مردود  اي 
العلمي العراقية ألبناء الشهداء واملعوزين والفقراء والسجناء السياسيني، 
وقد شملت هلذه السنة يف كلية الطب فقط )153( مقعدا، وهذا الرقم ال 
يمكن ان يوجد يف اي جامعة من جامعات العراق، وما بني التخفيضات 
التي تأيت من قبل سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة وبحدود 
املجانية  املنحة  شملت  وقد  السالم(،  )عليها  الزهراء  جامعة  يف  املليارين 
لكلية الصيدلة يف جامعة الزهراء هذه السنة فقط )٦5( مقعدا، وهو رقم ال 

يمكن ان يوجد يف اي جامعة من جامعات العراق ايضا«.
وجتدر االشارة اىل اتفاقيات التعاون التي تعقدها اجلامعتان مع جامعات 
اجلامعات  من  واقسام  وبغداد  وبابل  كربالء  جامعة  مثل  العراق  داخل 
الطبية  للعلوم  مشهد  جامعة  مع  تعاون  هناك  اخلارج  يف  كذلك  االهلية، 

وجامعة طهران، وجامعة ليفربول وغريها.

الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة 
في  طبية  جامعة  اح���دث  على  يطلع 
كربالء تحتوي على 28 مختبرا حديث في 
افتتاحها  يتم  ان  المزمع  ومن  كلياتها، 
الطبية  بالعلوم  تعنى  حيث  العام،  هذا 
المختبرات  ارقى  من  مختبراتها  وتعتبر 
ف��ي ال��ع��راق وه��ي م��ش��روع مهم في 
في  الطبي  وال��ت��دري��ب  التعليم  مجال 

البلد..

تشهد منطقة بين الحرمين الشريفين 
معرض  إق��ام��ة  المقدسة،  ك��رب��الء  ف��ي 
الرابعة  بنسخته  ال��دول��ي  المجسمات 
ال���ذي ت��ن��اول واق��ع��ة ال��ط��ف ال��خ��ال��دة، 
الندبة  دعاء  شرح  المعرض  تضمن  كما 
بطريقة المجسمات أيضا وأقوال األنبياء 
الله  )عجل  المهدي  اإلم���ام  بخصوص 

فرجه الشريف(.
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متى ما خرج عمل املسؤول يف الدولة من خانة الوالئية 
بمعنى التبعية للحزب وللكتلة وللطائفة.. بل واجلهوية 
واألداء  الوظيفي  العمل  يف  املهنية  إىل  تفرعاهتا،  بكل 
السيايس؛ كلام اتصف عمل مثل ذلك املسؤول بالنجاح 
واملهنية، والعكس بالعكس صحيح أيضا باجتاه الفشل 
التبعية  نتيجة  السيايس  األداء  ويف  الوظيفي  والتقصري 
هلذه اجلهة او لتلك، وهلذا احلزب أو لذاك، إذ إن األداء 
الوظيفي الناجح  للمسؤول ال يكون ناجحًا إال حينام 
وجهة  وطائفة  حزب  رجل  من  املسؤول  ذلك  يتحول 

معينة إىل رجل دولة فحسب.
يعمل بمهنية بعيدا من التبعية واإلمالءات  واالنتامءات 
من  لعّله  للمسؤولية  الفهم  يف  اخللل  وهذا  احلزبية، 
أكثر ما أثر عىل األداء احلكومي ووصمه بالفشل طيلة 
عقدين من الزمن تقريبًا من بعد التغيري.. كون ما ملسناه 
من اداء قادة البلد ومسؤوليه إهنم كانوا أبعد ما يكونون 

عن املسؤولية واالتصاف باملهنية.      

الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  لسامحة  خطبة  ففي 
املــوافــق  احلــــرام/ 143٦هـــــ  بــتــاريــخ 20 / حمــرم 
2014/11/14م، ويف النقطة الثانية من األمر االول 

يقول :
االصالح  إىل  حيتاج  الدولة  ملؤسسات  املهني  البناء  »ان 
او  للحزب  ال��والء  اعتامد  فان  املستويات   خمتلف  يف 
بذريعة  املسؤولني  اختيار  يف  املعيار  هو  وجعله  الكتلة 
ان الوالء هو الذي يضمن سالمة االداء كام تراه الكتلة 
الكفاءة  معايري  العتامد  الواضح  واالمهال  احلزب،  او 
يف  واجلرأة  والشجاعة  اخلدمة  يف  واالخالص  والنزاهة 
القرارات من االسباب االساسية لفشل كثري من  اختاذ 

مؤسسات الدولة يف ادائها.
السياسيون  ال��ق��ادة  يتحىل  ان  اىل  بحاجة  البلد  ان 
قرارات حاسمة  اختاذ  بالشجاعة واجلرأة واالقدام عىل 
ألي  شخص  أي  بتبوئي  القبول  وعدم  املجال،  هذا  يف 
له   ً – اذا مل يكن مؤهال  املهمة  املواقع  موقع -وال سيام 

معة المبارك
ُ
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متامًا حتى لو كان يدين بالوالء التام هلم او ألحزاهبم 
او كتلهم«.

أما سامحة السيد امحد الصايف يف 7/ مجادى االوىل/ 
من  األمــر  ويف   2012/3/30 املوافق  هـ   1433
املسؤول  تفكري  طريقة  تغيري  بــرورة  يذكر  خطبته 

واالستفادة من جتارب الفشل نحول النجاح فيقول:
»ننتظر من كل الكتل والكيانات السياسية قطعًا ننتظر 
املعطيات،  بعض  وفق  البلد  بناء  يف  االرساع  منها 
العامة  االمور  يف  النظر  وجهات  اختالف  ان  واعتقد 
جادة  خطوات  ُتتخذ  ان  البد  لكن  صحي  امر  بنفسه 
من اجل ارتفاع مستوى التقدم يف البلد وبعبارة اخرى 
تتطلع  ان  حتاول  دولة  أي  شعوب  احلاالت  بعض  يف 
يتعلق  احل��ايل  الوضع  بمقتىض  االم��ل  وه��ذا  أمل  اىل 
او  ويقبل  والقرار  االمور  بيده  من  يعني   – بالساسة 
يرفض- ونحن يف العراق نمر بحالة تكون املناقشات 
االختالف  حدود  تتجاوز  النظر  وجهات  واختالف 

تكون  قد  مديات  اىل  تعرب  وان��ام  النظر  وجهات  يف 
بعض  يستعرض  عندما  االعالم   ً مثال   .. قسوة  أكثر 
عىل  سوداوية  او  ضبابية  يعطي  ان  وحي��اول  املواطن 
كل مرشوع او فكرة قطعًا هذا يقتل االمل يف نفوس 
هناك  ان  يعلم  العراقي  الشعب  ان  وقطعًا  الناس.. 
كيانات سياسية يف البلد خمتلفة وهذا امر غري مستور 
اجلهة  يلغي  ان  احد  يريد  وال  وواقعي  موجود  وهو 
تفقد  ال  ان  البد  بنفسه  املقدار  هذا  ولكن  الفالنية.. 

الرشائح االجتامعية  االمل يف تطور البلدان..
القادة  تفكري  مستوى  يف  ق��ف��زات  اىل  االن  نحتاج 
هذا  معاناة  ختفيف  يف  التفكري  طريقة  السياسيني، 
من  نسمع  ان  اىل  االن  نتطلع  نحن  مثال  الشعب.. 
خبري اقتصادي مثاًل افكار عن بناء هذا البلد مع غض 
النظر عن هويته مسلم ام غري مسلم كردي او عريب او 
شيعي او سني.. املهم انه خبري اقتصادي يف البلد يفكر 
بطريقة يريد ان يرفع مستوى البلد وهذا اخلبري عندما 

ان البلد بحاجة الى ان يتحلى القادة السياسيون بالشجاعة والجرأة 
واالقدام على اتخاذ قرارات حاسمة من أجل اإلصالح

،،
،،



يفكر يوجد من يسمع له ومن يشجعه اذا كانت النية فعال 
ً لغرض بناء البلد ..

نحتاج اىل ان نقفز يف مديات وطريقة تفكرينا.. الرصاعات 
والتجربة التي مرت بالعراق قطعًا هي جتربة مريرة ولكن 
منها  يستفادوا  جتربة  جيعلوها  ان  والساسة  للقادة  يمكن 
كاّم  ترى  ولكن  الغنية  البلدان  من  فالعراق  البلد  بناء  يف 
يستفد  مل  فهو  فقريًا..  يعيش  العراقي  الشعب  من   ً هائال 
من ثروات البلد ومل يتنعم هبا وال يوجد عنده أمل عىل ان 
الناس من  اىل هذه  االمل  ارجاع  انه سيتنعم هبا..  يمكن 
تنهض  ان  تريد  وافكار  وتطويرية  صحيحة  افكار  خالل 

بالبلد..
انا اقول ان التطور  اآلن اجلهات السياسية معنية بذلك.. 
ال يمكن ان يكون بني ليلة وضحاها ولكن يمكن ان تبدأ 
عملية تصحيح بعض االفكار بشكل تدرجيي.. البد من 

الرغم من اختالف وجهات  الساسة عىل  هنوض االخوة 
النظر اىل تصحيح مسار هو خاطئ .. فمثالً  االلتفاف عىل 
تلك سواء  او  اجلهة  استاملة هذه  القانون خاطئ وحماولة 
كانت ارهابية او غري ذلك فهذا هو خاطئ .. واالصغاء 
لصوت هو خارج البلد هذا كله خاطئ والدليل ما نحن 

فيه اآلن.. 
ان نستغلها حتى نصحح مسرية  الفرص البد  أقول هذه 
البلد .. فاخلطاب املتشنج والتصعيدي والطائفي مرفوض 
العراق  عىل  االطاللة  وان��ام  مرفوض  العنف  وخطاب 
والبحث عن منافذ االمل عند الناس وعند الساسة وهذا 
العراق  مناطق  اىل  املسؤولني  بزيارة  واقعي  بشكل  يعزز 
األمل  من  واعطاء جرعات  املسؤولني  تنوع  عمومًا ومع 

عىل رشط ان حُتقق وليس وعودًا فقط.

نحن نتطلع االن الى ان نسمع من خبير اقتصادي مثال ً افكار عن بناء هذا البلد مع 
،،غض النظر عن هويته مسلم ام غير مسلم كردي او عربي او شيعي او سني ،،



القطن  األرواح من  ذوات  بأشكال  الدمى  السؤال: هل جيوز صناعة 
والقامش فقط ألجل تسلية األطفال؟

اجلواب: ال جيوز عىل األحوط.

السؤال: ما حكم عمل املنحوتات بصورة بارزة )جدارّية(؟
اجلواب: ال جيوز عىل األحوط.

لذوات  فقط(  والصدر  )ال��رأس  التامثيل  عمل  حكم  ما  السؤال: 
األرواح؟

اجلواب: جيوز االقتناء، واألحوط وجوبًا جتّنب صنعها.

السؤال: هل جيوز النظر للرسومات والتامثيل بشهوة؟
اجلواب: األحوط لزومًا تركه وإن أِمَن من عدم الوقوع يف احلرام.

السؤال: ما حكم التعامل مع لعب األطفال التي نسّميها باللعابات؟ 
وكذلك بقّية دمى األطفال؟

لزومًا  فاألحوط  صنعها  وأّم��ا  واقتناؤها،  رشاؤه��ا  جيوز  اجل��واب: 
االجتناب عنه كام يف غريها من الصور املجّسمة لذوات األرواح.

السؤال: هل جيوز رشاء متاثيل جمّسمة منحوتة إلنسان عاٍر متاما ذكرًا 
للحيوانات  منحوتة  جمّسمة  صور  رشاء  جيوز  وهل  أنثى؟  أو  كان 

وتعليقها للزينة؟
اجلواب: البأس بالثاين، أّما األّول فإن كان فيه ترويج للفساد مل جيز.

السؤال: عندي منحوتات أثرّية ومنحوتات صغرية عىل أشكال بنات 
وأوالد صغار، وأنا أضعها يف غرفتي للزينة، فهل هذا جائز؟

اجلواب: جيوز عىل كراهة.
السؤال: إذا كانت صناعة التامثيل حمّرمة فهل املحّرم هو صنع التمثال 

الكامل أو حيرم حّتى صنع جزء منه؟
اجلواب: مورد االحتياط اللزومي برتك التصوير املجّسم هو ما يصدق 
شخص  كتصوير  ناقصًا  كان  وإن  روح  لذي  تصوير  أّنه  عرفًا  عليه 
مقطوع الرأس أو مقطوع اليدين، وأّما تصوير بعض بدن ذي الروح 

كالرأس �� مثاًل �� مّما ال يعّد تصويرًا ناقصًا لذي الروح فال بأس به.

السؤال: ما حكم صنع الدمى عىل هيئة إنسان أو حيوان؟
اجلواب: ال جيوز عىل األحوط.

واحليوان  لإلنسان  املجّسمة  التامثيل  ورشاء  بيع  جيوز  هل  السؤال: 
)اللعابات( وعرضها للزينة؟

اجلواب: نعم، جيوز عىل كراهة.

التامثيل  صنع  يتعّلمون  اجلميلة  الفنون  كلية  طلبة  بعض  السؤال: 
ونحوها من الصور املجّسمة ملخلوقات ذوات أرواح، وأّن امتناعهم 
الكلية،  والتخّرج من  النجاح  املشاركة يف صنعها سيحرمهم من  عن 

فهل جيوز هلم ذلك؟
لوحده  يصلح  ال  تركها  تقدير  عىل  النجاح  من  حرماهنم  اجل��واب: 

مسوغًا الرتكاب هذا العمل املحظور رشعًا.

متابعة : محمد حمزةال�������ت�������م�������اث�������ي�������ل



الكريم  القرآن  يف  ومضامينه  أشكاله  بكافة  الّدعاء  ورد 
القرآن  من  آيــات  عدة  يف  مرة  أربعني  من  أكثر  يف  بكثرة 
َدْعَوَة  ُأِجيُب  َقِريٌب  َفإيِنِّ  َعنِّي  ِعَباِدي  َسَأَلَك  {َوإَِذا  الكريم 
ُهْم َيْرُشُدوَن  اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا يِل َوْلُيْؤِمُنوْا ِب َلَعلَّ الدَّ
)البقرة/18٦(}، وقد نقل الطربيّس يف تفسري قوله تعاىل: 
عن  السؤال  يكون  أن  األقرب  َعنِّي(  ِعَباِدي  َسَأَلَك  )َوإَِذا 
َقِريٌب(  )َفإيِنِّ  صفته سبحانه، ال عن فعله، لقوله سبحانه: 
فدل هبذا عىل أّنه سبحانه ال مكان له، إذ لو كان له مكان، مل 
يكن قريبا من كل من يناجيه وقيل: معناه إيّن رسيع اإلجابة 
إىل دعاء الداعي، ألنَّ الرسيع والقريب متقاربان. فجاءت 
ــَوَة  َدْع )ُأِجيُب  وقوله:  هبا  البيان  بحسن  )قريب(  لفظة 
يِل(  )َفْلَيْسَتِجيُبوْا  وقوله:  املعنى،  مفهوم  َدَعاِن(  إَِذا  اِع  الدَّ
فليدعوين،  معناه  وقيل:  إليه  دعوهتم  فيام  فليجيبوين  معناه 
وليصدقوا بجميع ما أنزلته، لعلهم يصيبون احلق، وهيتدون 

إليه.
واقعة  يف  الدعاء  استجابة  يف  بــرزت  التي  املشاهد  ومن 

شهد  من  حدثني  قال  بسنده:  الطربّي  ذكره  ما  كربالء، 
احلسني يف عسكره أنَّ حسيًنا حني غلب عىل عسكره ركب 
املسناة يريد الفرات, قال: فقال رجل من بني أبان بن دارم 
واتبعه  فرسه  ورضب  قال:  املاء,  وبني  بينه  حولوا  ويلكم 
الناس حتى حالوا بينه وبني الفرات فقال )عليه السالم(: 
إْن مكث  ما  »فواهلل  قال:  أظمئه[«..  ]اللهم  أظمئه  ُهم  »اللَّ
ال  فجعل  الظمأ  عليه  اهلل  صب  حتى  يسرًيا  إال  الرجل 
يروى - كأنام املاء فقد صفة االرواء - حتى قال: »ويلكم 
من  نزعه  فإذا  فيرشبه  القلة..  فيعطى  الظمأ  قتلني  أسقوين 
فيه اضطجع اهلنيهة، ثم يقول: ويلكم أسقوين قتلني الظمأ، 
قال: فواهلل ما لبث إال يسرًيا حتى انقد بطنه كانقداد البعري.
يف  الدعاء  استجابة  رسعة  عن  اخر  شواهد  وردت  وقد 
كاهل  بن  حرملة  السالم( عىل  )عليه  السجاد  اإلمام  دعاء 
ومثله  بسهم  السالم(  )عليه  العباس  رمى  الذي  األسدّي 
فعل مع أبو بكر بن اإلمام عيل )عليه السالم( وقتله الطفل 

الرضيع عبد اهلل بن احلسني )عليه السالم(.

وواجب  حٌق  الشكر  بأن  يرى  السليمة  وفطرته  بطبعه  اإلنسان 
شكره  عليه  بأن  يرى  شيئا  شخٌص  له  قدم  إذا  وبفطرته  مقدس، 
القرآنية والنبوية  النصوص  ما قدم، ولذلك  ومنقاد إىل جمازاته إىل 
عندما تأيت لتؤكد عىل أمر وجداين، معناه أن اهلل )عز وجل( أو النبي  
)صىل اهلل عليه وآله( عندما يأمران بالشكر ال أهنم يبتكرون شيئا أو 
يبتدعون شيئًا جديدًا، ال!! أنام الشكر أم��ر  تقرره عقولنا ويقرره 
وجداننا وفطرتنا وذوقنا فالنصوص تأكد هذا األمر، والقرآن يقول: 
ُكْم َلئِن  َن َربُّ ﴿َواْشُكُروا يِل َواَل َتْكُفُروِن﴾ ويف آية أخرى: ﴿َوإِْذ َتَأذَّ

ِزيَدنَُّكْم َوَلئِن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذايِب َلَشِديٌد﴾، ويف آية ثالثة: َشَكْرُتْم أَلَ
ُكوُر﴾. ْن ِعَباِدَي الشَّ  ﴿اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل مِّ

آللئ قرآنية

الشكر لله..

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

سرعة استجابة الدعاء )3(
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تالوة رأس احلسني )عليه السالم( آيات كريامت من سورة الكهف.. وهو ما ورد يف الصفحة 
145 من املخطوط »مفتاح النجا يف مناقب آل العبا«، كتب البدخيش: روي عن زيد بن ارقم 
انه قال: ُمرَّ به عيّل »أي الرأس الرشيف لإلمام احلسني )عليه السالم(، وهو عىل رمح، وانا 
يف غرفة، فلام حاذاين سمعته يقرأ: »أم حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، كانوا من آياتنا 

عجبًا« )الكهف، 9(.
وقال زيد: وَقَف واهلل شعري وناديت: رأسك واهلل يا ابن رسول اهلل، وامرك اعجب واعجب!.
آباد باهلند، »كتب السيوطي الشافعي  ويف »اخلصائص الكربى )ج2 ص127( طبعة حيدر 
مُحل  حني  احلسني  رأس  رأيت  واهلل  »انا  قال:  عمرو«  بن  املنهال  عن  عساكر  ابن  واخرجه 
تعاىل: »أم حسبت  بلغ قوله  الكهف حتى  يقرأ سورة  الرأس رجل  وانا بدمشق، وبني يدي 
فقال:  ذرب  بلسان  الرأس  اهلل  فانطق  عجبًا«،  آياتنا  من  كانوا  والرقيم  الكهف  اصحاب  ان 

))اعجب من اصحاب الكهف قتيل ومحيل((.

