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حادثة )باب الرجاء(  تتجّدد باألحزان

العتبة الحسينية تحيي الذكرى السنوية 

للفاجعة وتؤّكد على رعاية ذوي الشهداء

دروس مـــــــن زيارة األربعين

مشاهد موكب السبايا من كربالء إلى الشام!

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

ُوِلد في سامراء وسكَن البصرة وُتوّفي في بغداد
سطور من حياة السّيد الجليل الزاهد 

والشاعر الفّذ )الشبلي(

معرض للمجسمات وشجرة بثالث لغات..

عام مّر حزيناً على رحيل

المرجع الكبير السّيد محمد سعيد الحكيم

هل نحن بحاجة  إلى طب نسوي؟!

اُتَها  ْنَيا َعْيُشَها َقِصيٌر َوَخْيُرَها َيِسيٌر َوِإْقَباُلَها َخِديَعٌة َوِإْدَباُرَها َفِجيَعٌة َوَلذَّ »ِإنَّ الدُّ
َفاِنَيٌة َوَتِبَعاُتَها َباِقَيٌة«.

المصدر: عيون الحكم و المواعظ: 146، لعلي بن محمد الليثي الواسطي

يقول أمير المؤمنين        في الدنيا



خط اإلمام الحس������ين عليه الس������ام طريق الخ������اص بدمه المقدس 
ودماء أهل بيته وأصحابه في واقعة كرباء.. لتكون النهضة خالدة، 
راس������مًا بمنهجه لخطة اإلصاح الكونية.. حينما قال عليه السام: لم 

أخرج أشرًا وال بطرًا وال ظالمًا وال مفسدا..«.
وفي ذلك رسم لمسارات واضحة ال لبس فيها وهو إمام زمانه.. كون 
هذا الخروج س������يكون خالصًا لوجه اهلل تعال������ى من أجل اظهار الحق 
والحقيقة، وإنه أمر أجلُّ وأسمى من مجرد كونه خروج إمام عادل 
على حاكم ظالم، وبالتالي سيترتب عليه مصير اإلسام والمسلمين 
بعدما طالهما تحريف بنو أمية، وفيه الدواء الناجع لمثل ذلك الداء 

المستفحل في األمة، ولقول يزيدهم:
لعبت هاشم بالملك فا *** خبر جاء وال وحي نزل. 

وتجس������يده بش������كل عملي لمعتقده في ه������ذا البيت الش������عري.. نافيًا 
للخافة ومجاهرا بكفره ومظهرا لشركه حينما أنشده.

فك������م نحتاج إلى تفعيل البصيرة في أمورن������ا، ال مجّرد البصر إليها 
بالعين المجردة واالقتناع بالس������ير في ركابها س������ريعًا، ففي زيارة 
اإلمام العباس عليه الس������ام نقرأ: ).. َوَانَّ������َك َمَضْيَت َعلى َبصيَرة ِمْن 

َاْمِرَك ُمْقَتِديًا ِبالّصاِلحيَن، َوُمتَِّبعًا ِللنَِّبّيين..(. 
وطبع������ًا، فإن البصر هو رؤية ف������ي العين، وأما البصيرة فهي الرؤية 
بالعق������ل، والبصيرة تعن������ي التبّصر في األم������ور بالتبصرة؛ أي فهم 
األم������ور فهمًا دقيقًا، بمعنى فهمه������ا على حقيقتها دون هوى، ودون 
انفع������ال، ودون تعصب من بعد االقتداء بالصالحين.. المتبعين لنهج 
األنبياء، وبالتالي التعقل في اتخاذ القرار المناس������ب تجاهها خاصة 
في ظل المواقف الصعبة والحساسة، ومن ثم حساب النتائج.. بالفرز 
بي������ن ضاره������ا ونافعها، خيرها وش������رها؛ أي أن يكون اإلنس������ان على 
بصيرة ف������ي قوله، وفي تصرفه، وفي س������لوكه، واألهم في اتباعه 
وتأييده لنداء الحق، وصوت الحقيقة، لكي ال تأتي النتائج عكس������ية 

ويكون الخسران المبين.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    خطة الإ�صالح
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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ورش تدريبية ومحاضرات تخصصية  
 في صيانة المخطوطات

مراحل متقدمة في تشييد صرح 
طبي عمالق في كربالء 

ورعاية  املخطوطات  لرتميم  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  مركز  نظم 
الباحثني يف العتبة احلسينية املقدسة ورشا تدريبية وحمارضات ختصصية يف 
اجلامعات العراقية واملراكز املهتمة يف هذا املجال، واعطاء دورات تدريبية 
مكثفة لكثري من موظفي الدوائر احلكومية واملؤسسات املوجودة يف العراق 

التي متتلك خمطوطات ووثائق.
جمال  يف  تدريبية  دورات  املركز  »نظم  التميمي:  مناف  املركز  مدير  وقال 
صيانة املخطوطات منها ورشة لطلبة وأساتذة كلية االثار جامعة سامراء 
لوزارة  التابع  احلديث  الفن  وملتحف  الشهداء  ملؤسسة  تدريبية  ودورة 
الثقافة, كذلك تبنت وحدة رعاية الباحثني عدة مشاريع منها مرشوع حتقيق 
وطباعة وترمجة رشوح دعاء الصباح التي تربوا عىل اربعني رشحا, وضمن 
الوحدة هي طباعة )100( رسالة جامعية يف  اطلقتها هذه  التي  املشاريع 

خدمة املذهب والدين االسالمي«.

مستشفى  مــشــروع  فــي  متقدمة  مــراحــل 
ألمــراض  ــه(  وآل عليه  الله  )صلى  االنبياء  خاتم 
تصل  انجاز  ونسبة  الدموية  واالوعــيــة  القلب 
هو  والمستشفى   ،%54 بحدود  تقدر  جديدة 
واالول  العمالقة  االستراتيجية  المشاريع  من 
عالج  فــي  ــراق  ــع ال مستوى  على  نــوعــه  مــن 
في  ا  ويقع  الدموية،  واالوعية  القلب  امــراض 
ارض  على  وينفذ  المقدسة  كربالء  محافظة 
البنائية  والمساحة  دونــم(   7( مساحتها  تبلغ 

هي )35( الف متر مربع.
يتألف المشروع من بنايتين على النحو التالي.. 
بالمستشفى  خــاصــة  بناية  منهما  ـــى  االول
اقسام  عدة  على  وتحتوي  طابقا،   )11( بواقع 
صــاالت  سبع  ويضم  العمليات  )قسم  ــي  وه
لعمليات القلب المفتوح فضال عن اربع صاالت 
المركزة،  العناية  وقسم  القسطرة،  لعمليات 
المركزي،  المختبر  الرقود،  غرف  االفاقة،  قسم 
االداري،  القسم  االستشارية،  التعقيم،  قسم 
القاعات  االشعة،  قسم  المركزية،  الصيدلية 
وسيتم  اللوجستي(،  والــقــســم  الــدراســيــة، 
الطبية  االجهزة  بأحدث  المستشفى  تجهيز 
الثانية  البناية  ومن مناشئ عالمية رصينة، اما 
ستة  ــع  ــواق وب بالعجالت  خــاص  مـــرآب  فهي 

طوابق.

السبط  جائزة  العراقية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اعتمدت 
للعلوم يف الرتقيات العلمية التي اطلقها مركز السبط التخصيص للبحث 
والنرش العلمي التابع للعتبة احلسينية املقدسة يف بغداد عرب منصة علمية 

خاصة باسم )منصة العلوم للجميع(.
اجلائزة  من  »اهلدف  بأن  عدنان  موسى  امحد  املهندس  املركز  مدير  وأكد 
املجتمع  اطياف  كل  تناسب  علمية  بيئة  وخلق  واملعرفة  العلوم  اشاعة 
السبط  مركز  يقيم  املنصة  هذه  يف  املميزة  للمقاالت  وتكريام  العراقي، 
التخصيص سنويا )جائزة السبط للعلوم للجميع( علام ان املقاالت املميزة 
املنشورة يف هذه املنصة معتمدة للرتقيات العلمية لدى وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي العراقية ضمن حقل تقديم دراسات خلدمة املجتمع«.

وزارة التعليم العالي تعتمد جائزة السبط 
للعلوم في الترقيات العلمية
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في  تــشــارك  الحسينية  العتبة 
الدولي  الحسين«  »يــوم  مؤتمر 

في الهند 

تشارك العتبة احلسينية املقدسة يف مؤمتر »يوم احلسني« الدويل املزمع إقامته 
 )600( عىل  تزيد  كثرية  ورشائع  ومعتقدات  طوائف  بمشاركة  اهلند  يف 
والسيخ  والسنة(  )الشيعة  واملسلمني  واملسيح  الصابئة  بينهم  مشاركة، 

واهلندوس.
الدين  سعد  السيد  قال  املقدسة  احلسينية  العتبة  موفد  خصه  ترصيح  ويف 
البناء: »نشارك يف املؤمتر ممثلني عن سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
)دام عزه( والسيد األمني العام للعتبة املقدسة االستاذ حسن رشيد جواد 
مسؤول  سلطان  آغا  من  املقدمة  املشاركة  دعوة  لتلبية  وذلك  العباجيي، 
املؤمتر«، مبينا أن »كلمة افتتاح املؤمتر ستكون للعتبة احلسينية املقدسة، ونوه 

البناء عن شعار املؤمتر هلذا العام انه بعنوان: )قابل الكراهية باحلب(«..
من  كانوا  املذاهب  من  السابق  املؤمتر  يف  املشاركني  »ان  البناء  واض��اف 
اهلندوس والسيخ وغريهم من الطوائف وامللل واملعتقدات اهلندية فضال 
عن مشاركني من دول اوربية وآسيوية، مشريا اىل ِفهم واهتامم بعض امللل 
اهلندية لقضية اإلمام احلسني )عليه السالم( َفُهم جييدون احلديث عن هنضته 
اهتاممهم  عىل  اطالعنا  وبعد  باملعلومات،  غزير  وخطاهبم  السالم(  )عليه 
بقضية اإلمام احلسني )عليه السالم( وجدنا لدهيم دراسات مستفيضة عنه 

)عليه السالم( كام ال زالوا مستمرين بدراسة أبعاد النهضة احلسينية«..
دويل  بانكلور  مدينة  يف  202/9/4م  يف  سيعقد  املؤمتر  أن  بالذكر  جدير 
بمشاركة طوائف ومعتقدات ورشائع كثرية تزيد عىل )600( ملة ومعتقد 
والسيخ  والسنة(  )الشيعة  واملسلمني  واملسيح  الصابئة  منهم  ونِحل 
واهلندوس وللسنة الثالثني وبلغات عديدة منها االنكليزية واللغة العربية..

الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة 
العتبة  ـــول  دخ دواعــــي  ــن  م أن  يــوضــح 
الــمــقــدســة الـــى الــقــطــاع الــطــبــي هو 
وليس  الحقيقة  نحو  على  وإبراز  »إظهار 
على  بل  فقط،  التنظير  مستوى  على 
لمدى  والتطبيقي،  العلمي  المستوى 
في  الدينية  المرجعية  وعناية  اهتمام 
الطبية  الخدمات  بتوفير  األشرف  النجف 
الشعب  ألبــنــاء  والتعليمية  المتطورة 
الدينية  وأعراقه  مكوناته  بكل  العراقي 

والقومية«..

انــجــاز  ــال  ــم أع بتنفيذ  مــبــاشــرتــه  بــعــد 
ومنظومات  الكهربائية  المنظومة 
للمرضى  الخدمات  مختلف  تقدم  أخر 
المشاريع  قسم  العاملة،  والمالكات 
الحسينية  للعتبة  الــتــابــع  الهندسية 
بــالــمــائــة   )60( ـــى  ال يــصــل  الــمــقــدســة 
مركز  مــشــروع  فــي  ــاز  ــج االن نسبة  مــن 
الذي  البصرة  في  التوحد  مرضى  عالج 

سيستوعب بحدود )500( طفل.
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بات من الواضح لدى غالبية املهتمني بأن أية اختالفات 
بني السياسيني يف وجهات النظر السياسية حول مسألة 
معينة، أو خالفات شخصية بني قادة الكتل واألحزاب، 
القضايا  من  قضية  بأية  وتوحدهم  انسجامهم  وعدم 
املصريية التي هتم عموم البلد.. سواء أكان عىل املستوى 
اخلارجي او الداخيل؛ ستكون هلذا االختالف واخلالف 
املواطنني  عىل  وخيمة  سلبية  وآث��ار  خطرية  تداعيات 
خاصة وعىل البلد عامة يف ظل نظام التوافقية املعمول 
قاد  اليوم، والذي  التغيري وحلد  منذ  البلد  به يف سياسة 
إىل اجياد أسلوب املحاصصة السياسية املقيتة يف تقاسم 
ما  وهو  الدولة،  مفاصل  وبكل  واالمتيازات  السلطة 
وضع  عىل  بالسلبية  الحقًا  وسينعكس  سابقًا  انعكس 

البلد وحياة املواطنني.
وانتهاء  داخليًا،  العامة  اخلدمات  تقديم  سوء  من  بدءًا 
باستمرار تردي سمعة البلد بني األمم وفقدان احرتامه 
ما  كثريًا  حيث  خارجيًا..  املرشوعة  حقوقه  واح��رتام 
رأينا إىل إن بعض السياسيني يف اختالفاهتم وخالفاهتم 

القضية  إىل  وليس  معه  املختلف  الشخص  إىل  ينظرون 
وإن  حتى  مبارشة  رفضها  ليتم  قبله..  من  املطروحة 
بحارضه  البلد  ختدم  التي  املصريية  القضايا  من  كانت 
مع  خالفه  يف  الطرف  هذا  إن  أدق  بمعنى  ومستقبله، 
النظر  دون  من  وتفصيال  مجلة  رفضه  يتم  آخر  طرف 
إىل ما يقدمه من وجهات النظر وحلول ألهم القضايا 

املصريية يف البلد.    
ففي خطبة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بتاريخ 
20 / حمرم احلرام/ 1436ه� املوافق 2014/11/14م 
ويف النقطة الثالثة من األمر األول من تلك اخلطبة التي 

قال فيها:
الفرقاء  اختالف  إن  املاضية  السنوات  اثبتت  لقد   «
قد  بينهم  فيام  والتفاهم  االنسجام  وع��دم  السياسيني 
أرض بالعراق وشعبه كثريًا .. بل قد أرض حتى بالكتل 
أكان  سواء  حتركهم  فإن  املقابل  ويف  نفسها،  السياسية 
حيمل  واحد  كفريق  اخل��ارج   أو  الداخل  مستوى  عىل 
مصاحلهم  عىل  ويقدمها  ومصاحله  العراق  هّم  مجيعهم 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
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اخلاصة سواء أكانت حزبية او طائفية أو مناطقية هو 
الذي يعطي هلم قوة ووزنًا واحرتامًا لدى االخرين.

السياسيون  الفرقاء  يرتفع  أن  املأمول  فإن  هنا  ومن 
البعض  عن مصاحلهم اخلاصة ويتقارب بعضهم من 
يف  موقفهم  ووح��دة  متاسكهم،  إىل  ي��ؤدي  بام  اآلخ��ر 
حيقق  وبام  واخلارجية،  الداخلية  األساسية  القضايا 

املصالح العليا للبالد«.
الثانية  خطبته  ويف  الصايف  امح��د  السيد  سامحة  ام��ا 
بتاريخ 2009/11/27 ويف بيانه للمسألة األوىل من 
قواعد  ارساء  رضورة  عن  يتحدث  فهو  اخلطبة  تلك 
يقودون  السياسيني ممن  إىل  املواطنني واطمئناهنم  ثقة 
زمام األمور يف البلد ومن بيدهم احلل والعقد والقرار 
السيايس،  وال يتحقق ذلك إال من خالل واقع عميل 
وخدمي يقدمونه عىل أرض الواقع املعاش وليس من 
خالل الشعارات والترصحيات التي ال تشبع من جوع 

وال تروي من ظمأ، والتي قال فيها:

» املسألة االوىل : 
مجيع  اىل  دعوة  اوجه  املباركة  االيام  هذه  استثمر  وانا 
املسؤول  ينأى  ان  هي  دع��ويت  السياسيني،  االخ��وة 
صفو  يكدر  ما  عن  ينأى  ك��ان  موقع  ب��أي  العراقي 
تصدوا  الذين  االخ��وة  كل  اىل  ودع��ويت  العراقيني 
السيايس  اجلانب  نفرس  ونحن  السيايس  للجانب 

اجلانب اخلدمي .
هذه  وااللفة..  والصدق  والثقة  واملودة  املحبة  اقول، 
للتطبيق  قابلة  وانام  للتطبيق  قابلة  غري  ليست  معاين 
مصلحة  اىل  النظر  واىل  نفس  جماهدة  اىل  حتتاج  لكن 
البلد واىل ان نسمع وجهات النظر وان كانت متباينة 
وبالنتيجة نخرج بجوانب ال اقول اتفاقًا 100% هذا مل 
حيصل يف كل دول العامل، لكن يف جانب باحلد االدنى 

هو جانب مقبول«.
املخلصني  مع  اخلالص  ال��ودي  احلديث  هذا  وطبعًا 
وأبناء  العراق  حيب  ممن  السياسيني  من  البلد  هلذا 
واحلرص  العليا  مصاحله  عىل  الغيارى  ومن  العراق 

 لقد اثبتت السنوات الماضية إن اختالف الفرقاء السياسيين وعدم 
االنسجام والتفاهم فيما بينهم قد أضر بالعراق وشعبه كثيراً

،،
،،



واجتهاد  بجد  يعمل  أن  وحياول  مواطنيه،  حقوق  عىل 
واخالص من اجل تقديم ما يمكن تقديمه من خدمات 
للبلد وللمواطنني، وليس مع غريهم ممن ارتىض لنفسه 
أن يكون تابعًا ومنقادًا يف قراراته وسلوكه كذيل أو ذيل 
حسابات  عن  خ��ارج  هو  شخص  هكذا  فمثل  لذيل، 
الوطنية، منوهًا سامحته بأن الشعب قدم وأعطى كل ما 

عليه، لكن يبقى عىل السياسيني العمل باملثل.     
» انا ال احتدث عن مؤامرات ومغيبات لكن واقعًا البلد 
وال  له  ايدهيم  يمّدون  االخوة  كل  ان  اىل  حيتاج  حالة  يف 
ُيستثنى أحد من املحافظات الشاملية والوسط واجلنوب 

ورشق وغرب البالد.
نحن حتدثنا مع مجيع الطبقات خالل ذهابنا اىل املحافظات 
وجميء االخوة هنا مل نَر عندهم إال املحبة للبلد، هناك من 
كان حياول ان يصطاد يف املاء العكر، الطبقة العاقلة والتي 

هتمها مصالح الشعب بدأت تأخذ موقعها.
ان  الرجاء من كل االخوة  مباركة..  أيام  ونحن االن يف 

يعوا هذه املسألة عندما نرى املجموعة التي تدير هذا البلد 
يف وئام ويف توافق لغرض النهوض بالبلد اىل افضل حالة 
حقيقة فإن الشعب العراقي يستشعر بالراحة والطمأنينة 

ويرى نفسه إنه عرب مرحلة.
وليست  السياسيني  القادة  مسؤولية  املسؤولية  ه��ذه 
مسؤولية الشعب، فالشعب العراقي شعب نبيل وأعطى 
القادة االن يف هذا الظرف ان جيعلوا  ما عنده، مسؤولية 
باألقوال  ليس  واالطمئنان  يطمئن  العراقي  الشعب 
فقط وإنام باألفعال، نريد شعارات قابلة للتطبيق ونريد 

االنسان ان يعمل ويطبق ثم يرفع شعار ما عمل.
ان  بد  ال  لكن  صحية  مسألة  النظر  وجهات  اختالف 
نصل اىل مرحلة نجتمع سوية من اجل ان نخرج من هذه 

االختالفات.
مسؤوليتهم  يتحملوا  أن  جيب  السياسيني  االخوة  عىل 

بوضوح جدًا وبقدرة جتعل الشعب العراقي يطمئن« .

 المحبة والمودة والثقة والصدق وااللفة.. هذه معاني ليست غير قابلة 
للتطبيق بين السياسيين، وانما قابلة للتطبيق لكن تحتاج إلى مجاهدة 

،،نفس وإلى النظر إلى مصلحة البلد
،،



السؤال: الزيوت والدهون والشحوم النجسة او املتنجسة اذا دخلت 
يف صناعة الصابون وطرأ عليها هذا التغري بحيث اصبحت صابونًا او 
التايد، فهل تطهر بذلك؟ وهل  مسحوقًا من مساحيق الصابون مثل 

يكون هذا التغري نوعًا من االستحالة املطهرة؟
اخر  يشء  ايل  يشء  تبدل  اوجب  ما  هي  املطهرة  االستحالة  اجلواب: 
املواد  بتصنيع  املعنى  هذا  وصدق  عرفًا،  النوعية  الصورة  يف  خيالفه 

الدهنية صابونًا او نحوه غري واضح.

السؤال: مادة اجلالتني تستخدم يف تغليف االدوية وتدخل يف صناعة 
اسالمية  غري  بالد  من  مستوردتان  وتلك  وهذه  االغذية  من  العديد 
واالرجح كام افاد البعض اهنا مادة هالمية تستخرج من العظام او من 
امليتة لكنها تتعرض  او من مستثنيات  العظام  بان  القول  اطرافها ومع 
فهل  الغذائي  او  الدوائي  تصنيعها  قبل  وكيميائية  معملية  ملعاجلات 

يعترب هذا من االستحالة احلاكمة بالطهارة وجواز االكل؟
اجلواب: طهارة عظام امليتة النجسة التستلزم جواز اكلها او اكل املادة 
النوعية  الصورة  تبّدل  فيها  فاملناط  االستحالة  واما  منها،  املستخلصة 
او  االجزاء  تفرق  الجمرد  باملرة  السابقة  احلقيقة  خواص  بزوال  عرفًا 

تبدل االسم والصفة ولوكان باضافة بعض املواد االخرى اليها.

السؤال: هل يطهر العجني بعد خبزه تبعًا ملقولة االستحالة ؟
اجلواب: ال يطهر بذلك .

مل  إن  البدن  من  اجللد  أو  االظفار  املنجمد حتت  )الدم  قلتم:  السؤال: 
إليه  املاء  اجللد ووصل  انخرق  فلو  الدم نجس  يستحل وصدق عليه 

تنجس( . ما املقصود: من تعبريكم )صدق عليه الدم ؟ فإذا كان هناك 
دم إنجمد ولكن بقي ظل فرتة شهر مثال حتت الظفر إىل أن جف ومجد، 
ثم طال الظفر وظهر الدم املنجمد، ولكن لونه كان كاألسود وتصعب 
يمكن  دم وهل  أنه  كان يصدق  اذا  عاّم  يتساءل  يراه  من  إزالته، وكل 

إستحالة الدم؟
حيكم  حتققها  يف  الشك  مع  ولكن  االستحالة،  فيه  يمكن  اجل��واب: 
بالنجاسة اال ان انخراق اجللد او الظفراليوجب نجاسة املاء الواصل 
اليه اال اذا تبني الدم وُعّد من الظواهر وبالنسبة للظفر يمكن تركه اىل 
ان يطول فيزال املقدار الذي تبني من الدم بمربد ونحوه واملقدار الباقي 

الذي ال يعد ظاهرا اليؤثريف تنجس املاء وان وصل اليه.

الصوابني، أهنا مشتملة عىل شحوم  أنواع  السؤال: تكتب عىل بعض 
مأخودة من حلم اخلنزير أو حلوم حيوانات غري مذكاة، وال ندري ما إذا 

استحالت اىل يشء آخر أو ال، فهل نعتربها طاهرة ؟
اجلواب: إذا أحرز اشتامهلا عىل ذلك ُحكم بنجاستها، إاّل إذا حتّققت 

استحالتها، ومل يثبت حتققها يف صنع الصابون.

اكثر  ان  اكتشفنا  الغرب  الساكنني يف دول  ابنائكم  السؤال: نحن من 
املعجنات واخلبز حتتوي عيل )االنزيم( وهو يستخرج من معدة وامعاء 

االبقار واخلنزير، فام احلكم يف هذه احلالة؟ هل يطهر بالتحول؟
اجلواب: لو احتمل أخذ االنزيم من املذكى وكان مستهلكًا يف الطعام 
حكم بطهارته وحليته، ولو احرز أخذه من حيوان حمرم االكل أو غري 

مذكى مل حيل إال مع استحالة االنزيم اىل مادة أخرى.

ال�صتحالة ـ  متابعة : محمد حمزةاملطهرات 



ورد الّدعاء بكافة أشكاله ومضامينه يف القرآن الكريم بكثرة يف 
أكثر من أربعني مرة يف عدة آيات من القرآن الكريم {َوإَِذا َسَأَلَك 
اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا  ِعَباِدي َعنيِّي َفإِنيِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ُهْم َيْرُشُدوَن )البقرة/186(}، ويذكر ابن فهد  يِل َوْلُيْؤِمُنوْا ِب َلَعلَّ

يف تفسري اآلية: اعلم أن هذه اآلية قد دلت عىل أمور: 
األول: تعريضه تعاىل لعباده بسؤاله بقوله: )َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي 
الثان: غاية عنايته بمسارعة إجابته ومل جيعل  َقِريٌب(,  َفإِنيِّ  َعنيِّي 
اجلواب موقوًفا عىل تبليغ الرسول )صىل اهلل عليه وآله( بل قال: 
الثالث: خروج هذا  قريب,  إّن  يقل: قل هلم:  َقِريٌب( ومل  )َفإِنيِّ 
اجلواب بالفاء املقتىض للتعقيب بال فصل, والرابع: ترشيفه تعاىل 
هلم برد اجلواب بنفسه لينبه بذلك عىل كامل منزلة الدعاء ورشفه 

عنده تعاىل ومكانه منه.
الّدعاء  أنَّ اهلل تعاىل يسمع  الكريمة  وتبني بعد ذكر تفسري اآلية 
تعاىل  اهلل  بتعاليم  يلتزم  الذي  العبد  من  كان  إذا  له  ويستجيب 
)سبحانه  اهلل  قبل  من  االستجابة  فرسعة  ونواهيه  وأوام���ره 

من  هي  االستجابة  بتلك  املطلق  واإلي��امن  للّداعي,  وتعاىل( 
املفاهيم القرآنية الّسلوكية التي زخر هبا الّنص القرآن وبخاصة 
)عليهم  األنبياء  قصص  من  الكريم  القرآن  عنه  حكى  فيام 
اهلل  بأنَّ  يقينهم  لعظيم  لدعائهم,  االستجابة  ورسعة  السالم( 
الّداعي  أنَّ  إذا دعاه, برشط  الّداعي  سبحانه وتعاىل جييب دعوة 
وجدنا  فلذلك  وورع  تقى  مظلومية  من  الّدعاء  رشوط  يمتلك 
اإلمام احلسني )عليه السالم( عمل وفق هذا املفهوم األخالقّي 
متخًذا من  اهلل سبحانه وتعاىل  دعا هبا  أدعية  القرآّن من خالل 
القرآن الكريم ونصوصه املختصة بالّدعاء ساحًة لدعائه وحموًرا 

لعمله )عليه السالم( .
ونالحظ أيًضا أنَّ اإلمام احلسني )عليه السالم( مل يدُع عىل القوم 
الذين حاربوه مبارشًة بل قدم هلم الّنصح واإلرشاد لكنهم ابوا 
إال  السالم(  )عليه  منه  كان  فام  وعنادهم,  غّيهم  يف  واستمروا 
السابقة,  نرشنا  حلقات  يف  نقلناه  التي  بالكلامت  عليهم  دعا  أْن 

فاستجاب اهلل دعاَءُه.

أن  تؤكد  إهلية  وتدابري  بتعاليم  الكريم  القرآن  آيات  من  كثري  جاء 
ِذيَن  ا الَّ َ التجارة مع اهلل رابحة، فيقول سبحانه يف حمكم التنزيل: {َيا َأهيهُّ
)الصف/10(  َألِيٍم  َعَذاٍب  ْن  مِّ ُتنِجيُكم  اَرٍة  جِتَ َعىَل  ُكْم  َأُدلهُّ َهْل  َآَمُنوا 
َوَأنُفِسُكْم  بَِأْمَوالُِكْم   ِ اهللَّ َسبِيِل  يِف  اِهُدوَن  َوجُتَ َوَرُسولِِه   ِ بِاهللَّ ُتْؤِمُنوَن 
ُكْم إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن )الصف/11(}، فاآليتان املباركتان  َذلُِكْم َخرْيٌ لَّ
تعلامنا أن التجارة مع اهلل أفضل التجارات الرابحة يف الدنيا واآلخرة، 
اَرُة  ْنَيا جِتَ ْعاَمُل يِف الدهُّ ويف ذلك يقول أمري املؤمنني )عليه السالم(: »اأْلَ

اآْلِخَرة«، )تصنيف غرر احلكم و درر الكلم، ص: 147(.

آللئ قرآنية

تجارة اآلخرة؟ 

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

سرعة استجابة الدعاء )4(
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إّن اهلل )سبحانه وتعاىل( هو َمن تكفل بحفظ القرآن الكريم الذى سبق للكافرين أن استهزءوا 
اِفُظوَن( . ا َلُه حَلَ ْلَنا الذكر َوإِنَّ ا َنْحُن َنزَّ به، وبمن نزل عليه فقال - تعاىل- : )إِنَّ

أي: إنا نحن بقدرتنا وعظم شأننا نزلنا هذا القرآن الذى أنكرمتوه؛ عىل قلب نبينا حممد )صىل اهلل 
عليه وآله( )وإنا( هلذا القرآن )حلافظون( من كل ما يقدح فيه، كالتحريف والتبديل، والزيادة 
والنقصان والتناقض واالختالف، وحلافظون له باإِلعجاز، فال يقدر أحد عىل معارضته أو 
عىل اإِلتيان بسورة من مثله، وحلافظون له بقيام طائفة من أبناء هذه األمة اإِلسالمية باستظهاره 

وحفظه والذب عنه إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
اِفُظوَن( من الداللة عىل كامل  ا َلُه حَلَ ْلَنا الذكر َوإِنَّ ا َنْحُن َنزَّ وال خيفى ما يف سبك اجلملتني - )إِنَّ
الكربياء واجلاللة، وعىل فخامة شأن التنزيل، وقد اشتملتا عىل عدة من وجوه التأكيد و)نحن( 

ليس ضمري فصل ألنه مل يقع بني اسمني، وإنام هو توكيد.

من مستلزماتِه.. أالّ يكون منافقا ويكون من 
ح/6- بقلم أ. د. طالب حسن موسى المؤمنين حقاً

من أسرار السور الكريمات

القلب السليم في القرآن الكريم

الناطق:  القرآن  يقول  وعنه  النفاق  من  خاليا  قلبه  يكون  املؤمن 
»دخل الدين طائعا ال مكرها« وقد نكون أمام صورة انسان ولكن 
العمى  باب  وال  فيتبعه  اهلدى  باب  يعرف  ال  حيوان  قلب  قلبه 
فيصد عنه فذلك ميت االحياء وهذا هو مسلك قلوب املجرمني، 
َتُدوَن  هَيْ اَل  َفُهْم  بِيِل  السَّ َعِن  ُهْم  َفَصدَّ ْم  َأْعاَمهَلُ ْيَطاُن  الشَّ ُم  هَلُ َن  {َوَزيَّ

)النمل /24(}، مستودع االنسان نفسه او صدره او قلبه والقلب 
االنسان  بذل  مهام  فيه  ما  ويعلم  يمحصه  اهلل  وان  يفقه  الذي  هو 
من جهد إلخفائه، وعندما ال يتحقق ما يريده االنسان جيعل اهلل 
احلرسة يف القلب فاإليامن ليس بام يلفظه اللسان وإّنام عندما يدخل 
االيامن القلب، ويعرب القرآن الناطق بان لسان املؤمن من وراء قلبه 
يتكلم  ان  اراد  اذا  املؤمن  الن  لسانه  وراء  من  املنافق  قلب  وان 
بكالم تدبره يف نفسه فان كان خريا ابداه وان كان رشا واراه، وان 
املنافق بام عىل لسانه ال يدري ماذا له وماذا عليه ولقد قال رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: »ال يستقيم ايامن عبد حتى يستقيم قلبه 
وال يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه«، فيام يصنف القرآن الكريم 
يبدو  كام  حقا  مؤمن  واىل  معه  صفة  دون  من  مؤمن  اىل  املؤمنني 
واضحا يف سورة االنفال من اآلية الكريمة: {ُأْوَلئَِك ُهُم امْلُْؤِمُنوَن 

َكِريٌم )األنفال/4(}،  َوِرْزٌق  َوَمْغِفَرٌة  ِْم  َرهبيِّ ِعنَد  َدَرَجاٌت  ْم  ُ هلَّ ا  َحقًّ
وهم  ايامهنم  حق  اي  صدقا  باملؤمنني  عنهم  يعرب  التفسري  ويف 
قلبه  عىل  يربط  خريا  بعبد  اهلل  أراد  ما  واذا  االيامن   يف  الكاملون 
وكذلك هناك مؤمن ولكن يريد غري ذات الشوكة له ومؤمن آخر 
يريدها او يف االقل ال جيادل فيها ويقبل ما يستوجب عليه سواء 
كان ذات الشوكة ام ال فاملهم هو ان  قلبه يسعى لرضا اهلل سبحانه 
»أفيضوا يف  بالقول:  السالم(  املؤمنني )عليه  أمري  وتعاىل، ويؤكد 
الذكر فانه ينري القلب وهو أفضل العبادة«، وقيل ان افضل الذكر 
القلب وهذا هو  دائام بحضور  الذي يامرس  جدوى ونجاعة هو 
هدف الذكر فهل املؤمن حقا هومن اصحاب ذات الشوكة وهو 
الصفة االخرية تشمل كل مؤمن؟  ان  أم  السليم  القلب  صاحب 
يصل  مل  فهو  واال  االرتياب  مرحلة  جتاوز  الذي  هو  املؤمن  قطعا 
أمري  عىل  يرتضون  ملن  املأثورة  الكتب  يف  وورد  املؤمن،  صفة  اىل 
املؤمنني )عليه السالم( أن مجيع من يبغضه هو من اخلوارج ومن 
ال  حيبه  من  أن  كام  منافق  هو  بل  حقا  بمؤمن  ليس  سريهم  سار 
يكون مؤمنا حقا اال اذا احبه حبا رشعيا الحب املتشددين ملا فيه 

من املغاالة الشديدة«.
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إن الفرتات الزمنية للمدود واحلركات والغنن عند االلتزام هبا 
لتالوة  السامع  لدى  وحسية  شعورية  أبعاد  هلا  دقيق-  -بشكل 
آيات القرآن الكريم، وهلا دور مبارش يف رسم الصورة املتخيَّلة، 
والقارئ  السامع  شد  زاد  الزمنية  الفرتات  هذه  زادت  كلام  إذ 
إليه؛  االنتباه  لفت  ي��راد  ما  أم��رًا  هناك  أن  إىل  س��واء  حد  عىل 
وأمهيتها،  الكثرة  إىل  لإلشارة  أو  يشء،  عىل  للتوكيد  إما  وذلك 
أو إىل جذب السامع إىل أن يف األمر زيادة مبالغ فيها، أو للفت 
االنتباه إىل مكامن املعاناة أو الشقاء وهكذا، وربام تعرّب أيضًا عن 
فرتات املكوث الطويلة يف حمل ما أو لشدة العذاب وغريها من 

اإلشارات املتوخاة من ذلك.
التي  املفردات  عىل  وسنؤرش  التالية،  الرشيفة  اآلية  مثاًل  لنأخذ 
إىَِل  َك�َفُروْا  ِذيَن  الَّ {َوِسيَق  السميك:  باخلط  حوهلا  حديثنا  يدور 
ْم َخَزَنُتَهآ َأمَلْ  ا َوَقاَل هَلُ َم ُزَمرًا َحتَّى إَِذا َجآُءوَها ُفتَِحْت َأْبَواهُبَ َجَهنَّ
لَِق�آَء  َوُينِذُروَنُكْم  َربيُِّكْم  آَياِت  َعَلْيُكْم  َيْتُلوَن  نُكْم  ميِّ ُرُسٌل  َيْأتُِكْم 
ْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعىَل اْلَكاِفِريَن} َيْوِمُكْم َه�َذا َقاُلوْا َبىَل َوَل�ِكْن َحقَّ

القارئ  حيتاجها  التي  الزمنية  فالفرتات  ال��زم��ر/71،  س��ورة 
للمدود يف األلفاظ الثالثة: َجآُءوَها، َخَزَنُتَهآ، لَِق�آَء هلا وقع نفيس 
ِذيَن  ووجدان بام يمرُّ به الكافرون، فتتحدث اآلية عن حّث {لَّ
الرتكيز وشد االهتامم أيضا ليس  ُزَمرًا} فجاء  َم  َجَهنَّ إىَِل  َك�َفُروْا 
للغاية، وهي جهنم إذ هي معروفة للكافرين، ولكن اإلشارة هنا 
للسامع يف وصف حالتهم النفسية كلام اقرتبوا منها، فجاء اللفظ 

به  يمّر  عام  تعبريًا  حركات  مخس  أو  أربع  مقداره  بمّد  َجآُءوَها 
الكافرون من عذابات نفسية، وخوف شديد وهم يقرتبون، وما 
أن يصلون إليها تفتح هلم ليدامههم املرِعبون هلم املِخيفون، وهم 
نوع خاص من املالئكة يسميهم القرآن ب�)َخَزَنُتَهآ( وهنا شّد آخر 
للرتكيز عىل طبيعة هؤالء املوكلني بجهنم فتقرأ بمّد مقداره أربع 

أو مخس حركات لرسم مقدار هيبتهم وغلظتهم.
وإنكارًا  هتجينًا  هلم  يقولون  عليها  املوكلون  املالئكة  ه��ؤالء 
أو  سكون  أو  مّد  أو  وقفات  غري  من  رسيع  وبإلقاء  عليهم، 
السامع:  أذن  يف  رسيعًا  لرتنَّ  نطقها  يف  أقرص  وبزمان  تشديد 
َوُينِذُروَنُكْم}  َربيُِّكْم  آَياِت  َعَلْيُكْم  َيْتُلوَن  نُكْم  ميِّ ُرُسٌل  َيْأتُِكْم  {َأمَلْ 
فكام ترى فإن ألفاظ هذه اآلية كلها بمدود ال تتعدى احلركتني، 
وهذا يعني كام أسلفنا االستعجال يف نطقها لتصل رسيعة دون 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  باآلية  املقصودين  ذهن  يشط  أن 
عىل  أمر  يف  التفكري  يف  اإلمعان  إىل  مبارشة  السامع  انتباه  للفت 
غاية من األمهية، وهي مسألة اللقاء الذي كانوا ينكرونه طوال 
مطواًل  فيه  بالنطق  لَِق�آَء  اللفظ  إىل  عنايتهم  فيجذب  حياهتم، 
التأكيد عىل  ألربع حركات أو مخس، ونستشعر من ذلك أمهية 
مسألة املعاد واحلساب وأهنم سيالقون نتيجة أعامهلم التي لطاملا 
جتّسدت  ممدود  بصوت  اختزلت  فكلها  منها،  الرسل  حذرهم 

فيها حلظات عسرية وشديدة ومرعبة.  
بينام ال نرى مثل هذه املدود فيام يتعلق يف اآلية التي تليها والتي 

آللئ قرآنية
الحلقة-4 حلقات بحثية

دور اإليقاع الصوتي للمدود والحركات 

رسم الصورة القرآنية من خالل المدود والحركات والغنن
الباحث: الدكتور أحمد الصفار
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اإلم���������ام ال��ح��س��ي��ن 

والقرآن الكريم

تتحدث عن استقبال املّتقني من قبل خزنة اجلنة، وهم 
املالئكة املوكلون عليها.

الستعجال  امل��راف��ق  املشهد  تغيري  ذل��ك  راف��ق  فقد 
غري  من  اجلنة  إىل  الدخول  يف  وهلفتهم  املّتقني  دخول 
َحتَّى  ُزَمرًا  ِة  نَّ جّلَ إىَِل  ْم  ُ َرهبَّ َقْوْا  اتَّ ِذيَن  لَّ {َوِسيَق  إبطاء: 
َساَلٌم  َخَزَنُتَها  ْم  هَلُ َوَقاَل  ا  َأْبَواهُبَ َوُفتَِحْت  َجآُءوَها  إَِذا 
 ،73 الزمر/  َخالِِديَن}سورة  َفاْدُخُلوَها  ِطْبُتْم  َعَلْيُك�ْم 
فبالنسبة للفظ َجآُءوَها، هو ذاته يف اآلية السابقة، حيلل 
الغاية،  املرافق حلالة سوقهم إىل  النفيس  ذلك الشعور 
هنا وإن كان أيضًا ذا مّد مقداره أربع أو مخس حركات 
طول  بعد  كبريين  وش��وق  بلهفة  شعورًا  فيه  أّن  إال 
الرب،  يسخط  عاّم  واالبتعاد  الطاعة  عىل  وصرب  عناء 
يف  التمييز  هو  علينا  جيب  ما  ولكن  طوياًل،  املّد  فكان 
عملية اإلدخال، ونفرق بني حالتي الكفار واملّتقني، ما 
يتوضح من اآلية الكريمة أن لفظ )َخَزَنُتَها( خاٍل متامًا 
من املّد، بل ُينطق برسعة أكثر؛ أي بفرتة زمانية أقل مما 
كان مع الكفار، فاآلية تشعر السامع أن املّتقني ترافقهم 
دائاًم رقة تعامل اخلزنة معهم، وخفتهم وشفقتهم فلم 
يكن هناك مّد لنفس لفظ )َخَزَنُتَها( كام كان مع الذين 
مبادرة  عندئذ  نستبعد  وال  السابقة،  اآلية  يف  كفروا 
املعاملة  حسن  عىل  اهلل  محد  إىل  أيضًا  الرسيعة  املّتقني 
املتوقعة من قبلهم وعىل نعمة فوزهم ودخوهلم اجلنة 
ِ الَِّذي َصَدَقَنا َوْعَدُه َوَأْوَرَثَنا  �ْمُد هللَّ قائلني: {َوَق�اُلوْا احْلَ
ِة َحْيُث َنَشآُء َفنِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي} نَّ ُأ ِمَن اجْلَ اأَلْرَض َنَتَبوَّ

بحركّة  اآلية  ألفاظ  كل  أتت  وهنا  الزمر/74،  سورة 
قصرية مقدارها حركة أو حركتني ال أكثر، وهي رسعة 
النطق الطبيعية للفظ، وليس عجبًا أن يتباهى املّتقون 
سيورثهم  أنه  عىل  اهلل  وشكرهم  اجلنة  دخوهلم  بعد 
نرى  باملقابل  ويتمتعون،  فيها  سيسكنون  وأهنم  اجلنة 
ُأ( جاءت كنتيجة  أن مسألة تبّوئهم املتمثل باللفظ )َنَتَبوَّ
طبيعية لدخوهلم اجلنة، وهي من مستلزمات سكنهم 
فيها، أما مشيئتهم املطلقة فيها فيبدو -واهلل العامل- أهنا 

ميزة مضافة إكراما هلم.