من مستلزمات القلب السليم.. الخلو من المرض
ح/5- بقلم أ. د. طالب حسن موسى 

من أسرار السور الكريمات

القلب السليم في القرآن الكريم

عرَب القرآن الناطق عن الغافل »يغدو مع املذنبني بال سبيل قاصد 
الناطق  القرآن  وان  العليلة  القلوب  هي  وهــذه  قائد  امــام  وال 
وهم  املألوسة  القلوب  اصحاب  املريضة  القلوب  هذه  يف  يدخل 
املتخاذلون والراضون باحلياة الدنيا من اآلخرة عوضا فريتكبون 
الرؤية  حتجب  الغيوم  من  طبقات  بمثابة  فتكون  والرشور  اآلثام 
املتناسبة مع حقيقة البصرية فتتحول اىل صدأ يغطي القلب »فينظر 
بعني غري صحيحة ويسمع بأذن غري سميعة قد خرقت الشهوات 
عقله واماتت الدنيا قلبه ووهلت عليها نفسه فهو عبد هلا« واضافة 
دعاء  يف  يقول  السالم(  )عليه  فانه  هذه  املؤمنني   أمري  اقوال  اىل 
القلب  عىل  احلجاب  هذا  ويصري  حمجوب«  قلبي  »اهلي  الصباح 
عند العبد من كثرة الذنوب لتكون طبقة كثيفة عليه وما من عبد 
اال ويف قلبه نكتة بيضاء فاذا أذنب ذنبا خرج يف تلك النكتة نكتة 
سوداء فان تاب ذهب ذلك السواد وان متادى يف الذنوب زاد ذلك 
السواد حتى يغطي البياض فاذا غطى البياض مل يرجع صاحبه اىل 
أبدا وهو قول اهلل )عز وجل(: »كال بل ران عىل قلوهبم ما  خري 

كانوا يكسبون«.
بام  القدرة  يملكون  اهنم  يظنون  القلوب  هذه  مثل  اصحاب  وان 
يقذف  اهلل  بان  وينسون  وغريها  واسلحة  حصون  من  يملكون 

القلوب  اصحاب  وايدي  بأيدهيم  فيخربوهنا  الرعب  قلوهبم  يف 
املطمئنة ان مثل هذه القلوب املريضة جيعل اهلل فيها غال جتاه غريهم 
بعكس اصحاب القلوب السليمة دعواهم دوما بان ال جيعل اهلل 
املطمئن  السليم  القلب  صاحب  أما  امنوا،  للذين  غال  قلوهبم  يف 
القايس  غري  باألكنة  املغطى  غري  الاله   غري  املريض   غري  املخبت 
هو الطاهر الطيب الصالح املصلح الصادق الشاكر املتقي املؤمن 
ام  بطلب  املساعدة  مقدم  ربه هو  لقاء  يرجو  والذي  وبرسله  باهلل 
بدون طلب فهو من املستبرصين .هو الذي ال جيرفه ضالل الطغاة 
زمانه  إلمام  املنتظرين  ومن  اهلل  جادة  عن  واملنحرفني  الكافرين 
)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( فبهذه الصفات صاحب القلب 
السليم هو من املخلصني بفتح الالم واملحسنني وسابق للخريات 
ويقول امري املؤمنني )عليه السالم(: »ان امرنا صعب مستصعب 
ال حيتمله اال عبد مؤمن امتحن اهلل قلبه لإليامن وال يعي حديثنا 
اال صدور أمينة وأحالم رزينة«، ويتحقق هذا للعبد اذا ركز عىل 
قلبه بحيث جعل اذان قلبه تسمع بل وتركز بام تسمعه »وأحروا 
االيامن،  حقائق  القلوب  تدرك  فحينئذ  تفهموا«  قلوبكم  آذان 
بعكس  والتآلف  الوحدة  طبعها  السليمة  القلوب  اصحاب  وان 

اصحاب القلوب املريضة حتسبهم مجيعا ولكن قلوهبم شتى.

عرَب القرآن الناطق عن الغافل »يغدو مع املذنبني بال سبيل قاصد 
الناطق  القرآن  وان  العليلة  القلوب  هي  وهــذه  قائد  امــام  وال 
وهم  املألوسة  القلوب  اصحاب  املريضة  القلوب  هذه  يف  يدخل 
املتخاذلون والراضون باحلياة الدنيا من اآلخرة عوضا فريتكبون 
الرؤية  حتجب  الغيوم  من  طبقات  بمثابة  فتكون  والرشور  اآلثام 
املتناسبة مع حقيقة البصرية فتتحول اىل صدأ يغطي القلب »فينظر 
بعني غري صحيحة ويسمع بأذن غري سميعة قد خرقت الشهوات 
عقله واماتت الدنيا قلبه ووهلت عليها نفسه فهو عبد هلا« واضافة 
دعاء  يف  يقول  السالم(  )عليه  فانه  هذه  املؤمنني   أمري  اقوال  اىل 
القلب  عىل  احلجاب  هذا  ويصري  حمجوب«  قلبي  »اهلي  الصباح 
عند العبد من كثرة الذنوب لتكون طبقة كثيفة عليه وما من عبد 
اال ويف قلبه نكتة بيضاء فاذا أذنب ذنبا خرج يف تلك النكتة نكتة 
سوداء فان تاب ذهب ذلك السواد وان متادى يف الذنوب زاد ذلك 
السواد حتى يغطي البياض فاذا غطى البياض مل يرجع صاحبه اىل 
أبدا وهو قول اهلل )عز وجل(: »كال بل ران عىل قلوهبم ما  خري 

كانوا يكسبون«.
بام  القدرة  يملكون  اهنم  يظنون  القلوب  هذه  مثل  اصحاب  وان 
يقذف  اهلل  بان  وينسون  وغريها  واسلحة  حصون  من  يملكون 

القلوب  اصحاب  وايدي  بأيدهيم  فيخربوهنا  الرعب  قلوهبم  يف 
املطمئنة ان مثل هذه القلوب املريضة جيعل اهلل فيها غال جتاه غريهم 
بعكس اصحاب القلوب السليمة دعواهم دوما بان ال جيعل اهلل 
املطمئن  السليم  القلب  صاحب  أما  امنوا،  للذين  غال  قلوهبم  يف 
القايس  غري  باألكنة  املغطى  غري  الاله   غري  املريض   غري  املخبت 
هو الطاهر الطيب الصالح املصلح الصادق الشاكر املتقي املؤمن 
ام  بطلب  املساعدة  مقدم  ربه هو  لقاء  يرجو  والذي  وبرسله  باهلل 
بدون طلب فهو من املستبرصين .هو الذي ال جيرفه ضالل الطغاة 
زمانه  إلمام  املنتظرين  ومن  اهلل  جادة  عن  واملنحرفني  الكافرين 
)عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( فبهذه الصفات صاحب القلب 
السليم هو من املخلصني بفتح الالم واملحسنني وسابق للخريات 
ويقول امري املؤمنني )عليه السالم(: »ان امرنا صعب مستصعب 
ال حيتمله اال عبد مؤمن امتحن اهلل قلبه لإليامن وال يعي حديثنا 
اال صدور أمينة وأحالم رزينة«، ويتحقق هذا للعبد اذا ركز عىل 
قلبه بحيث جعل اذان قلبه تسمع بل وتركز بام تسمعه »وأحروا 
االيامن،  حقائق  القلوب  تدرك  فحينئذ  تفهموا«  قلوبكم  آذان 
بعكس  والتآلف  الوحدة  طبعها  السليمة  القلوب  اصحاب  وان 

اصحاب القلوب املريضة حتسبهم مجيعا ولكن قلوهبم شتى.
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مجس��دة لواقع��ة الط��ف االليم��ة.. 

تعّد واقعة الطف فاجعة انسانية وتاريخية مهمة على حد سواء، ألهبت حماس العالم اإلسالمي من 
اقصاه الى اقصاه، وكانت بحق مشعالً وهاجاً انار طريق السائرين على الحق، فاإلمام الحسين )عليه 
السالم( ثار الله وابن ثأره، في كل بعد من أبعاد ثورته معجزة تحير العقول، ولعل الذين يقرأون التاريخ 
سيأخذهم العجب من تلك المأساة الدامية التي هّزت الضمير االنساني وهيجت المشاعر الدفينة 
واثارت الحزن واالسى في الوجدان العالمي، والصورة المهيبة والمحزنة التي تظهر بها مدينة كربالء 
المقدسة في شهري محرم الحرام وصفر االغر تعبيراً عن األسى على سيد الشهداء )عليه السالم( 

وما جرى عليه وعلى أهل بيته واصحابه الميامين في واقعة الطف عام 61 هجرية.

� تصوير: مرتضى األسدي� تحقيق: قاسم عبد الهادي

أطراف ومواكب كربالء اتحدت 

لخدمة اإلمام الحسين )عليه السالم(
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مجس��دة لواقع��ة الط��ف االليم��ة.. 

المؤرخ الدكتور سلمان هادي آل طعمة

فبعد مرور 1383 عامًا وما تزال حرارة تلك الفاجعة متجددة 
موقعه  حسب  كال  كربالء  ففي  املؤمنني،  قلوب  يف  ومشتعلة 
يعلن احلداد من خالل نصب املواكب واظهار الرايات السوداء 
سواء أكانت يف منزله او يف الشارع العام وغريها، واجتمع اهايل 
كربالء وتوحدوا بمراسيم اصبحت ثابتة يف كل عام ومنها عزاء 
االيام  خالل  يوميا  كربالء  وشوارع  ازقة  جتول  التي  االطراف 
العرشة االوىل مرورا بصحن اب الفضل العباس املعظم وصواًل 
اىل الصحن احلسيني املطهر يف اوقات متناوبة، وهذه املواكب 
هي )طرف اجلمعية، طرف الصفارين، طرف العباسية، طرف 
املخيم، عزاء البلوش، طرف باب النجف، طرف باب السالملة، 
طرف باب بغداد، طرف باب الطاق، طرف باب اخلان، طرف 

مدينة العباس، مجهور االسكان(.
استقبال الشهر احلرام

وملعرفة املزيد عن مواكب عزاء أطراف كربالء، حّدثنا الباحث 
يستقبل  قــائــاًل:  طعمة  آل  ــادي  ه سلامن  الدكتور  واملـــؤرخ 
الكربالئيون مأساة كربالء بعيون باكية وقلوب واجفة ووجوه 
مكتئبة ونفوس ملتاعة قد ارهقها الكرى واهنكها هول الفجيعة 
وهدها عظم اخلطيئة، فهم يقيمون املآتم طيلة شهر حمرم احلرام 
ال سيام يف االيام العرشة االوىل منه، حدادا عىل االمام احلسني 
واقعة  عليهم يف  وما جرى  االطهار  بيته  واهل  السالم(  )عليه 
املالبس  الشيوخ والشباب واالطفال والنساء  الطف، فريتدي 
املنازل  واجهات  عىل  السوداء  الالفتات  تعلق  كام  السوداء، 
املحال  وواجهات  احلسينية  املجالس  فيها  تقام  التي  واالماكن 
وللمواكب  االمــاكــن،  من  وغريها  االســواق  يف  واالعــمــدة 

مستلزمات خاصة ال بد هلا ان تتهيأ قبل أن هيّل هالل شهر حمرم 
احلرام أمهها نصب )التكية، اهلودج »املشعل«، قبة القاسم(.

بداية الشعائر
وبدأت هذه الشعائر متارس من قبل املعزين منذ العرص البوهيي، 
فقد امر معز الدولة البوهيي سنة 352 هجرية الناس ان يظهروا 
خيرج  وان  باملسموح  عملوها  ثيابا  ويلبسون  والنياحة  احلزن 

الناس الطمني نادبني عظم املصيبة.
املسلمني  العرشة االوىل من حمرم احلرام عىل  االيام  تقترص  ومل 
املآتم  تقيم  االخــرى  هي  مثال  الشبك  طائفة  ان  بل  فحسب؛ 
أهازيج  فيبكون وينوحون ويلطمون وهلم يف ذلك  واملناحات 

خاصة.
لكربالء أطوار خاصة

والتي  هبا،  اخلاصة  بأطوارها  متتاز  الكربالئية  املواكب  وكانت 
ال جتيدها املواكب االخرى القادمة من داخل العراق وخارجه 
كالشوط الكربالئي )يكون ثقيال وصعبا( حيث يتضمن ثالث 
رضبات عىل الصدر، وكذلك الطور البحراين، وكان املختص 
االول هبذه االطوار الشاعر احلسيني كاظم املنظور الكربالئي 

والرادود محزة الزغري )رمحها اهلل(.
شعائر عربية محيمة

وهنا ال بد االشارة اىل ان هذه املوروثات والشعائر الدينية التي 
عربية  احلرام هي شعائر  االوىل من شهر حمرم  العرشة  تقام يف 
محيمة، وشخصيا اختلف مع عدد كبري من املؤرخني املسلمني 
من  استوردت  الشعائر  هذه  ان  يدعون  الذين  املسلمني  وغري 

ثقافات أخرى.
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البداية احلقيقية
ولو عدنا لطرف باب اخلان فان عمره احلقيقي يتجاوز الـ )300( 
عام، ولكنه استقل عن هيأة الفاضلية )اخليمة املتواجدة يف حرم 
اب الفضل العباس »عليه السالم«( باسم هيأة شباب باب اخلان 
وبعدها  حاليا(  اخلان  باب  طرف  )هيأة  انبثقت  ذلك  بعد  ومن 
القرن  من  للسبعينات  وصــواًل  الفسحة  شباب  هيأة  انبثقت 

السابق.
هيئات أخرى

باب  شباب  هيأة  من  هيئات  عدة  انبثقت  الطاغية  سقوط  وبعد 
»عليه  احلسني  اإلمام  والء  هيأة  التامر،  ميثم  )هيأة  ومنها  اخلان 
هيأة  مقر  وان  السالم«(،  »عليه  الفضل  اب  لواء  هيأة  السالم«، 
شباب باب اخلان يف السنة االوىل من تاريخ التأسيس عام 1951 
)عليه  العباس  الفضل  اب  حلرم  املجاور  العلقمي  يف شارع  كان 
السالم( وبعدها اختذت اهليأة من حسينية آل ماجد )املقر احلايل( 

التابعة ألهايل الكاظمية مقرًا هلا.
أجيال وشخصيات

لقد شاركت شخصيات عديدة يف تأسيس الطرف بثالثة اجيال 
هم  شخصياته  واشهر  املؤسس  اجليل  وهو  االول  )اجليل  هم 
حممد  احلاج  ساعايت،  قاسم  احلاج  مدينة،  مكي  احلاج  »املرحوم 
ساعايت، احلاج جعفر الدب، احلاج خضري الدب، املرحوم الشيخ 
جَكري،  عيل  »املرحوم  فضّم  الثاين  اجليل  اما  احلمريي«،  رشيد 
الذهبي  اجليل  يعد  اجليل  وهذا  مخاس«،  كامل  اجلحييش،  فالح 
خاصة  مستهالت  ترك  وكذلك  بالبنان  له  يشار  عمال  ترك  فقد 

بالردات اصبحت فيام بعد قصائد خالدة ومنها »اه يبني، شلون 
ليلة، يمه ذكريني«، ونتيجة للنجاح الذي حققته تلك املستهالت 
والقت استحسان اجلميع من خدمة احلسني )عليه السالم( قام 
قصائد  بنظم  الكربالئي  املنظور  كاظم  املرحوم  الكبري  الشاعر 
مثلها، واجليل الثالث هو اجليل احلايل الذي يضم عددًا كبريًا من 

خدام اإلمام احلسني )عليه السالم(.
شعراء ورواديد

فيام يشاركه احلديث، الرادود احلسيني السيد ابراهيم الكربالئي 
االطراف  عادت   2003 عام  املباد  النظام  سقوط  »بعَد  قائاًل: 
لعهدها القديم من خالل عودة الروح والنشاط احلسيني هلا كام 
كانت عليه يف الوقت السابق، واهم الشعراء الذين كتبوا للطرف 
السيد  »سابقا«،  الكربالئي  املنظور  كاظم  احلاج  )املرحوم  هم: 
حسني صباح، زهري عصفور(، كام وان اهم الرواديد الذين قرأوا 
السيد  للطرف هم )السيد محودي املوسوي »محودي عصفور«، 
املتحدث  ملك،  صادق  املرحوم  العكييل،  حسني  املقّرم،  امحد 
»السيد إبراهيم الكربالئي« الذي تسّلم العزاء للعام العارش عىل 

التوايل(«.
سبع لياٍل كامالت

يبني  كام  اخلــان،  باب  بطرف  اخلاصة  ــردات  ال لعزاء  وبالنسبة 
الكربالئي، فقد ينزل اىل الصحن احلسيني املعظم بدءًا من اليوم 
يف  النزول  وعدم  منه،  الثامن  اليوم  لغاية  احلرام  حمرم  من  الثاين 
واالزدحامات  الوقت  لضيق  نظرًا  حمرم  كل  من  العارشة  الليلة 

لكثرة الزائرين الكرام.

 الرادود الحسيني  السيد ابراهيم الكربالئي
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املنظور والزغرّي )رمحها اهلل(
املنظور  احلاج كاظم  املرحوم  اخلان هو  باب  كان شاعر طرف 
وال  الكربالئية  الشخصيات  أهم  من  يعد  الذي  الكربالئي 
يزال، والرادود املرحوم احلاج محزة الزغري، وبعد رحيله استلم 
الطرف الرادود حممد محزة لنهاية عام 1979 الذي تم فيه منع 
إقامة العزيات، وحاليا فان العديد من الشخصيات الكربالئية 

املهمة التي خترج مع العزاء.
للشاعر دور ال يمكن حجبه

ال  قائاًل:  القزويني  سجاد  احلسيني  الشاعر  حتدث  جانبه  من 
العامل  يف  خاصة  اجواء  له  عاشوراء  يوم  ان  اجلميع  عىل  خيفى 
والسالم(  الصالة  أفضل  وعليهم  )عليه  حممد  آل  وشيعة 
والكبري  الصغري  ترى  لذلك  اخلصوص،  وجه  عىل  وكربالء 
)عليه  االحرار  أب  املوىل  خلدمة  والنفيس  الغايل  ويبذل  يتهيأ 
اخلاص يف  موقفنا  لنا  ايضا  السالم(، ونحن كشعراء ورواديد 
هذا الرشف العظيم الذي استلهمناه من موالنا احلسني )عليه 
السالم( وواقعة الطف االليمة لذلك نستعد قبل ايام او اشهر 

لكتابة القصائد والرّدات احلسينية.
فحوى ومضمون

ومن خالل ما تقدم فان لكربالء شعائَر خاصة يسعى من خالهلا 
التعريف  متضمنة  امجع  العامل  اىل  رسالة  إيصال  الكربالئيون 
بمظلومية اإلمام احلسني )عليه السالم( واهل بيته االطهار وما 
جرى عليهم يف واقعة الطف االليمة، وهو الذي مل خيرج ارشًا 
اهلل  )صىل  جده  أمة  يف  االصالح  أجل  من  خرج  بل  بطرًا  وال 
االوىل  العرشة  االيام  كربالء حييون  اهايل  وان  كام  وآله(،  عليه 
)االطراف(  العزاء  مواكب  خالل  من  اخلاصة  طريقتهم  عىل 
باب  طرف  هناك  فمثال  سواء،  كاًل  املدينة،  مركز  يف  املوزعة 
والعباسية  بغداد  لباب  ومثلهام  الطاق  لباب  واخر  السالملة 
واجلمعية، ولكل منها قائد او ما يسمى بـ )كفيل الطرف( يقوم 
بدور كبري يف تنظيم الطرف وطريقة سريه نحو مرقدي اإلمام 
احلسني وأخيه أب الفضل العباس )عليهام السالم( بالتعاون مع 
االسالمي  والعامل  العراق  يف  احلسينية  واملواكب  الشعائر  قسم 

التابع للعتبتني املقدستني، والذي يقوم بمهام عديدة وكبرية.
جملة االحرار اال�سبوعية
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تقرير: احمد الوراق - تصوير: مرتضى االسدي

ال��وارث  م��دارس  مجموع��ة  م��ن  كونه��ا 
المتمي��زة ف��ي التعلي��م

»زينب حسان« تمثل العراق
 في مسابقات دولية
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 المدير العام لتربية كربالء 
 االستاذ عباس عودة

 في مسابقات دولية

النتائج  تكون  العمل  مع  القول  يتطابق  وعندما  طيبة،  ثماره  تأتي  صحيحا  التوجه  يكون  حينما 
العتبة  في  والتعليم  التربية  لقسم  التابعة  التربوية  الوارث  مجموعة  احتفت  هنا  من  حميدة، 
الحسينية المقدسة وبحضور سماحة المتولي الشرعي للعتبة المطهرة الشيخ عبد المهدي 
الكربالئي والمدير العام لتربية كربالء االستاذ عباس عودة السلطاني بالطالبة زينب حسان من 
على  االولى  المرتبة  على  حصولها  بعد  المقدسة  كربالء  محافظة  في  ال��وارث  بهاء  مدرسة 
في  التربية  وزارة  مبنى  في  اقيمت  التي  العربية  القراءة  تحدي  مسابقة  في  العراق  مستوى 

العاصمة بغداد.. 

عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  تقدم  تتوجيها،  مناسبة  ويف 
املهدي الكربالئي باملباركة للطالبة )زينب حسان عباس( وألرسهتا الكريمة ومدرستها 
بذلت جهودًا  أن ارسهتا  فقال: »الشك  للطالبة،  بعميق شكره وتقديره واعتزازه  الفذة 
استثنائية حتى أوصلت زينب اىل املرتبة االوىل التي نفتخر ونعتز هبا، لتمثل اليوم قدوة 
لآلخرين يف االهتامم بالقراءة التي تبني ثقافًة وعقال، وتطور الطالب والفرد واملجتمع«. 
واضاف: »مما ال خيفى عىل اجلميع ان للقراءة معطياًت وثامرا كثريًة من امهها اهنا وسيلة 
لإلثراء العلمي والفكري واملعريف لإلنسان واهنا توفر له فرصة االطالع عىل آراء وجتارب 
ومنجزات العقل البرشي كام اهنا تطّور شخصيته الثقافية والسلوكية والنفسية واالجتامعية 
والقدرة عىل التحاور مع االخرين والدفاع عن افكاره ومعتقداته، كام اهنا حتفز العقل عىل 

التفكري والتأمل والتعمق يف احلياة«.