روي عن اإلمام الصادق -عليه السالم- قال: اقرأوا )سورة 
الفجر( يف فرائضكم ونوافلكم فإهنا سورة احلسني بن عيل - 
عليه السالم- من قرأها كان مع احلسني -عليه السالم- يوم 

القيامة يف درجته من اجلنة.
عليه   - احلسني  نفس  هي  املطمئنة  للنفس  األعظم  املثال  إذن 
السالم- , وهي التي ترجع إىل رهبا راضية مرضية. وإن ربك 
العصور  طواغيت  من  غريه  أو  يزيد  أكان  سواء  لباملرصاد 

واألزمان.
له:  فتقول  يزيد  حال  السالم(  )عليها  زينب  السيدة  وتصف 
))أظننت يا يزيد حني أخذت علينا أقطار األرض، وضيقت 
سوقًا  إليك  نساق  أسار،  يف  لك  فأصبحنا  السامء،  آفاق  علينا 
وعليك  هوانًا  اهلل  من  بنا  أن  اقتدار  ذو  علينا  وأنت  قطار،  يف 
قدرك،  لعظم خطرك، وجاللة  ذلك  وأن  وامتنانًا،  كرامة  منه 

فشمخت بأنفك، ونظرت يف عطفك((.
ا اإْلِنَساُن إَِذا  وحال يزيد هو احلال املذكور يف سورة الفجر { َفَأمَّ
َأْكَرَمِن )الفجر/15(},  َفَيُقوُل َربيِّ  َمُه  َفَأْكَرَمُه َوَنعَّ ُه  اْبَتاَلُه َربُّ َما 
اهلل  دليل كرامته عىل  يده  الذي حتت  املال  أن  اإلنسان  فيعتقد 

تعاىل ومنزلته لديه.
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تتج��ّدد باألح��زان

األحرار/ خاص

العتبة الحسينية تحيي الذكرى السنوية للفاجعة 
وتؤّكد على رعاية ذوي الشهداء

حدثاً  هـ(   1441( سنة  من  الخالد  طويريج  ركضة  عزاء  في  الرجاء(  )باب  شهداء  حادثة  وستظلُّ  كانت 
حزيناً في كل قلوب المؤمنين الذيَن يحيون هذه الفاجعة األليمة بالدموع واألسى، ويؤكدون بأن 
الله )سبحانه وتعالى( اختارهم ليكونوا شهداء هذا اليوم األليم من ذكرى العاشر من المحّرم، 

وتقديم أرواحهم فداًء لنصرة سيد الشهداء )عليه السالم(.
العتبة الحسينية المقدسة، ومن خالل قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى ودار القرآن الكريم، 
أرواحهم  على  مهيب  قرآني  محفل  بإقامة  الرجاء(،  )باب  لشهداء  الثالثة  السنوية  الذكرى  أحيت 

الطاهرة في الصحن الحسيني الشريف.

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

14



املحفل املبارك، بحسب ما أفاده مراسلنا، أقيم بحضور رئيس 
العام   االمني  ومستشار  فرحان(  رسول  أمحد  )احلاج  القسم 
للشؤون االمنية يف العتبة املقدسة )احلاج فاضل عوز(، وعدد 
من الشخصيات الدينية والثقافية واملسؤولني يف العتبة املقدسة 
وعوائل  الشهداء االبرار من مجيع املحافظات ومجوع الزائرين 

املعّزين.
واستهّل املحفل القرآن املبارك بقراءة سورة الفاحتة عىل أرواح 
تالها  احلكيم  الذكر  من  آيات  تالوة  بعدها  األبرار،  الشهداء 
القارئ )مؤمل رياض( ثم القارئ )عيل موسى(، تلتها كلمة 
إلدارة قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى ألقاها )السيد حيدر 
اخلطيب( ومن ثم مشاركة للناعي السيد )مصطفى املوسوي( 

أحيا فيها ذكرى مصيبة اإلمام احلسني )عليه السالم(.
اهلدايا  توزيع  شهد  الكريم  »املحفل  بأن  مراسلنا  وأوض��ح 

مشاركة  هناك  كانت  بعدها  الشهداء  ذوي  عىل  والتربيكات 
لعوائل الشهداء يف املامرسة العبادية )نداء العقيدة( يف الصحن 

احلسيني املطّهر«.
املقدسة  احلسينة  للعتبة  الرشعي  املتويل  »سامحة  بأن  وتابع 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي استقبل عوائل الشهداء األبرار 
السنوية  الذكرى  بمناسبة  العزاء  وجّدد هلم  املكّرم،  مكتبه  يف 

باستشهاد ذوهيم«.
وتطّرق سامحته خالل حديثه، إىل منزلة الشهيد وعظيم مكانته 
يف منازل اآلخرة، كام استمع أيضًا ملتطلبات العوائل الكريمة 
وكانت له استجابة رسيعة، فيام أثنى احلارضون عىل دور العتبة 
املقدسة وما تقوم به من تذليل العقبات لعوائل الشهداء ومّد 

يد العون هلم يف كل متطلبات احلياة.

األحرار/ خاص

الحاضرون أثنوا على 
دور العتبة المقدسة 

وما تقوم به من تذليل 
العقبات لعوائل الشهداء 

ومّد يد العون لهم في 
كل متطلبات الحياة
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ملف: وحدة المراسلين ـ تصوير: وحدة المصورين 

مهرجان تراتيل سجادية بدورته الثامنة..

نور جديد في القصة القصيرة ومكنونات 
رسالة الحقوق والصحيفة السجادية

هذا  تضمن  ولماذا  سجادية؟  تراتيل  لماذا 
االبحاث  بين  تنوعت  فعاليات  المهرجان 
والمعارض والمسابقات في الفن واألدب؟ 
وما سبب عناية العتبة الحسينية المقدسة 
الصحن  شــِهــَد  حيث  ــه؟..  ــت ــاي ورع بإقامته 
الحسيني المشرف حفل افتتاح المهرجان 
ومهتمين  وبــاحــثــيــن  مــفــكــريــن  بــحــضــور 
الشرائع  مختلف  ومــن  ــان  ــس االن بحقوق 
يأتي  حيث  العالم..  وجنسيات  والقوميات 
اإلمام  استشهاد  ذكرى  إلحياء  المهرجان 
نشر  وبهدف  السالم(  )عليه  العابدين  زين 
االنسانية  والحقوق  والمضامين  العلوم 
مكنونات رسالة  واالجتماعية والكشف عن 

الحقوق والصحيفة السجادية.
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فيام كان لرجال الدين دور بارز يف مشاركاهتم العلمية خالل 
ايام بدءا  الذي استمر ثالثة  املهرجان  البحثية طيلة  اجللسات 
من 23 حمرم احلرام لعامنا اهلجري 1444 وانتهى يف 25 حمرم 
مع ذكرى شهادة اإلمام زين العابدين )عليه السالم( وخرج 
بنتاجات تثري املكتبة العلمية وتفتح شهية الكتاب والباحثني 
اضافة اىل اعالن العتبة احلسينية املقدسة عن استحداث مركز 
متخصص بدراسة الصحيفة السجادية ورسالة احلقوق وهو 

ما كان احلدث االبرز يف املهرجان.
أعلن املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد 
للدراسات  متخصص  مركز  تأسيس  عن  الكربالئي  املهدي 
لإلمام  احلقوق  ورسالة  السجادية  الصحيفة  يف  التخصصية 
افتتاح  يف  القاها  التي  كلمته  خالل  السالم(  )عليه  السجاد 

مهرجان تراتيل سجادية بدورته الثامنة.
املهرجان  إقامة  يف  والبواعث  الدواعي  اىل  سامحته  واش��ار 
يف  وخصوصا  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  برتاث  اخلاص 
»ان  قال:  ذلك  وعن  السجادية،  للصحيفة  الدعائي  الرتاث 
الداعي االول هو غفلة الكثري من الرشائح املجتمعية عن ما يف 
هذه الصحيفة من كنوز معرفية وروحية وتربوية والذي ادى 

اىل عدم ايالء الصحيفة السجادية ما تستحقه من اهتامم عبادي 
فرصة  من  املجتمع  ابناء  من  الكثري  حرمان  وبالتايل  وتربوي 
هذه  ظل  يف  إليه  حيتاجون  الذي  والرتبوي  العبادي  التزود 
الثان  والداعي  واالجتامعية،  والرتبوية  الفكرية  التحديات 
ادعية  إلعطاء  واملحققني  للباحثني  الكافية  الفرصة  توفري  هو 
الصحيفة السجادية االهتامم والعناية والبحث الالئق بام حتمله 
للقلوب  وإحياء  روحي  ودفق  معرفية  غ��زارة  بني  مزج  من 
ذلك  ونتاج  والفصاحة  البالغة  يف  وابداع  للنفوس  وهتذيب 
من خالل مسامهة اهل البحث والتحقيق بان يوفروا للمكتبة 
للمسلمني  بل  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  التباع  املعرفية 
الدينية والرتبوية  القيمة  يعزز  ان  عموما رصيدا علميا يمكن 
هلذه الصحيفة لدى املفكرين واملثقفني عموما، واالمر اآلخر 
إن من مزايا الصحيفة السجادية مجعها بني املعارف الدينية يف 
الصفات االهلية ومستلزمات العبودية هلل تعاىل وبيان مقامات 
وحتلية  النفسانية  املجاهدات  ودقائق  البيت  اهل  وفضائل 
النفس بمكارم االخالق بكل فروعها الدقيقة وجتمع بني هذه 
االمور وبني اجلذب الروحي ملضامينها من خالل صياغة هذه 

املعارف يف قالب الدعاء«.

تأسيس مركز متخصص 

في الصحيفة السجادية 

ورسالة الحقوق لإلمام 

،،السجاد )عليه السالم( 

،،
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جذب  دعــوة  اهمية  عن  يكشف  الكربالئي  الشيخ 
مجتمعيا  منهجا  الصحيفة  اتخاذ  نحو  المجتمع 

وفكريا واخالقيا
قالب  يف  املعارف  هذه  صياغة  ميزة  »ان  الكربالئي:  واض��اف 
مما  اكثر  الداعي  االنسان  لدى  روحيا  تفاعال  توفر  اهنا  الدعاء، 
لفظي  بقالب  االنسان  ملطالب  واالفكار  املعارف  صياغة  توفره 
سبل  يوصل  الدعاء  الن  ذلك  يف  والرس  الدعاء  روح  عن  جمرد 
اكثر  وحمبوبه  احلبيب  وبني  ومعبوده  العبد  بني  واحلب  العبودية 
والضمري  العقل  ويتلقفها  العبد  قلب  املعرفة  فتدخل  غريه  من 
السجادية  الصحيفة  ان  كام  والتسليم،  ب��اإلذع��ان  االن��س��ان 
االخالقية  الرتبية  يف  فيها  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  انتهج 
واملجاهدات النفسانية اسلوب الولوج اىل اعامق النفس لتكشف 
مجيع دقائق العيوب للنفس االنسانية وبيان املذموم من صفاهتا 
مما  واح��د،  آن  يف  ومعاجلة  تشخيصا  هلا،  الدقيقة  املعاجلة  مع 
املشاكل  معاجلة  لكيفية  الدقيقة  الشاملة  املعرفة  عىل  القدرة  وفر 
الثالث  واالمر  واملجتمع،  للفرد  والرتبوية  واالخالقية  النفسية 
زمان صدور  االسالمي يف  املجتمع  عايشها  التي  التحديات  ان 
نجمت  التي  واالخالقية  االجتامعية  املخاطر  بسبب  الصحيفة 
وترشيعات  واعراف  متنوعة  ثقافات  عىل  املسلمني  انفتاح  عن 

مسلمون ومسيحيون وشخصيات من طوائف وشرائع 

متعددة ومن مختلف دول العالم يؤكدون في بحوثهم 

أن رسالة الحقوق لإلمام السجاد )عليه السالم( سبقت 

بالتأصيل للحقوق قبل اإلعالن العالمي لحقوق االنسان..
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للمجتمع  الفكرية  االصالة  مع  تتناسب  ال  اجتامعية  واوضاع 
الرشيفة  والسنة  الكريم  ال��ق��رآن  من  املستمدة  االس��الم��ي 
السجاد  اإلم��ام  استطاع  وقد  السالم(  )عليهم  للمعصومني 
حيث  السجادية  الصحيفة  هذه  يف  اودعه  بام  السالم(  )عليه 
البارع يف قوالب فكرية مستقاة من  الفريدة والتصوير  البالغة 
الفكر االسالمي االصيل، واستطاع االمام ان حيافظ عىل صلة 
وتربويا  روحيا  عالجا  له  ووضع  املسلم وخالقه  بني  العبودية 
لتلك التحديات االخالقية واالجتامعية التي حرفته اىل النزعة 

املادية والفكرية البعيدة عن جوهر االسالم واصالته«.
ممثل المرجعية يدعو طلبة الدراسات العليا الى 
موضوعات  ضمن  السجادية(  )الصحيفة  تكون  ان 

وعناوين رسائلهم واطاريحهم الجامعية

والرتبوية  االخالقية  التحديات  هذه  ان  الكربالئي:  وتابع 
ازدادت  احلارض ولذلك  وقتنا  نعيشها يف  بعينها  والنفسية هي 
امهية جذب املجتمع نحو اختاذ الصحيفة منهجا جمتمعيا وفكريا 
االنجح  الدواء  فإنه  دعائيا  منهجا  كونه  عن  فضال  واخالقيا، 
لعالج ما نعيشه من انحرافات اخالقية وسلوكية ونفسية، واالمر 
الرابع ان النخبة الفكرية بكل عناوينها من اهل الفضل والعلم 
الفكرية  واملؤسسات  واملربني  واالساتذة  العلمية  احلوزات  يف 
واملجتمعية مدعوة إليالء الصحيفة السجادية االهتامم الواعي 
والواسع املتمثل بكيفية تنبيه االفراد واملجتمع من غفلتهم عن 
هذه  واث��راء  حياهتم  يف  السجادية  للصحيفة  املهم  الدور  هذا 
االدعية بالبحث والتحليل والكتابة بام يفتح افاقا سهلة لفهمها 
ومن ثم مالزمة الدعاء من قبل الفرد واملجتمع هلذه الصحيفة 
املجتمع وخصوصا يف  ابناء  قبل عموم  من  وتطبيق مضامينها 
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ظل حتديات اساسية يتعرض هلا جمتمعنا بسبب القدرة الفائقة 
لوسائل النرش املعريف والثقايف املنترشة والتي الزمت االنسان 
الظل  مالزمة  ال  تالزمهم  باتت  حتى  الكبار  اىل  الطفل  من 
اىل عقول  للجسد.. حتى وصلت  النفس  بل مالزمة  للجسد 
وقلوب وارواح اجلميع من الطفل الصغري اىل الكبار بمختلف 
مستوياهتم الفكرية، وهذا يستدعي منا مجيعا ان نعمل عىل فتح 
وكذلك  السجادية  للصحيفة  خاصة  امهية  تويل  بحثية  مراكز 
الفضل  اهل  خالهلا  من  ويقوم  البالغة  هنج  بكتاب  يتعلق  ما 
للصحيفة  العظيمة  املضامني  بتحليل  االنسان  والفكر  والعلم 
بام يمكن من خالله ايصال الدقائق الفكرية والرتبوية للجميع 
ابتداء من الطفل يف مراحله املبكرة اىل االنسان الكبري يف خمتلف 

االعامر والثقافات«.
)الصحيفة  تكون  أن  العليا  الدراسات  طلبة  الكربالئي  ودعا 
السجادية( ضمن موضوعات وعناوين رسائلهم واطارحيهم 
اجلامعية، مشددا عىل رضورة توظيفها يف خطب املنرب احلسيني 
واملحارضات العامة التي تلقى للمجتمع.. ويف ذلك قال: »ان 
نجعلها وخصوصا امهات االدعية الرتبوية يف الصحيفة ضمن 

ألبناء  تلقى  التي  العامة  واملحارضات  احلسيني  املنرب  خطب 
املجتمع وان تكون هذه االدعية من ضمن املعاجلات للمشاكل 
االجتامعية واالخالقية يف املجتمع ومن ضمن املناهج الرتبوية 
ضمن  ولو  الدراسية  مراحلهم  خمتلف  يف  للطلبة  والتعليمية 
يف  هبا  املسموح  التعليامت  ضمن  هو  الذي  اإلثرائي  املنهج 

املدارس ومنهاج الدراسة فيها«.
فيام شهدت قاعة خاتم االنبياء يف الصحن احلسيني الرشيف 
حفل ختام املهرجان وابرزها كلمة االمني العام  للعتبة احلسينية 
املقدسة االستاذ )حسن رشيد جواد العباجيي(، كذلك تكريم 
احلوزة  طلبة  احد  الساموي(  التيجان  )حمّمد  التونيس  العامل 
العلمية ومن الرجاالت الذين استبرصوا عىل يد زعيم احلوزة 
العلمية السيد اب القاسم اخلوئي )قدس رسه(، كذلك تكريم 
الفائزين بمسابقة خطوة الدولية للتصوير الفوتوغرايف وجلان 

التحكيم فيها..
وحتدث العباجيي يف كلمته عن االبعاد التي تضمنها املهرجان 

فقال: 
»ان اإلمام علّيًا زين العابدين )عليه السالم( مل يثنه جور سلطان 

األمين العام للعتبة الحسينية 
فعاليات  إخــتــام  حفل  خــالل 
المهرجان  ســجــاديــة:  تراتيل 
ــة  ــادي ــص ــت ــــادا اق ــــع ــن اب ــم ــض ت

واجتماعية وعقائدية 
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واالخالق  العبادة  من  وفيضًا  قمة  فكان  وارهاهبم  امية  بني 
والسجايا الفاضلة والصرب، ومحل رسالة عبادية عظيمة وكبرية 
وحقوقًا انسانية راقية، لذلك البد من تسليط الضوء عىل معامل 
من  واالخالقي  والعقائدي  والديني  احلضاري  االرث  هذا 
خالل البحث يف عدد من املحاور التي هلا اثر وابعاد كبرية يف 

سريته اجلهادية العطرة يف كل زاوية من زوايا احلياة، ومنها:
أوال: الوضع السيايس واالجتامعي

فقد عاش )عليه السالم( وضعا سياسيا واجتامعيا صعبا نظرا ملا 
سببته قضية اخلذالن واهلزيمة النفسية التي ُمنيَّ هبا اهل الكوفة 
أمام نداءات االستغاثة لنرصة الدين التي اطلقها اإلمام احلسني 
)عليه السالم(، وهذا ما دفع اإلمام السجاد )عليه السالم( ان 
يتبع اسلوبًا جديدًا يواكب املرحلة االجتامعية والسياسية لالمة 
لوثتها  التي  النفوس  وبناء  تأهيل  إعادة  الريادي يف  دوره  فربز 
إلعادة  اهلل(  لعائن  )عليهم  امية  بني  قبل  من  الطف  جريمة 
من  السامء  رسالة  عىل  واحلفاظ  السليمة  فطرهتم  اىل  املسلمني 
االنحراف االموي البغيض، فكان سالحه اجلديد هو )الدعاء( 

فر اخلالد )الصحيفة السجادية(. من خالل السيِّ
ونوه العباجيي عن الدور القيادي لإلمام )عليه السالم( بقوله: 
»أن القيادة يف ُبعدها العقائدي والفكري جعلت اإلمام السجاد 
املرتامية  االصالحية  خلطته  متينة  ُأسسًا  يضع  السالم(  )عليه 
االطراف والبعيدة الغايات، فأختار طريقًا يبعد انظار السلطة 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  اىل  ينقطع  الذي  الدعاء  منهج  فكان  عنه، 
ويعتمد عليه يف مواجهة الظلم واالستبداد واالرهاب االموي، 
اجلامهري يف  للمستضعفني، وكانت  القوي  السند  كان  وكذلك 

ذلك العهد ُتكن له كل االجالل واالكبار واحلب العميق.
ثانيًا: دور االمام )عليه السالم( يف بناء املجتمع االسالمي 