دور االسرة والمدرسة

ودعا سامحته بعد حديثه عن دور االرسة يف اكساب االبناء اخلصال احلميدة وتربيتهم 
علميا ووطنيا قسم الرتبية والتعليم بإقامة مسابقة بعنوان )اقرأ( لعموم مدارس وجامعات 
متعددة يف  كتب  واختيار  الوطنية  املسابقة  متخصصة إلقامة هذه  العراق وتشكيل جلنة 
الكبري  الدعم  تعاىل  اهلل  شاء  ان  وسنقدم  هلا  مناسبة  جوائز  وختصيص  والعلوم  املعارف 
هلذه املسابقة.. وقال: »أن اهتامم االرسة برشاء الكتب واشعار افرادها بأمهية الكتاب يف 
والرتبوية  والتعليمية  اجلامعية  مؤسساته  خمتلف  من  للمجتمع  العام  واالهتامم  حياهتم، 

واملؤسسات الثقافية بالكتاب القتنائه يف خمتلف جماالت العلوم واملعرفة«.
وبدورة حتدث املدير العام لرتبية حمافظة كربالء املقدسة االستاذ عباس عودة قائاًل: »متلؤنا 
السعادة والفخر واالعتزاز بأن يكون هنالك احتفاء باملوهوبني من تالميذنا ومنهم ابنتنا 
الطالبة زينب، واالحتفاء عندما يكون باملتفوقني واملوهوبني واملتميزين ستنهض البالد، 

وتكون هنالك متابعة وتدريب واستعداد يف اجلانب الرتبوي لبناء البلد«.
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التي  المجتمع  اس��س  ب��ن��اء  ف��ي  ف��اع��ال  دورا  الحسينية  للعتبة 

تبنى االطفال

واضاف عودة: »نالحظ هناك اهتاممًا كبريًا من العتبة احلسينية 
ومهمة  اساسية  نظرة  هلا  حيث  الرتبوي،  باجلانب  املقدسة 
يف  االطفال  عليها  تبني  التي  املجتمع  اسس  بناء  يف  وفاعلة 
من  منه  فأين  واالعــداديــة،  واملتوسطة  واالبتدائية  الروضة 
بيده  من  منه  واين  وتطويره؟،  التعليم  لتحسني  القرار  بيده 
ويضع  جديد  من  ينهض  كي  بالتعليم  الئقة  موازنة  يضع  ان 
خططا تدريبية ومناهج الئقة مع التطور العاملي الذي يتسارع 
يوميا؟، وهبذا املحفل الرائع رسالة اىل كل من بيده القرار ان 
يكون فاعاًل وان جيعل التعليم اواًل وليس يف الشعارات وانام 

يف العمل واخلطط وكل ما يناسب ذلك«.
ومن جهة اخرى حتدث رئيس قسم الرتبية والتعليم يف العتبة 
قائاًل: »قال تعاىل  نذير بريي  الدكتور عادل  املقدسة  احلسينية 
َدَرَجاٍت(،  اْلِعْلَم  ُأوُتوا  ِذيَن  َوالَّ ِمنُكْم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ اهللَّ )َيْرَفِع 
ولتنهض  باإليامن  الكريم  القول  قــرَن  فقد  العلم  وألمهية 

االمم ما مل تنهض بمستويني اثنني املستوى القيمي والرتبوي 
منه  وانطالقا  ذلك  من  وايامنا  والتعليمي،  العلمي  واملستوى 
من  ملجموعة  تؤسس  ان  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  دأبت 
املشاريع التي متثل يف اصلها امتدادًا حقيقيًا لرسالة حممد وآل 
حممد الطيبني الطاهرين )عليهم السالم(، وعىل رأسها صناعة 
االنسان ومن مصاديق تلك املشاريع يف العتبة احلسينية املقدسة 
ما موجود من  يتفاعل ويتكامل مع  تربوي  نظام  تأسيس  هو 

جهود رسمية عىل مستوى الرتبية والتعليم«. 
واضاف: »ما احتفاؤنا بتلميذتنا زينب حسان اال من مصاديق 
وما  والتعليمي  الرتبوي  الفعل  تكرس  التي  املناسبات  تلك 
ملجموعة  نؤسس  ان  املــامرســات  تلك  خــالل  من  استطعنا 
من  وجمموعة  الطيبة  القيم  من  وجمموعة  االصيلة  املثل  من 
التوجهات العلمية عىل مستوى التالميذ وعىل مستوى اولياء 
وتلميذة،  تلميذ   )٦000( استيعاب  عن  منوها  ــور«،  االم
االجتاه  نحو  توجيههم  عىل  الكربالئية  ارسهــم  مع  ونعمل 

الصحيح والقويم«.

رئ����ي����س ق���س���م ال��ت��رب��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م ف���ي ال��ع��ت��ب��ة 
ال��ح��س��ي��ن��ي��ة ال��م��ق��دس��ة 
ال����دك����ت����ور ع�������ادل ن���ذي���ر: 
للعتبة  التربوية  »المشاريع 
الحسينية تمثل في أصلها 
لرسالة  حقيقياً  ام��ت��داداً 
)صلوات  وآله  االك��رم  النبي 

الله عليهم اجمعين(«.. 
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ش��ك��را ل��ل��ه ول���إم���ام ال��ح��س��ي��ن )ع��ل��ي��ه ال���س���الم( ع��ل��ى ه��ذه 

الفرحة؟

وبدورها حتدثت التلميذة زينب حسان عباس قائلُة: اشكر 
سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد 
عىل  ثانيّا  ومعلاميت  ومدرستي  اوال  الكربالئي  املهدي 
انه افرح  هذا التكريم الذي أعّده بمثابة حافٍز يل، واتوقع 

الشعب العراقي عامة وكربالء خاصة خصوصا بعد تأهيل 
يف  ستقام  التي  البطولة  يف  العراق  احلبيب  وطني  لتمثيل 
اكون  لكي  جهدي  كامل  سأبذل  اهلل  شاء  وان  االمــارات 
عند حسن ظن اجلميع، فشكرا هلل ولإلمام احلسني )عليه 
السالم( ولكم ولكل من شاركني هذه الفرحة العظيمة«.
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تقرير: غسان العكابي - تصوير: علي الغرابي.

راية )يا حسين( السوداء توشح
 سماء الجامعات والمعاهد العراقية
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شهدت الجامعات الحكومية واالهلية في العراق مراسيم رفع راية السواد في اليوم االول من محرم 
قوة  على  يؤكد  واحد  وصف  واحد  انساني  مبدأ  ووفق  كبيرة  أكاديمية  وبمشاركة  1444ه�  لعام  الحرام 
االيمان بالمبادئ التي جاهد من اجلها االمام الحسين )عليه السالم( طواغيت عصره، حيث وشحت راية )يا 
حسين( سماء الجامعات والمعاهد بالحزن واالسى.. وبأهداف سامية تستهدف الشباب وتشدهم الى 
مبادئ وقيم االسالم المحمدي االصيل وتدفعهم إلى االيمان بالله، وتعمل على توجيههم الوجهة 

الصالحة، المّتسمة بالكرامة وحسن السلوك، وتهذيب الضمائر.

مدير  حتدث  حسنة  ُسّنة  كثريون  عّدها  التي  املامرسة  هذه  عن 
»ان  قائال:  الدين(  نور  )امحد  املهندس  الشباب  رعاية  مركز 
الشباب  رعاية  مركز  خالل  ومن  البرشية  املوارد  تطوير  قسم 
التابع له اخذ عىل عاتقه اعداد برنامج خاص برفع الرايات يف 
)عليهم  حممد  ال  احزان  شهر  قدوم  مع  تزامنا  اجلامعي  احلرم 
السالم(، اذ توجه وفد من العتبة املقدسة اىل اجلامعات العراقية 
شمل البرصة، وميسان، وذي قار، والقادسية، وبابل، والكوفة، 
)عليهام  للبنات  والزهراء  األنبياء  وارث  وجامعتي  وكربالء، 
اهل  وجامعة  والديوانية  كربالء،  يف  التقني  واملعهد  السالم(، 

البيت )عليهم السالم(. 
هلا  العلمية  الرصوح  يف  السوداء  حسني  يا  راية  رفع  »ان  مبينا: 
الشباب  من  خليط  هو  اجلامعي  الوسط  ان  امها  كبرية  اهداف 
حرمهم  يف  خفاقة  الراية  هذه  يــرون  عندما  واملثقف  الواعي 
احلسني  اإلمــام  عىل  مرت  التي  املصائب  يتذكرون  اجلامعي 
وعياالته، وبالتايل من لديه مشكلة سوف يأخذ الصرب ويستلهم 
الدرس والعربة من هذه الراية املباركة ويتخذوهنا املسار احلقيقي 
يف حياهتم العملية والدراسية التي نادى هبا سيد الشهداء )عليه 

السالم(«.
لفتة  يارس  الدكتور  )االستاذ  الكوفة  جامعة  رئيس  حتدث  فيام 
االليمة  عــاشــوراء  ذكــرى  علينا  متر  ما  »كــل  قائال:  حسون( 
واستشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( تترشف جامعة الكوفة 

عليه  اقدم  بام  منها  ايامنا  اجلامعي  حرمها  يف  السواد  راية  برفع 
االمام احلسني )عليه السالم( وما ضحى من اجله وهي اشارة 
ورسالة واضحة اىل طلبتنا وطالباتنا ومنتسبي اجلامعة بان اإلمام 
مجعاء  للبرشية  وانه  التاريخ  مّر  عىل  امتداد  هو  السالم(  )عليه 
وليس لفئة معينة ألنه ضحى بكل ما يملك من اجلنا نحن وهو 
كانت  وانام  البعض  يفعل  كام  السلطة  اىل  الوصول  ابتغاء  ليس 
والدكتاتورية  واالضطهاد  والتعسف  الظلم  ضد  حقيقية  ثورة 
وهو منهج جهادي هدفه اصالح االنسان والوصول اىل احلرية 

التي نادى هبا االسالم«. 
وبني املساعد االداري يف جامعة كربالء )االستاذ الدكتور اكرم 
السالم(  )عليه  احلسني  االمام  راية  رفع  »ان  اليارسي(:  حمسن 
يف اجلامعة هو رشف عظيم وان القيم اإلسالمية التي جسدها 
)عليه السالم( جتعلنا متمسكني برايته، سائرين عىل هنجه حميني 
لذكراه، داعني يف الوقت ذاته إىل استلهام الثورة احلسينية وترمجة 
فيه من عرب ودروس  ملا  احلياتية  املامرسات  معانيها إىل واقع يف 
رسالة  متثل  السالم(  )عليه  احلسني  ــام  اإلم رايــة  وإن  كبرية 

اإلصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر«.
احلسينية  العتبة  اقسام  رؤســاء  اغلب  أن  اىل  ــارة  االش وجتــدر 
)عليه  احلسني  االمــام  راية  برفع  السنة  هذه  شاركوا  املقدسة 
السالم( السوداء يف حرم اجلامعات واملعاهد العراقية يف االول 

من شهر حمرم احلرام.
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تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: احمد القريشي

العتبة الحسينية تنجز مجمعًا سكنيًا
 متكامالً وبأحدث التصاميم 

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

22



مخصصا  متكامال  سكنيا  مشروعا  بابل(   � )كربالء  لطريق  الرئيس  الشارع  على  الكائن  الفقراء  إسكان  مجمُع  يعدُّ 
للفقراء، وهو من المشاريع الخدمية المهمة التي تسعى االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة إنجازها 
من خالل شركة خيرات السبطين في اقرب فرصة ممكنة لغرض النهوض بواقع حال العوائل المستفيدة منه، 
وهو عبارة عن مدينة سكنية متكاملة الخدمات مع البنى التحتية، وان مساحة البناء الكلية للمشروع هي )154( 
ا مربعا، والنموذج االخر بمساحة )120( مترا  النموذج االول مساحته )150( متر  بنائيين،  دونما تتضمن نموذجين 

مربعا، فضال عن انشاء )اربع مدارس، جامع، روضة لالطفال، سوق واماكن ترفيهية(.

موقع مثالي
الفقراء  اسكان  بمجمع  املقيم  املهندس  السياق حتدث  يف هذا 
حممد حسن عبد قائال: يقع املرشوع يف حمافظة كربالء وحتديدا 
عىل  االبراهيمية(  سيطرة  من  )بالقرب  االبراهيمية  منطقة 
بابل( وهو موقع  ـ  الرابط بني حمافظتي )كربالء  العام  الطريق 
مثايل جدا، وقد شيد عىل ارض مساحتها الكلية )150( دوناًم، 
املرشوع  يتألف   ،)%29( املــرشوع  يف  االنجاز  نسبة  وبلغت 
مها  مساحتني  او  صنفني  اىل  مقسمة  سكني  دار   )509( من 
الواحد  الدار  ويتألف  مربعا(،  مرتا   150 مربعا،  مرتا   120(

من استقبال للضيوف ومطبخ وصحيات وغرفتي نوم وغرفة 

معيشة، مقسمة عىل )٦5( بلوك، حيث يرتاوح عدد الدور يف 
البلوك الواحد من )8 – 20( دارا او اكثر.

الشركة المشرفة والمنفذة
وان الرشكة املنفذة للمرشوع هي رشكة خريات السبطني، بينام 
التابع لالمانة  جهة االرشاف هي قسم املشاريع االسرتاتيجية 

العامة للعتبة احلسينية املقدسة.

محتويات المشروع
وحيتوي املرشوع عىل حمطة معاجلة مع شبكات )مياه الرصف 
الكهرباء(،  شبكات  الــرشب،  مياه  االمطار،  مياه  الصحي، 

المهندس محمد حسن عبد
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حميط  وسياج  وحدائق  وارصفة  طرق  شبكة  انشاء  وكذلك 
باملرشوع وبوابة رئيسة له.

مواد البناء
السكنية يف  الدور  بناء  املستخدمة يف  املواد  فان  وبصورة عامة 
املجمع هي البلوك اخلرساين بعد فحصه عن طريق املختربات، 
والسرياميك  والكايش  والبورك  واجلص  والسمنت  والرمل 

بالنسبة للحاممات واملرافق الصحية واملطابخ.
خطط مستقبلية

املرشوع  عىل  التغيريات  من  الكثري  استحداث  املؤمل  ومن 
مستقبال بعد احلصول عىل املوافقة الرسمية من اجلهات املعنية، 
لتضع االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف تفكريها اجلدي 
الديني  واجلانب  الصحي  واجلانب  التعليمي  اجلانب  اضافة 

والتجاري للمرشوع بشكل عام.

اربع مدارس 
التعليمي والرتبوي تم انشاء اربع مدارس كال  وعىل الصعيد 
النحو  عىل  واالناث(  )الذكور  اجلنسني  ولكال  بطابقني  منها 
وتبلغ  »مدرستان«(،  االبتدائية  املتوسطة،  )االعدادية،  التايل 
عىل  مقسمة  مربع  مرت   )2100( الواحدة  املدرسة  مساحة 
يف  صفوف   )5( دراسيا،  صفا   )1٦( عىل  وحتتوي  الطابقني 
الطابق االول، و)11( صفا يف الطابق الثاين، فضال عن غرف 
االدارة واملطبخ والكافترييا والصحيات وكذلك قاعة متعددة 
تبلغ  استيعابية  بطاقة  مربعا  مرتا   )140( بمساحة  االغراض 
مرتا   )42( تبلغ  الواحد  الصف  مساحة  وان  طالبا،   )120(

مربعا، وان الطاقة االستيعابية للمدرسة الواحدة تبلغ بحدود 
انشاء  يتضمن  التعليمي  اجلانب  فان  )500( طالٍب، وكذلك 

 )2400( مساحتها  تبلغ  باالطفال  خاصة  وحضانة  روضة 
ادارية وتعليمية وغرف خاصة  مرت مربع، وحتتوي عىل غرف 
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بااللعاب وكل ما يتطلبه الطفل يف الروضة املؤمل تصميمها 
وفق احدث التصاميم.

الجانب الصحي
فيام يتمثل اجلانب الصحي بانشاء مركز صحي تابع للمجمع 
السكني بمساحة )1٦25( مرتا مربعا، وحيتوي عىل جمموعة 
والتشخيصية  والعالجية  ـــة  االداري كالغرف  الغرف  من 
وغرفة  انتظار  وصالة  باالجتامعات  خاصة  وغرف  واملخترب 
االشعة وغرفة استالم العينات بالنسبة للفحوصات املختربية 
بتغطية  الصحي  املركز  ويقوم  الصحية،  املجاميع  عن  فضال 

املرشوع من اجلانب الصحي بالكامل.

دور العبادة 
تقارب  بمساحة  للعبادة  مسجد  انشاء  املجمع  يتضمن 
)٦00( مرت مربع، وقد استخدمنا مواد البناء اخلاصة باالبنية 

االسالمية كـ )الطابوق اجلف قيم، والكايش الكربالئي( من 

التفاصيل  من  وغريه  باملحراب  متمثال  الداخل  اما  اخلارج، 
سنستعمل املرمر باأللوان املناسبة له.

منظومة كهرباء حديثة
ارضية  منظومات كهربائية  للكهرباء ستكون هناك  وبالنسبة 
)حتت االرض( خاصة باملرشوع وملحقاته، ومواكبة للتطور 
اعمدة  توجد  وال  املــرشوع،  ملحقات  مجيع  تغطي  العاملي، 
كهرباء ظاهرة للعلن كام يف باقي املجمعات واالحياء السكنية.

ردود افعال ايجابية
وبدورنا كجهة صحفية تنقل احلدث بأمانة تامة، فقد ملسنا من 
من  اجيابية  افعال  ردود  املرشوع  من  بالقرب  تواجدنا  خالل 
املنطقة واملحافظة بشكل عام ألنه مرشوع  خدمي  ابناء  قبل 
االقتصادي  الثقل  وخيفف  الفقراء  من  واسعة  رشحية  خيدم 
الصعوبات  بالرغم من  انجازه يف ارسع وقت  عنهم، ونأمل 

املالية والظروف احلالية.
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لدوره البارز في خدمة القضية الحسينية

العتبة الحسينية المقدسة تكّرم الرادود 
الحاج مرتضى أبي القاسم

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: خضير فضالة

الحسينية  للعتبة  ال��ع��ام��ة  األم��ان��ة  م��ن  وف��د  زار 
سلطان  كاظم  علي  الحاج  يتقدمه  المقدسة 
االخرى  الشخصيات  عن  فضالً  عوز  فاضل  والحاج 
الكربالئية  الشخصيات  أح��د  ال��خ��دم،  ال��س��ادة  من 
االم��ام  خ��دم��ة  ف��ي  حياتها  أف��ن��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ارزة 
الحسين )عليه السالم( وثورته العظيمة التي خرج 
الحاج  الحسين  االم��ام  خ��ادم  وهو  أال  اجلها،  من 
مرتضى أبي القاسم في داره العامرة في كربالء 

المقدسة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات المتكّررة 
التي تقوم بها العتبة المقدسة بشكل أسبوعّي، 
بشكل  ساهمت  التي  الكربالئية  الشخصيات  ألبرز 
الحسينية  ال��ق��ض��ي��ة  خ��دم��ة  ف��ي  ت����زال  وال  ك��ب��ي��ر 
ونشر  التحديات  مواجهة  في  السيما  العظيمة، 

معالم الثورة الحسينية أبان حقبة النظام البائد.
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شخصيات تغلبت على التحديات
الزيارة املباركة متثل جزءًا من الدعم غري املحدود الذي تقدمه 
هلم  منها  كواجب  املعطاءة؛  الشخصيات  هلذه  احلسينية  العتبة 
كام اكد ذلك عضو جملس ادارة العتبة احلسينية املقدسة وعضو 
اللجنة املكلفة بزيارة الشخصيات الكربالئية احلاج عيل كاظم 

سلطان.
من  وإيعاز  »بتوجيه  ــرار(:  )األح لـ  حديث  يف  سلطان  وقال 
عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 
احلسينية  العتبة  من  خاصة  جلنة  شكلنا  الكربالئي،  املهدي 
باع  هلا  التي  احلسينية  الكربالئية  الشخصيات  ملتابعة  املقدسة 
تألفت  حيث  السالم(،  )عليه  احلسني  االمام  خدمة  يف  طويل 
من )احلاج فاضل عوز، احلاج عبد االمري االموري، احلاج عيل 
التي  واملؤثرة  الكبرية  الشخصيات  هذه  لزيارة  سلطان(  كاظم 
عامة  احلسينية  والقضية  املنرب  خدمة  يف  كبرية  ادوارًا  مارست 

والتحديات التي واجهتها يف زمن النظام املباد وما بعده«.
شخصيات مؤثرة

وأوضح سلطان بأن »هذه املبادرة مهمة جدًا للتواصل مع هذه 
أفضاهلا  نسيان  وعدم  ذكرها  الواجب  من  التي  الشخصيات 
اوىل  وجبة  اختيار  تم  لذلك  الكربالئي،  احلسيني  الشارع  عىل 
من الشخصيات من خالل قوائم متعددة كال منها تضم عرَش 
شخصيات، حيث بدأنا بالقائمة االوىل بزيارة احلاج عيل الوكيل 
النقيب واألن زيارة احلاج مرتىض  ومن ثم زيارة السيد كاظم 
القائمة واالنتقال اىل  القاسم، والعمل مستمر إلكامل هذه  أب 

القائمة االخرى من الشخصيات الكربالئية املؤثرة«.
تقديم المساعدة

وان هذه الشخصيات الكبرية يف السن الذين ضحوا من اجل 

القضية احلسينية من الواجب كام يبني سلطان »علينا تكريمهم 
واحرتامهم وتقدير جهودهم الكبرية باسم االمانة العامة للعتبة 
احلسينية املقدسة؛ ألن االمام احلسني )عليه السالم( هو خيمة 
للجميع، حيث متثلت املبادرة النظر بحاجات االخوة االجالء 
السالم( وتلبية  الشهداء )عليه  براية سيد  الفضالء وتكريمهم 
مجيع احتياجاهتم سواء أكانت يف املجال الطبي وغريه«، مشريًا 
بفتح كافة مستشفيات  أوعز  الكربالئي  الشيخ  أن »سامحة  إىل 
العتبة احلسينية املقدسة الستقباهلم ورعايتهم الصحية وتقديم 

العالج املجاين هلم«.
ردود فعل إيجابية

وملثل هذه املبادرات الطيبة )واحلديث ال يزال للحاج عيل كاظم 
سلطان( ردود أفعال اجيابية من قبل هذه الشخصيات اجلليلة 
للعتبة  العامة  االمانة  بزيارة وفد  السعادة  وبانت عىل مالحمهم 
مل  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ان  باعتبار  املقدسة،  احلسينية 

ينسهم كام أفنوا أعامرهم يف خدمته ومل ينسوه يومًا ما«.
زيارة مباركة

كام وأعرب الوفد الزائر عن استعداده التام لتوفري كل ما حيتاجه 
احلاج مرتىض أب القاسم من خالل تسهيل امور زيارة االمام 
لنقله  وتوفري عجلة خاصة  العباس  الفضل  اب  واخيه  احلسني 
العامة  )ذهابًا وايابًا(، وباقي اخلدمات املقدمة من قبل االمانة 

للعتبة احلسينية املقدسة فإهنا ستكون متوفرة.
املباركة  الزيارة  القاسم عن سعادته هبذه  أبو  أعرَب احلاج  فيام 
احلسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  والتقدير  الشكر  بوافر  متقدمًا 
املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  الرشعي  املتويل  وشخص  املقدسة 
الكربالئي التي ان دلت عىل يشء؛ فإهنا تدل عىل دعمها الكبري 
للحركة  داعمة  تزال  وال  كانت  التي  الكربالئية  للشخصيات 

احلسينية وإحياء ذكر أهل البيت )عليه السالم(.
جملة االحرار اال�سبوعية
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صحيفة تركية تنشر

 »Mardin Life الي��ف  »م��اردي��ن  صحيفة  نشرت 
ألحد  أدبيًة  قراءًة  تضّمن  مفّصالً  مقاالً  التركية، 
موقعة  عن  بالدها  في  الصادرة  الكتب  أشهر 
الله،  رسول  سبط  وإستشهاد  الخالدة،  كربالء 
عليهم  الله  “صلوات  علي  بن  الحسين  اإلمام 

أجمعين”.
واملظلوم  »الظامل  كتاب  إن  مقاهلا،  يف  الصحيفة  وقالت 
يلديز«  »بكري  الراحل  الرتكي  والكاتب  للروائي  وكربالء« 
ما  قد رشح  الرتكي«،  األدب  أساتذة  »أحد  بـ  الذي وصفته 
ساّمه الكاتب بـ »األمل املستمر لقرون« جراء حادثة عاشوراء 

األليمة.
ألحد  رسدها  الكتاب،  نصوص  أحد  عن  نقاًل  املقال  وتابع 
إنه »بالرغم من طعن جسد اإلمام  بالقول،  مشاهد املوقعة، 
وثالثني  بأربع  ورضبه  رحمًا،  وثالثني  بثالثة  السالم(  )عليه 
عىل  الوقوف  أجل  من  يكافح  يزل  مل  أنه  إال  سيف،  رضبة 
التي  الرمال  عىل  املاء  مثل  يتدفق  دمه  كان  حني  يف  قدميه، 
الشمس  إستاءت  الوقت،  ذلك  »يف  أنه  مبينًا  عليها«،  سقط 
الطنني  صوت  بعيد  من  ُسِمع  فيام  السحاب،  يف  ودخلت 

األول لعاصفة مستعرة«.