عقائديًا  بناًء  املجتمع  ببناء  أهتم  اإلمام  »أن  العباجيي،  وتابع 
واخالقيًا بعناية بالغة السيام يف الفرتة التي اعقبت فاجعة الطف 
إليه حال املجتمع من اهنيار وانكسار  االليمة بسبب ما وصل 
حتمل  كانت  التي  التضليلية  االموي  احلكم  سياسات  بسبب 
معول اهلدم للقيم االخالقية والعقائدية فانربى )عليه السالم( 
اىل اصالح املجتمع وتثبيت العقائد وهتذيب االخالق بالقول 
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والفعل، وكان املسلمون يرون يف سريته امتدادًا جلده رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه واله( وجتسيدًا حيًا لقيم االسالم، وبالرغم من 
قيد املرض ورهن االرس االموي واالقامة اجلربية لكّنه )عليه 
السالم( متكن من نرش اهداف النهضة الكربى لإلمام احلسني 
)عليه السالم( إلصالح املجتمع وحتريره من قبضة االنحالل 
واالنحطاط االموي، فكان من ارثه وتراثه االجتامعي )رسالة 
حتتويه  بام  االنسان  الفكر  عن  يعرف  ما  ادق  وهي  احلقوق( 
العام واخلاص،  السلوك  وتعليامت وقواعد يف  توجيهات  من 
عىل  واحلفاظ  واستقرارها  ألمته  ورعايته  للمجتمع،  وعنايته 
البناء االسالمي فكانت رسالة اصالحية يف كل اجلوانب فكريًا 

وثقافيًا واقتصاديًا واجتامعيًا واداريًا وصحيًا ونفسيًا«.
ثالثًا: املؤسس الثاين ملدرسة أهل البيت )عليهم السالم( 

كان منزله )عليه السالم( مدرسة ومركزًا لتعليم طالبه ولبث 
العلوم الدينية اىل العامل واالجيال، كام كان يلقي كل مجعة خطابَا 
جامعًا عىل الناس يعظهم فيه ويزهدهم يف الدنيا ويرغبهم يف 
إلتف  حتى  ويكتبونه،  كالمه  حيفظون  الناس  وكان  االخ��رة 
الناس حوله ال يفارقونه يف سفره اىل حج بيت اهلل  احلرام وقد 

خَتًرج من يده جمموعة كبرية من فطاحل العلامء والفقهاء.
رابعًا: فلسفة معاجلة اجلوانب االنسانية

العبيد  بتحرير  ويقوم  كثريًا  ينفق  السالم(  )عليه  االمام  كان 
الطبقية  مظاهر  عىل  القضاء  يف  تسهم  انسانية  وابعاد  ألهداف 
يف املجتمع من خالل رشاء العبيد وعتقهم ومعاملتهم معاملة 
انسانية فأوجد تشكياًل اجتامعيًا مؤثرًا كان حيرتم االمام ويكن 

له كل التقدير واالعتزاز واحلب والوالء.
وبعد هذه السرية العطرة إلمامنا )عليه السالم( وهذا االرث 
او  عذٌر  لنا  يبقى  ال  واالنسان  والعقائدي  والفكري  الديني 
عطائه  من  والنهل  تراثه  بتخليد  االهتامم  يف  اخرى  خيارات 
فحرٌي بنا ان نحافظ عىل تراثنا الذي خلفه لنا أئمتنا وأن هنتدي 

بنورهم )عليهم السالم(. 
جلسات بحثية تسهم في إثراء المكتبة العلمية..  
التي  البحثية  اجللسات  إقامة  كانت  املهرجان  فعاليات  ضمن 
سرية  عن  الفكرية  نتاجاهتم  الباحثني  من  لفيف  خالهلا  م  ُقدَّ
وهنج وفكر اإلمام زين العابدين )عليه السالم( ومنهم الدكتور 
عز الدين عناية من تونس احد اساتذة جامعة روما يف )ايطاليا( 
ادعية  )االيثار واالصالح يف  ببحث  »تقدمت  قال:  والذي   -
االمام السجاد(، وحاولت ان اتناول االبعاد الفكرية والنفسية 
هناك  ان  مستخلصًا  السالم(،  )عليه  االمام  اليها  اشار  التي 
دالالت كربى عىل املستوى النفيس وعىل املستوى االجتامعي 
يمكن استخالصها للتطرق يف موضوعي االيثار واالصالح، 
ومها موضوعان عىل ارتباط وثيق بام نعيشه اليوم يف جمتمعاتنا 
االش��ارات  ه��ذه  لعل  وعرضا،  ط��وال  الفساد  خيرتقها  التي 
النورانية التي تنطلق من الصحيفة هي مدعاة لتدلنا عىل طريق 

اخلروج من هذه الورطة التي يتخبط فيها عاملنا االسالمي«. 
فيام قدم الباحث الدكتور جون يونس من لبنان بحثا كان بعنوان 
بناء الذات واصالحها، ويف ذلك قال: »ان من خالل القراءة 
الذات  )بناء  العام  املوضوع  خالل  ومن  السجادية  لألدعية 

باحثون وأكاديميون: مناهج 
التنمية البشرية والعلوم 

الحديثة التي نسمع عنها 
اليوم هي موجودة قبل 

)1400( عام في تراث االمام 
السجاد )عليه السالم(..
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خالل  من  الذات  بناء  موضوع  اختار  ان  اردت  واصالحها(، 
ملا عانى  معنى عاطفي عميق  له  املسيحيني  األمل عند  األمل ألن 
مناقشته  عند  االيام  تلك  يف  السالم(  )عليه  املسيح  السيد  منه 
مع اليهود تلك الفرتة، حيث كان يؤكد عىل اجلمود يف االفكار 
وأراد السيد املسيح ان حيرر اجلامعة اليهودية يف تلك االيام من 
اجلمود القائم عىل القوانني اجلامدة وان يعطي لإلنسان قيمة«. 
كام قدم الشيخ امحد سلامن من تونس بحثا قائام عىل أساس نقد 
بنيوي لإلعالن العاملي حلقوق االنسان، وعنه قال: »ان النص 
مل ُيبَن عىل قاعدة رصينة حول قضية احلقوق فقدمت نقدًا لكل 
النظريات التي حتاول ختريج هذا االمر، ثم قمت بتقديم البديل 
وبينت  السالم(،  )عليه  السجاد  لإلمام  احلقوق  رسالة  وهو 
اساس  عىل  ُبنيت  حقوقية  منظومة  بنية  هي  الرسالة  هذه  ان 
الصحيفة  بني  اجلوهرية  الفوارق  كل  فذكرت  وعميق،  دقيق 
السجادية وبني االعالن العاملي حلقوق االنسان، بحيث اثبت 
اّن املنظومة احلقوقية التي أسسها االمام السجاد )عليه السالم( 

افضل بكثري، بل ال ُتقارن باإلعالن العاملي حلقوق االنسان«. 
بمشاركة )63( دار نشر ومؤسسة عربية واجنبية.. 
عنوان   )25000( عن  الستار  تزيح  الحسينية  العتبة 

في معرض كتب المهرجان

تراتيل  مهرجان  خالل  من  املقدسة  احلسينية  العتبة  تسعى 
والفكري  االنسان  بالرتاث  التعريف  اىل  ال��دويل  سجادية 
حقوق  ثقافة  تعزيز  يف  ودوره  السالم(  )عليه  السجاد  لإلمام 
السلمي بني الرشائع واملذاهب عرب رسالة  االنسان والتعايش 
املهرجان  فقرات  بني  ومن  السجادية،  والصحيفة  احلقوق 
التوايل يف منطقة  الثامن عىل  للعام  يقام  الذي  الكتاب  معرض 
بني احلرمني الرشيفني بمشاركة واسعة من دور النرش العراقية 

والعربية واالجنبية.
حممد  سجادية  تراتيل  معرض  مدير  حتدث  عنه  املزيد  وملعرفة 
ثقافية  ومؤسسة  نرش  دار   )63( »شاركت  قائال:  السالم  عبد 
ولبنان،  والكويت،  واالردن،  )اي��ران،  منها  خمتلفة  دول  من 
ومرص، وتونس، والبلد املضيف العراق(، وضّم املعرض عددا 
القانونية  والشؤون  الطفل  تربية  يف  املتخصصة  االجنحة  من 
وجوانب دينية وختصصات بالدراسات اجلامعية، ويف هذا العام 
للعتبة احلسينية  العامة  االمانة  قبل  تم طباعة )12( عنوانا من 
العتبة احلسينية  املهرجان، تم عرضها يف جناح  املقدسة ضمن 
املقدسة لتكون جزءا من املجموع الكيل للعناوين البالغة )25( 
ألف عنوان من خمتلف الدور واملؤسسات الثقافية املشاركة يف 

معرض مهرجان تراتيل سجاديه الدويل«.
زيــارة  عن  دولية  فوتوغرافية  مسابقة  »خطوة« 

األربعين المباركة
مجال  للمهرجان  التحرضية  اللجنة  رئيس  حتدث  جانبه  ومن 
الشهرستان قائال: »ان مهرجان تراتيل سجادية بنسخته الثامنة 
للتصوير  الدولية  خطوة  مسابقة  منها  عديدة  فقرات  تضمن 
الفوتوغرايف التي استمر االعداد هلا مدة ستة اشهر من االعالن 
املشاركات والتدقيق، وجاءت )1215( مشاركة هلا  واستالم 
فائزا،  الفائزين يف حماورها )65(  من )76( دولة، وكان عدد 
القصرية حيث شاركت  القصة  الثانية هي مسابقة  املسابقة  اما 
هبا مسامهات من العراق وسوريا والسودان والسعودية ولبنان 
ومرص واملغرب العرب، وكان السباق يف كتابة القصة القصرية 
من  مستوحاة  القصة  موضوعة  تكون  أن  أمهها  ضوابط  وفق 

حياة اإلمام السجاد )عليه السالم( أو رسالة احلقوق«.
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هل نحن بحاجة
ي إلى طب نسوي؟!
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تحقيق: نغم المسلماني

مستشفى »خديجة الكبرى« نقلة نوعية في عالم 
حواءوخدمة إنسانية للعتبة الحسينية المقدسة  

في مجتمع محافظ كالمجتمع العراقي، أن تراجع المرأة طبيبة من بنات جنسها للفحص 
أو المعالجة، أفضل بكثير من مراجعتها الطبيب الرجل، أو هو أحوط بحسب لغة الفقهاء 
رسائلهم  بينتها  خاصة  ــاالت  وح معينة  حــدود  في  إالّ  يطلقوه  ولــم  الجواز  قيدوا  الذين 

العملية، تبعاً لألدلة الشرعية.
ومع ندرة وجود المستشفيات المتخصصة بأمراض النساء، إلى جانب كثرة الكوادر الطبية 
مستشفى  إنشاء  المقدسة،  الحسينية  العتبة  ارتــأت  العراق،  في  النسوية  والتمريضية 

السيدة خديجة الكبرى)عليها السالم( ليسد الحاجة ويرفع الحرج في آٍن معاً.
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مـــســـتـــشـــفـــى خــديــجــة 
الــســالم(  )عليها  الكبرى 
المستشفيات  مــن  يــعــّد 
العالم  فــي  جـــداً  ــادرة  ــن ال
توجد  ال  علمنا  ــب  ــس وح
المستشفيات  تلك  مثل 

إال في أربع أو خمس دول
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ضرورة أم ترف؟
التساؤل، يقول املتويل الرشعي للعتبة  يف معرض اإلجابة عن هذا 
»مستشفى  إن  الكربالئي:  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة،  احلسينية 
خدجية الكربى )عليها السالم( يعّد من املستشفيات النادرة جدًا يف 
العامل وحسب علمنا ال توجد مثل تلك املستشفيات إال يف أربع أو 

مخس دول«.
األطفال،  الوالدة ورعاية  املستشفى عىل عمليات  هذا  يقترص  وال 
بل إنه كام يبنّي الكربالئي: »لكل التخصصات الطبية اخلاصة باملرأة 
النساء،  والتمريضية واإلدارية واخلدمية من  الطبية  ومجيع مالكاته 

كام ان مجيع املراجعات له من النساء فقط«.
هذا  يف  املقدسة،  احلسينية  العتبة  دخول  الرشعي،  املتويل  ويعلل 
احلقة  اإلهلية  الساموية  والديانات  االسالمي  الدين  ب�«إن  املضامر 
لتعزيز  خاصًا  اهتاممًا  وجهوا  قد  اإلنسانية،  مسريهتم  يف  والعقالء 
وخصوصيتها  عفتها  عىل  واحلفاظ  حقوقها  وصيانة  املرأة  كرامة 
االلتزام  عىل  حلرصهن  النساء-  من  الكثري  أن  وحيث  اإلنسانية، 
اخلدمات  تكون  أن  ترفض  باملرأة-  اخلاصة  الرشعية  باألحكام 
الطبية املقدمة هلا من العنرص الطبي الرجايل وقد حتجم عن التطبب 

حذرًا من هذه املخالفة«. 
ويف كلمة له خالل افتتاح املستشفى، يضيف الكربالئي، سببًا آخر 
املالكات  فيقول: »ومن أجل دعم وتشغيل  الطبية،  العتبة  ملشاريع 
الطبية النسائية املتقدمة يف بلدنا وتعزيز الرصيد العلمي األكاديمي 

التخصيص للمرأة«. 

وظيفة العتبة  المقّدسة
احلسينية،  ومنها  املقدسة  للعتبات  األس��اس  الوظيفة  أن  شك  ال 
الشيخ  لكن  وإرشادهم،  الزائرين  بخدمة  تتمثل  دينية،  هي وظيفة 
تعد  مل  العتبة  أن  عىل  مشددًا  ذلك،  من  أبعد  إىل  يذهب  الكربالئي 
بسرية  واالعتبار  والتعبد  الترشف  أو  للتربك  الناس  يقصده  مزارًا 
اإلمام املزور واستذكار مواقفه ومبادئه السامية فحسب، بل اتسع 
دورها ليشمل مجيع املناحي اإلنسانية، ويوضح أن من دواعي دخول 
العتبة يف القطاع الطبي هو »إظهار وإبراز عىل نحو احلقيقة وليس 
والتطبيقي،  العلمي  املستوى  عىل  بل  فقط،  التنظري  مستوى  عىل 
بتوفري  األرشف  النجف  يف  الدينية  املرجعية  وعناية  اهتامم  ملدى 
بكل  العراقي  الشعب  ألبناء  والتعليمية  املتطورة  الطبية  اخلدمات 
املرجعية  تتحمله  ما  إىل  مضافًا  والقومية،  الدينية  وأعراقه  مكوناته 

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

26



الدينية ووكالؤها من مسؤوليات عظيمة دينية وإرشادية ورعاية أبوية 
للجميع«.

منافسة أم تكامل؟ 
املنافسة مع  العتبة عرب مشاريعها،  الكربالئي أن تستهدف  الشيخ  ينفي 
القطاع احلكومي أو اخلاص، أو أن تريد أن تكون بدياًل عن املؤسسات 
احلكومية، ويؤكد: إننا »ندعم ونتكامل مع مؤسسات الدولة خصوصًا 
قدرته  ورفع  املجتمع  ورقي  وصحة  كرامة  حلفظ  والطبية...  التعليمية 

عىل أداء وظائفه«. 
وبالنظر إىل تزايد أعداد املرىض الذين يسافرون سنويًا إىل بلدان عربية 
وأجنبية لتلقي العالج، وبالتايل خروج مبالغ هائلة من العمالت الصعبة 
واملرهقة لكواهلهم أصبح من »رضورات العمل واخلدمة يف العراق- 
بحسب الكربالئي-  توفري البديل املناسب واملتطور للمواطن العراقي 
االخرية  اآلون��ة  يف  معها  كثر  والتي  والتعليمية  الطبية  اخلدمات  عن 
هذا  يف  ما  مع  العراق  خارج  عنها  للبحث  العراقيني  املواطنني  توجه 
التخصصية  العلمية  الشخصية  بناء  لعملية  تفريط وتفويت  التوجه من 
العراقية الوطنية يصاحبها إنفاق مايل كبري خارج البلد، وتضعيف للثقة 
بالقدرات الوطنية مضافًا للمشاّق والصعوبات التي يعانيها العراقيون 
خارج بلدهم، ولكي نعيد الثقة للمواطن العراقي يف كفاءات وقدرات 
أبناء بلده يف هذه املجاالت العلمية والطبية، ال بد من اهتامم استثنائي 

وعاجل للنهوض هبا«.
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تعاون وتنسيق
يرصح املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة أن التجربة 
يف إنجاز هذه املشاريع املهمة أثبتت »أن للتعاون والتفاهم 
والتعاضد بني العتبات املقدسة ووزارات ودوائر الدولة 
الشيعي  الوقف  وديوان  الوزراء  رئاسة  مع  وخصوصًا 
ومع  األساسية  املعنية  وال��وزارات  املختلفة  ومديرياته 
والدوائر  ومسؤوليها  حمافظها  بشخص  كربالء  حمافظة 

التعاون  هلذا  أن  املحافظات،  وبقية  املحافظة  يف  املعنية 
يف  ستساهم  وطيبة  مثمرة  نتائج  والتنسيق  والتعاضد 
يف  للمواطن  األم��ل  وتعيد  العراق  يف  اخلدمة  ارتقاء 
املرشوع  هذا  وما  ويتمنى،  يأمل  كام  سينهض  بلده  أن 
عملية  ثامر  إال  واملستقبلية  احلالية  األخرى  واملشاريع 

طيبة هلذا التعاضد والتفاهم«.

إّن  الــكــربــالئــي:  الــشــيــخ 
والتعاضد  التعاون  لهذا 
مثمرة  نتائج  والتنسيق 
في  ستساهم  وطيبة 
الـــخـــدمـــة في  ارتــــقــــاء 
ــد األمـــل  ــي ــع ـــراق وت ـــع ال

للمواطن..
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بعيون النساء
أو  املستشفى  يف  التقيناهن  اللوايت  النساء  من  العديد  أعربت 
املقدسة،  احلسينية  للعتبة  وامتناهنن  شكرهن  عن  خارجها 
الرضا  بعني  السالم(  خدجية)عليها  مستشفى  إىل  ينظرن  وهن 
بأحدث  الدقيق  والتشخيص  والفحص  الطبية  اخلدمات  عن 
اإلج��راءات  وسهولة  التعامل  حسن  إىل  مشريات  األجهزة، 

اإلدارية أيضًا.  
حيايت  يف  أَر  »مل  فتقول:  املستشفى  رضا«  »أم  املواطنة  تصف 
ومساعدة  كبرية  ورعاية  اهتاممًا  وجدت  »لقد  وتؤكد  مثلها« 
للمحتاجني، أما الفحوصات واألجهزة املوجودة يف املختربات 

ال يمكن وصفها«.
فيام جتد املريضة »حوراء هاشم« أن أهم ما يف املستشفى بنظري 
هو أن املريضات ال يشعرن باحلرج أثناء الكشف واملعاينة وكل 
تتقيد  تأخذ راحتها فال  واملراجعة  نساء،  هنا  يشء ألن اجلميع 
باحلركة واحلجاب وغريها من األمور التي تزيد من معاناة املرأة 

يف املستشفيات األخرى حقيقة«.
العالجية إىل إحدى  لنا قصة مرضها ورحلتها  وبعد أن روت 
التي تكبدهتا يف تلك  املادية  الدول األجنبية واملشقة واخلسائر 
التشخيص  خطأ  بسبب  الصحية  حالتها  تفاقم  مع  الرحلة 
احلاجة  ترفع  املطاف،  هناية  يف  عانته  الذي  الدوائي  والتسمم 
»أم رسول« يدهيا بالدعاء للمرجعية الدينية وممثلها يف كربالء 

املقدسة، شاكرة رهبا عىل هذا الفضل والنعمة الكريمة«.
امتياز وشرف   

واخلدمية  واإلداري���ة  والتمريضية  الطبية  النسوية  الطواقم 
كهذا،  مستشفى  يف  للعمل  االرت��ي��اح  عن  أعربن  بدورهن 
ووصفنه باالمتياز فضاًل عن كونه رشفًا من جهة انتسابه لعتبة 
سيد الشهداء اإلمام احلسني)عليه السالم(، كام أنه حيمل اسم 
بحد  وهذا  السالم(  الكربى)عليها  خدجية  السيدة  املؤمنني  أم 
يضاعف  نفسه  الوقت  يف  لكنه  واالعتزاز،  للفخر  مدعاة  ذاته 

من الشعور باملسؤولية وينبغي حتملها بجدارة.

 مــواطــنــة: أهـــم مـــا في 
هو  بنظري  المستشفى 
يشعرن  ال  الــمــريــضــات  أن 
بـــالـــحـــرج أثــــنــــاء الــكــشــف 
ألن  شيء  وكل  والمعاينة 

الجميع هنا نساء..
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م���ع���رض ل��ل��م��ج��س��م��ات 
وشجرة بثالث لغات..

مشتركة  وصفات  االأليمة  الطف  واقعة  يجسدان 
لألنبياء واإلمام الثاني عشر  )عليهم السالم(

تقديم التغذية الروحية والدينية والثقافية الى جانب إحياء ذكرى شهر محرم الحرام وفاجعة 
الطف االليمة، غايٌة سعى اليها المحبون وطبقها عاشقون، ِعبر اختصاصات فنية وهندسية 
ايران االسالمية، وبالتعاون مع  وتاريخية.. فبجهود من مؤسسة )مهدويون( من جمهورية 
العتبين الحسينية العباسية المقدستين متضمنة تجسيد ما حدث لسبط النبي االكرم )صلى 
الله عليه وآله( وركبه يوم عاشوراء، ويتسلسل  تاريخياً الى االئمة االطهار واحاديثهم المباركة 

عن االمام الغائب المنتظر )عجل الله تعالى فرجه الشريف(. 