أيضًا  هي  )بكري(  »رواية  أن  اىل  الرتكية  الصحيفة  وأشارت 
للقوة  مثال  اىل  تدرجييًا  يزيد  وإبنه  معاوية  لكيفية حتّول  بيان 
وتنامي  السلطة،  جتاه  واجلشع  والظلم،  وللقمع،  الغاشمة 
الكذب واالستخفاف بالناس اىل ما يشبه بالنظام املؤسيس« 

حسبام وصفه به الكاتب الرتكي الشهري ”عدنان بينيازر“.
وأّكدت الصحيفة يف ختام مقاهلا، إن »هذا الكتاب يعّد دلياًل 
الكتب عن مذبحة كربالء،  قدرًا كبريًا من  يقرأ  مل  فريدًا ملن 
التسلسل  بأبحاث عنها، حيث عرّب )بكري يلدز( عن  أو قام 
الزمني وأسامء األشخاص املشاركني يف األحداث وتفاصيل 
املأساة بلغة واضحة وطليقة بإعتبارها من أقوى معاقل أدبنا 
اإلسالمي  للعامل  النازف  )اجلرح  أيضًا  وبوصفها  الواقعي، 

منذ قرون«.

قراءة أدبية ألحد أشهر
 الكتب عن موقعة كربالء
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تركيا تشهد
 عروضا مسرحية 
عن واقعة كربالء

شهدت اسطنبول التركية اقامة عروٍض للمسرح الحسيني 
ميدان  واكتظ  عاشوراء..  يوم  المعزين  آالف  عليها  تجمهر 
رسول  حفيد  ومحبى  بالمعزين  المدينة  وسط  »هالكالي« 
السالم(  )عليه  الحسين  االم��ام  وآل��ه(  عليه  الله  )صلى  الله 
مختلف  من  المعزون  وق��ِدم  عاشوراء،  يوم  مراسم  إلحياء 
للمشاركة  واطفاال  ونساًء  وشباباً  شيباُ  اسطنبول،  مناطق 
في إحياء الذكرى وتجديد العهد بالسير على خطى اإلمام 

الحسين )عليه السالم(.

املشاركون جاؤوا ىف مواكب راجلة  حيملون الرايات السوداء 
والصور والالفتات التي متجد واقعة كربالء مرددين لبيك يا 

حسني. 
هذا  توثيق  يف  دور  الرتكي  لإلعالم  كان  متصل  صعيد  و عىل 
كبرية  بحشود  االتراك  آالف  فيه  شارك  الذي  الكبري  احلدث 
عىل  وحــداد  حزن  مشهد  خالهلا  رسموا  عزاء  مسرية  ضمن 
الثورة  سيد الشهداء )عليه السالم(، وجتىل يف املشهد عنفوان 

احلسينية التي انترص فيها الدم عىل السيف.
املراسم نظمها الوقف اجلعفري يف اسطنبول، وختلل االحتفال 
عروض مرسحية صورت واقعة كربالء والظلم الذى تعرض 
له اإلمام احلسني )عليه السالم( واهل بيت رسول اهلل )صىل 

اهلل عليه وآله(.
النبوءات  روايات  بعض  اتراك  ُكتاب  اثار  متصل  صعيد  عىل 
مصدرا  فجعلوها  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مرصع  عن 
الروائي  الرسد  أنواع  من  وشكال  عاشوراء  يوم  ملرسحياهتم 
إثبات  عىل  الدين  ورجــال  املؤرخون  قدمه  الــذي  امللحمي 
»النبوءات املقدسة« املرتبطة بمعركة كربالء. نلقي الضوء عىل 
بعضها، لنرى كيف تواتر احلديث عن تلك املعركة الدامية يف 

كالم النبي االكرم )صىل اهلل عليه وآله( والصحابة والتابعني، 
ولنعرف أيضا الكيفية التي ظهرت فيها معركة كربالء يف بعض 

التأويالت املرتبطة بنصوص الكتاب املقدس.
حيث نقلت املصادر التارخيية اإلسالمية العديد من الروايات 
فيها  تظهر  والتي  ــه(،  وآل عليه  اهلل  )صىل  النبي  إىل  املنسوبة 
النبوءة بمقتل حفيده احلسني )عليه السالم( يف أرض العراق، 
ومن أشهر تلك الروايات ما ذكره )أمحد بن حنبل( يف مسنده 
عن عيل بن أب طالب )عليه السالم(، الذي جاء فيه أن اخلليفة 
أهل  لقتال  37هـ  سنة  صفني  ملوقعة  وتوجه  جيشه  قاد  الرابع 
اهلل!  عبد  أبا  »اصرب  نادى:  نينوى  ألرض  وصل  فلاّم  الشام.. 
اصرب أبا عبد اهلل بشط الفرات«، وملّا استفهم منه أحد أصحابه 
عاّم قاله، رد )عليه السالم(: »دخلُت عىل النبي )صىل اهلل عليه 
وآله( ذات يوم وإذا عيناه تذرفان. فقلُت: »يا نبي اهلل أ أغضبك 
عندي  من  قام  »بل  قال:  تفيضان؟«،  عينيك  شأن  ما  أحد؟ 
فقال:  قال،  الفرات«،  بشط  ُيقتل  أن احلسني  جربيل فحدثني 
يده  »فمد  قال:  نعم!،  قلُت:  تربته؟  من  أشمك  أن  لك  »هل 
فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا«.
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اس��تبداُل الفرش��اة بالعدس��ة

لوح��ة ح��رق الخي��ام للمص��ّور 
»رحي��م الس��يالوي« انموذج��اً 

بقل��م: د. خليل الطيار

»سموُّ القتيل واستصغاُر القاتل«
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لوح��ة ح��رق الخي��ام للمص��ّور 
»رحي��م الس��يالوي« انموذج��اً 

كبيرة  أع��داد  أث��ره  وتقتفى  العاشورائي،  المشهد  مع  »الفوتوغرافي«  المجس  سنويا  يتفاعل 

وأحداثه  لوقائعه  نادرة  مرئيات  القتناص  زواي��اه  كل  في  بجدية  يتحركون  المصورين.  عدسات  من 

الطقوسية. تشكل مخرجاتها »بانوراما« بصرية، تعكس حجم الحس العاطفي والوجداني وتقبض 

والمعزين،  والنادبين،  المشاركين،  وأفعال  وجوه  من  المستفرغة  واألحزان،  الفواجع  قيمة  على 

مرئياتها  حدود  يستكمل  أن  »الفوتوغرافيا«  لمنجز  يتاح  وال  كربالء.  مأساة  بأحداث  والمفجوعين 

نهائيا، طالما بقيت تفاعالتها تتجدد سنويا في نفوس األنصار من محبي آل بيت المصطفى )صلى 

الله عليه وآله( وجميع األحرار في العالم، لتبقى حية في الذاكرة اإلنسانية ما بقيت الدنيا.

يَّة، بدأنا نسجل  ومع مالحقتنا احلريصة هلذه املجهودات َاْلَبرَصِ
املتابعة  ملهمة  تدرجيية  بمغادرة  متثلت  مجايل  تطور  عالمة  هلا 
والتوثيق امليلودرامي ليوميات املشهد »احلسيني«، الذي يكتفي 
بتوظيف  عنه  واالستعاضة  واجلزع،  العاطفة  مشاهد  بتسجيل 
فيها عىل  ُيْقَبض  بتقديم أعامل متفردة،  املرئي« لتسهم  »الفاعل 
يَّة، تعكس حجم القيم واملآثر العظيمة ملخرجات  رسديات َبرَصِ
مأساة واقعة الطف يف كربالء. وتتمكن جهود ثلة من املصورين 
املثال ال احلرص  إنتاجها سنويا منهم عىل سبيل  املجتهدين عىل 
كاظم  املياحي/  فاضل  اخلزاعي/  ذياب  العيايش/  )حكمت 
أمحد  مراد/  حسني  األسدي/  عالء  البيضاين/  سجاد  يارس/ 
الرششاحي(،  حسنني  العمري/  ضياء  غانم/  عقيل  رمحن/ 
العتبات،  مواقع  العاملني يف  املصّورين  والعرشات غريهم من 
ملشاهد  فاعلة  يَّة  َبرَصِ »إنسكلوبيديا«  بمجملها  أعامهلم  تشكل 
يَّة استثنائية يف مجالياهتا،  أيام عاشوراء، وتربز من بينها مجل َبرَصِ
ُتقدم بمجهود احرتايف، وبرؤى فنية معمقة. توقفنا من بينها عند 
ترك  الذي  السيالوي«،  »رحيم  للمصور  فوتوغرافية  »لوحة« 
»الطفية«  الصورة  مشهد  عىل  تربعت  أعامل  جمموعة  منجزة  يف 

بامتياز.
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تفعيل النهايات بتجاوز المقدمات
السيالوي«  »رحيم  أعامل  يف  تربز  ملنجزه،  املستمر  تعّقبنا  خالل  من 
يف  وتتمثل  مجالياهتا،  يف  بــارزة  عالمة  شكلت  لطاملا  أساسية  ثيمة 
قدرته عىل »االختزال والتجسيد« تركنا هلا حتليال مفصال يف دراساتنا 
العامة  املامرسات  تفاصيل  تالحق  أن  لعدسته  يريد  ال  فهو  السابقة، 
يف كامل املشهد العاشورائي، بل يبحث عن آثار غري ُمبرصة سابقا. 
عرب  املشاهد،  املتعدد  الدرامية  األفعال  مساحة  اختزال  من  ليتمّكن 
يَّة حيتوي فيها األثر الكبري للمأساة. كام فعلها هذا العام يف  مجل َبرَصِ

مشهد حرق اخليام!
الرسدية  باملقدمات  اكرتاثه  عدم  املرة  هذه  واضحًا  بدا  »السيالوي« 
املجس  وأختمت  املناخات،  ومتعددة  واسعة  وهي  املأساة  لدراما 
البرصي، جراء مالحقتها برصيا من قبل العديد من املصورين، ليعاد 
نافعا،  ا  يًّ َبرَصِ فعال  يضيف  رصدها  يعد  ومل  مشاهدها.  نفس  تكرار 
فراح يركز اهتاممه عىل مآثر أفعال هنايات الواقعة. فقرر اختيار مشهد 

حرق اخليام مكانا لتقيص مجلته املتفردة.

دراما حرق الخيام
حمرم.  من  العارش  اليوم  يف  سنويا  يقام  مؤثر  درامي  مشهد 
يصور اجتياح زبانية جيش الطاغية »يزيد« معسكر آل بيت 
احلسني  اإلمام  اصطحب  حيث  السالم(،  )عليهم  النبوة 
)عليه السالم( عياله معه، ليهجم العتاة بعد استشهاده عىل 
معسكرهم يف مشهد إجرامي، ُعد بوصف الرواة واملحققني 
إحدى أقذر صفحات اخلسة والعار بجبني التاريخ اإلنساين. 
الغادر.  وحقدهم  الطغاة  أولئك  وادعــاء  زيف  وكشف 
وتدوس  الرقاب،  حتز  وهي  سيوفهم  بجرائم  يكتفوا  مل  إذ 
أوصاهلا،  وتقطع  األجساد  »األعوجية«  خيوهلم  بسنابك 
اهلل  )صىل  الرسول  بيت  آل  من  أبية  طاهرة  نفوس  وتزهق 
باحلقد  أمعنوا  بل  أصحاهبم،  من  اخلرية  والثلة  وآله(  عليه 
خيام  عىل  باهلجوم  املأساوي  فعلهم  ليختموا  والضغينة 
معسكر عيال احلسني )عليه السالم( وإرضام النريان فيها. 
مؤرخني بذلك ألول حمرقة يف التاريخ اإلسالمي، تسببت 
باستشهاد ابن بنت نبي األمة وآله وأصحابه، وحرق خيام 

عياله وأطفاله وسبي حرائره!
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راهن  التي  احلتمية  النتيجة  يمثل  اإلجرامي  الفعل  هذا 
األصيل.  املحمدي  اإلسالم  صفحة  ملحو  الطغاة  عليها 
حتى ال تبقى له باقية ويسود حكم الطغاة والفسقة، الذين 
وشاء  الرسول.  آل  حّق  واغتصبوا  والسنة  القرآن  حرفوا 
التاريخ وهم  بليغا يف سفر  اهلل أن يرتك يف مأساهتم درسا 
يقتلون رجال ليس عىل وجه البسيطة ابن بنت نبي غريه، 
الذي نادى بقومه )أين مل أخرج أرشًا، وال بطرًا وال مفسدًا، 
جدي،  أمة  يف  اإلصالح  لطلب  خرجت  وإنام  ظاملًا،  وال 
أريد أن آمر باملعروف وأهني عن املنكر فمن قبلني بقبول 
احلق فاهلل أوىل باحلق، ومن رد عيلِّ هذا أصرب حتى يقيض 

اهلل بيني وبني القوم باحلق، وهو خري احلاكمني(.
من الصورة الى اللوحة

الفعل  هــذا  مع  يتعامل  أن  يشأ  مل  السيالوي«  »رحيم 
املأساوي، بلغة التوثيق لوقائع املشهد التمثييل ويدع عدسته 
والدخان  احلرائق  ختلفها  التي  املناخات  خلف  ترتاكض 
أن  قرر  بل  املتلقي.  يف  العاطفي  التأثري  ليحقق  املتصاعد، 
يقرر  مرئية  مجلة  يقبض من خالله عىل  فاعال  كادرا  خيتار 

حتمية.  كنتيجة  كربالء  ملأساة  الرصاع  جدلية  حسم  فيها 
املتمثل  البشع  اجلرمي  فعلها  حصيلة  عن  باختزال  وتعرب 
بحرق اخليام عىل أصحاهبا. فانتظر ظهور أحد »العلوج« 
يروغ هاربا بفرسه اهلائج بعد أن أرضم النار بخيمة عيال 

احلسني )عليه السالم( لتتوهج بمشهد ملحمي مؤثر!
حسم  تقرر  كامريته  ليرتك  عفوية  بصورة  يتحرك  مل  لكنه 
يَّة، بل عمل عىل ترتيب تكوينها لتضم  تشكل مجلته َاْلَبرَصِ
جمموعة من العنارص تعينه عىل بناء مناخها بطريقة الرسم 
فاعلية  من  يَّة  َاْلَبرَصِ بجملته  ليتحول  التصوير.  بطريقة  ال 
حسمها »املرئي« إىل مرحلة التأمل التشكييل لبنائها كلوحة 
قيمة  خيرس  أن  دون  من  الفوتوغرافيا،  بروح  رسمها  أراد 
القبض عىل حلظتها احلاسمة. وأحسبه قد نجح بقوة عىل 
يف  طويلة  وجتربة  ثقافة  عىل  معتمدا  الغرض  هذا  حتقيق 

مضامر بناء مقومات اللوحة التشكيلية.
االستعاضة عن الفرشاة بالعدسة

تضيف ثقافة »رحيم السيالوي« التشكيلية، بوصفه رساما 
الفوتوغرافية.  جتربته  إثراء  يف  القوي  تأثريها  وخطاطا، 
اللوحة  مناخات  استثامر  بإمكانية  أقــرانــه  عن  ميزته 
وقدرة  سطوحها،  بمقومات  التحكم  وقابلية  التشكيلية 
توظيف فسلجة األلوان كعنارص أساسية يف بناء وحداهتا 
حد  إىل  متأثرة  الفوتوغرافية  جتربته  بدأت  وطاملا  اجلاملية. 
كبري بمناخات اللوحات التشكيلية العاملية، ما تنفك ترمي 
بظالهلا عىل لوحاته الفوتوغرافية. كام اتسمت به تفاصيل 
لوحات  مناخات  من  تقرتب  وهــي  أعامله  من  العديد 
باملشاهد  واضــح  وتأثر  »الباروكية«  املــدرســة  رسامي 
امللحمية ألعامل الرسام »بول روبنز« كام يف لوحته »صيد 
تأثرا  له  الربيئني« . وسجلنا  النهر« ولوحة »مذبحة  فرس 
لوحة  خاصة  »ديالكرو«  اإليطايل  الرسام  أعامل  بروحية 
البحر«  قنديل  »طــوافــة  ــوح  ول الشعب«  تقود  »احلــريــة 
ولوحات الرسامني الذين عرفوا باملصورين »الفلمنكيني« 
له  وجدنا  كام  االنطباعية.  »تيتيان«  الرسام  أعامل  يف  كام 
الرسام  لوحات  وتكوينات  مناخات  من  إجيابية  استفادة 

اإليراين »حسني األميني«.
أن  الــســيــالوي«  »رحــيــم  ساعد  التشكييل  التأثر  ــذا  ه
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لَِيْسَتْبِدهُلاَم  القامش  سطوح  ويرتك  الفرشاة  عن  يستعيض 
بالعدسة ومادية الصورة لريسم لوحته التشكيلية بأدوات 
تشكيل  يف  واضحا  ذلك  مؤرش  ظهر  كام  »الفوتوغرافيا«. 
فيها  قدم  التي  اخليام«،  »حرق  األخــرية  الَبرًصية  لوحته 
البرصي،  اخلطف  تــوازنــات  عىل  فيه  حافظ  فنيا  جهدا 
والتأمل التشكييل لريتب من خالهلام حدود عنارص لوحته 

يف معيارين أساسيني كشفتهام أحدوثتهام.
فهو من جهة رفض أن يمنح نتيجة حتمية ودائمة ألصحاب 
هذا النرص املتحقق بفعلة نكراء. فعمل عىل تقسيم مشهده 
يدفعنا  أن  األول  يف  متكن   ، ــنيَ يِّ ِ َبــرصْ بمؤثرين  امللحمي 
وهي  السالم(  )عليها  »زينب«  السيدة  موقف  الستذكار 
سعَيك،  واْســعَ  كيَدك،  »َفَكّد  اللعني  يزيد  بوجه  ترصخ 
خيمته  ترك  إذ  ِذْكَرنا«،  متحو  ال  فواهلل  جهدك،  َوَناِصب 

وحتتفظ  مشهده،  مساحة  تتسيد  املهيب  بحجمها  تظهر 
هبالة  بياضها  متازج  من  اكتسبته  الذي  الذهبي  ألقها  بزهو 
السمو  إشارات  تعلن  بقائها  عىل  داللة  هبا.  املحيطة  النار 
والعظمة والسالم ومعربة عن طهارة ساكنيها، رغم هول 

املصيبة التي حلقت هبم!
عالمة  باملقابل  »السيالوي«  تــرك  الثاين  مؤثره  يف  أمــا 
عليه،  التعرف  يتم  بالكاد  صغري  بحجم  تظهر  »الفارس« 
من  الرغم  فعىل  امللحمي.  مشهده  عنارص  تشابك  وسط 
تصاغروا  أصحاهبا  أن  إال  املقرتفة  اجلريمة  حجم  جسامة 
ي  َبرَصِ بمؤثر  التدليل  هذا  ليعزز  وذهب  فعلتهم!  بخسة 
تقرره  ال  املعارك  يف  االنتصار  أن  عىل  فيه،  برهن  آخــر 
موازين القوة والكثرة، بل املسك بخواتيم املعايري املتحققة 
من نتائجها. كام حتقق يف معادلة ثورة اإلمام احلسني )عليه 

 »االختزال والتجسيد«   ثيمة أساسية تبرز في أعمال »رحيم السيالوي« 

فقد شكلت عالمة بارزة في جمالياتها، فهو ال يريد لعدسته أن تالحق 

تفاصيل الممارسات العامة في كامل المشهد العاشورائي، بل يبحث 

عن آثار غير ُمبصرة سابقا.. 
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السالم( فقد خرسها بالسيوف وانترص فيها بقيمة ما تركه 
من أثر فاعل يف مساحة الوعي اإلنساين.