تقرير: حسنين الزكروطي ـ تصوير: صالح السباح
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ميسر أكرم الحكيم

ل� )38(  استمر املعرض مدة )12( يوما، وضّم اشارات وأقواال 
وشجرة  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املنتظر  االمام  عن  نبيا 
النور لالئمة االطهار )عليهم السالم(، وجمسامت عن واقعة الطف 
اخلالدة.. وملعرفة املزيد حول هذا املعرض واجلهات التي شاركت 
املجسامت  معرض  عىل  املرشف  احلكيم(  اكرم  )ميرس  حتدث  به 
الدويل الرابع – االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة: »هذا العام 
اختلف املعرض عن االعوام السابقة بإضافة شجرة النور املضيئة 
وجمّسم الشجرة اخلبيثة، وبشكل موضح كامل وبالكتابة وبثالث 
املجسامت  اىل  باإلضافة  االنكليزية(،  الفارسية،  )العربية،  لغات 
اخلاصة باألنبياء )عليهم السالم( والصفات املشرتكة بني كل نبي 
لوحة  وهناك  الرشيف(،  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املنتظر  واالمام 
صورة  مع  املهدوية  بالقضية  املرتبطة  الندبة  دعاء  بأقوال  خاصة 

معربة عن كل قول«.
الدويل:  كرج(  )مهديون  جممع  مدير  شفيق  حممود  قال  جهته  من 
»بدأنا العمل منذ عرش سنوات، ويف بادئ االمر كان العمل صغريا 
للناس عىل هذه  اجيابية  رأينا ردودا  الوقت  بمرور  وبسيطا ولكن 
االعامل، وعىل هذا االساس وسعنا العمل، وما معرضنا اال جزء 

قليل من اعاملنا التي نقوم هبا يف مدينة كرج«.
يف  سعيا  والتثقيف،  التوعية  أساس  عىل  املعرض  »نقيم  واوضح: 
تقديم خدماتنا عرب التغذية الدينية والفكرية والثقافية، وقد اخرتنا 
منطقة بني احلرمني الرشيفني إلقامة املعرض ملا حتتويه هذه املنطقة 
الزائرين بمختلف  من قدسية اوال، واحتضاهنا ألعداد كبرية من 
ايصال  علينا  سهلت  املعطيات  وهذه  الثانية،  باملرتبة  اجلنسيات 
الطف بصورة ارسع واسهل وهو  رسالة االنبياء واالئمة وواقعة 

مبتغانا.
من  والغاية  املعرض  توسطت  التي  املنرية  الشجرة  حمتوى  وعن 
إنشائها؟ قال: »اذا اراد احد ان يطلع عىل هذه الشجرة فيجب عليه 
تسلسيل،  أساس  بدأ عىل  قد  فاملعرض  املعرض،  اول  من  يبدأ  ان 
وصفاته  الرشيف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  احلجة  االم��ام  من 
ولغاية )38(  السالم(  )عليه  ادم  بالنبي  بدءا  االنبياء  مع  املشرتكة 
نبّيًا ووصّيًا، بعدها وضعنا صندوقًا حيمل جمسامت لذخائر النبوة، 
فكل نبي لديه عالمة لإلمام الغائب، وجاءت بعدها شجرة النبوة 
املعصومني،  احد  عىل  يدل  غصن  وكل  غصنًا،   )14( حتوي  التي 
الفأس املوجودة  أما  الثان عرش،  وما قاله املعصوم يف حق االمام 
هناية كل غصن يدل عىل شخص قاتل االمام،  واالفاعي املوجودة 

متثل االعداء املعارضني لالئمة )عليهم السالم(«.
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مّر عام كامل على رحيله المفجع، ويتذّكر المعّزون برحيله حينما ُحمل جثمانه الطاهر على أكتافهم حيث 
هبوا من كل مكان، لتشييعه وذرف دموع األسى على رحيله المؤلم، وهو الذي لم ينقطع عن أداء الزيارة 
روحياً  ارتباطاً  مرتبطاً  عام،  كل  األقدام  على  مشياً  الحسيني  باألربعين  المحبين  جموع  ومشاركة  المباركة 

عظيماً بها، ومؤّدياً دوره المرجعّي السامق في إرشاد الناس وإصالح حالهم والدفاع عنهم.
لقد كان يوم الجمعة )25 محّرم الحرام 1443 هـ( يوماً حزيناً ودامياً على شيعة أهل البيت )عليهم السالم(، 
فبينما أحيوا فاجعة استشهاد سيد الساجدين وزين العباد علي بن الحسين )عليهما السالم(، ُفجعوا بخبر 
وفاة المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم )قّدس سره الشريف( هذا 
الرجل االستثنائي الذي أثخنته الجراح مْذ عقَد العهد مع سّيد الشهداء وتشّبع بثورة كربالء، وترك رحيله في 

قلوب شيعة أمير المؤمنين )عليه السالم( جرحاً نازفاً وثلمًة ال ُتسْد.

المرجع الكبير السّيد محمد سعيد الحكيم

عام مّر حزينًا على رحيل

االحرار: علي الشاهر

)قدس سره(

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

34

ان
م���

���ز
ن ال

ط���
���ا

����س
اأ



ويف تشييٍع َمهيٍب شهدته كربالُء املقدسة والنجُف األرشف، 
غّصت املدينتان يومي السبت واألحد باملعّزين الذين محلوا 
يف  األخري  مآواه  حتى  أكتافهم،  عىل  الراحل  الفقيد  نعش 
رحاب مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(، فنعاه املحّبون، 
السيستان )دام ظله الرشيف(  املرجع األعىل اإلمام  وقاَل 
املفجوع برحيله: »تلقيت ببالغ األسى واألسف نبأ رحيل 
العامل الربان فقيه أهل البيت )عليهم السالم( آية اهلل السيد 
لقد  عليه(،  اهلل  )رضوان  احلكيم  الطباطبائي  سعيد  حممد 
أحد  بفقده  األرشف  النجف  يف  العلمية  احلوزة  خرست 
أعالمها وفقهائها البارزين الذي نذر نفسه الرشيفة لنرصة 
املباركة خلدمة العلم وأهله  الدين واملذهب وكّرس حياته 
وإنني  سامية،  بمكانة  حيظى  جلياًل  علميًا  تراثًا  وخّلف 
العرص  صاحب  امامنا  اجللل  املصاب  هذا  يف  أع��زي  إذ 
)أرواحنا فداه( واحلوزات العلمية وأرسة الفقيد السعيد - 
والسيام أخويه اجلليلني وأنجاله الكرام - واملؤمنني عامة، 
وحيرشه  عليني  يف  درجته  يرفع  أن  القدير  العيل  اهلل  أسأل 
الصرب  أهله وحمّبيه  الطاهرين ويلهم  اوليائه حممد وآله  مع 

والسلوان.. وال حول وال قوة اال باهلل العيل العظيم«.
احلكيم.. املرجع االستثنائي

عيل  حممد  السيد  بن  سعيد  حممد  السيد  الديني  املرجع  هو 
وهو  الطباطبائي،  احلكيم  حمسن  السيد  بن  أمحد  السيد  بن 
حمسن  السيد  اإلمام  زمانه  يف  الطائفة  ملرجع  األكرب  السبط 
احلكيم )أعىل اهلل مقامه(، املولود بمدينة النجف األرشف 
يف الثامن من شهر ذي القعدة عام )1354 ه� � 1936 م(، 
فرتعرَع يف كنِف والدِه )رضوان اهلل تعاىل عليهام(، وَحظَي 
مل  َبْعُد  وهو  العلم  بحور  نحو  فتوّجه  ورعايتِه،  باهتاممه 
الِعظام  ألساتذته  وكان  عمِره،  من  األوَل  العقَد  يتجاوِز 
اإلمام  كجّده  العلمّي..  ونبوِغِه  تنشئتِه  يف  الكبرُي  دوُرهم 
الشيخ  واملجتهدين  الفقهاء  وأستاِذ  احلكيم  حمسن  السيد 
اخلوئي  القاسم  أبو  السيد  اإلم��ام  واملرجِع  احليل  ُحسنِي 
كبريًة  علميًة  مراتَب  فناَل  الرشيفة(،  أرسارهم  )تقّدست 

وتدّرَج بدراستِه احلوزويِة حّتى ناَل درجَة االجتهاْد.

وُعرف )قّدس رسه( باهتاممه الكبري بدور املرجعية الدينية 
وعلامئها  األمة  بني  للعالقة  توثيقًا  املجتمع،  يف  األصيلة 
والثوابت  االستقامة  عىل  وتأكيدًا  األع��الم،  ورم��وزه��ا 
حوزُة  كانت  وفيام  والسلوكية،  والفقهية  العقائدية  الدينية 
النجف تعيش املعاناة واالضطهاد نذر املرجع احلكيم نفسه 
ليخطو يف مسرية قاسية، يذلل فيها الصعاب خلدمة مذهب 
أهل البيت )عليهم السالم(، حتى هتيأت له املكانة السامية 
التي بلغها بجدارة وكفاءة، وأخذ بزمام املرجعية الرشيفة، 
بينها  التأليف  العلمية الكبرية يف جمال  فضاًل عن إسهاماته 
املنهاِج، والكايف  الفقِه، ومصباُح  كتابُه )امُلحكُم يف أصوِل 
يف أصوِل الفقه وغريها(، دوَن أن ال ننسى مواقَفُه العظيمَة 
يف الدفاع عن الشيعة يف كل أنحاء العامل، وكذلك الشعوِب 

املضطهدِة واملحرومْة.

تلميذ األساتذة الكبار
احلكيم  السيد  عند  الشباب  مراحل  به  امتازت  مما  وكان 
الشخصيات  من  األفذاذ  أيدي  عىل  تتلمذه  رسه(  )قدس 
تلك  بقيمة  ينّوه  احلكيم  السيد  كان  وقد  الكبرية،  العلمية 
جمالسة  من  استفاديت  إن  ق��ال:  حتى  العلمية،  املصاحبة 
الشيخ احليل أكثر من استفاديت من حضوري يف درسه، من 
التقليل من أمهية درسه )قدس رسه(،  دون أن يعني ذلك 
وانام لبيان مدى الفائدة يف تلك املداوالت العلمية املستمرة 

مع الشيخ احليل )قدس رسه( ومالزمته له.
واملستوى  بالعمق  كثريًا  يشيد  بدوره  احليل  الشيخ  وكان 
العلمي املتميز لتلميذه احلكيم، ويعقد عليه آماله ويرّصح 
درسه  جملس  يف  للمناقشة  واف��رة  حصة  ويعطيه  بذلك، 

العامر باألفاضل والعلامء.
من  الشيعة،  مفتي  السيد  اهلل  آية  يقول  الصدد  هذا  ويف 
تالميذ الشيخ  احليل: »كان السيد احلكيم أصغرنا سّن�ًا يف 
املبادر واألكثر مناقشة له،  الشيخ احليّل، ولكّنه كان  درس 
وقيامه  االستاذ  مطلب  استيعاب  رسعة  من  نتعّجب  فكّنا 

بمناقشته«.
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جتربته  خالل  من  عليه(  تعاىل  اهلل  )رض��وان  واستطاع 
العلمية  بالنجف األرشف وحوزهتا  االجتامعية وما حّل 
يعي  أن  الشديد،  والفقر  واملصاعب،  التحديات  من 
العنيفة  اهلجامت  لصديِّ  حتّملها  ينبغي  التي  املسؤوليات 
من  معه  يتعامل  ومن  احلديث  االستعامر  وجهها  التي 

احلكومات التي كانت حتكم العراق يومذاك.
املعاناة  تعيش  النجف  يف  العلمية  احل��وزة  كانت  وفيام 
يف  ليخطو  نفسه  احلكيم  املرجع  نذر  فقد  واالضطهاد 
أهل  مذهب  خلدمة  الصعاب  فيها  يذلل  قاسية،  مسرية 
حماطًا  حياته  أشواط  يف  وهو  السالم(،  )عليهم  البيت 
بحصانة من اإليامن وحتّمل الشدائد وقناعة راسخة بنهج 
آل البيت )عليه السالم( و احلرص عىل التزود بعلومهم 
السامية  املكانة  له  هتيأت  حتى  ونرشها،  فيها  والتمعن 
علامء  مسؤولية  وعى  وقد  وكفاءة،  بجدارة  بلغها  التي 
واألنظمة  الوافدة  املنحرفة  للتيارات  وتصدهّيم  الدين 

املتعاقبة. الدكتاتورية 

األربعني احلسيني.. عشٌق مل ينقطع
يف أحداث شهر صفر عام )1977م( بسبب قرار السلطة 
الغاشمة بمنع امليش لزيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
املختلفة  العراقية  املدن  من  الزائرين  للمشاة  ومواجهتهم 
واملّدرعات  والدبابات  الطائرات  من  اجليش  بقوات 
فضالء  من  ثّلة  مع  احلكيم  السيد  سامحة  أرّص  وغريها، 
� عىل  بعد  فيام  بعضهم  استشهد  والذي   � األرسة وشباهبا 
مواصلة املسري حتى وصلوا كربالء وحرم اإلمام احلسني 
وجيشه  النظام  سيطرات  متجاوزين  السالم(  )عليه 
يف  اجلامعي  واالعتقال  القتل  عمليات  وبعد  املكثفة، 
صفوف املؤمنني املشاة ُأخرب سامحة السيد احلكيم من ِقَبل 
بعض الوجهاء أن اسم سامحته ضمن املطلوبني للنظام، مما 
اضطره أن يغادر بيته مع أبنائه لالختفاء يف إحدى البيوت 
املهجورة لفرتة حيث مل يكن يعلم بمكان األختفاء سوى 
العلوية حليلته التي كانت ترتّدد خفية ومن دون أن ينتبه 
أزالم النظام وعيونه املنترشة يف كل مكان، واستمرَّ اختفاء 
احكام  صدور  بعد  ما  إىل  وابنائه  احلكيم  السيد  سامحة 
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االعدام والسجن املؤبد اجلائرة يف حق جمموعة من املعتقلني 
واملعزين.

ومع هذا البطش والقمع، فقد حرص )قّدس رسه( خالل 
حياته الرشيفة عىل إحياء زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
كربالء  صوب  الراجلة  مسريهتم  يف  للزائرين  وخمالطته 
يف  لالعتقال  تعّرض  أنه  حتى  احلسينّي،  األربعني  إلحياء 
األقسام املغلقة بسجن أب غريب، للفرتة من عام )1983 – 
1991 م(، وكذلك تعرض أخوته وعائلة السادة آل احلكيم 
وحتى  واالضطهاد،  للقتل  الرشيفة(  أرسارهم  )تقدست 
التدريس  سامحته  واصل  اخلانق،  السجن  هذا  وطأة  حتت 

والتثقيف ملن معه يف املعتقل.
وعندما خرَج من معتقِلِه بقي عىل والئه النقّي، وجاء حاّجًا 
الطغمة  متحديًا  السالم(  )عليه  الشهداء  لرضيِح جّدِه سّيِد 
األمة  هلميِّ  حاماًل  الرشيفة  حياته  قىّض  الذي  وهو  الفاسدة، 
اإلسالمية وأتباع العرتة الطاهرة، ومدافعًا قويًا عن الشعائر 
احلسينية املقّدسة التي ارتبط هبا ارتباطًا روحيًا عظياًم، حتى 
العراقيني  عىل  م��ّرت  التي  الصعبة  الظروف  أحلِك  ويف 

وأشّدها رَضاوْة.
 � احلكيم  آل  من  السادة  وبقية  سامحته  رساح  إطالق  وبعد 
بعد اعدام جماميع منهم � بتاريخ 5/ ذي القعدة /1411ه� 
حاولت السلطة وبمختلف األساليب الضغط عىل سامحته 
الرفض،  أشد  ذلك  رفض  انه  إاّل  الرسمية  املرجعية  لقبول 
مؤكدًا عىل استقاللية املرجعية الدينية الشيعية عن السلطة، 

مؤثرًا حتّمل تلك الضغوط واملصاعب عىل تنفيذ مطالبهم، 
ابتداًء  سامحته  عىل  مشّددة  قيودًا  الطاغية  نظام  فرض  وقد 
التبليغي مثل إرسال  بمنع نرش كتبه ومؤلفاته.. إىل النشاط 
املبلغني وتوزيع الكتب وإقامة الدورات واملشاريع الثقافية، 
منعوه  اهنم  حتى  وغريها  االجتامعية  اخلدمات  وكذلك 
احلسيني  الصحن  يف  اجلمعة  ليلة  اجلامعة  صالة  إقامة  من 
بقي  ذلك  كل  ورغم  عليها،  مواظبًا  كان  التي  كربالء  يف 
سامحته مصماّمً عىل حتّمل مسؤوليته يف دعم احلوزة العلمية 
يف  الفقرية  العوائل  آالف  ومساعدة  األرشف،  النجف  يف 
واملعتقلني،  الشهداء  عوائل  من  الكثري  ومنهم  العراق، 
رقابة  بعيدًا عن  رّسًا  الديني  التبليغ  املبّلغني ودعم  وإرسال 

أعوان الطاغية.
وعندما سافر سامحته للعالج خارج العراق طالبه كثري من 
مالمح  ان  خاصة  للعراق،  رجوعه  وعدم  ببقائه  املؤمنني 
احلرب كانت تلوح يف األفق، لكن سامحته أرّص عىل الرجوع 
إىل خندق احلوزة العلمية يف النجف األرشف، ليكون قريبًا 
قال  وقد  طالت،  التي  حمنتهم  يف  العراقيني  املؤمنني  من 
لبعض من طلب منه عدم الرجوع يف تلك الفرتة إىل العراق: 
»أخشى أن يكون عدم رجوعي للعراق موجبًا إلحباط كثري 
من املؤمنني � داخل احلوزة وخارجها � حيث يتصورون انني 
كنت أحتنّي الفرصة لرتك العراقيني يف حمنتهم، فيحّفز ذلك 
آخرين عىل ترك احلوزة والعراق«.. فسالم عليَك أهيا الطود 

الشامخ يا ابن األخيار األطهار.
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حديٌث مع الحسيِن

ج��������اءوا َوَص������ل������َت، ف����ل����اّم ج���ئ���َت���ه���ْم َوَص����ل����وا
م��رت��ف��ع��ًا ح����ّل����ق����َت  ت����ق����ْف،  مل  ال!  وق�����ف�����َت! 
ب���������أييِّ ق����م����ص����ان����َك احل�������م�������راء ت����غ����م����ُره����ْم
ج����������اءوَك م�����ن َف���������رِط م�����ا ه������ْم ف����ي����ِه أم���ك���ن���ًة
ل���ُه غ�����ي�����اَب  ال  ح������ض������ورًا  اب������ت������دأَت  أن��������َت 
ُم���س���َت���َن���ف���رًا ج����ئ����َت ش���م���س���ًا ت����رت����دي ُس���ح���ب���ًا
ي����ا ف����ي����َض ُم������زدح������ِم األف�����ك�����ار ك������ْم َه���ط���ل���ْت
ِم������������ْن أّي������������ام ل������غ������ٍة أس�������ت�������لُّ ق���اف���ي���ت���ي
م���ب���ت���دئ���ًا ش������ّي������دُت  أْن  م����ن����ُذ  س�����ّي�����دي  ي�����ا 
أورديت َن���������زِف  م�����ن  اهن������م������رْت  م�����ا  ل���������والَك 
ه����ن����ا ع�����ي�����ون، ش����ف����اه����ي ف����ض����َن م�����ن ق��ل��م��ي
ي������ا وح���������َي ُم����ب����ه����ِج أش������ع������اري وحُم������زهِن������ا
م������ا ب��������نَي ق���ل���ب���ي وع����ي����ن����ي ُب������ع������ُد ق���اف���ل���ٍة
ل����ُه ت���س���ت���ط���ي���ُع  ال  م�����ا  ال������ب������وِح  م�������َن  وْب 
رئ���ت���ي يف  ال����ش����ع����ِر  الح�������ت�������داِم  س�����ّي�����دي  ي�����ا 
أراق���������������ُب ال��������ن��������زَق امل���������غ���������روَر أجل������ُم������ُه
حي���م���ُل���ُه ق�����ل�����َب  ال  م������ا  ال����ق����ل����َب  ��������������ُل  ُأمَحيِّ
اع����رتض����ْت ���ه���ا  ل���ك���نَّ أش����ت����ك����ي  أْن  أردُت 
ُم������دن يف  جي�����ت�����زُّ  ش�����م�����َره�����ا  وأرس��������ل��������ْت 
ُم��ش��ك��ل��ت��ي! اآلَن،  أل���ت���ق���ي���َك  أْن  أردُت 
م�����ن ك����ف�����ّ����َك ال������ن������ازِف امل����ب����ت����ور إص���َب���ُع���ه���ا

ان��ش��غ��ل��وا؟ ب����َك  ه����ْم  أْم  هب����ْم  ان��ش��غ��ل��َت  أن�����َت 
ن����زل����وا؟ أْم  ح����ّل����ق����َت  م���ث���ل���ام  ح����ّل����ق����وا  ه������ْل 
ه�������ُم اخل����ط����اي����ا ال�����ت�����ي ق����م����ص����اهُن����ا اخل����ج����ُل
واألم�����������ُل ال��������ي��������أُس  ي�����ع�����رتهي�����ا   ً م������س������رية 
ت��ن��ت��ق��ُل األح�������ق�������اِب  ويف  اب�������ت�������دأَت  م����ن����ُذ 
م������ن احل������ك������اي������اِت واآلف�����������������������������اُق حت���ت���ف���ُل
اهل����ط����ُل ال�������واب�������ُل  ف�����أن�����َت  رؤاَك  ف�����وق�����ي 
ف�������ذي ج�����ي�����وٌش م�����ن األص��������������واِت ت���ق���ت���ت���ُل
ب�����ي�����ت�����ًا وأن�������������َت ل���������ُه ب������ي������ٌت ف���ي���ك���ت���م���ُل
ق����ص����ائ����ٌد ن��������اَح ف���ي���ه���ا ال������وج������ُد وال�����غ�����زُل
ح�������رُب ال�����ق�����راط�����ي�����ِس م�����ل�����ٌح ش������اَب������ُه ع���س���ُل
ي����ُ���خ���ت���زُل ال����ش����ع����ُر  ي�����ك�����اُد  امل����ع����ن����ي����نِي  يف 
امُل������َق������ُل ت�����ب�����رِص  مْل  م������ا  ف������أب������رُص  ت�����ن�����أى 
ن�����ق�����اًل ل������ف������رِط ان�����ف�����ع�����ايل ه���������ذِه اجُل������َم������ُل
أرجت��������ُل ُرْح�������������ُت  م������ا  إذا  ع��������يلَّ  أخ�����ش�����ى 
وأع������ت������دُل ح��������ريف  يف  املَ��������ْي��������َل  وأس�������ن�������ُد 
ث������ق������اًل ف�����ريب�����ُك�����ن�����ي َن������ب������ي وأح�����ت�����م�����ُل
ُدوُل هل������ا  م�����ن�����ُه  اش����ت����ك����ي  م������ا  س����ب����ي����َل 
ح����دائ����ق����ي ف����اس����ت����ش����اَط اخل���������وُف وال�����وج�����ُل
ال����ُس����ُب����ُل ن�����ح�����وَك  وت�����ع�����دو  س����ب����ي����َل،  ال  أْن 
ي���ش���ت���ع���ُل األرج����������������اِء  يف  اآلن  إىل  دٌم 

شعر: قاسم والي
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سيدي، إهنا رقية..
خط  انحناءة  عند  النفس  وانقطَع  رأِس��ك،  ف��وَق  َه��دأْت 
الضوء. ِهبها غفوة بيضاء يف حلظِة اهللع، يف ساعة التهويل، 
تشّع  كلؤلؤٍة  الغيِب،  سامِء  إىل  هّربْت  الظاملني.  بيداء  يف 
فأصبحت  قلبها..  الغيوم اجلرحية، واخلوف قد صهر  حتت 
األرض أضيق من ظل رأسك الطاهر–بطشت- الفجيعة.. 