مقاربة تشكيلية للجريمة وإدانتها  
»السيالوي« مل يكتف بتسجيل التشكالت اجلاملية هلذين 
أن  دون  الدرامي  مشهده  مساحة  يف  يِّنَي  َاْلَبرْصِ املثريين 
خطاب  عن  املعرب  »املــرئــي«  ملوقفه  عالمة  فيهام  يــرتك 
استثمر  تشكيلية،  مقاربة  أحــداث  عىل  فعمل  اللوحة. 
حزنت  التي  بمشهده  املحيط  األسود  اللون  داللة  فيها 
فيهام األرض والسامء لعظمة املصيبة. وبني اللون األمحر 
الذي اصطبغت به أرض الواقعة داللة عىل حجم الدماء 
التي نزفت فيها. ومل يشأ أن يرتك مشهده ساكنا عىل كفتي 
برصي  مؤرش  فيهام  ُيثَبَت  أن  فأراد  اللونية،  املعادلة  هذه 
ملوقف الرفض واإلدانة، حققه بالتأكيد عىل إظهار تعابري 
الغضب املسجلة يف وجوه املحتجني والرتكيز عىل أيادهيم 

امللوحة ملواجهة هذا اجلرم.
ليكرس بذلك حاجز السواد الذي أحاط مشهده املأساوي، 
داللة عن امتداد ومواصلة حمبي آل بيت املصطفى )صىل 
انتامئهم  عن  املعربة  مواقفهم  استمرار  يف  وآله(  عليه  اهلل 
الدفاع  يف  مشعال  حيملوهنا  اإلصالحية،  أمامهم  لثورة 
عن القيم اخلالدة التي رسختها ثورته وهنضته، باعتبارها 

تصحيحا ومنهجا للتحرر من الظلم والطغيان.

وحتى يعرب عن ضحالة مواقف الطغاة عمد عىل تسوية 
يَّة إلدانة جرائمهم اظهرها يف غربة هياج وجه  خلطة َبرَصِ
احلصان وفارسه املرعوب الذي اصطبغ لون زيه األمحر 
غاضبة،  مجاهريية  بإدانة  فعله  وحييط  النار،  محرة  بداللة 

وهي مقاربة مجالية ذكية يف لوحة »رحيم السيالوي«.
راية الموقف

شخصية  سمو  جدلية  ملؤرشات  احلتمية  النتيجة  وليختم 
إبراز راية خراء،  القاتل حافظ عىل  القتيل واستصغار 
ترك عالمتها يف أعىل قمة مشهده وهي ترفرف خفاقة ال 
أن  عىل  للتعبري  وجدانيا  معادال  ليعطي  االنكسار!  تقبل 
هذه املأساة، وان حسمت وقائعها لصالح معسكر الكفر 
مرفوعة  راياهتا  بقيت  الطاهرة  النحور  أن  إال  والرذيلة، 
العصور  تؤسس لذاكرة، ستبقى خالدة تؤرخ عىل مدى 
عىل  مقاديرمها  اختلفت  وان  السيف  عىل  الدم  انتصار 

األرض.
جييد  مصور  بعدسة  الفرشاة  استبدلت  تشكيلية  لوحة 
مهاراته  ترتكنا  عالية.  باحرتافية  املرئي  الفعل  صناعة 
مأساة  عن  يكتبها  التي  يَّة  َاْلَبرَصِ أفعاله  نرتقب  سنويا 
انتامئه  من  أكثر  فكرهتا،  لوعي  املنتمي  بحسه  كربالء، 

لفعلها العاطفي.
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يسطر املؤلف الكاظمي بتاريخ 15 شعبان 1437 مقدمة كتابه 
تراتيل سجادية )مناظرات مقاالت حيلوالت( قائال فيها: »جتف 
ولكل  السالم(..  )عليهم  البيت  اهل  تراث  ينتهي  وال  االقالم 
ومواجهة  االســالم  دعائم  تثبيت  يف  اخلاصة  طريقته  معصوم 
االفكار املتطفلة واملتطرفة بغية كشف تشوهيات الذين حياولون 
البيت  اهل  تــراث  خيص  ما  السيام  االسالمي  بالتاريخ  دسها 
نرش  يف  السالم(  )عليه  اساليبه  بني  ومن  السالم(..،  )عليهم 
وألهنا  السجادية،  الصحيفة  كانت  اإلمامية  االسالمية  الثقافة 
جاءت بمضامني ومعلومات تستحق الوقفة واالشادة والدراسة 
فالبد لنا من قراءة ما بني السطور هلذه الصحيفة ملا تضمنته من 
نسلط  اخر  جانب  ومن  وفقهية..  وتارخيية  عقائدية  معلومات 
الضوء عىل بعض حمطات حياته والتعقيب عليها بام يتفق واملنطق 

والعقل وكيفية ربطها بمنظومة االفكار املعارصة«.
ومما ينقله يف تراتيله عنوان: )تأثري الصحيفة السجادية يف الثقافة 
املرصية العرصية( ذاكرا حتته  أن السيد حمّمد مهدي السّيد حسن 
عىل  ادريس  ابن  لـ«حاشية  املحقق  كتابه  يف  اخلرسان  املوسوي 
الصحيفة السجادية ابن ادريس احليل ) ص5٦ – 8٦(، من خري 
ما قرأت حول أدعية الصحيفة السجادية ما كتبه بعض األعالم 
املرصيني، وهم من محلة الشهادات العليا، وكّلهم من أهل السّنة، 
فقد أخذوا إعجابًا بام حوته تلك اإلضاممة العبقة بطيب نرشها 
فعكفوا  واإلصالح،  الصالح  وسائل  خري  من  ورأوها  الفّواح، 
ينفع  ما  منها  يستأنفون عبريها، فمنهم من كتب عنها مستوحيًا 

الناس، كام صنع الشيخ طنطاوي جوهري، ومنهم من استوحى 
حمّمد  أمحد  اأُلستاذ  فعل  كام  منها،  السالم(  )عليه  اإلمام  فلسفة 
مجعة األبيوقي، ومنهم من سّجل خواطره عنها كام فعل اأُلستاذ 

حمّمد كامل حسني«.
وينقل الكاظمي تصور البعض أن الصحيفة السجادية ال تعدو 
كوهنا جمرد كتاب لألدعية حتت عنوان )اإلمام السجاد والتصور 
اإلسالمي( ويرد عىل هذا التصور بقوله: »أن القراءة املتأنية هلذا 
السفر اجلليل تقودنا الستنتاج مغاير وهو أن الصحيفة السجادية 
كل  عىل  يتعني  الذي  املتكامل  اإلسالمي  التصور  دستور  هي 
مسلم أن يستعني به ليتسنى له فهم القرآن واستيعابه واالهتداء 
به بدال من السري العشوائي عىل غري بصرية )بغري علم وال هدى 

وال كتاب منري(«.
زين  اإلمام  )احتجاج  حيلوالته  يف  الكاظمي  عليه  يعرج  ومما 
يف  )بالغته  عنوان  حتت  يزيد(  عىل  السالم(  )عليه  العابدين 
احتجاجاته( ويتناول هذه احليلولة بثالث نقاط ليصل اىل فائدة 
يف ادب احلوار قال فيها »الحَظ ان االمام السجاد )عليه السالم( 
انصَت اىل شتائم الرجل ومل يقاطعه ومل ينفعل حتى اكمل ما أراد 
قد  »اين  بالقول:  اليه  اشار  بالكالم  اإلمام  بدأ  وعندما  يقوله  ان 
انصت لك حتى انتهيت من منطقك«، اشارة له بان ينصت اىل 
الوقت يعلمنا نحن ادب احلوار..  االمام وال يقاطعه ويف نفس 
وخيتتم الكاظمي كتابه مع حكم ومواعظ قصار لإلمام السجاد 

)عليه السالم(.

االولى،  طبعته  في  نسخة   1000 منه  طبع  صفحة،   )181( في  الكتاب  يقع 
سجادية  تراتيل  مهرجان  ادارة   - المقدسة   الحسينية  العتبة  نشرته 

العالمي الثالث بتاريخ 2016 – 1438 ه�، للمؤلف سامي جواد الكاظمي..

ت�����رات�����ي�����ل س����ج����ادي����ة 

االحرار: حسين النعمة

مناظرات مقاالت حيلوالت

الكتاب.. هوية 
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ضمن اصدارات مركز احياء الرتاث الثقايف والديني التابع للعتبة 
احلسينية املقدسة اصدار السيدة سكينة )عليها السالم( للسيد عبد 
الرزاق املوسوي املقرم )رمحه اهلل( بعدد صفحات: 1٦0 صفحة، 

ضمن موسوعة آثار السيد املقرم املطبوعة..
والسيدة سكينة )عليها السالم( حضنتها احلجور الزاكية وتلقت 
واآلداب  الراقية  التعاليم  السالم(  )عليه  الشهداء  سيد  أبيها  من 
املجاهدة والرياضة  القيم االسالمية وجارت يف  اآلهلية ودرست 
جدهتا الصديقة وعمتها العقيلة )عليها السالم( حتى حازت ارقى 
اإلمام  منحها  هنا  العاملني ومن  يرضاها رب  التي  العبادة  مراتب 
احلجة الواقف عىل نفسيات البرش ومقادير اعامهلم ارقى صفة تليق 

بامرأة كاملة تفانت يف طاعة اهلل تعاىل وهي )خرية النساء(.
من  مجلة  يف  شهادته  حمل  اىل  الضيم(  )اب  صحبها  وذاك  هذا  من 
الثنايا  تلك  بني  فشاهدت  لدينه  دعاة  سبحانه  الباري  انتخبهم 
النفوس وختاذل القوم عن نرص  والعقبات اآليات املنذرة بتدابري 
اهلدى واجتامعهم عىل ازهاق نفس رحيانة الرسول )صىل اهلل عليه 
وآله( واراقة )دمه الطاهر( واهنم قادمون عىل عصبه ال ترقب فيهم 

إال وال ذمة فلم تعبء بتلكم األهوال التي يشيب هلا ..

السيدة سكينة 
السالم(  ديمومة سجادية)عليها 

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

39

صدر حديثًا

صدر حديًثا عن شعبة النرش يف إعالم العتبة احلسينية املقدسة 
إصدار )ديمومة سجادية – اجلزء الثاين( للكاتب واالعالمي 
يف  سجادية  تراتيل  مهرجان  إصدارات  ضمن  النعمة  حسني 
الثانية  املهرجان  دوريت  عن  صدر  ما  فيه  وثق  الثامنة،  دورته 
قراءة  اىل  اضافة  املهرجان  وكواليس  فعاليات  مجيع  والثالثة 

صحفية إلصدارات املهرجان يف ذات الدورات.
نتاجات مهرجان  يوثق  أول إصدار  و“ديمومة سجادية“ هو 
اصداراته،  وقراءة  وفعالياته  العاملي  سجادية(  )تراتيل  بثقل 

وخيرج جامعا هلذه القيمة املعرفية عىل االقل يف العراق.
ديمومة اصدار أكد أن اجلهود الرامية للحفاظ عىل هذا األثر 
من  احلقوق(  )رسالة  و  السجادية(  )الصحيفة  اخلالد  اإلهلي 
اتصال  من  فيه  بام  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  قبل 
السابقة  العصور  يف  ــذاذ  األف العلامء  بذله  ما  مع  وانسجام 
فهي  الالحقة،  لألجيال  وإيصاهلا  وتدوينها  عليها  للحفاظ 
تدوين  يف  واألدباء  للعلامء  احلثيثة  اجلهود  لنفس  مكملة  فعاًل 
عىل  والوقوف  عليها  والتعليق  ورشحها  الربانية  الصحيفة 
مضامينها ودراستها، فضاًل عن مساعي هذا املَهرجان امُلبارك 
لزيادة رصيد املكتبة )السجادية( بالكتب املعرفية اجلديدة التي 

ختدم الساحة البحثية..



قيامُة عاشوراء

باملجِد بالرفِض املدّوي 
بالفدا 

باحلـــــــــــزِن بالعرباِت 
باجلمِر اهلطوِل 

بالنْحِر يبزُغ كّل فجٍر 
ثورًة محراَء 

بالشمِس امُلطّلِة من قتيِل!
بالوقفِة الشاّمِء 

توقُد فــــــــي املدى
قمرًا ييضُء 

معامل الطــــــبع األثيِل
أوحى هديُر الغارضيِة 

مصحفًا 
جيٌل يرّتُل قدَس ما 

حيوي  جليِل
باملشهد امُلحكيِّ عنُه 

مالمحًا 
يرتجُّ منها الكوُن 

من فــــــــــرط الذهوِل
إْن الَح ملَء االفِق 

صّف جحافٍل
بحٌر تالطَم 

من قنا وظبا نصوِل
وعىل قبالتِه وريُث نبّوٍة 

طوٌد 
خيوُض احلرَب بالنفِر القليِل

كانوا، وكان املوُت 

شعر: الشيخ صالح الخاقاني

رهَن نزوهلم،
الفازعــــــــــني بلهفٍة 

لذرى النزوِل
الصارفنَي 

عن احلياِة بصائرًا
املغَرقني من العىل 

بدنا سيوِل!
اخلالدين بكلِّ قلٍب 

نابـــــٍض 
عشقًا لكلٍّ مقّدٍس 

ساٍم نبيِل
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به  أرمم  النور،  هذا  كل  يل  يوم،  كلِّ  صباِح  يف  سيدي، 
أبيع  بالسوء، وأحلم أن أكون يف وطٍن،  النفس األّمارة 
به السعادة ترعات، ألجد جنتك اذا ضاعت إنسانية 
احلياة؛ كفقري ينتظر يوم القيامة.. يفكر يف اجلنة ويرسم 
الوطن.  جنة  مشهد  غياب  تكرار  أجل  ومن  النار!. 
سيكون رضحيك وطني، جنتي.. وأبدل اسمي باحلسيني 
كي تعرفني مدينتك، ومن ال يفكر بوطن احلسني، يسمع 
عىل  أحصل  كي  طريقك  يف  أرنو  سأظل  فيه..  أفكر  ما 
لقب اسمك.. كيف يسمى اإلنسان حسينيًا وال تعرفه 

كربالء..؟!.      
سيدي، أنا أصدق قلبي وأندم. حائٌر إىل أين أميض. ال 
أرى شمسا يف وطني وال شجرة مثمرة، وكل من حويل 
قادين إىل مشهٍد غامض، يقتل يّف حب اإلنسان، يزّجني 
أراها،  ال  جهة  عىل  فاسقط  جناحي،  يقّص  الفراغ،  يف 
احلقيقة،  طرف  أختّطى  الصمت،  من  حلظات  يف  فأكون 
جيثم فيها القلق، واألرق.. بعدها لن أعرف سوى صوت 

الفقراء، هناك رصخات  ملآتم  تراتيل  هنا  يف كل مكان: 
شباب غلبهم اهلوى واليأس غاب عنهم الوطن. مل يعد 
القوية يف األرض  يبرصونه، يريدون أن يغرسوا أكفهم 
كي تثور بركانًا يف رؤوسهم.. والقمم قادة من كارتون، 
بني  وحزن  الدفني،  اجلرح  ذكريات  الصاحلني  يف  تعيد 

احلاء والكاف، واخللود واهليبة مع الطاء..
سيدي، امنحني نورك ليكون وطني، وارفع عني عقيل 
املشوش، ألعيش بأمان حتت رمحتك. مل تعد يل رغبة يف 
أليف  ومكان  جدثك،  بقرب  الرقود  سوى  يشء،  أي 

بوحدانيته أكتشف نفيس كأين ال أحد.
 أبكي بام أفكر: هبيبة رجل حر، يعشق نورك كأنه وطن. 
فأنا  كريم..  بدرجة  وحسينٍي  فقري،  بدرجة  وحنون 
بدونك أقل من عاشق، وأصغر من مواٍل.. وفيك هتتّز 
روحي، وُتعشب دقات القلب يف تراب جسدي أزاهري 
من الكلامت تأيت إليك بعشق وطن وأغىل.. فأنت اآلن 

وطٌن أعشقه. فام أهباك من وطن يا سيدي.   

حيدر عاشور

امنحني نوَرك ليكوَن وطني
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الى روِح الشهيد البطل 
)جبار حسين مجيسر العيلي(

أسد الكوت.. الذي مزق )داعش( 

عاشور ح��ي��در 

صوُرك تتناثُر بين أيدي المشيعين من أهالي الكوت تلك التي كنت تصّر على  ارسالها الى أطفالك 
الثالث-.  العاجز ليفتخروا بأنك أحد أبطال الحشد الشعبي- لواء 21 الفوج  وزوجتك وأمك وأبيك 
أّطروها بالزهور وملئت بها شوارع محافظة ميسان ليمر من بينها نعشك المهيب كما يليق 
والوطن.  العقيدة  أجل  من  بالثغور  مرابطاً  والنهار  الليل  يواصل  ؟  بطالً  لست  أو  وبطل..  بشجاع 
هذه اصالتك الجنوبية وجذورها الطيبة التي ال يمكن نكرانها. رغم حاجتك وعوزك وفقرك كنت 
تعانق الموت باختيارك، وأنت ترّدد بصوت عاٍل:  إن طريق المرجعية الدينية العليا ملغوم باألعداء 

الخطرين.. وما علينا ان ُنجاهد كل يوم لنحقق نصرها المنتظر حتى ظهور المنتظر..
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ولن نتوقف عن اجلهاد ولن نتخىل عن احلشد الشعبي املقدس.. 
رجااًل  صنعت  التي  الدينية  املرجعية  عن  التخيّل  يعني  ذلك  إن 
والسياسية  االجتامعية  الظروف  قساوة  رغم  ينهاروا  مل  أوفياء 

واالقتصادية.
الطاهرين، كم  األئمة  نعشك يطوف أرضحة  الشهيد،  صديقي 
متنيت هذه اللحظة؟. وكم ختيلت إن جسدك سيصل إىل شباك 
يرتجرج  كان  فالتابوت  الشهيد؟..  احلسني  اهلل  عبد  أب  موالك 
بثقلك عىل أكّف املشيعني كأن جسدك يتحرك، عند بقعة النور 

اإلهلي حتت قبته املباركة.
معه،  صالتك  تصيّل  أن  وأطلب  صائم  أنك  صديقي  يا  له  قل   
أصحاب  مع  وأصيّل  سأفطر  تقول:  كنت  األخرية  فلحظاتك 
ومرض  وعوزك  جوعك  اشُك  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام 
كي  اجلمر  من  أحر  عىل  احلشدي  راتبك  وانتظار  املزمن،  أبيك 
تضحيتك،  خطتك،  نجحت  قد  العيد..  بمالبس  أبناؤك  تفرح 
موحشًا،  طريقا  أضــاء  الــذي  كالنور  األخــري  جمدك  الكتساب 
وكالقربان الذي قّدم روحا طيبة من أجل الوطن والعقيدة تاركًا 
جزعى،  وزوجة  ثكىل  وأمًا  جراحِه!،  عىل  يتعّكز  ُمنهكا  والدًا 
أكن العتنق  مل  ينتظرهم!.  الذي  ما  يعرفون  وأطفااًل حيارى ال 
التشاؤم، كام يفعل الكثريون من صّناع بطوالت الكالم والنفاق. 
انت يا صديقي ال تشبههم.. أنت تركت الدنيا شهيدًا كام متنيت 
وترعت اهلل كثريًا لتخضب بدمك.. فإيامنك إن الناس، وكل 
عىل  وإرصارك  أهلك.  كلهم  أجلِه  من  استشهد  ومن  املؤمنني، 
الشهادة يتصاعد كاليقني يف النفس والروح والذات، ورسمت 
يف ذهنك مفتاح النجاة من احلياة الفانية. فالرجال عىل شاكلتك 

يعّدون عىل أصابع اليد... كنت تقول:
مالبيس  يف  وتعبق  أنفايس،  متلك  فريدة  رائحة  للشهادة  إن   -
وجسدي وذكريايت، وحول أطفايل ومن أحبهم.. أعرف بمويت 
اهلل  شفاههم..  وسأذبل  ُمبكية..  وُمصيبتهم  عظيمة..  رزيتهم 
يقني  وقوة  صربُه  ليمتحن  حيبهم  بمن  الفقري  عبده  يبتيل  العظيم 
يف  العظيم  والرشف  اآلخرة  يف  الشفاعة  وهلم  اجلنة  له  عقيدته. 
الدنيا... الوطن، األرض، العقيدة، املقدسات هذا العشق االهلي 
ومركزه  والرشايني  االوردة  يف  يتمّدد  الذي  املضني  الفطري 
القلب وقبلته األحداق يستحق ان نقاتل حتى املوت من أجلِه، 

ونحارب كل من يامرس رذيلة الرشك يف حمبته. 
التوصل اىل  بإيامن -الدين والوطن- حد  املمتلئ  صديقي، أهيا 
عن  امتنعت  حني  السبت  ليلة  شجاعتك  شاهدنا  كلنا  اخللود، 
الغادر  )داعــش(  هجوم  وتصد  بقوة  لتقف  والصالة  الفطور 

املعريف  وشغفي  املتكررة،  استفسارايت  عذبتني  رمضان..  بليايل 
ملاذا االرصار عىل املواجهة بكل تلك البسالة؟، نحن نبّلل الريق 
باملاء وأنت عطش!، نحن نخفي األجساد والرؤوس من قنايص 
وأنت  عينيك  تغِف  مل  بالعرشة!،  الواحدة  ترّد  وأنت  الدواعش 
دائم يف نشوة االلتحام باملعركة، يبدو أنك قررت ان يكتب اسمك 
دبيبًا مذهاًل يف  الوطن ُيرسي  يف سجالت اهلل شهيدًا، فأضحى 
وعقيدهتا  العليا  الدينية  للمرجعية  حبِّك  من  جاعاًل  رشايينك 
املطلق.  حدود  فامتلكت  قامتك  عىل  غصوهنا  تتعرش  كرامة 
رائحة االستشهاد هتادن حواسك عند سواتر الرشف، وما رأيته 
بأم عيني وأنا يف جوارك يف حلظة املواجهة مع )داعش( بمنطقة 
-مطيبيجة- ناحية العيث- يف حمافظة صالح الدين، كنت أراك 
كشعلة ال تنطفئ من الشجاعة، وأنت تلّقنهم دروسًا بالصمود 
بصوالتك  العيث-  -ناحية  حتــررت  فقد  واأليــامن،  والصرب 
عال  وهارب،  وجريح  قتيل  بني  ما  العدو  جعلت  حتى  املتتالية 
أسمك البطل )جبار حسني جميرس العگييل( احد شجعان حترير 
امليتة  قرية  حترير  نداء  جاء  بل  احلد  هذا  عند  تتوقف  مل  الناحية. 
التابعة حلاوي العظيم ودخلت مع جماميع املجاهدين لترشع عن 
فضال  تفجري،  وأجهزة  مساطر  حيوي  للتفخيخ  معمل  اكتشاف 
لتفجريه  تطوعك  فورك  من  أعلنت  عندها  ناسفة.  عبوات  عن 
القناصني  قوة  من  حذروك  وقد  الدواعش.  من  فيه  من  وقتل 
املعمل وما  املعمل ولكنك مل هتدأ حتى فجرت  املرابطني حلامية 

حوله، ووصفوك )بالكويت( املحنك بالتخطيط. 
هذا الثناُء جعل الدواعش تعرفك حق اليقني وقاموا بمطاردتك 
يقهر. ولكن لكل  الذي ال  القوي  الند  يف كل مكان وكنت هلم 
اهلادئ  الفجر  حيث  عظيام  االستشهاد  يف  قدرك  وكان  قد  يشء 

نحن نبّلل الريق بالماء وأنت 
عطش، نحن نخفي األجساد 

والرؤوس من قناصي الدواعش 
وأنت ترّد الواحدة بالعشرة لم 

تغِف عينيك وأنت دائم في 
نشوة االلتحام بالمعركة
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من يوم األحد 3/ 5/ 2020م املوافق 10 رمضان 1441هـ وقد 
بان ضياؤه، مل تفطر إال عىل رشبة ماء ومل تتسحر إال عىل رشبة ماء، 
والوجوب.  الرشعية  منتهى  يف  أمرًا  اهلل  اىل  الرحيل  يغدو  حينئذ 
من  واخلــونــة  الغادرين  ــاص  رص هشمه  ــذي  ال جسدك  فغرق 
شهر  أيام  من  طاهر  ليوم  الباهر  الضوء  يف  واملرتزقة  )داعــش( 
عصابات  به  قامت  فجريا  هجوما  تصد  وأنت  املبارك.  رمضان 
)داعش( وكنت مرابطا عىل ساتر الصد بمنطقة -مطيبيجة- ناحية 
العيث- فقد ضحيت بنفسك وكنت القربان الوحيد للمجاهدين 
والتكفري.  الكفر  بوجه زمر  ليبقوا صامدين  بنفسك  فديتهم  وقد 
كانت مواجهتك تشبه القوى اخلارقة فقد وقفت بوجه رصاصهم 
واخرت قدموهم وجندلت كبريهم وصغريهم حتى جاءك املدد 
كنت قد حققت نرصا انفراديا. فصاحت الرجال )اهلل أكرب( عىل 
اخرتقت  التي  الطلقات  عدد  عىل  أكرب(  و)اهلل  القتالية  قدرتك 
جسدك. فذهبت إىل مليك مقتدر وأنت تبتسم للحياة التي أراك 
اهلل حني كشف عنك الغطاء فكان برصك كاحلديد.. فمن يبتسم 
عند مماته فأكيد قد رأى كرم اهلل وعطائه وجنته.. فهنيئا لك اجلنة 

أهيا البطل. 
صديقي البطل أي إرث عظيم تركت ألهلك؟.. أي معان خالدة 
تصل  وأنت  االستشهادي؟،  جمدك  تكسب  ان  لوصيتك  يمكن 

بإرادتك حدود اليقني بالطمأنينة يف مستقّرك األخري.

وكأنك  نفد،  الذي  بدوائه  ويذكرك  يتوّجع  أمامي  والدك  هو  ها 
سيكون  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  ينساك  لن  »أب  له:  تقول 

دوائك دائام يأتيك من الريح فز اإلمام لرياك ويراين..«.
يقول: )أرد أرش  تنتحب عند قربك ولسان حاهلا  أّمك  وها هي 
ووليدي  أمساك  يصيح  خافن  رمــضــان...  الچنه  بــامي  گبـره 
احلبيب  أمي  يقول:  صوتك  تسمع  كأهنا  وتصمت  عطشان(.. 
قليل من وجعك وريش قربي باملاء وعطريه فأنا اآلن بني مالئكة 
اهلل جالس وقد ارتويت من أهنر اجلنة.. اصربي يا أمي واذكر اهلل 
السامء  يف  فشفاعتي  الشهيد  أم  وجعلك  بالشهادة  اكرمني  الذي 

تشبه شفاعتك يف األرض..
يبكون.. حيزنون..  السواد،  يرتدون  وها هي زوجتك وأطفالك 
تنطق  كأهنا  وصورك  فراقك...  عىل  الكمد  يذبلهم  ثم  يتأسون 
لتقول هلم افتخروا ب وال تنسوا وصيتي يف إطاعة اهلل واملرجعية 

الدينية العليا.. كونوا بخري فأنا يف نعيم اخلري أذكركم بخري.  
خلفي  أراك  وتطهري  وحترير  قتال  كل  يف  صديقي  يا  أنــا  وهــا 
صبورا  كن  االستشهاد  فرصة  يف  انت  يل:  تقول  كأنك  وأمامي، 
مثلك  الرجال  اىل  املذهب حيتاجان  الوطن  بسهولة الن  تقتل  لن 
كل  يف  لكم  دعاء  ليكونوا  اختارهم  من  هم  اهلل  اىل  فالصاعدون 

معركة. 
وحني أفق وال أراك اشعر باحلزن قليال وانتظر ا ناراك جمددا لذا 
عشقت القتال ألنني أراك فيه دائام.. نم صديقي يف بيتك الدائم 
قرير العني، وأنت الشهيد احلي. فهو قدٌر يف اجلبني، وليْعُل عليك 
النحيب، ولُتعَم عليَك عيوُن. فدمك احلي الطهور، سيهبَّ بوجِه 
قلب  يف  ويمتّد  املظلومني،  اجل  من  ينزف  وسيظل  الظاملني، 
األرض، جييُّ من نبض الرتاب يف كل يوم ُجرحًا يقطر، ليحارب 

النيات اخلربة ويضجع نوم اخلائنني..

أضحى حبَّ الوطن يسري دبيباً مذهالً 
في شرايينك جاعالً من حبك للمرجعية 

الدينية العليا وعقيدتها كرمة تتعرش 
غصونها على قامتك ورائحة االستشهاد 

تهادن حواسك عند سواتر الشرف



اهلل يا ابطال احلشد الشعبي، لكم كل يوم وقفة مع الثقة والوالء 
بكل  العظيم  )العراق(  اخلري  اصل  أبناء  أنكم  لتثبتوا  تقفوهنا 
اولئك  وورثــاء  اجياله،  طبع  الذي  الوفاء  وسلييل  مكوناته، 
ومنحوها  العليا  الدينية  املرجعية  قادة  بايعوا  الذين  االجــداد 
ليكون  والطاعة  والوالء  اخلري  عىل  وعاهدوها  املطلقة،  ثقتهم 
ويتبارون  وامان  بخري  واملقدسات  والوطن  واالرض  الشعب 
هنضة  سبيل  يف  ويتفانون  لعقيدهتم  االنتامء  عن  التعبري  يف 
كي  وجياهدون  جمده  رصوح  اعــالء  عىل  ويعملون  مذهبهم 
يصان ويسرتخصون االرواح دفاعا عنه، ويشرتكون يد بيد يف 
حتقيق هنضته اجلبارة املرتبطة بوثاق هنضة االمام احلسني )عليه 

السالم(.
العهد  البيعة وحتافظ عىل  العراق وانت جتدد  يا شعب  هلل درك 
وتتمسك باملبدأ وتعلن بصوت واحد موحد ان الثقة كل الثقة 
موهوبة وممنوحة عىل الدوام لسامحة اية اهلل العظمى السيد عيل 
السفينة  ويوجه  العراق،  مركب  يقود  السيستاين وهو  احلسيني 

اىل بر االمان.

وعلينا ان نتذكر:
رشف   - من  النيل  اإلرهابيون  التكفرييون  القتلة  أراد  يوم 
االرض؟.  عىل  اعتدوا  وحني  واملقدسات-  واألرض  احلرائر 
وقسوة  فسادا  ارض  يف  وسعوا  وهنبوا  وحرقوا  ذبحوا  وكيف 
وجربوت؟. ويوم ابتزوا قرارات السياسة واخضاعها لعدواهنم 
اىل حدود  بطغياهنم  واقرتبوا  االمنة  العراقية  املدن  عندما غزوا 

العاصمة بغداد. 
العراق  أبناء  فوقف  الكفائي-  الدفاع  -فتوى  يف  صوتك  جاء 
وقفة رجل واحد كي يفتو الوطن بالغايل والنفيس وكشفوا عام 
االمان.  لصامم  والء  من  الصدور  به  تعتمر  وما  النفوس  تكنه 
بحجم  إرهــاب)داعــش(  عىل  املقدسة  فتوتك  انتصار  فكان 
صربك الذي واجهت به رياح احلقد وانواء االرهاب وعواصف 
االجرام وامواج القتل املجاين االعمى. وظل العراق بك عزيزا 
االقوياء  الطيبني  ابنائه  بصفوف  مرتاص  راسخا  متينا  صامدا 
الذين كرسوا االرهاب وحتطم عىل صخرهتم. اهلل درك يا سيد 

عيل السيستاين  يا حامي وطن املآثر.

ح��ي��در ع��اش��ور
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للِه درك يا حامي وطن المآثر
وال��ت��آزر  وال��ت��آل��ف  المقدسات  حماية  على  المتعاهدين  الطيبين  ارض  ي��ا  ع���راق  ي��ا  ال��ل��ه 

واالنغماس في حبيبات رمل الوطن ليكونوا أسوار مجدك في كل الظروف.



إن م��ا يمّي��ز اإلنس��ان عن غي��ره م��ن المخلوقات أن��ه يتمتع بنعم��ة العقل، ذل��ك العنصر ال��ذي جعله 
مس��ؤوال أم��ام خالقه، وم��ن خالله يتمكن أن يجلب لنفس��ه الس��عادة أو الش��قاء، وعلي��ه يمكن أن 
يكون صاحب خيار، له أن يقبل أو يرفض، وأن يكون صاحب إرادة يمكنه فعل ش��يء أو تركه، وما هذه 
اإلرادة وه��ذا االختيار إال ألنه يتمت��ع بالعقل الذي يملك أدوات مختلفة إلج��راء عملية اإلرادة واالختيار 
ومن أهمها الفكر والتدّبر، فالعقل لوحده دون أداة الفكر والتدبر ال يجدي نفعاً، إذ إنَّ قابلية التفكير 
ه��ي التي توصله إلى تفضيل ش��يء عل��ى آخر واختيار أم��ر دون آخر، وإن هذا الجه��از أو إن مجموعة 
األجه��زة المرتبطة به��ذا العقل هي التي تتحرك باتجاه دراس��ة موضوع عل��ى خلفية معطيات قد 
تك��ون صحيحة وقد تكون خاطئة، المهم إن عجل��ة التمييز دائرة وفاعلة، والبد أن يكون لهذه الدوائر 

مخزون علمي هائل ليمّكنه من التعاطي معها عبر هذه األجهزة.

ومن اجلدير ذكره أن املخزون الفكري يتمتع بمساحة خيالية 
خاليا  خالل  من  املعلومات  خيتزن  ألنه  حتديدها  يمكن  ال 
املعلومات  من  البرشي  العقل  يتصوره  مما  أكثر  تستوعب 
اآليل«،  بـ»احلاسوب  اليوم  ُعرف  والذي  التخزين  نظام  عىل 

والغريب فيه أمران:
األول: إنَّ له قابلية التوسع حسب ما يرد إليه من املعلومات.

وال  يملكه،  الذي  الفراغ  من  أكرب  قدر  مللء  تّواق  إنَّه  الثاين: 
أكرب  بل مسؤوليته هو ختزين  ما هي محولته،  اجلهاز  هيم هذا 
استئذان  دون  يدخل  كاهلواء  فهو  املعلومات،  من  ممكن  قدر 
الفراغات،  ملء  اهلواء  طبيعة  إنَّ  إذ  جيده،  الذي  احلّيز  ليمأل 
وكذلك هنا فإن هذا املخزن الكبري الواسع األطراف حيتاج إىل 

ملئه باملعلومات، صحيحة كانت أو خاطئة ال هيم، بل املهم 
تعبئته بام يمكن، فمن هنا البد من ملئه باملعلومات الصحيحة 
حقائق  مع  التعامل  من  األخرى  األجهزة  لتتمكن  وتزريقه 

ثابتة ونظريات علمية دقيقة.
الُعقدة  ومنه  اإلبرام  وهو  العقد  من  مأخوذة  العقيدة  إن 
واملفردات األخرى هي جمازات تطورت يف فضاء  والعقود، 
هذا املعنى، فانك عندما تطلق كلمة العقيد عىل بعض َمن توىل 
ومن  عقيدًا،  فيكون  اآلمال  به  ُتعقد  ألنه  اجليش  يف  مناصب 
هنا فإن املعتَقد هو الفكرة التي تتعاقد معها بعد دراسة طويلة 
إليها  ترجع  احلياة  يف  لك  أساسية  قاعدة  ليكّون  وموضوعية 
فكأنام  وترصفاتك،  أمورك  كل  تعقد  وعليها  منها،  وتغرتف 

شريعة المعتقد
من فكر العالاّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
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عقدت معه اتفاقية ألن تكون ملتزمًا بموادها وتعليامهتا.
فاإلسالم دين القيِّمة واملنهج السديد الذي ُيبنى عىل الفطرة 
البرشية مجعاء،  نزل إلسعاد  الذي  السليم  والعقل  السليمة 
والذي وقع اختيار العقالء والدارسني عىل اعتناقه واعتامده 
ليكون هنجًا هلم يف سرية حياهتم، تلك احلياة التي هلا اجتاهات 
خمتلفة وحمطات متنوعة، البد وأن يستوعبها العقل البرشي 
ويستنري هبا من خالل معتقداته ليتمكن من ختّطي الصعاب 

ويسلك الدرب احلالك والطريق الشائك بسهولة وُيرس.
العقائدي  خياره  يبتني  أن  اإلنسان  إىل  يوعز  اإلسالم  إن 
]البقرة:  يِن﴾  الدِّ يِف  إِْكَراَه  ﴿الَ  إكراه  أي  دون  القناعة  عىل 
25٦[، دون أي ضغط نفيس أو جسدي، وال تكون خلفيته 
املصالح املادية، بل البد وأن يكون نابعًا من دراسة، ويعتمد 
قبل  السليم  والعقل  الفطرة  عىل  معتمدًا  علمية  ُأسس  عىل 
الوسائل وهو  أقوى  الشوائب، مستخدمًا  عليها  تدخل  أن 
التدّبر يف األمور ﴿َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن﴾ ]النساء: 82[، مستخدمًا 
الختيار   ]73 ]البقرة:  َيْعِقُلون﴾  ﴿َأَفاَل  العقل  أدوات  كل 
الطريق األنجع بعد أن أودع اهلل يف نفسه طريق اخلري والرش 
﴿َوَهَدْينَاُه النَّْجَدْين﴾ ]البلد: 10[، وجاء الّرسول لريشده 
إرشاد توضيح ومتييز بني احلق والباطل ﴿ُثمَّ َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا 
هلم  لتضع  الكتب  عليهم  وأنزل   ،]44 ]املؤمنون:  ا﴾  َترْتَ
ليبنوا  واحلارض  باملايض  ويذّكرهم  احلروف،  عىل  النقاط 
]البقرة:   ﴾ بِاحْلَقِّ اْلِكَتاَب  َل  َنزَّ اهللَّ  بَِأنَّ  ﴿َذلَِك  مستقبلهم 
17٦[ وخيتاروا بملء إرادهتم ما يتوصلون إليه من حقائق 

﴿َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكُفْر﴾ ]الكهف: 29[.
األمور  دراسة  عىل  معتمدًا  كان  إذا  االختيار  أن  شك  وال 
يَن ِعنَد  بموضوعية وجتّرد فال خيتار إال ما اختاره اهلل ﴿إِنَّ الدِّ
اهللِّ اإِلْساَلُم﴾ ]آل عمران: 19[ ويسرّي حياته ويطّوع أفعاله 
وأقواله عىل منهج اإلسالم، ليكون سعيدًا يف الدنيا واآلخرة 
 ،]108 ]هود:  َخالِِديَن﴾  اجْلَنَِّة  َفِفي  ُسِعُدوْا  ِذيَن  الَّ ا  ﴿َوَأمَّ
وما إن اختار اإلسالم عقيدة ومنهجًا البد من عرض أعامله 
وأقواله بجزئياهتا وكلّياهتا عىل النور الذي أضاءه له اإلسالم 
ليكشف مدى التزامه وانحرافه عن اجلادة الوسطى، لريجع 
إىل مساره الطبيعي ليكمل الطريق وينال الدرجات العالية 

واملكانة املرموقة.
فيها  تدخل  قد  العقائد  من  كغريها  اإلسالمية  العقيدة  إن 
بعض الشوائب من جّراء املامرسات اخلاطئة من قبل أطراف 

انحرفوا عن مراكز اإلشعاع الذي عرّب عنهم اإلسالم بأهل 
كر، وهم الذين اختارهم اهلل هلداية البرشية مجعاء لُينريوا  الذِّ
طريق الشعوب بعيدًا عن األهواء واملصالح الضّيقة بضيق 
ال  ما  وقول  والنسيان  اخلطأ  من  وعصمهم  أصحاهبا،  ُأفق 
الفطرة  وتستنكره  السليم  العقل  ويرفضه  الرب  يرتضيه 
ْكِر إِن  األصيلة التي فطر اهلل الناس عليها ﴿َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

ُكنُتْم الَ َتْعَلُمون﴾ ]النحل: 43[.
شّيق  وأسلوهبا  عذب  وماؤها  ثرٌّ  نبعها  الفئة  هذه  إن 
والوصول إليها سهل، وتستخدم األدوات الصاحلة للنفوذ 
إىل األعامق والوصول إىل النتائج املرضية، تستخدم العقل 
والفطرة، وتعتمد احلوار اهلادىء وتوجه اإلنسان إىل دراسة 
السبل  واستخدام  العربة  وأخذ  الفكر  وإعامل  األحداث، 

العلمية مستندة إىل اآليات اإلهلية والتاريخ العتيد.
فيه،  الرأي  فرض  عملية  هي  املعتقد  عن  احلديث  وليس 
يف  التقليد  ألن  ذلك  يف  االجتهاد  نعّطل  أن  جيوز  ال  ألنه 
بُِعوا َما َأنَزَل  ذلك مرفوض والتبعّية ممنوعة ﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُُم اتَّ
بل  ]البقرة: 170[  آَباءَنا﴾  َعَلْيِه  َأْلَفْينَا  َما  َنتَّبُِع  َبْل  َقاُلوْا  اهللُّ 
عليه  ترد  التي  االمالءات  من  احلذر  يتوّخى  أن  املفروض 
من هنا وهناك، حتى وإن كانت من اآلباء واألُمهات التي 
»ما  الفطرة  وصفات  العقل  أوراق  وختلط  األفكار  تشّوش 
ِمن مولود ُولد إال عىل الفطرة، فأبواه هيّودانه أو ُينرّصانه أو 