سيدي، إهنا رقية..
 ترى هناك ما هو أفجع من الشعور بأنك متوت عىل رأس 
أبيك املقطوع..؟ أمل خيرتقك، حتس باهنيارات يف أعامقك.. 
تنقطع  تعطش..  جت���زع..  وج��ه��ك.  يغسل  ال���رأس  دم 
مملكة  يف  ظاًل  تصبح  أن  عىل  املوت  اىل  هترب  أنفاسك.. 
الطغاة.. ما أعظم طفولتك وأنت تضيئني بمملكة القداسة.  

سيدي، إهنا رقية..
اإلنسان  يف  اإلنسان  لغة  يف  قصة  السبايا  طريق  آخر  عند 
رقية.. حتمرُّ عني  عنواهنا:  بوجع،  اإلنسانية  خطتها حقوق 
الطفولة عليها، وترشب أدمعها دواًء، ملْن نادى يف كل زمان 

ومكان – يا رقية-.. 

هي سيدٌة من ملحمة العروج، صاغت من صوهتا املفجوع 
وتشفى  حرضهِتا،  يف  األرواح  خترضُّ  اخللوْد.  فم  يف  كوكبًا 
النفوس من أوجاِعها.. رّشعت أبواب مرقدها، كطبيبة كل 
العصور ورمحة اهلل بال حدود. إهنا ياممٌة يف ضوئها إشارة، اذ 
نجمة  تعانق  كأنك  جدثها  عىل  وانحنيت  رضحيها  شممت 

تيء لك الطريق وحترق لك الذنوب.
سيدي، بحق رقية..

عّلمني كيف أكون إنسانا، ألعرف نفيس وأموت مطمئنًا؟!. 
وأختّيل أنك دائاًم بالقرب مني.. أنا ال أراك .. وأشعر أنك 
هنا.. هنا يف الرضيح.. يف ساحات التظاهر.. بني املظلومني. 
بني املنادين يا حسني الوطن بأمانك بحق حبيبة قلبك رقية 

آه، إذن لوددت أن أراك! .. لو أن صوتك تدركه عيناي.. 
لتفتح قلبي مبرصًا، وهرب مني كل رساب. 

آه، يا ظلم رقية يف كل زمان.. يا صوهتا الذي فتح صفحات 
الكون وأرسار سرْتة الّصْمت بحزن مل يسرتْح بعد .. مل يمت 

بعْد، مّعمد بالدم، ببكاء املالئكة. 

حيدر عاشور

إنها رقّية.. 
أبْعَد الموت عنها.. لقد جاءت تسمع صوتك
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ذكرى رحيل 
 »ناظم السعود«

)اخلامسة(،   السنوية  الذكرى  آب(   23( اليوم  متّر 
املوسوعي  األدي���ب  ومعلمي،  صديقي  لرحيل 
والكاتب الصحفي ناظم السعود، أحد أبرع من عملوا 
يف الصحافة األدبية وأصابوا يف النقد األدب. مل يرتك 
عمال إال وقادته إليه قدماه فهو سندباد دائم الرتحال 
يف مدن اإلبداع حتى استحّق أن يكون مرجعًا جلميع 

األجناس االدبية وفنون الكتابة الصحفية.  
الكاتب الصحفي ناظم السعود أسم ال تستثنيه ذاكرة 
العراقية  الثقافة  سفر  يف  مضيئة  عالمة  فهو  االب��داع 
يرصد  الثقايف  احل��دث  قلب  يف  متركز  وصحافتها. 
من  يعرتيه  وما  املشهد  جزئيات  وحيلل  ويتفحص 
كثريًا  ساند  واضطرابات،  وعلل  وكامئن  مستجدات 
جمهر  حتت  ووضعهم  الثقايف  الوسط  يف  العاملني  من 
مرضه  بسبب  القرسية  عزلته  من  الرغم  وعىل  قلمه. 
الشديد وعدم امكانية احلركة بدون الكريس املتحرك 
ما  الثقايف من خالل  املشهد  أنه كان متواصاًل مع  إال 

أتاحته له التكنلوجيا احلديثة. 

ونرش  التسعينات  مطلع  يف  كربالء  يف  عليه  تعّرفت 
خدمة  يف  متفانيًا   عرفته  الشباب(،  )جملة  يف  نصًا  يل 
أواًل(  اآلخرين فكان يقدمهم عىل نفسه و)اآلخرون 
هذه الزمته التي ال تنطبق إال عليه، وقد قدمت برناجمًا 

إذاعيًا ثقافيًا حتت هذا العنوان من إعداده.
عرفته عن بعد، فكان مبدعًا حقيقيًا؛ وعرفته عن قرب 
واألدباء  املثقفني  جلميع  حمّب  مفرطة،  طيبته  فكانت 
ملساعدة  وحبه  وإنسانيته  بطيبته  مجيعهم؛  وأحبه 
اآلخرين دفع بالعرشات من األسامء إىل عامل اإلبداع 
صادق  املضمر،  كخطابه  املعلن  خطابه  وكان  الثقايف 
مع مهنته، جريء يف طرحه. كُ�تب الكثري عن إبداعه 
وأمله، طائر عاش يف سامء أحالمه حمتفظًا بكرامة مهنية 

امتّدت ألكثر من ربع قرن.
طويريج،  قضاء  يف   )1956( ع��ام  السعود  ُولِ���د 
منذ عام  أكثر من )13 جملة وجريدة(  عمل حمّررًا يف 
والعمود  والرواية  والقصة  الشعر  كتب   ،)1978(
و)خمتارات  امل��اء(  )سليلة  مها  خمطوطتان  له  األدب، 

بقلم: سالم البّناي
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في 
مقاِم العراق

َهْل َأْنَكَر النَّاُس َأْمَر املوِت َأْم َألُِفوا
جاُل هَلُم ِمن ُحْزهِنِْم ِحَرُف َأِم الرَّ
َرَأْيُت َزْيَنَب يف َأْصَفاِدها َتِقُف

َتِصيُح يا َمْن َعَلْيَنا َدْمَعُهْم َنَزُفوا
وا لِساَن املراثي إهنا َتَرُف ُكفُّ

****

َزايا َعِن األْحَزاِن َتْنَهاُكْم ُأمُّ الرَّ
َفْلَتْسَمُعوا َفْهَي بِاألْحَزاِن َأْوالُكْم

اُفوا ِمْن َمَراَياُكْم تِي ال خَتَ يا ُأمَّ
َواهللِ ما ُقتَِل املْقُتوُل َلْوالُكْم

َفْاآلَن َأْقَبُح َما َتْأُتوَنُه اأَلَسُف
****

َتِصيُح َزْيَنُب َيا َموالَي َيا َسَنِدي
ي ُثمَّ َيا َوَلِدي َيا َوالِِدي َوْاْبَن ُأمَّ
إِنَّ احُلَسنْيَ ِعراٌق َحلَّ يف َجَسِد

إنَّ الِعراَق ُحَسنْيٌ آِخَر اأَلَبِد

أواًل(،  )اآلخرون  كتاب  له  وصدر  الصحفية(،  األعمدة  من 
وكتاب )الوجه املغّيب: كتابات أدبية ونقدية خمتارة(، وكتاب 

)حاّفة الكلمة(.
الثقافيني(،  ُأطِلقت عليه ألقاب كثرية منها )شيخ الصحافيني 
)املحرر الثقايف األقدم (، )الكاتب النزيه(، )املشاكس الثقايف( 

وغريها. 
شعر: تميم البرغوثي

عرفته عن بعد، فكان مبدعاً حقيقياً؛ 
طيبته  فكانت  قــرب  عــن  وعــرفــتــه 
المثقفين  لجميع  محّب  مفرطة، 
بطيبته  جميعهم؛  وأحبه  ــاء  واألدب
اآلخرين  لمساعدة  وحبه  وإنسانيته 
إلى  األســمــاء  مــن  بالعشرات  دفــع 

عالم اإلبداع الثقافي!

السبل  به  ضاقت  أن  بعد  احلياة  من  استقالته  أعلن  يوم  ذات 
ولكنه طائر يأبى السقوط فحّط � قرسًا � عىل ضفاف )جرف آلبو 
عامر( يف طويريج حيث أكمل باقي عمره ومنها حلقت روحه 
اىل بارئها، وعىل الرغم من كّل ما أعطى للثقافة العراقية لكّنه مل 
يأخذ منها إال القليل. وقد كتب قبل ثالث سنوات نداءه األخري 

خماطبًا أصدقاءه بعد أن اشتّد مرضه: 
أو  بكلمة  عيل  تفّضلوا  ممن  والزمالء  األصدقاء  كل  من  »أمتنى 
حسن  خسارات  أو  املحبة  التزامات  من  يعفونني  ان  مساندة 
بطالهنا  ثبت  اختيارات  أو  معيبة  جتارب  أكرر  لن  فانا  الظن 
نخرت  فقد  ذاك  أو  املستشفى  هلذا  يدعونني  من  كل  وليْعفني 
املوت  أفّضل  فأنا  جلطاته  فوق  العليل  القلب  هذا  اخليبات 
والنيات  للتجارب  أقع ضحية  أن  الريفي عىل  بيتي  بصمت يف 
اليوم«.. رحم اهلل  معلمي وصديقي ناظم السعود  وما أكثرها 
وأسكنه فسيح جنانه وأهلم أهله وذويه وحمبيه الصرب والسلوان.
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الى روح الشهيد السعيد 
)يوسف شعبان إبراهيم المشرفاوي(

يا يوسَف.. ال زْلت حّيًا

حيدر عاشور

لم يمْت ضوُء روحك، لم تمت صورك فما زال نبضك ينوح كاليمامة بصوٍت جريح على )موكب بطل 
العلقمي(. وأنت تسكن كالحلم فوق قلوب تستريح لخدمة زوار، ومعزي قافلة العشق اإللهي 
في أربعينية إمامك الحسين »عليه السالم«. أي روح تسكن الموكب، واي صورة باسمة تتصدر 
الخيمة.. كأنك هنا بيننا تصرخ إلعداد الشاي، وتركض لخدمة زائر. كنت قنديالً يضيء القلوب قبل 
المكان. والشاب الشهم الذي كتب اسمه في سجالت حبيب خادماً.. فقد ظهرت توفيقاتك 
في البصرة وأزداد عطاؤك اإلنساني حتى جاء يوم النداء فتركت الحياة وراء ظهرك وكتبت وصية 
بقاء) العلقمي( سائر المفعول في كل عام. واآلن أنت تراقب أخوتك من سماء الخلود وتتضرع 

لله لهم بالتوفيق.  
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هذا  الغيور،  أهيا  مناداتك  يمكن  كربالء،  من  هنا،  من  ونحن 
ببهاِء تضحياتك. كنت تطري  موكبك احلسيني يعلو، وهو يعلُم 
فرحًا ألنك ختدم عىل ختوم فضاء الطفوف. تلقي نظرة مدققة عىل 
خيمة اخلدمة.. تومض عيناك كأن مشكلة مستعصية قد حّلت 
بعد توفري كل اللوازم اخلدمية من املؤن واملاء توزع عىل املشائني 
لكربالء، ملواساة أخت إمامهم املعصوم.. فرتكت أثرًا روحيًا ال 

يمكن جتاوزه.
 حني نلتفت حول أنفسنا نجدك معنا شعورًا غريبًا، فأينام وّلينا 
ابتسامة  تبتسامن  العميقتان  وعيناك  العني.  مرأى  نراك  وجوهنا 
ليايل  وكل  العتمة.  قلب  يف  تومض  كشعلة  احل��زن،  يف  بليغة 
روحك  تلبّست  وقد  موجود،  أنك  لو  كام  بك،  نشعر  األربعني 
يف اخليمة، فتشرتك العيون والقلوب عىل وجودك فننتحب نحيبًا 

متشنجًا متواصال..
للمذهِب،  املخلصني  املوالني  من  كغريك  مواليًا  كنت  لقد   
والعقيدة، والوطن، وبطاًل غيورًا، جريئًا، شهاًم، فكيف للقلوب 

والعيون ال تراك؟.
الدينية  للمرجعية  والئك  بكثرة  إال  أترابك  عن  ختتلف  تكن  مل 
لديك،  مقدسة  كانت  بياناهتا  فكل  األرشف.  النجف  يف  العليا 
وكل ما يقوله سيد عيل السيستان كان بالنسبِة لك أمر ال يمكن 
امللهوفني  أول  كنت  لذا  الطاعة.  مفرتض  إم��ام  فهو  مناقشته 
الستجابة النداء يف الدفاع الكفائي ضد زمر اإلرهاب الداعيش. 
انطلقت تعدو وراء أمنيتك باخلروج من الدنيا شهيدًا، كشهداء 
كرمة عيل-  فودعت -  تتكرر.  ولن  فالفرصة سنحت  الطف.. 
عن بكرة أبيها، ولوحت بيديك عىل حدود البرصة وأقسمت مع 
نفسك أْن ال ترجع إال بتحقيق احد األمرين أما النرص أو العودة 
إليها شهيدا.. حزمت أمرك وأيقنت قرارك وتركت وراء ظهرك 
رزقك اليومي الوحيد يف حمطة كهرباء– النجيبية- وكأنك رفعت 
نحو  تغادرها  وأنت  كلها،  الفيحاء  لبرصتك  للرضاعة  أكّفك 
يقني الشهادة. ورغم سعادتك باجلهاد ضاق صدرك وانحبست 
تشبهه  الذي  وأباك  احلنون  أمك  ُتقّبل  مآقيك، وأنت  الدمعة يف 
احلسينية  اخلدمة  أليام  رباك  الذي  وجّدك  واألخالق،  خلقه  يف 
الشدة  يف  كربالء  تنسى  ال  بأن  وإرصارًا  وعزيمًة  روحًا  ليزيدك 

والرخاء. 
هذا الوداُع املضّمُخ بالتمتامت اخلفية، أوقدوا به شمعة رحيلك.. 
فالدموع شموع للروح احلنينة العاشقة للقاء اجلبار يف ملكوته. 
كان  جدًا..  بعيدًا  ضياًء  أحالمه  يف  أبوك  يراك  كان  الفراق  بأمل 
ينظر اليك لتأيت وحني قدمت كنت راكبا يف قارب يقوده شخٌص 

وبيده  أخرض  وش��اح  رأس��ه  وف��وق  النور  وجهه  يغطي  ن��وراّن 
جمداف كبري فقال يل:

اىل  تردد  بال  قلت  اجلنة.  إىل  معي  آخذه  أم  ابنك  أتريد  سيدي، 
اجلنة فهو حيلم ان يكون مع شهداء طفك. ورضب املياه بمجدافه 
رضبة واحدة واختفى. أما أنا فصحوت عىل أذان الفجر غارقا 

بدموعي وأعلنت انتظار جسدك.  
الليل  يف  وأشهرت  قربانًا،  للموت  نفسك  هيأت  فقد  أنت  أما 
من  جبل   - محرين  جبل   - اىل  صعودًا  خطاك  ت  ورممَّ قنديلك 
نثيِث الضلوع تنطلق منه غربان )داعش( وعىل مضٍض يتجرع 
ينطلق ضمن  أن  للبطل  أنىَّ  الزؤام.  املوت  وأنفسنا كأس  أهلنا 
جماميع فوج لواء – البتار- يف جبال محرين رشقي صالح الدين. 
قوي  كل  منهم  وجتندل  هبم،  تصول  بدأت  روحك  مجرة  كانت 
مل  الكوبرا،  والرجل  الليل،  وأبو  الليل،  ُأطِلق عليك سبع  حتى 
عليهم  اجلبال  جعلت  الليل،  يناموا  ان  للدواعش  فرصة  تعِط 
بوسام  وتوسمت  العسري  الليل  ذلك  فجرًا  كان  كالصليل، 
التي  ركبتك  أوجاع  ومن  الغطاِء،  حتت  ومن  األول،  جرحك 
الذي  ودمك  املفتوح  وحلمك  قناص–داعيش-  طلقة  هشمتها 

جيري ترصخ: سأعود إليكم يا خنازير العامل، وفئران )داعش(.
جر  يا للحياة، متأل الروَح والقلب كآبة، يا للريِح تثرُي أوراق الشَّ
يا  ومريضًا  موجوعًا  كنت  كم  يستحدُث.  ال  امل��وت  أن  غري 
ويف  املعصومني،  األئمة  حول  الزيارة  اعتدت  وأنت  يوسف، 
مثل  ينتفض  ن،  مكفَّ للتنفيذ وعقلك  قابلة  للشهادة  قلبك خطة 
عند  ركعة  مخسني  صليت  لذا  اإلصابة.  منه  متكنت  شجاع  أي 
إىل  بالرجوع  بحقه  اهلل  تناجي  اهل��ادي،  عيل  اإلمام  مرقد  رأس 
اجلهاد لكي ُترزق الشهادة. وقتها شعرت إن كاهلك قد اِرهق، 

لقد كنت موالياً كغيرك من 

الموالين المخلصين للمذهِب، 

والعقيدة، والوطن، وبطالً 

غيوراً، جريئاً، شهما..
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األرض  رضبت  وفجأة  ثقياًل،  مهًا  ص��درك  عىل  حتمل  وكأنك 
تعر  ومل  جرح.  أو  بأمل  عابئ  غري  عالية  بثقة  املرتعشة  بخطواتك 
اهتاممًا إلجازتك املرضية، حاولت أن تقمع ذلك الكائن الصبور 
فقرار  رئتيك،  ملء  احلياة  تستنشق  وبدأت  داخلك،  يف  الرابض 
العودة كان بمثابة والدة واستمرار وصريورة. رجعت اىل حضن 
للشهادة..  العودة  إذن  ليمنحوك  أقدامهم  ُتقّبل  وأم��ك  أبيك 
باملرجعية  بنفسك..  تؤمن  كنت  واهلمة..  السعادة  منك  تتضوع 
الدينية العليا، بقدرتك عىل القتال والصد عىل سواتر اجلهاد. وال 

أنسى عبارتك املشهورة:
- )هذي املرة اذا ما أنال الشهادة بعد ما اصعد للحشد الشعبي.. 