يمّجسانه« ]البحار: ٦5/97[.
يتعامل معه بمقدار ما حيمله  ومن جهة أخرى فإن اجلميع 
ما  وأهم  يمتلكها،  التي  املعرفة  بنسبة  ويقّدر  الفكر  من 
يميزه عن غريه هو طهارة هذا الفكر ونقاؤه، ومن هنا قال 
َأْتَقاُكْم﴾  اهللَِّ  ِعنَد  َأْكَرَمُكْم  ﴿إِنَّ  كتابه:  حمكم  يف  تعاىل  اهلل 
سبحانه  عنده  النزاهة  إنَّ  إىل  إشارة  يف   ،]13 ]احلجرات: 
النزاهة  أنَّ مثل هذه  إىل  وتعاىل هي األساس، وربام يوحي 
قد ال تكون عند غريه معيارًا للتكريم وسببًا لالمتياز، ومن 
هنا نجد أن بعض األقوام يف التاريخ كانوا والزالوا ُيكّرمون 
املرء ويقّدرون قّوته العسكرية التي يمتلكها أو القدرة املالية 
التي بحوزته، بل يفّضلون بعضًا عىل اآلخر بالقوميات أو 
ون عن تلك الرشحية بالشعب املختار، فقد  بغري ذلك، ويعربِّ
قال النبي)ص(: »ال فضل للعرّب عىل العجمّي وال لألمحر 

عىل األسود إال بالتقوى« ]البحار: 348/22[.
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نبي من أنبياء اهلل )سبحانه وتعاىل( الذين اختارهم هلداية البرشية، قصته مذكورة يف القرآن الكريم وكان مثاالً 
أعىل لتحمل البالء حتى ُلقِّب )بالصابر(، كراماته بشفاء مرىض الرسطان ال تعد وال حتىص والكثري من زوار 
مقامه، يتحدثون عنها حتى  ُاشتهر هبا، حيث مرقده الرشيف عىل الطريق العام بني )احللة - النجف( ضمن 
ناحية الكفل )منطقة الرارنجية(، ويبعد عن الشارع العام قرابة )50 مرتًا( تقريبا، ويعد حمط اسرتاحة للزائرين 
التقت بنائب األمني  – النجف(... وملعرفة املزيد عن هذا املقام الرشيف جملة »االحرار«  املارين بني )بغداد 

اخلاص للمزار الرشيف، جواد حسون مراد ليطلع القارئ عن تفاصيل أكثر:

مزار نبياّ الله ايوب في الحلة
دوحة النبّوة المثمرة بالبركات

تحقيق: نمير شاكر - تصوير: محمد القرعاوي وشفاء المرضى
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اسمه ونسبه

بن  بن روم  )نارخ(  دارح  بن  اموص  بن  ايوب  اهلل  نبي  هو 
اما  السالم(،  )عليه  اخلليل  ابراهيم  بن  اسحاق  بن  عيص 
بن  يعقوب  بن  يوسف  بن  افرائيم  بنت  رمحة  فهي  زوجته 

إسحاق، وأمه بنت نبي اهلل لوط )عليه السالم(.
حياته

الكثري  التفسري بحسب اطالعنا  او  التاريخ  ومل يرد يف كتب 
من التفاصيل عن حياته املباركة، اال فيام يتعلق بقصته التي 
ُذِكرت يف القرآن الكريم والتي كانت بارزة ومهمة، ويكفينا 
ان نعرف انه نبي من انبياء اهلل الذين اختارهم هلداية البرشية 
كام  زوجته  وكذلك  السالم(  )عليهم  االنبياء  ساللة  ومن 
عرفت، فال بد ان يكون قد عاش حياته يف طاعة اهلل وسلك 
قّل  التي  الشديدة  املحنة  بتلك  توج  وما  مرضاته،  سبيل 
اثبت  باإليامن، وقد  قلبه  اهلل  امتحن  اال من  من يصرب معها 
تبارك  باهلل  وارتباط  راسخ  ايامن  من  يمتلك  بام  فعاًل  ذلك 
يكوَن  بالصابر؛ كي  ُسّمي  واحتسب حتى  إذ صرب  وتعاىل، 
لقضاء  والتسليم  والرضا  البالء  عىل  الصرب  يف  لغريه  قدوة 
اهلل وقدره، ويف مقارعة ابليس وجنوده وحب الدنيا واملال 

النبي  أن  والتاريخ  التفسري  قال علامء  والولد، وقد  واالهل 
أيوب )عليه السالم( كان رجال كثري املال من سائر صنوفه 
وانواعه وكان له اوالد واهل، فُسِلب من مجيع ذلك وُابتيل يف 
جسده من انواع البالء وهو يف ذلك كله صابر حمتسب ذاكر 
يبق معه احد اال زوجته  ليله وهناره، ومل  هلل )عز وجل( يف 
التي كانت ترعاه وتعينه عىل قضاء حاجته، وقد ُاختِلف يف 
ومنهم  سنني،  ثالث  دامت  إهنا  قال  من  فمنهم  مرضه  مدة 
من قال إهنا سبع سنني واشهر، ومنهم من قال إهنا ثامين عرش 
سنة، وبعد هذا العناء الطويل من املرض والبالء والتسليم 
إلرادة اهلل )عّز وجل( رّد تعاىل عليه صحته وشبابه وماله كام 

ورد يف بعض الروايات الرشيفة.
موقع المزار الجغرافي

يقع مقام نبي اهلل ايوب )عليه السالم( عىل الطريق العام )حلة 
الرارنجية(  )منطقة  الكفل  ناحية  ضمن  ويعترب  نجف(،   -
مرقد  منه  بالقرب  يقع  كذلك  بابل،  جامعة  من  وبالقرب 
زيد الشهيد ابن اإلمام عيل السجاد )عليهام السالم(، ويقع 
كذلك  السالم(،  )عليهام  عيل  بن  بكر  مرقد  منه  بالقرب 
)عليه  اخلليل  إبراهيم  النبي  والدة  مكان  منه  بالقرب  يقع 
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اهلل  نبي  مدرسة  هي  له  القريبة  املؤسسات  ومن  السالم(، 
أيوب )عليه السالم( ومدرسة الرارنجية وجامعة بابل.

زمان بناء المرقد الشريف وكيفيته

العباس  عبد  احلاج  كبريهم  خاصة  السدنة  من  علمنا  ما 
عبد اهلل الذي يبلغ من العمر قرابة املائة عام نقاًل عن آبائه: 
من )300 سنة(  ألكثر  يعود  الرشيف  املرقد  بناء  زمن  ان 
وبحسب ما وصل اليهم ان البناء كان عبارة عن قرب كان 
يف منخفض حتى عىل عهده تعلو فوقه سقفية من السعف 

مثبتة عىل أعواد من اخلشب.
إثبات وجود المرقد الشريف

النبي  اسم  عليه  منقوش  حجرة  السابق  يف  هناك  كانت 
القراءة،  يستطيعون  ال  املنطقة  اهل  كان  ولكن  الرشيف 
وكان  االرشف  النجف  يف  العلمية  احلوزة  اىل  هبا  فذهبوا 
ذلك يف عرص مرجعية اإلمام السيد حمسن احلكيم )قدس 
السادة والشيوخ من  رسه(، حيث تم ارسال جمموعة من 
الرشيف  املرقد  بإثبات  قاموا  الذين  وهم  الرشيفة  احلوزة 

اخلريون  الناس  قام  بعدها  ومن  بسيطًا،  قربًا  له  وشيدوا 
ببناء  السالم(   )عليه  أيوب  النبي  خدمة  يف  والقائمون 
املقام  ضّم  تم  ان  إىل  وصغريًا  بسيطًا  بناًء  وكان  الريح، 
قامت  التي  الرشيفة  الشيعية  للمزارات  العامة  االمانة  اىل 
بتشييد بناء يليق بعظمة هذا النبي الكريم ومكانته عند رب 

العاملني.
مراحل البناء

يف  بسيطة  وترميامت  صيانة  عليه  وجرت  قدياًم  البناء  كان 
سنة )1945م( وسنة )1985م( وسنة )1999م( وتكفل 
كانوا  الذين  والسدنة  للمرقد  املجاورة  القرى  اهل  هبا 
عهدة  يف  املقام  صار  )2003م(  عام  وبعد  هنا،  خيدمون 
التي  للمزارات  العامة  باألمانة  متمثلة  الشيعي  الوقف 
)2009م(،  سنة  الرشيف  املرقد  قبة  بتغليف  اضطلعت 
ويف سنة )2011م( تعاقد الوقف الشيعي مع رشكة عراقية 
من اجل اعامر املزار وتطويره ومن ذلك التاريخ اىل يومنا 
هذا مل تكمل هذه الرشكة اعامهلا والوضع عىل ما كان عليه، 
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يد  بسحب  الرشيفة  للمزارات  العامة  االمانة  قامت  بعدها 
تلك الرشكة وبقيت بعض املتعلقات من اجل ختليص املزار 
املزار  بإعامر  بنفسها  املبارشة  العامة  لألمانة  ليتسنى  منها؛ 
وما تبقى من مراحل االعامر، علاًم ان نسبة االنجاز احلالية 

وصلت لـ )%85(.
مساحته

واحد،  دونم  هي  الرشيف  للمرقد  الكلية  املساحة 
وللريح املطهر منارتان بارتفاع )2٦ مرتًا( وهنالك القبة 
ويوجد  مرتًا(،   23( وقطرها  بالقاشاين،  الرشيفةمكسية 
املتمثلة  املزار  وملحقات  للنساء  وآخر  للرجال  مصىل 
امللحقات،  من  وغريها  واالعالم  واالدارة  أواوين  بخمسة 
والعبادة  فللصالة  اليمنى  اجلهة  يف  اخلارجي  الصحن  اما 
السنة  مدار  عىل  تقام  التي  والقرآنية  الثقافية  والنشاطات 
وأغلب  واسرتاحتهم،  للزوار  فهي  اليرسى  اما  ومنها، 
زواره هم زوار مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(، وزيارته 
ايام اخلميس واجلمعة والسبت، فموقع املرقد الرشيف عىل 

للزائرين  اسرتاحة  حمطة  يكون  ان  له  سمح  العام  الشارع 
للعبادة وهنل الربكات وطلب احلاجات.

القدم،  منذ  موجود  بئر  عىل  الرشيف،  املرقد  حيتوي  كام 
الرشيف  للمرقد  والزائر  والداين،  القايص  عند  ومعروف 
البد له من الرشب من هذا البئر املبارك، والكثري من الناس 
تأخذ منه املاء للتربك والشفاء بأمر اهلل )عّز وجل( وبركة هذا 
ثابت ومتدّفق  بعمق )18 مرتًا( وماؤه  العظيم، وهو  النبي 

باستمرار.
كرامات المرقد الشريف

ملزار نبي اهلل أيوب )عليه السالم( كرامات كثرية ال ُتعد وال 
يتوافدون  الرسطانية(  )االورام  مرىض  من  والكثري  حُتىص، 
)سبحانه  اهلل  من  بربكة  ُشفَي  واغلبهم  املبارك  املقام  هلذا 
وتعاىل(، وهذه من املعجزات املباركة التي وهبها اهلل )تعاىل( 
املرقد  جدران  عىل  املعلقة  القطع  مئات  وهناك  ألنبيائه، 
الرشيف لزائرين حصلوا عىل الشفاء من أمراضهم، ومنهم 

من طالب احلاجات التي تقىض بربكة إهلية عظيمة.



بقلم: افتخار الصفار

يقودنا  تساؤل  الكفائي؟  الدفاع  لفتوى  احلقيقية  القيمة  ما 
لإلجابة عىل تصور الكثريين بان مجع البيانات والترصحيات ال 
جيدي نفعًا!، فهم يركزون عىل البيانات األجنبية وال يكرتثون 

للبيانات املحلية بالرغم من منبعها وأمهيتها واصالتها؟.
هذه  ان  التاريخ(  يرسق  ان  )قبل  كتاب  صاحب  يبني  هنا  من 
الفتوى  قيمة  من  تزيد  ال  فإهنا  عاملية  كانت  وان  الشخصيات 
إبراز  عن  الكالم  كل  فالكالم  صاحبها،  شأن  من  تعظم  وال 
بكالم  تقّيم  ان  من  أعظم  فهي  قيمتها،  زيادة  وليس  الفتوى 
بجمع  االهتامم  الالزم  من  كان  لذلك  كان،  شخص  أي  من 
أكان  الفتوى سواء  قيلت يف  التي  والبيانات  الترصحيات  مجيع 
قائليها من الشخصيات األجنبية ام املحلية، الدينية ام السياسية 
ام الدبلوماسية، املسلمة ام املسيحية ام األيزيدية، ومن خمتلف 
قد  جوانب  تربز  الترصحيات  هذه  الن  والبلدان،  القوميات 
ختفى علينا يف دراستنا للفتوى، وتبني لنا مدى تأثريها وتفاعل 

االخرين معها وتأثرهم هبا.
وكتاب )قبل ان يرسق التاريخ( للكاتب »جعفر ضياء جعفر«، 
يتضمُن جمموعة من أقوال كبار املراجع العظام والعلامء األعالم 
الكفائي  الدفاع  فتوى  حول  واملحليني  الدوليني  واملسؤولني 
السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  األعىل  الديني  املرجع  لسامحة 
الكتاب  ويتكون  )دام ظله( لألعوام من )2014 - 2021(، 
املرجع  فتوى سامحة  بيانا وترصحيا وتوثيقا خيص  من )779( 

األعىل وبعدد صفحات )965 صفحة( من القطع الوزيري.

وحيتوي الكتاب عىل أبرز األقوال التي قيلت بحق سامحة املرجع 
النرص  )فتوى  الكفائي  اجلهاد  فتوى  حول  ظله(  )دام  األعىل 
الشخصيات  خمتلف  من  األقوال  هذه  وتنوعت  والتحرير(، 
كانت  سواء  واإلعالمية،  والسياسية  الدينية  واملحلية،  الدولية 
شيعة  سياسيني،  او  دوليني  مسؤولني  او  علامء  او  دين  مراجع 
أيزيدين،  او  صابئة  مسيحيني،  او  مسلمني  سنة،  او  كانوا 
أم علامنيني، بمختلف  تركامنًا، متدينني  او  أو كردًا  عربًا كانوا 
انتامءاهتم الدينية والقومية، والغرض األساس من نرش أقواهلم 

هو:
الصادرة من شخصية سامحة  املباركة  الفتوى  هذه  لبيان عظم 

املرجع األعىل دام ظله.
والتأكيد  األقوال..  هذه  خالل  من  واملواقف  األحداث  توثيق 
فيها  صدرت  التي  وحيثياهتا  أسباهبا  وبيان  الفتوى  أمهية  عىل 
صدور  عىل  التأكيد  كذلك  صدورها؟!،  بعد  انتجت  وماذا 
هذه الفتوى املباركة من قبل سامحة املرجع األعىل )دام ظله(، 
املتطوعني  من  هلا  وللُملبيني  للفتوى  سامحته  رعاية  وكيفية 
املسؤولني  لدى  وقانونيتها  الفتوى  رشعية  وبيان  األبطال، 
التي  كلامهتم  توثيق  خالل  من  وذلك  واملحليني،  الدوليني 
الفتوى  عىل  واحلفاظ  واملواقف،  املناسبات  بمختلف  صدرت 
دوليًا وعدم اخرتاقها ومصادرهتا من قبل أي جهة مهام كانت، 
قيمة  الفتوى  قيمة  ان  عىل  التأكيد  واضح  وبشكل  ينبغي  كام 
ذاتية، وليست عرضية او اكتسابية، فان زيادة عدد األقوال او 

قبل ان يسرق 
!!التاريخ!!
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تبارك علي الهاللي

كان  فيام  هبا،  الناس  معرفة  بمقدار  هو  انام  عامليًا،  نقصاهنا 
املؤلف هيدف اىل توثيق األقوال بالدرجة االوىل باإلضافة اىل 

بيان عظمة الفتوى وقيمتها.
رأهيا بخصوص  إضافة  تم  »ان كل شخصية  ويقول جعفر 
الفتوى واملرجعية الدينية من هذه الناحية، فان هلا رأيًا خمتلفًا 
عن الشخصيات األخرى املذكورة، من حيث كون ان كل 
شخصية هلا وجهة نظر خمتلفة وهلا مواقف خمتلفة بخصوص 
عن  ختتلف  العسكرية  الشخصية  رؤية  فان  وعليه  الفتوى، 
فلكل  وهكذا  واألكاديمية،  املدنية  عن  وكالمها  العشائرية، 
منهم رؤية ووجهة ختتلف عن اآلخر بام يمتلكه من مقومات 
منهم  الواحد  للفرد  ان  اىل  باإلضافة  وما عاشه من جتارب، 
أكثر من رؤية باختالف املواقف التي عاشها وأكثر من زاوية 
ان  يمكن  الصور  هذه  ان جمموع  وعليه  للفتوى،  فيها  ينظر 
بأبعادها احلقيقية، ومن هذا  للفتوى  يعطينا صورة واضحة 

املنطلق كان ما قدمناه يف هذا الكتاب.
ان املطالع هلذا الكتاب سيطلع بشكل واسع عىل آراء عديدة 
من الشخصيات، وكان من الالزم ان تكون لنا كلمة خاصة 

حول هذه الفتوى املباركة، ولذلك أقول:
»ان هذه الفتوى التي أصدرها نائب اإلمام املهدي )عجل اهلل 
الكربى  الغيبة  تعاىل فرجه الرشيف(، هي األجدر يف عرص 
عىل اإلطالق، ألمهيتها وملا حظيت به من تأييد مجيع العلامء 
فهل  والدويل،  املحيل  بالتأييد  وزادت  عرصنا،  يف  والفقهاء 
هي فتوى شيعية دينية؟! بىل، بل هي فتوى وطنية إنسانية، 
الديانات وخمتلف  األبطال من خمتلف  العراقيني  لبَّاها مجيع 
دون  وحالت  اخلراب،  من  العامل  َحِفظت  فتوى  القوميات، 
األوىل  الفتوى  هؤالء،  أيدي  عىل  األرض  تاريخ  َضياع 
تستند  فتوى  اإلرهاب،  يعني  اجلهاد  ان  معادلة  ت  غريَّ التي 
واىل  الوطنية  القوانني  واىل  الدينية  الرشعية  النصوص  اىل 

القوانني الدولية، فتوى كان النرُص حليَفها«.
حتفظ  وثيقة  هذا  عمله  يكون  ان  الكاتب  يأمل  اخلتام  ويف 
االلكرتونية  الروابط  عن  النظر  بغض  القادمة  لألجيال 
النصوص  هذه  نقل  سبيل  يف  سنوات،  عدة  بعد  وفعاليتها 

وضبطها وحفظها من الضياع بالتوثيق الدقيق هلا.

بالعيون  أشبُه  أصبحت  تنتظرك  وهي  ُحزهنا  شدِة  من  الُدنيا 
الغائرة التي التهمتها سنوات اجلزع وكأهنا آبار عميقة اندثرت 

بسبِب جفاف أدمعها..
ُيريدين  أسرُي إليك والطريُق يمُد نفسُه متسابقًا مع برصي ال 
أن أصُل إىل نقطِة النهاية وكأنُه الذئُب وأنا ليىل، حينام خيرُج يل 

من جوِف ُكِل شجرة.. 
حُيطم  زال  ال  لكنّه  الذئب؛  من  ينقذين  كي  احلطاب  إىل  أجلُأ 
شجريت التي زرعُتها، وال يوجد أمكُر منُه، فهو يَعِرف كيف 
يتالعُب يب، أقنعني أن أكتَب رسائيل عىل رغيف اخُلبز حتى 
يصنع النار من حطام شجريت، يف الوقت الذي ُيلهيني ويأخذ 
عقيل يمينًا ويسارًا باحاديثه؛ أحرتق رغيفي وأختنق اهلواء من 
حتى  الدخان  يف  الشجر  أوراق  وغاصت  احلروف!!،  رائحة 

صار ُكل يشء حويل يسعُل كرجل ُمسن يناهز التسعني.
ال  األشجار  مثل  انا  أصبحُت  األمل  وفقداين  ذهويل  قوِة  من 
االوراق  أما  امُلحرتق،  الفحم  سواد  يكسيني  ساكنًا  ُاحرك 
األرض،  حرارة  من  لتحميهام  بقدمّي  نفسها  ألبست  اليابسة 
ُمنهكة،  الُدنيا،  غابِة  يف  طريقي  أكملُت  لكني  فشلها  ورغم 
ُمتعبة، يشُدين خياُل يديَّ بقوه أسميتُه أميل وضياُء اللقاء كان 
كملصقاِت اجلروح ُيضمد ِجراحي، فال أحد يعلم ربام سأجُد 

طريقًا يدلني!!!، أو ملجًأ فيه نوٌر يشافيني..
ربام هنالك ويٌل ينتظرين..

أو هنالك نوٌر ممتد ينتشلني..
أو هنالك صوٌت سيدُق »طبلة ُأذين« من بعيد فيدعوين إليه.. 

سأكسر 
قيد الجزع
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عندم��ا يحل محرم الحرام علينا نحن المس��لمون في بداية الس��نة الهجرية، تخيي��م األحزان على الجميع 
نساًء ورجاال، حتى يشمل األطفال ليأخذوا دورهم من الدروس والعبر التي غرست في أعماقنا العبودية 
لله تعالى ومبادىء اإلنس��انية وحرية الرأي والدفاع عن المظلومين وتحرير النفس من عبودية المخلوق 

والطغاة في كل زمان الى اآلن.

بقلم: محمد الموسوي

نهج اإلمام الحسين          ورسالته
سبيال للحرية والسالم واإلصالح واإلنتصار
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أراد اإلمام احلسني )عليه السالم( من هنضته اإلصالحية املباركة إحياء دين جده رسول اهلل حممد )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم( بسبب تعرض الدين يف ذلك الوقت للخطر من قبل احلكم األموي اخلارج عن الدين اإلسالمي 
ووضعوا  فغريوا  التاريخ  جمرى  لتغيري  سعوا  وكتاب  املؤرخني  ذمم  ورشاء  املضلل  اإلعالم  أستخدم  والذي 
اهلل  سبيل  يف  ألجلها  جاهد  التي  رسالته  اهلل  رسول  إكامل  ورغم  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  لرسول  أحاديث 
والدين اإلسالمي طيلة ثالثة وعرشين عاما بدعوته للمسلمني للتمسك بكتاب اهلل وعرتته أهل بيته )عليهم 

السالم( من قبل.
احلرية  الكثري من األجيال مسلمني وغري مسلمني من أجل  منها  تعلَم  كانت ملحمة عاشوراء مدرسة كبرية 
والعدالة واإلستقالل واإلصالح والزالت مستمرة تلك الثورة احلسينية لتنري طريق األحرار يف األرض، فإقامة 
املآتم والشعائر احلسينية واملواكب املختلفة إضافة للمجالس احلسينية التي هلا األثر املهم يف توعية األجيال يف 

كل العصور لتخليد هنضة اإلمام احلسني )عليه السالم(.
أن الفضل والشكر يعود كله آلبائنا وأجدادنا الذين واظبوا عىل إحياء املجالس واملواكب احلسينية جيال بعد 
اإلمام  الشهداء  أجيالنا يف حبِّ وخدمة سيد  نفوس  العظيم يف  األثر  ما ساهم برتك هذا  يومنا هذا  جيل واىل 

احلسني )عليه السالم( الذي يعدُّ رمزا للتضحية من أجل إستقامة الدين اإلسالمي وإصالح األمة.
الشعر يف عزاء  املقاالت وقصائد  املصاب اجللل وكتابة  املرئي واملسموع واملقروء عن هذا  ينقله اإلعالم  وما 
عاشوراء حتى حتىض بأمهية كبرية عكس ما حياول اخلوارج اجلدد أعداء الدين اإلسالمي بوسائلهم اإلعالمية 
قول  متناسني  كاذبة  بأفرتاءات  نحوهم  وجذهبم  بالذات  الشباب  فئة  إلغراء  واسع  وبشكل  واملضللة  اخلبيثة 
احللم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  من  »أعطينا  جائر:  حاكم  وأمام  الشام،  منرب  عىل  من  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام 
والعلم والفصاحة والشجاعة واملحبة يف قلوب املؤمنني«، أي أن هذه الكرامات اخلمس التي فضلها اهلل تعاىل 
إلوليائه الصاحلني تأكد أحرتامهم ومكانتهم أمام املسلمني كافة، وخصوصًا املحبة يف قلوب املؤمنني والذين 
يسريون عىل سرية وسنة رسول اهلل حممد )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وأن حمبي أهل البيت )عليهم السالم( هم 
من الذين يقطنون يف خمتلف بلدان العامل والدليل أن اجلاليات العربية واإلسالمية يف الدول الغربية والرشقية تقيم 
يف شهر حمرم احلرام يف كل سنة جمالس العزاء إحياًء أليام عاشوراء األليمة لتعرُف املجتمع الغريب والرشقي عىل 
هنج هنضة اإلمام احلسني )عليه السالم( اخلالدة واملعربة بعد رشح أسباب ونتائج ثورته أمام الرأي العام العاملي 
بأنه أقل من نصف يوم جترع اإلمام احلسني )عليه السالم( كل هذه املصائب واألحزان وحتمل ما ال يطيقه برش، 

وأننا لنعجز عن أداء حّقه يف وصف مكانته العظيمة.
وطالهبا  حوزة  وأستاذة  عظام  مراجع  من  السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام  اجلليلة  اخلدمات  قدموا  الذين  فأن 
العريب واإلسالمي، وحتملوا يف سبيل حبِّ اإلمام  العامل  العراق ويف  بالثورة احلسينية يف  وكثريون من املؤمنني 
احلسني )عليه السالم( وثورته العناء والعذاب سيسجل هلم اهلل سبحانه ما قدموه من خدمة صغرية كانت أو 
كبرية بأحرف من نور يوم القيامة، وعظيم األجر إلحياء جمالسه وتعظيم شعائر اهلل إمتثاال لقول اإلمام ايب عبد 
اهلل جعفر الصادق )عليه السالم(: »أحيوا أمرنا رحم اهلل من أحيا أمرنا«، فأن هنج اإلمام احلسني )عليه السالم( 
الدين اإلسالمي، وهو  أعداء  للشعوب كافة والسالم هلا واألنتصار عىل  احلرية  لتحقيق  السبيل  ورسالته هو 

رشارة أصالح األمة عىل مدى كل العصور وليس فقط يف زماننا احلايل. 
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يطرح هذا الســؤال دائام من قبل الكثــري وهو ملاذا أمر عبيد اهلل 
بن زياد أن يسلك جنوده هذا الطريق بـ »موكب سبايا كربالء« 
من الكوفة اىل دمشــق حيــث البالط األمــوي؟! لإلجابة عىل 
هذا السؤال؛ لنتعرف عىل سبايا كربالء أواًل عرب مشاهد رحلة 

االحزان:
املشاهد

 مشــهد الثاين - يف مدينة امُلوصل شــامل »العراق« عىل شاطئ 
هنر دجلة: تبعد عــن الكوفة زهاء )٦00 كيلومرت(. وكان فيها 
إىل القرن الســابع للهجرة/ الثالث عرش للميالد مشهٌد ُيسمى 
»مشهد رأس احلســني«، »وكان )الرأس الرشيف( به ملا عربوا 
بالسبي« كام يف )اإلشارات( للَهروي. قال يف )نَفس املهموم(: 
وأما مشــهد املوصل.. فإن القوم ملا أرادوا أن يدخلوا املوصل 
أرســلوا إىل عاملــه أن هُييئ هلــم الزاد والعلوفــة وأن يزين هلم 
البلدة، فاتفق أهل املوصل أن هييئوا هلم ما أرادوا وأن يستدعوا 
منهم أن ال يدخلوا البلدة، بل ينـزلون خارجها ويســريون من 
غــري أن يدخلــوا فيها، فنـزلــوا ظاهــر البلد عىل فرســٍخ منها 
ووضعوا الــرأس الرشيف عىل صخرة، فقطــَرت عليها قطرة 
دم مــن الرأس املكــرم فصارت تنبع ويغيل منها الدم كل ســنة 
يف يوم عاشــوراء، وكان الناس جيتمعــون عندها من األطراف 
وُيقيمون مراســم العزاء واملآتم يف كل عاشوراء، وبِقي هذا إىل 
عبــد امللــك بن مروان فأمر بنقــل احلجر فلم ُيــَر بعد ذلك منه 

أثر، ولكن بنوا عىل ذلك املقام قبة ســموها مشهد النقطة. ويف 
)الكامل البهائي(: أن حاميل الرأس الرشيف كانوا خيافون من 
قبائل العرب أن خيرجوا عليهم ويأخذوا الرأس منهم، فرتكوا 
الطريق املعروف وأخذوا من غري الطريق لذلك، وكلام وصلوا 

إىل قبيلٍة طلبوا منهم العلوفة وقالوا معنا رأُس خارجي.
املشــهد الثالــث يف َنصيبــني: وهي مدينــة يف »تركيــة اليوم«، 
عــىل هنٍر صغرٍي بــني هنَري دجلة والفــرات، يفصُلها عن مدينة 

»القامشيل« السورية خط احلدود، وفيها ثالثة مشاهد:
اوال، مسجد زين العابدين عليه السالم.

ثانيــا ، مشــهد الــرأس يف أحــد أســواقها، حيث ُعلــق الرأس 
الرشيف يف طريق املوكب إىل الشام.

ثالثا، مشهد النقطة، ُيقال إنه من َدم الرأس هناك. قال يف )نَفس 
املهمــوم(: ملا وصلوا إىل َنصيبني أمــر منصور بُن إلياس بتزيني 
البلــدة، فزينوها بأكثر من ألف مرآة، فــأراد امللعون الذي كان 
معه رأس احلسني عليه السالم أن يدخل البلد فلم ُيِطْعه فرسه، 
فبدلــه بفرس آخر فلم ُيِطعه، وهكذا. فإذا بالرأس الرشيف قد 
ســقط إىل األرض، فأخذه إبراهيم املوصــيل فتأمل فيه فوجده 
رأس احلســني عليه السالم فالمهم ووبخهم فقتله أهل الشام، 
ثــم جعلوا الرأس يف خارج البلــد ومل يدخلوا به. قلت: ولعل 

مسقَط الرأس الرشيف صار مشهدًا. 
تكملة املشاهد يف العدد القادم.

مشاهد موكب السبايا من كربالء إلى الشام!
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احِلكمة،  أِعنَّة  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��اَم  اهلُل  َمنح 
)عليه  لسانه  عىل  ق  َتَتدفَّ فكانت  اخِل��ط��اب،  َوَفصل 
السالم( ُسيول من املوعظة واآلداب واألمثال السائرة، 

وفيام ييل بعض ِحَكِمِه القصار: 
خُياُف  من  ث  حُيدِّ ال  )العاقُل  السالم(:  )عليه  قال   •
َيثُِق بِمن خُياُف  َمنُعه، وال  َتكذيُبه، وال َيسأُل َمن خُياُف 

َغدُره، َوال َيرجو َمن ال ُيوَثُق بِرَجائِه(.
اَك َوُظلم َمن ال جَيُِد  •  قال )عليه السالم(: )َأْي ُبَني، إِيَّ

.) َعليك نارصًا إاّل اهلل َعزَّ َوجلَّ
•  قال )عليه السالم(: )َما أخَذ اهلُل َطاَقة َأَحٍد إاِّل َوضع 

َعنه َطاَعته، وال أَخَذ ُقدرَته إاِلَّ َوَضَع عنه ُكلَفَته(
•  قال )عليه السالم(: )إِيَّاك وما َتعَتِذُر ِمنه، فإِنَّ امُلؤمَن 

ال ُييسُء وال َيعَتِذر، َوامُلَنافق ُكل يوم ُييسُء َويعتذر(.
•  قال )عليه السالم(: )َدْع َما ُيريُبَك إىل َما ال ُيريبك، 

فإنَّ الكذَب ِريَبٌة، َوالصدُق ُطَمأنيَنة(.
ُهمَّ ال َتسَتدِرجنِي باإلحسان،  •  قال )عليه السالم(: )اللَّ

بني بِالَبالء(. وال ُتَؤدِّ

أروع وامجل ما قـــيل بحق االمام احلــسني)عليه السالم( سيد شباب اهل اجلنة من قبل املفكرين املسلمني
قال الشيخ عبد الوهاب الكايش: من كتابه )مأساة احلسني(: كل ما يف عاملنا اليوم من إسالم ومسلمني باملعنى الصحيح فإهنام مدينان 

يف البقاء لفضل ثورة احلسني )عليه السالم( وإن بقائهام أهم ثمرات تلك الثورة
قال آية اهلل السيد عبد احلسني دستغيب: البكاء عىل احلسني )عليه السالم( يوجب قبول التوبة وهو سبب طهارة القلب من األوساخ، 
وبالطبع فإن مجيع اخللق حمتاجون إىل الشفاعة. إن اهلل يظهر عّزة احلسني )عليه السالم( كام أن احلسني )عليه السالم( أظهر عّزة اهلل 
يف عاشوراء. إن األجر الذي يعطيه اهلل ملن يتذكر مصيبة احلسني )عليه السالم( يف أي وقت من األوقات، تلك املصائب التي حترق 

القلب، وتنهمر منها الدموع، هو أجر مصيبة احلسني )عليه السالم(.

جــاء يف املزيد من كتب التأريخ املعتربة العرشات من االقوال 
التــي قاهلــا الكثري من الذيــن عارصوا االمام احلســني )عليه 
الســالم( وهم يشــيدون به ويثنــون عليه ويعرتفــون بفضله 
ومكانتــه وعلو شــأنه ومقامــة الرفيع وهذه بعــض من تلك 
االقــوال الرائعة التي قاهلا هؤالء بحق االمام احلســني )عليه 

السالم( ومنهم:
• قــال عمر بن اخلطــاب وهو يتحدث مع االمام احلســني 
)عليه الســالم( ما نصة: )انام انبت يف رؤوسنا ما ترى اهلل ثم 

انتم، ووضع يده عىل رأسه(.
• قال عثامن بن عفان ما نصه: )احلســن واحلســني وعبداهلل 

ابن جعفر فطموا العلم فطام، وحازوا اخلري واحلكمة(
• قال ابو هريرة: )دخل احلسني بن عيل وهو معتم، فظننت 

ان النبي قد بعث(.
• قــال عبد اهلل بــن العباس وقد عوتب عــىل اخذه بركاب 
احلســن واحلســني )عليهــام الســالم( فقــال: )ان هذيــن ابنا 
رســول اهلل )صىل اهلل عليه واله( افليس من ســعاديت ان اخذ 

بركاهبام(. 
• قــال انس بن مالك وكان رأى احلســني )عليه الســالم(: 

)كان اشبههم برسول اهلل )صىل اهلل عليه واله((. 
•  عبد اهلل بن عمر بن العاص وقد مّر عليه االمام احلســني 
)عليــه الســالم( فقــال: )من احــب ان ينظــر اىل احب اهل 

ارض اىل اهل السامء فلينظر اىل هذا املجتاز(.

اإلمام الحسين  
بأقالم معاصريه أقوال مأثورة في 

اإلمام الحسين 

من اجمل ما قـــيل بحق االمام الحــسين

بقلم: سعيد رشيد زميزم
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وما أكثرك حينام رصَت وحيدًا  
كأن القوَم قد أحاَطهم َرُجْل

من احلقائق العلمية املذهلة التي أشاَر إليها اإلمام السجاد )عليه السالم( 
َب ِفيَنا آاَلِت اْلَبْسِط،  ِ الَِّذي َركَّ ْمُد هلِلَّ يف دعاء التحميد هلل تعاىل قوله: »واحْلَ
 و  َجَعَل َلَنا َأَدَواِت اْلَقْبِض«، والتي فرّسها البعض بمنح احلرية، وورد يف 
كتاب )رشح الصحيفة الســجادية( للعالمة السيد حممد حسني احلسيني 
اجلاليل يف رشح قوله )عليه الســالم(: »احلمد هلل الــذي رّكب فينا آالت 
البســط وجعل لنا أدوات القبض«، بــأن )اآلالت( مجع آلة، واألدوات: 
مجع أداة، واملراد هبا األجهزة واألعضاء التي جعلها اهلل يف أبداننا، واملراد 
بالقبض والبسط: سائر األفعال واحلركات التي يقوم هبا اإلنسان بواسطة 

اآلالت واألعصاب التي يتمّتع هبا.
ومــع مــا بّينه الســيد اجلاليل، فهنالــك حقيقــة علمية اكتشــفت فيام بعْد 
وذكرهــا اإلمام الســجاد )عليه الســالم( وهي )آالت البســط وأدوات 
القبض(، وحديثًا هنالك علم يســمى علم التحريــك )امليكانيكا( الذي 
يامزج بنَي جســم اإلنســان واآلالت امليكانيكية ويصف جســم اإلنسان 
باآللــة امليكانيكيــة، حّتى أن الكثري من اآلالت التي اكتشــفها اإلنســان 
تعتمد كليًا عىل نفس جســم اإلنسان ومنها مثاًل الرافعات التي استلهمها 
اإلنسان )املخرتع( من حركة الذراع يف البسط والقبض والتي أشار إليها 
اإلمام الســجاد )عليه الســالم( بــآالت البســط وأدوات القبض، وهي 
املتمثلة بالعضالت املوجودة يف الذراع فضاًل عن ما يسّمى حديثًا بالطاقة 

.)ATP(

من تراث أئمة الهدى 

ي َرُسوَل الله  َعِن اإلمام اْلُحَس��ْيِن )عليه السالم( آنه َقاَل: »كان َجدِّ

)صلى الله عليه وآله( َيُقولُ ِلي: 

ِه َتُكْن  َأْغَنى   اِس، َواْرَض بِِقْسمِ اللَّ ِه َتُكْن َأْتَقى النَّ »اْعَمْل بَِفَراِئِض اللَّ

اِس، َوَأْحِس��ْن ُمَجاَوَرَة َمْن  ِه َتُكْن َأْوَرَع النَّ اِس ، َوُكفَّ َعْن َمَحارِمِ اللَّ النَّ

َجاَوَرَك َتُكْن ُمْؤِمناً، َوَأْحِسْن ُمَصاَحَبَة َمْن َصاَحَبَك َتُكْن ُمْسِلماً«.

المصدر: االمالي: 201.

أنعجُب أن يأوي رجاٌل بكهفهم  *** وّتزاوُر شمٌس بهم ثم تغرُب؟

ورأسَك فوق الرمح يتلو م�ردداً   *** بآيِة أهِل الكهِف.. تالله أعجُب

 رأسك يرتل التنزيال

الشاعر: أحمد الخالدي الكربالئي - 10/محرم/1444ه�

عزيمة وجأش ورباط 

وأورعهم واغناهم  الناس  اتقى 

علمية حقائق 

وتعليق  صورة 

0 0 00 0 0



الستار كشف 

يقول الشــيخ حممد إبراهيم الكربايس النجفي ]طاب ثراه[ يف كتابه )اخلصائص 
العباسية( الصادر عن املكتبة احليدرية سنة )1420 هـ(: 

كام إّن اإلمام أمري املؤمنني )عليه الســالم( استقى للرسول )صىل  اهلل  عليه  وآله( 
يوم بدر، فكذلك ابنه العّباس )عليه  السالم( استقى ألخيه اإلمام احلسني )عليه  
السالم( يوم كربالء، ولكن بفارق كبري، وهو أّن اإلمام عليًا )عليه السالم( سّلم 
عليه جربيل وميكائيل وإرسافيل وآالف مــن املالئكة املقّربني، وحّيوه بتحّيات 
طّيبة مباركة من عند اهلل تبارك وتعاىل، بينام ولده العّباس )عليه الســالم( أحاط 
به آالف النّبالة املوّكلني باملرشعة يرشــقونه بالسهام والنبال، ويمنعونه من املاء، 
وحيولــون بينــه وبني إيصــال القربة إىل اخليــام، وهم يســمعون رصاخ األطفال 
العطاشــى، وعويل النســاء الظمأى، هذا والفصل صيف قائظ، والطقس حار 
شديد احلرارة، والشــمس وّهاجة تصهرهم بأشعتها املحرقة وترشقهم برشرها 
القاتــل، ومع ذلك مل يرمحوا أهل بيت نبّيهم، ومل يدعــوا املاء يصل إىل خيامهم، 
فقــد كمنــوا وراء النخيل وغــدروا بالســقاء واســتهدفوا القربة وأراقــوا املاء، 
ومالئكــة الرمحــن تلعنهم وتلعن طاغيتهــم يزيد، وتقّدس روح الســّقاء وحتّييه 

اِر( . ُتْم َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّ بتحية الرمحن: )َساَلٌم َعَلْيُكْم باَِم َصرَبْ

االنتظار في 

تذكرة  بال  املغادرة  اختيار  قبل  للمكاشفة  دعوتك 
آثــرت  لكنك  الــقــريــب،  يف  لقاء  موعد  أو  عــودة 

االنرصاف من دون إلقاء التحية حتى.. 
مل  لكنك  طويل،  انتظار  أنه  احلب  من  بمزيد  نبأتك 
تصِغ وفضلت االبتعاد عن كل ما خيدش عفة الصرب 

اجلميل. 
بقرار  إال  منه  رجعة  ال  بعيد  سفر  أنــه  إىل  نبهتك 
وركبت  إشارايت  وأنكرت  نداءايت  جتاهلت  السامء.. 

املوج باجتاه الشمس املؤجلة..
عطٍف  نظرة  دونــام  ــب..  أج القلب  أهيا  توسلتك: 

حتى.. 
حموت ما تبقى منك يف قاموس وجدي، ختليت عن 
أقر  اآلن  لكني  هجرك.  بمرارة  تذكرين  سانحة  كل 

طائعا بأنك األكثر صدقًا..
املنتظر احلق.. كنت  أعلن أنك رسول احلب، وأنك 
الصّديق األوىف.. أعرتف بخجل وانحناء أمام سموك 

العايل وأعلنها حرة: أنت الفائز يف مضامر احلب.
إىل  املشتاق  بــحــرارة  ــرت  وط بـــاردًا  عشك  تركت 
حبيبك القابع يف جوف الغياب، تقاسمه اآله عىل ما 

مىض وعىل ما يأيت. 
أحسنت صمتًا وأتقنت صنعًا، حني مل تلِق بااًل ألرقي 
عام  والــرجــوع  للندم  فرصة  تتحني  ومل  املــخــذول، 
التصاقك  القلب  أهيا  لك  هنيئا  مجال..  من  فيه  أنت 

بالغياب.  .
عىل مقربة منك تدفق َسلسال الضوء، وتضّوع فجر 
الورد، وانبجست عيون  وانتثر  الوجد  وانترش  الدم، 

احلقيقة؛ لتخمد بركان الوهم.
من  ملزيد  وتتسع  تــرسع،  والسفينة  تبحر  أنــت  ها 
بني  يا  األرجاء:  يف  يرتدد  قولك  زال  وما  العابرين، 

اركب معنا.
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كربالء سّقاء 

ما سبب ذبول عيني املرجع الديني السيد 
عبد األعىل السبزواري؟

األعــىل  عبــد  العــارف  الســيد  ســألوا 
الســبزواري عــن ســبب ذبــول عينيــه؟ 
فأجاب أنه يف يوم من األيام وبالتوفيقات 
اإلهلية ُكشــفت لُه صورة واقعية من صور 
واقعة الطف وبقيــت هذه الصورة معلقة 
يف أذهان الســيد ليل هنــار.. كلام يتذكرها 
جيهــش بالبكاء اىل أن أصبحت عينه ذابلة 

هبذا الشكل امللحوظ.