فالبرصاوي يولد للشهادة(. 
وقتها ورغم انفعالك لتأخر الشهادة كنت تبتسم مغمض العينني 
تبرّشنا  بأسى، وتربط حزام سالحك عىل عنقك ويديك، وأنت 
إن استشهادك أزف وسترتك حبل البندقية كام ربطته كي ال يسقط 
السالح بعد االستشهاد ومنه يمكننا أن نتعرف عليك. وحني محي 
وبينه  بينك  املوت  كان  الدواعش،  قبل  من  وُحرصت  الوطيس 

حلظة اخرتاق، عندها  أخرجت هاتفك النقال واتصلت بأمك:
انقبض  بالشهادة..؟.  يل  ادع��ي  عليك  عزيزًا  كنت  إن  أمي   -
تستطع  ومل  روحها  انكمشت  موجٍع  بإحساس  يوسف  أم  قلب 
انقطع  اهلاتف..  خيرتق  القنابل  دوي  وصوت  يشء..  أي  قول 

االتصال شعرت األم احلنون وخزا محيام وحانيا.. أما أنت بدأْت 
نالوا  حتى  الدواعش  من  قتله  يمكن  ما  لقتل  األخرية  صوالتك 
متمسكا  األرض  عىل  سقطت  ان   إىل  الكثيف  بالرصاص  منك 
وعنقك..  يديك  عن  بسهولة  فّكه  يستطيعوا  مل  الذي  بسالحك 
2015م   /5 التاريخ )اخلميس املصادف7 /  وقد سجلت ذلك 
أعلن عن  – حني  اهتزت -محرين  املوافق 18 رجب 1436ه�( 
بطل  مقتل  عن  الداعيش  احلقد  زمر  هوست  فقد  ه��اّم،  حدث 

رافي )حشدي( ال يشبهه أحد يف جبال محرين.
باستشهادك قبل أصابتك األوىل،  يعلم فقد برش  أبيك  كان قلب 
التلفاز..  جهاز  عرب  ممزقة  جثتك  شاهد  حني  عاليا  رأسه  ورفع 
اتصل بأصدقائك ال من جميب.. اجلميع قد استشهدوا معك بعد 
حصار قاٍس نفذته الدواعش عىل ثلة من أبطال فوج لواء البتار يف 
جبال محرين رشقي صالح الدين. وأعلنت كل اجلهات اإلعالمية 
إن صموَدكم كان يشبه صمود رجال اإلمام احلسني )عليه السالم( 
بعد ان غدروا هبم ومل يرسلوا التعزيزات العسكرية لفك احلصار 
واستشهدوا بعد نفاذ أسلحتهم واعتدهتم.. فقد رحلت إىل اجلنة 
بروحك وجسدك مل نَرَك ومل يكن لك قرب فقد بقيت غريبا شهيدًا 
بني أياٍد وحشية.. وال يزال جدثًا جمهواًل غايته ِعَز املرجعية الدينية 

العليا وكرامة أهل العراق...
قبور  بني  رمزيا  قربا  لك  شيدنا  بالبرصة  عيل  كرمة  يف  نحن  أما 
بني  البرصة  يف  ترزق  حي  كأنك  حية  تزال  ال  فروحك  الشهداء 
العلقمي.  بطل  بموكبك  كربالء  مدينة  ويف  واصدقائك  أهلك 

فأنت يا يوسَف ال تزال حيًا...

يوسف، لم يمت ضوء روحك، لم 

تمت صورك فما زال نبضك ينوح 

كاليمامة بصوٍت جريح على 

»موكب بطل العلقمي«.



ولو سألنا سؤالنا ملن يعرف القيم االنسانية.. هل يكون للحياة 
بكل  اجلواب  وعمقا؟.  امهية  يساوهيا  قرين  او  آخر؟  صنو 
نفسها  احلياة  اجل  من  الشهادة  هي  نعم  مدويًا:  سيأيت  تأكيد 
اللئيم)تكفري  حني تكون عرضة لالبتذال والتخلف واملوت 

وتفجري وحرق وذبح...(
واملثري  الطويل  تارخيها  عرب  العليا  الدينية  املرجعية  وكانت 
والسهر  وال��دم  بالتعب  احلافل  الصرب  حلقات  من  سلسلة 
والرتقب من اجل ان تبتكر حياهتا االنسانية اخلاصة، حياهتا 
ويصون  انسانيته  عىل  حينو  كي  لإلنسان  تقدمه  بام  تليق  التي 

عرضه ورشفه ونبله وقيمه ومعتقداته ومذهبه، ومقدساته. 
ورديفا  العظيم،  للموت  قرينا  احلياة  كانت  كله  لذلك 
لالستشهاد املدهش الذي لواله.. لوال جالله وكرامته.. لوال 
من  الوطن  ابطال  استطاع  ملا  اخلالد  وضوئه  الكريمة،  دمائه 

االحتادية  والرشطة  واجليش  االمنية  والقوى  الشعبي  احلشد 
واملقدسات،  والعرض  االرض  حفظ  انتصارًا  ينجزوا  ان 
خمتلف  عىل  أنفسنا  من  املستضعفني  محاية  يف  وينجحوا 

مستويات احلياة.
احلسيني  عيل  السيد  االع��ىل  املرجع  سامحة  حكمة  ال  فلو 
السيستان وصرب وشجاعة وعرق ودم حشد الدفاع الكفائي.. 
لوالمها مل يكن العراق ومقدساته هبذا الشموخ، ومل  يكن هواء 

االرضحة هبذا النقاء، ومل يكن الرجال هبذا الوفاء.
اجلهد  عرق  والوطن  واملذهب  للعقيدة  الوالئيون  قدم  لقد 
املبذول ودافعوا عن رشفهم ومقدساهتم بالدم الكريم. ومن 
فرط هذا الوالء كانت التضحيات اجلسام متأل العراق.. دمًا 
هنا ، وعرقًا هناك. آللئ ساطعة يفتخر هبا العراق كالشمس 

التي ترفض ان تأفل.. إهنا حياة الشهيد وجمده...       

عاشور حــيــدر 
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لوالهما لم يبق العراق والمقدسات
كل ما عشناه وتعلمناه وما نحن عليه اآلن، وحفظته العقول وسجلته الذاكرة وكرسته 
فال  والعقيدة-  الوطن  -شهداء  الشعبي  الحشد  لشهداء  به  ندين  االبداعية..  الفنون 
اقدس وال ابقى من قصيدة تصاغ حروفها من دم شهيد افتدى هواء العراق بروحه 
وأعز ما يملك. الن دمه العظيم نداء صميمي يظل يسكننا بالجالل والمهابة واالكرام.



هنــاك لفظتــان وردتا فــي اللغة العربيــة هما اإلجــارة واللجوء، فاألولى اســتخدمها القــرآن الكريم 
وتأتــي لغة بمعنى اإلغاثة واإلنقــاذ والحماية، والثانية تأتي بمعنى االعتصــام واللواذ، تقول لجأ إلى 

الحصن مثالً أي اعتصم به والَذ إليه.
ومــا اإلجارة واللجــوء إالّ ألجل حفظ النفس من مخاطر أمنية أو أمور حياتية بحيث ال يمكن االســتمرار 
فــي الحيــاة إالّ بالخروج من المنطقة التي فيها لالعتصام بجهــة تحميه مما فيه، وتنقذه عما فيه، 

ليعيش عيشة طبيعية ولو في أدنى مراتبها.

واللجوء واإلجارة ليسا بجديَدين، فاإلنسان منذ أْن ُخلق، بل 
أو حيوانًا  إنسانًا  كان  بذلك، سواء  يتعامل  ِخلَقتِه  منذ  اخللق 
وذلك بشكل فطري، فإذا ما وجد هناك خطورة عىل حياته أو 
عياله أو متعلقاته فإنه حيمي نفسه وعياله ومتعلقاته باللجوء 
إىل ما يعصمه، جباًل كان أو مغارة أو أي يشء آخر، والطفل 
أهابه  أو  يشء  من  خاف  ما  فمتى  فطريًا،  األمر  هبذا  يتعامل 
تفعل  وكذلك  وهييبه،  خييفه  مما  حيميه  َمن  حضن  إىل  التجأ 
احليوانات، فإّن صغارها التي ال حول هلا وال قوة فإهنا متى ما 
شعرت باخلطر أرسعت إىل حضن أمها واحتمت هبا لتدافع 

هي عنهم.
ودين  الواقعية  ودين  الفطرة  دين  هو  الذي  اإلسالم  فإن  إذًا 
الطبيعة ودين العقالنية يأمر أتباعه بالقيام بمثل ذلك ومراعاة 

حقوق اإلنسان يف هذا املجال.
إما  الديني  االطار  يف  االجتامعي  التقسيم  حسب  واللجوء 
بالعكس  أو  إسالمي  بلد  إىل  إسالمي  غري  بلد  من  يكون  أن 

إنَّ  إذ  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  أيام  حدث  وكالمها 
الالجئ يكون يف حالة ضعف، فانه يلتجئ إىل القوي، ومن 
فقد  ومتحركان،  نسبيان  أمران  والضعف  القوة  أن  املعلوم 
اآلخر،  قبال  يف  ما  زمان  أو  ما  مكان  يف  جلانب  الغلبة  تكون 
وقد تكون بعكس ذلك يف مكان أو زمان آخر، فهذا ما حدث 
أيام الرسول)ص(، فعندما كان يف مكة وهي يف حصار شديد 
قاطعهم  قد  قالئل  آنذاك  امُلسلمون  وكان  امُلرشكني،  قبل  من 
املرشكون اقتصاديًا، منعوا عنهم املاء واألكل، وكانوا مهددين 
املسلمنَي  األكرم  النبي  أمر  عندها  عليهم،  والقضاء  باإلبادة 
»إنَّ هبا ملكًا صاحلًا ال يظلم وال  إىل احلبشة، وقال:  باهلجرة 
أب  بن  جعفر  فأمر   ،]412/18 ]البحار:  أحد«  عنده  ُيظلم 
أْن يأخذ معه ثالثني من املسلمني  طالب )رضوان اهلل عليه( 
ويلتجئ عند ملك احلبشة أصحمة بن أبحر النجايش املتوىف 
يف  هذه  امُلسلمني  هجرة  وكانت  للهجرة،  اخلامسة  السنة  يف 
الكريم رّصح بذلك  القرآن  إّن  الثامنة قبل اهلجرة، بل  السنة 

شريعة اللجوء
من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
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فِيَم  َقاُلوْا  َأْنُفِسِهْم  َظاملِِي  امْلَآلِئَكُة  اُهُم  َتَوفَّ ِذيَن  الَّ {إِنَّ  قائاًل: 
َأْرُض  َتُكْن  َأمَلْ  َقاْلَوْا  األَْرِض  يِف  ُمْسَتْضَعِفنَي  ُكنَّا  َقاُلوْا  ُكنُتْم 
َوَساءْت  َجَهنَُّم  َمْأَواُهْم  َفُأْوَل�ِئَك  فِيَها  َفُتَهاِجُروْا  َواِسَعًة  اهللِّ 
َجاِل َوالنيَِّساء َواْلِوْلَداِن الَ  َمِصري ُكنُتم إاِلَّ امْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن الريِّ
هَيَْتُدوَن َسبِيال} ]النساء: 97 – 98[،  َيْسَتطِيُعوَن ِحيَلًة َوالَ 
فإن اهلل جل وعال فتح باب اللجوء واهلجرة للمسلمني فيام 
من  ومضطهدين  وحمارصين  ضيق  يف  أنفسهم  وجدوا  إذا 

قبل اجلائرين.
ويف اجتاه معاكس فإنه أوجب عىل امُلسلمني إغاثة امللهوف 
امُلرشكني  من  كان  وإن  الالجئ  وإجارة  املظلوم  ومساعدة 
فكيف بأهل الكتاب أو املسلمني وذلك عندما قال عزَّ وجل 
اْسَتَجاَرَك  ِكنَي  امْلُرْشِ َن  ميِّ َأَحٌد  {َوإِْن  خماطبًا رسوله األعظم: 
ُْم َقْوٌم  َمْأَمنَُه َذلَِك بَِأهنَّ َأْبِلْغُه  َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اهللِّ ُثمَّ 
الَّ َيْعَلُمون} ]التوبة: 6[، وقد نزلت هذه اآلية يف املرشكني 
إْن  بقتاهلم  اهلل  أمر  والذي  وامُلسلمني  لإلسالم  املحاربني 
قاتلوا املسلمون، ومع هذا فإنه تعاىل أمر الرسول)ص( أْن 
األولوية يشمل  فبدليل  أقدموا عىل ذلك  إْن  يقبل جلوءهم 

َمن مل يك حماربًا.
يقبل  أْن  عىل  املسلم  أمر  وعال  جل  اهلل  أنَّ  املالحظ  ومن 
جلوء املرشك الذي كان قد حّل قتله من ذي قبل بسبب قتاله 
املوافقة عليه  اللجوء وجب  للمسلمني ولكنه عندما طلب 
حيق  وال  واستبصار،  هدى  ودين  رمحة  دين  اإلسالم  ألن 
للمسلم أن يرتكه هكذا، ومن الواجب عليه أن يوصله إىل 
التحبب  أخرى  آية  يف  جاء  بل  ُيصاب بيشء،  ال  مأمنه كي 
إىل  املرشكني  اضطهاد  من  اهلاربني  املسلمني  املهاجرين  إىل 
إخواهنم املسلمني حيث قال جل وعال: {لِْلُفَقَراء امْلَُهاِجِريَن 
اهللَِّ  َن  ميِّ َفْضاًل  َيْبَتُغوَن  ْم  َوَأْمَواهِلِ ِدياِرِهْم  ِمن  ُأْخِرُجوا  ِذيَن  الَّ
اِدُقون اهللَُّ  ُهُم الصَّ ُأْوَلِئَك  َوَرُسوَلُه  وَن اهللََّ  َوَينرُصُ َوِرْضَواًنا 
َهاَجَر  َمْن  حُيِبُّوَن  َقْبِلِهْم  ِمن  َواإِلياَمَن  اَر  الدَّ ُؤوا  َتَبوَّ ِذيَن  َوالَّ
َّا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعىَل  إَِلْيِهْم َوالَ جَيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مميِّ
َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك 

ُهُم امْلُْفِلُحون} ]احلرش: 8 – 9[.
إّن هاتني اآليتني نزلتا يف املهاجرين من مكة إىل املدينة حيث 
جيب  التي  األسس  بنيَّ  تعاىل  فاهلل  األنصار،  إىل  التجأوا 

عليهم مراعاهتا.
عهد  يف  حدثت  التي  الوقائع  وإىل  اآليات  إىل  وبالعودة 

الرسول)ص( فإن اهلل بنيَّ ثالث حاالت من اللجوء:

األوىل: جلوء املسلم إىل بالد غري املسلم.
الثانية: جلوء غري املسلم إىل املسلم.

الثالثة: جلوء املسلم إىل املسلم.
وتتفرع من هذه احلاالت الثالث املسائل واألحكام الرشعية 

والتي سنأيت عىل بياهنا إن شاء اهلل تعاىل.
إّن اإلسالم منذ أن بزغ نوره من املسجد احلرام أعلن عن هذه 
املسألة االجتامعية واألمنية املهمة ووّجه األمة إىل رشائع هذه 
احلاالت الثالث التي قد ُيبتىل هبا اإلنسان كإنسان، وبنّي هلم 
يسمون  ما  عىل  الغربية  احلضارة  ولكن  والعلل،  األسباب 
1370ه�  لسنة  املوافق  1951م  سنة  يف  فإهنم  هبا  أنفسهم 
أصدرت ألول مرة اتفاقية عرب األمم املتحدة حول اللجوء 
والالجئني، ثم تلتها مالحق وإضافات وتوصيات، وينص 
أو  الالجئ  تعريف  إىل  بالالجئني  املرتبط  احلديث  القانون 

الالجئني بالتايل:
»هم األشخاص الذين تعرضوا يف موطنهم األصيل أو البلد 
الذي كانوا يعيشون فيه يف الفرتة السابقة إىل خماطر جدية أو 
عانوا من اخلوف الشديد ألسباب معينة، بسبب العرق أو 
الدين أو اجلنس أو االنتامء إىل فئة اجتامعية معينة أو الرأي 
السيايس«، وأضافوا يف تفسري تلك املخاطر بالقول: »تعترب 
من هذه املخاطر اجلدية اخلطر عىل احلياة والسالمة البدنية 
نفسيه  ضغوط  يف  تتسبب  التي  التدابري  وكذلك  احلرية،  أو 
بعني  تؤخذ  التي  األسباب  اهلاربات من  والنساء  تطاق،  ال 

االعتبار«.
بالقومية،  والعرق  واألنثى  بالذكر  اجلنس  فرسَّ  وقد  هذا 
السيايس  والرأي  املذهب،  أو  الدين  باختيار  والعقيدة 
باختيار االنتامء احلزب، وقد ذكروا يف األسباب أيضًا ما ييل: 
للتعذيب،  التعرض  أو  اإلعدام  لعقوبة  الشخص  تعّرض 
البيئية  النكبة  أو  احلرب  بسبب  محاية  إىل  بحاجة  اللَذين 
التي تعرضت هلا بالدهم، وأن خيشى الشخص من تعرضه 
لالضطهاد بسبب ميوله اجلنسية )محاية املثليني(، وذكروا من 

املوارد اإلنسانية أن يكون الشخص مصابا بمرض خطري.
األمم  بنود  إليها  أشارت  التي  القوانني  أن  املستغرب  ومن 
املتحدة بالنسبة إىل الالجئني وتصنيفهم حتمي الال أخالقية 
واملتطرفني واخلارجني عىل القانون، فبدالً من القيام بمعاجلة 
ونرشه  التطرف  ضد  والوقوف  النكبات  وآثار  األمراض 
القوانني ترشعن  مثل هذه  فإن  األخالق  والعمل عىل نرش 

هلم اللجوء إىل بلد آخر ليحميهم من االستقامة.
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كانت دولة رســول الله االعظم )صلى الله عليه وآله( في حياته دولة رســالية سماوية الى ان انتقل الى 
الرفيــق االعلى فانقلبت االمور رأســا علــى عقب، حيث اصبحت الســيادة واالمارة لشــرار الناس من بني 
امية الذين حاولوا قطع الطريق على آل النبي المختار )عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم( من جميع 
الجهات ليضمنوا االنفراد بمناصبهم المغتصبة فراحوا يقتلون ابناء الرسول واحداً تلو اآلخر وحتى الذين 

فروا الى بالد بعيدة لم ينجوا من القتل.

األحرار: قاسم عبد الهادي -
 تصوير: محمد الخفاجي

ُوِل��د ف��ي س��امراء وس��كَن البصرة 

وُتوّفي في بغداد
سطور من حياة السّيد الجليل الزاهد والشاعر الفّذ )الشبلي( ���ا
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الشيخ أكرم هاشم الجبوري

ادعوا  الذين  العباسيني  يد  عىل  امية  بني  دولة  سقوط  وعند 
احقيتهم بخالفة الرسول االعظم )صىل اهلل عليه وآله( بانتساهبم 
اليه متجاهلني من هم اقرب اليه رمحا وهم اله وذريته الذين هم 
ابشع اجلرائم فقتلوا من  ابنائه  نفسه وحلمه ودمه، فامرسوا ضد 
البلدان  يف  بطشهم  من  فّر  من  وطاردوا  نفوا  من  ونفوا  قتلوا 
املغرب،  بالد  الشام،  بالد  اليمن،  )مرص،  امثال  من  االخرى 
الري، آمل، كرمنشاه، شرياز، قم، االندلس، قرطبة، اشبيلية(، 

وغريها، والكثري من تزّوج يف تلك البالد وانجبوا اوالدهم فيها 
واصبح نسبهم اليها ومنهم السيد اجلليل الزاهد العابد صاحب 
بشبل  امللقب  املوسوي  الطاهرة  الساللة  من  الباهرة  الكرامات 

السيد جعفر أب هاشم.
اسمه ونسبه

وملعرفة املزيد عن حياته حتدث االمني اخلاص ملزار السّيد الشبيل، 
الشيخ أكرم هاشم جواد اجلبوري قائاًل: هو السيد جعفر امللّقب 
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ب� )الشبيل( بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن إسامعيل 
بن حييى بن حممد بن امحد الزاهد بن إبراهيم املجاب بن حممد 

العابد ابن اإلمام موسى الكاظم )عليهم السالم(.
حياته ووفاته

هاشم  لبني  ومالحقتها  االموية  الدولة  عن  معروف  هو  وكام 
وآلل البيت ففروا كثري من الشخصيات اهلاشمية واتباع اهل 
البيت )عليهم السالم( خارج مكة اىل كافة الدول ومنها مرص 
والعراق واالندلس وغريها، ومنهم السّيد الشبيل حيث هاجر 
جدُه من مكة اىل االندلس ومن ثم اىل منطقة اشبيلية فاستقر 
فيها، فوصَل لُه املّد االموي فعاد اىل سامراء فُولَِد السيد جعفر 
فيها سنة )270 هجرية( وايضًا وصَل لُه املّد االموي فتحّول 
السيد جعفر شابا  البرصة اصبح  البرصة، ويف  اىل  من سامراء 
ومعروف،  يقني  عنده  ورجل  وشعر  ومذهب  دين  صاحب 
وبعدها انتقل السيد جعفر الشبيل اىل بغداد رشق دجلة يف قرية 
فيها  وتويف  الكريعات،  تسمى  النهر  من  قريبة  البساتني  كثرية 
سنة )334 هجرية( ودفن يف نفس املكان الذي يرقد فيه، اما 
القابه فهي )الشبيل، احلراق، ابو بكر ألنه اعقب ولده الوحيد 

السيد هاشم البكر(.
كرامات وشفاء املرىض

هناك  حيث  الرشيف،  املزار  يف  حصلت  املعجزات  من  كثري 

الكثري من احلاالت املرضية التي ُشفيت بفضل السيد اجلليل، 
وكان احد االشخاص يعان من وجود اورام يف الرأس وعجز 
حالته  تدهور  اىل  ادى  مما  واهلند  تركيا  يف  االطباء  عالجه  عن 
الصحية ودخل مرحلة اخلطر بفقدان حياته، فقر هذا املريض 
زيارة السيد اجلليل الشبيل متوساًل اىل اهلل بفضله، وبعدها عاد 
التي أكدت شفاءه  اىل االطباء واجرى عددًا من الفحوصات 

التام من املرض.
مراحل إعامر املزار

قبل ان يتم تشييده، كان املزار عبارة عن غرفة قديمة متهالكة 
فيها قرب صغري وحقيقة بالضبط ال نعرف التاريخ الدقيق لوقت 
بإعامره،  القيام  فحاولنا  جدًا،  قدياًم  كان  البناء  ولكن  البناء، 
النظام  زمن  يف  أي  الوقت  ذلك  يف  االمن  رجال  جاء  ولكن 
وبعد  البناء،  مواد  مجيع  برفع  القيام  خالل  من  منعونا  البائد 
سقوط النظام البائد تم البدء بتشييد املزار عام 2003 بارشاف 
وبعض  الكرام  املراجع  ومكاتب  العليا  الدينية  املرجعية 
الشيعي  الوقف  ديوان  تأسيس  وبعد  واالهايل،  املتربعني 
هبا  العمل  يتم  مل  ولكن  بالبناء  اخلاصة  املوافقات  عىل  حصلنا 
الن مساحة االرض قليلة والتي تبلغ )1200 مرت مربع( فقط، 
للنساء،  واالخرى  للرجال  إحدامها  فقط  قاعتني  عىل  مقّسمة 
وعند تشييد املزار كانت هناك مدرسة جماورة للمزار وتابعة له 

كانــت دولة رســول اللــه االعظم )صلــى الله 
عليه وآله( في حياته دولة رســالية سماوية 
الى ان انتقــل الى الرفيــق االعلى فانقلبت 
االمور رأسا على عقب، حيث اصبحت السيادة 
واالمــارة لشــرار النــاس مــن بني اميــة الذين 
حاولــوا قطع الطريق علــى آل النبي المختار 
)عليــه وعليهم أفضل الصالة والســالم( من 
جميــع الجهات ليضمنوا االنفراد بمناصبهم 
الرســول  ابنــاء  يقتلــون  فراحــوا  المغتصبــة 
واحــداً تلو اآلخــر وحتــى الذين فــروا الى بالد 

بعيدة لم ينجوا من القتل.
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وهلا باب عليه عىل اساس اهنا مدرسة دينية عىل غرار مدرسة 
املفيد للدراسات االسالمية، واصبحت فيها خماطبات وكتب 
الوقف  ولكن  االساس  هذا  عىل  املدرسة  اكامل  فتم  رسمية 
هناك  ألن  املدرسة  بإخالء  رسمي  بشكل  خاطبنا  الشيعي 
مستقبلهم  وسيضيع  مدرسة  لدهيم  توجد  ال  مدارس  طلبة 
فأصبحنا امام االمر الواقع فسمحنا هلم باستثامر املدرسة ملدة 

سنة ولكن بقي احلال عىل ما هو عليه.
نشاطات قيمة

تقام يف املزار الرشيف مجيع االنشطة اخلاصة بإحياء ذكر أهل 
البيت )عليهم السالم( من والدات والوفيات باإلضافة اىل 
االنشطة القرآنية التي يتمّيز فيها املزار الرشيف عن املزارات 

االخرى؛ ألننا حصلنا عىل املراكز االوىل يف مسابقات القرآن 
ودورة  الصحية  القراءة  يف  متهيدية  دورات  ولدينا  الكريم، 
يف احكام التالوة ودورة يف احلفظ والتفسري ودورة عقائدية 
تعاون  ولدينا  والنساء،  للرجال  خاصة  ومجيعها  وفقهية، 
مستمر مع املدارس االكاديمية يف الرصافة واجرينا دورات 
وشهدت  االسالمية  الرتبية  مادة  ومعلامت  ملعلمي  عديدة 
النشاطات  بعض  أقمنا  كام  جّدًا،  كبريًا  اقباالً  الدورة  تلك 
خارج املزار يف مدارس املناطق املجاورة، وهناك حمافل قرآنية 
يف  فعالية  واي  مخيس  يوم  كل  وخصوصًا  مستمرة  اسبوعية 

املزار الرشيف يتم اقامتها يسبقها حمفل قرآن.



عامر الطائي

بام  ال  يعطي  بام  تكمن  املؤمن  لالنسان  احلقيقية  السعادة  ان   .1
السعادة  فان  لراتبه )يأخذ(  ُيمنح املوظف عالوة  يأخذ، فعندما 
التي سيشعر هبا من جراء ذلك هي سعادة وقتية تزول رسيعا، 
االيام   تلك  او اجلهد يف  املال  يقدم  الذي  ان  نرى ونلمس  لكننا 
الن  خالدة  متجددة  هنا  فالسعادة  حقيقية،  بسعادة  سيشعر 

مصدرها هو اإليامن السليم. 
أن  يستطيع  أحد  فال  املستحيل،  نصنع  اجلامعي  2.بالعمل 
اطعام  عىل  دول  امكانيات  حتى  او  جهة  قدرة  يتصور  او  يعقل 
عرشة  وبزمن  شخص  مليون   20 ال  عددهم  يتجاوز  اناس 
اليوم ومتنوعة فضاًل عن  ايام وبوجبات طعام  مستمرة  طوال 
امور اخرى كثرية، فنشاهد اليوم دوالً خيتل توازهنا االقتصادي 
وتطلب املعونات بسبب نزوح عدد من املهاجرين اليها ال يقاس 

بأعشار عدد زوار األربعينية.

دروس م�������ن 
زيارة األربعين 

هــذه  لجســد  العافيــة  وعــودة  الطغــاة،  زوال  بعــد 
الشــعيرة التــي تأبــى الموت، تســابق كل ابنــاء قريته 
الصغيرة شــيباً وشــبابا، نســاء وأطفاال وهم يخرجون 
مــن بيوتهم وكأنهم في تســابق لتجنب فوات أوان 
ر للكرم ان يشــاهدها  شــيء ما، حاملين مؤنــاً  لو ٌقدِّ
الندهش من تنوعها ومن كمها وهم يحثون الخطى 
فــي دروبها نحو اتجاه واحد، انه الطريق الذي يحتضن 
الزائرين، ســأل نفســه: هل لتلك الزيارة الخالدة أسرار  
تصلــح لنا دروســاً فضالً عــن أجرهــا وثوابهــا الموتور؟ 

مازال  بهذه اللحظات حتى أكتشف مزيداً منها:
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3.  التطور املستمر يف نمط  اخلدمة املقدمة للزائر، تبني 
لنا أهنا يف طريق النمو امُلنتج وامُلثمر فبعد ان  كانت سابقًا 
بسيط  وبشكل  والرشاب  الطعام  تقديم  عىل  تقترص 
اصبحت اليوم تشمل ما يصعب حرصه هنا من خدمات 
طبية واماكن تدليك يدوية وآلية  وورش تصليح أحذية 
محل  مركبات  تصليح  وورش  مقامكم«  اهلل  »أعىل 
االطفال ومكتب ارشادية للتائهني ومراكز ثقافية ودينية 

وغريها وكل ذلك باملجان!  
4. ومنها أيضًا ان النفس ترتاح بالتعب وتتعب بالراحة! 
الرشيف عن  فقد ورد يف احلديث  بغريب،  ليس  وذلك 
لتتعب  النفوس  )ان  واله  عليه  اهلل  صىل  االكرم  النبي 
الراحة فأرحيوها بالعمل( فكيف احلال عن »تعب«  من 
يأخذنا لوصال االمام احلسني )عليه السالم( سيد شباب 
اهل اجلنة !، فلنتصور ان الزائر او امُلضييِّف الذي يعمل 
بمواكب خدمة الزائرين لو اختار لنفسه عامًا لن يعمل به 
او يشارك بمسري الزيارة » عىل افرتاض انه اختار لنفسه 

الراحة« فهل سيحس بالراحة فعاًل؟
املصلحة  عىل  العامة  املصلحة  تقديم  آخر:  ودرٌس   .5
اخلاصة: ونرى ذلك جليًا باإليثار الذي يتحىل به الزائر 
وامُلضييِّف وكذلك بتفان امُلضيفني والعاملني يف مواكب 
نوعها  كان  مهام  للزائر  خدمة  أفضل  تقديم  يف  اخلدمة 

وبمستوى يفوق ما يقدم لضيف يف يوم آخر.
كأيام  السنة  ايام  طوال  نكون  بان  االسالم  منا  يريد   .6
الفضائل  تربز  االربعينية  الزيارة  ففي  األربعني،  زيارة 
الظن  وُحسن  لالخرين  حتملنا  مثل  اجلميلة  االنسانية 

هبم، نتعاون، نعطي دون ان نفكر باألخذ.
فاملرء  النفس(:  عليه  قويت  عام  بدن  ضعف  )ما   .7
او  لعمل  مرت    )500( مسافة  للسري  اضطر  ان  يتفاخر 
رياضة، ولكننا نجده هنا يسري ملسافة تصل اىل 500 كم! 
وما تفسري هلذا سوى وجود عزيمة وروح عالية يشدها 
هدف تسمو به اىل عنان السامء، انه وصال احلسني )عليه 

السالم(.
8. بروز اجلانب الروحي بأهبى صورة اثناء املسري فيزيل 

ثقل املاديات اجلاثم عىل الروح طوال السنة.

الدين  إن  ُتثبت  أيامها  قرص  رغم  االربعينية  الزيارة   .9
يستطيع ان يعمل ما ال تسطيع أن تفعله دول وقوانينها  
ففيها يتوحد الناس رغم اختالف جنسياهتم ومعتقداهتم  
وازماهنم ومستوى معيشتهم ونمطها، خُيتزل كل هذا يف 

طريق!
10. الزيارة االربعينية كاملدرسة أو الصف الدرايس التي 
يظهر فيه مبدأ »الفروق الفردية«! فمعروف ان املدرسة 
كل  يف  فرد  كل  ومستويات  مراحلها  مستويات  تتاميز 
مرحلة، ومن الطبيعي ان نرى منه سلبيات ألنه »الزائر 
او امُلضيف« مازال مبتدئا يف املراحل االوىل فهو بحاجة 
ال  اعىل  ارتقاء  مرحلة  اىل  تأخذه  وان  انت  ارشادك  اىل 
بالتايل ستكون سببا يف  او هنره ألنك  بانتقاده  ان تكتفي 

احباط عزيمته او ماهو اسوأ بخسارته 
عن  ترفع  الزيارة  نعم  موكبًا!،  جاور  فقري  ماجاع   .11
قرب  القاطنة  الفقرية  بالتحديد  ومنها  االرس  معظم 
اليومي  القوت  تسوق  كلفة  منها  البعيدة  وحتى  الطرق 
وإعداده، فام أكثر الطعام امُلعد كاًم ونوعًا وهو باالساس 

فائض عن حاجة الزائر.
املودة  هي  قّياًم  درسًا  لنا  تظهر  التي  بركاهتا  من   .12
الصادقة التي تنشأ بني الزائر وامُلضيف أو بني زائر وزائر 
آخر مجعهم ُمضيف واحد فُتثمر بينهم صداقات متوهجة 

ومودة بل ومصاهرة.
املبيت  يكون  »كأن  واحد  مكان  يف  زائرين  التقاء   .13
مثاًل« مع اختالفهم بطبيعة العيش  واختالف جنسياهتم 
وربام لغاهتم بل وحتى اللهجة »ُيولد« امتزاج ثقافة عند 
كل منهم وهذا مايدفع  حتام اىل ارتقاء رصيد التهذيب 
والنضج الشخيص لدى الزائر وامُلضيف عىل حد سواء.

لنا إن املؤمنني  يتبني  14. باالطالع عىل كل ما ورد هنا 
بذكرى ثورة ألحد أئمتهم اجتمعوا بكيان واحد وقدموا 
األلف  يقارب  ما  مرور  رغم  له  وحمبًة  والًء  هذا  كل 
وبتفان واخالص وتكاتف وحمبة صادقة  عام  وأربعامئة 
ُمبهرة،  فاعلة  برشية  تظاهرة  كأكرب  للعامل  فأظهروها 
فكيف سيكون مدى تأييدهم ومنارصهتم إلمام زماهنم 
عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف لو أذن اهلل تعاىل له بالفرج؟
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أن تكون حمبًا هذا ليس باألمر العسري؛ إنام أن تكون خملصًا فهذا جوهر العقيدة التي ترتكز عليها اعمدة العمل الصالح، كان لتواجدي 
يف إحدى املفارز الصحية يف العتبة احلسينية املقدسة اثر يف استحضار هذه األفكار وترسيخها يف خميلتي، فصورة أحدهم وقد اعياه 
التعب جالسًا ال تفارقني لقد كان جيلس عىل أعتاب مفرزته وهو يصارع النعاس  يف عينيه حماوالً منه الرتكيز خوفًا من أن تسقط 
أن يكن ضمن  أبني  لنساء  التاريخ  التي سجلها  الركضة  الزهراء، يف  فاطمة  ليعزين موالتنا  يتزامحن  بني أسد وهن  نساء  امرأة من 
أعداء اإلسالم يف عاشوراء احلسني، واخرى تروي أهنا محلت امرأة بقدر حجمها مرتني بعد أن سقطت بني اجلموع، كانت تروي يل 

والدموع ملئ عينيها قائلًة أن احلسني أعطاها تلك الطاقة ال حمال.
 أن تكون خملصًا قد يكلفك الكثري، فقد يأخذك إىل إزاحة رداء الرسمية متواضعًا ألصغر فرد أو زائر قد تتعامل معه، فنرى مسؤوالً 
أفراد قِدموا هبمة اجلنود  ، وكأن لسان حاله يقول مايل وَخَدمُة احلسني هم أعىل اخللق شأنًا،  باردًا ملوظفيه بحبٍّ وطبيبًا حيرض ماء 

طواعية كطواقم تقدم خدمات جمانية لزوار أب عبد اهلل احلسني )عليه السالم(. 
ال يرتك هذا اجلهاد من تذوق طعم اخلدمة احلسينية عىل أصوهلا حينها لن يفرط بزمام تلك الربكات مالبث حيًا.

تتجلــى للعيــان اآلثــار الروحانيــة العطرة والتــي تكــون نتاجاً ألي شــعيرة حســينية إال تلك 
المواقــف الفرديــة قد تنــدرج ضمن دائــرة االســتثناء من األحداث فنــرى اليوم أفــراداً من 
شــتى المستويات والمجاالت يسعون بكل ما أوتوا من طاقة ليكونوا ضمن العجلة التي 

تدير نجاح الشعائر الحسينية.

لن يترك هذا الجهاد 
 من تذوق طعم الخدمة الحسينية 

زهراء المرشدي
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دماٌء ال تنضب

لنتساءْل أوالً ما هو النضب يف اللغة وهو يعني اجلفاف، فيأخذنا العنوان التساؤل الكثري والكثري عن كيف ان الدماء ال جتف وهي 
سائل بطبيعة احلال وان طال مكوثها يف األرض أو املكان امللقاة عليه، ولكن الكالم هنا كام يعربون عنه أهل املنطق تعبريًا جمازيًا 
وليس حقيقيًا، واملراد هنا أي دماء بمعنى اي ثورة وصوت ال يصمت وال جيف وال ينتهي يكون دائاًم بمّر العصور، أال وهي دماء 

احلسني )عليه السالم(.
لننظر نظرًة واقعيًة: ملاذا بقت ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( وبقت دماؤه تنزف حتى هذه اللحظة.. بل حتى قيام الساعة؟ 

وبقت ثورته ثورة اإلصالح مستمرة، بل متجّددة دائاًم وأبدًا وذات عبق من اخللود واملجد.. أذن ما األمر وما حقيقة هذه الدماء؟ 
أهي دماء زاكية وطاهرة كصاحبها أم ماذا؟، أم أّن رسالته ووقوفه بالعارش يف كربالء من حمرم العام )61 هجرية( كان ختطيطًا 
الثقايف،  اإلنسان،  النحو  عىل  احلياة  جماالت  بكّل  واألخروية،  الدنيوية  األصعدة  مجيع  عىل  شاماًل  كان  إصالحه  أن  أم  إهليًا.. 

االجتامعي، السيايس، وغريها. 
فإذا أمعنا النظر قلياًل يف كربالء واحلسني )عليه السالم( لوجدنًا:

ى ِمَن امْلُْؤِمننَِي َأنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُم بَِأنَّ  أوالً: إن ثورته ودماءه كانت متاجرة مع اهلل تعاىل، وذلك نجده يف قوله تعاىل: ))إِنَّ اهللََّ اْشرَتَ
هَلُُم اجْلَنََّة  ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ..((.

ثانيًا: إن خروج احلسني )عليه السالم( لإلصالح كان غري مرتبط دنيويًا اي انه مل يسعى ملنصب وغنائم والتلذذ هبا واحلصول 
عليها.

ثالثًا: شملت ثورته ودماء كربالء كل أنواع الدماء من تعّدد القوميات واملذاهب واألديان مثل )جون ووهب النرصان وزهري بن 
القني واحلر الرياحي(.

رابعًا: إن ثورته )عليه السالم( امتداد للخّط املحمدي األصيل وهو خط اهلل تعاىل، ف� )اإلسالم حممدي الوجود حسيني البقاء 
واخللود(.

خامسًا: اإلمام سيد الشهداء )عليه السالم( ضّحى بكل ما يملك حتى برضيعه، فأعطى كّل يشء وأعطاه اهلل أيضا كّل يشء.
سادسًا: نّيته )عليه السالم( كانت صادقة وبإخالص وإيامن ثاقب هو وأهل بيته وأصحابه، فكانت هلل وحده ال لغرض الشهرة 

واملناصب.. وما كان هلل ينمو.. فلذلك نجده خالدًا أبد الدهر.

بقلم: رضا العذاري
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يطرح هذا الس��ؤال دائام م��ن قبل الكثري وهو مل��اذا أمر عبيد اهلل 
بن زياد أن يس��لك جنوده هذا الطريق ب� »موكب س��بايا كربالء« 
م��ن الكوف��ة اىل دمش��ق حيث الب��الط األم��وي؟! لإلجابة عىل 
هذا الس��ؤال؛ لنتعرف عىل س��بايا كربالء أواًل عرب مشاهد رحلة 

األحزان:
املشاهد

املشهد الثالث- بالس/ املسكنة: هي أول بلٍد من بلدان »الشام« 
م��ن جهة الغ��رب للقادم م��ن »اجلزي��رة«. كانت يوم ن��زل فيها 
موكب الس��بايا عىل ش��اطئ هنر الفرات، لكن جم��رى النهر صار 
بعيدًا عنها مع مرور الزمن، ثم غطى أطالهَلا بعد بناء السد الذي 
أنش��أ »بحرية األس��د«، والقرية املعروفة اليوم باالسم نفسه قرية 

جديدة. أما ما بقي من القرية القديمة، فَمشهدان:
أ -مش��هد الط��رح. أي احلْمل الذي طرحته أمه قب��ل أوانه. فهذا 

مشهٌد ُبنَي عىل املكان الذي ُدفن فيه أحُد األجنة.
ب - مش��هد احلجر. يقال إن رأس احلسني )عليه السالم( ُوضع 
هناك عندما عربوا بالس��بي. كام يف )اإلش��ارات( للَهروي. وِكال 
املش��هدين عىل الضفة الُيمنى ل� »بحرية األسد«، عىل تل حتيط به 
مياه البحرية من ثالث جهات، يتوسط مقربة قديمة. مما يدل عىل 

أن الناس كانوا يدفنون موتاهم ُقرب املشهد تربكًا به.
املشهد الرابع »جبل جوشن«: هو مرتفٌع صخري غرب »حلب« 
القديمة. كان خارَج السور يوم مرور املوكب، وغدا اليوم ضمن 
أحد أحياء املدينة املستحَدثة. وكان يف املوقع -عند مرور موكب 
الس��بايا- ديٌر ُيس��مى -دير البيعتني-أو --دي��ر مروثا-- ذكره 

احلم��وي يف )معج��م البل��دان( وق��د اس��تجد يف موضِع��ه اآلن 
مش��هد«. والظاه��ر أن واقعة حتول هذا -الدير إىل مش��هد- هي 
أص��ل الرواي��ات الكثرية الت��ي تقول إن ال��رأس الرشيف ُوضع 
يف بع��ض مراحل الطريق لدى راه��ٍب يف دير. واملوجود اآلن يف 
املوقع، املش��هُد امُلسمى )مش��هد رأس احلسني( لكن ابَن أب طي 
احللبي وهو من مؤرخي القرن الس��ابع يتحدث عن مش��هدين، 
أحدمها »عامٌر مس��كون« وهو مش��هد الرأس نفسه، والثان »إىل 
اخل��راب أق��رب«، »هو املش��هد املعروف بمش��هد النقط��ة« ِقبيل 
املشهد األول. ويف املشهد القائم اليوم الصخرة التي ُوضع عليها 
ال��رأس الرشيف، وكان عليها أثٌر من دم��ه، فالظاهر أهنا ُضمت 
إىل املش��هد األسايس بعد أن آل مش��هد الصخرة أو »النقطة« إىل 
اخلراب. ويتحدث اهَلروي عن مش��هٍد ثالث يف املوضع عينه هو 
»مشهُد الدكة« فيقول: وهبا )حلب( غرب البلد مشهد الدكة، به 

قرب امُلحسن )السقط( ابن اإلمام احلسني عليه السالم.
ق��ال املح��دث القمي: اعل��م أن يف قرب حلب مش��هدًا ُيس��مى 
بمش��هد السقط عىل جبل جوشن. وهو جبل مطل عىل حلب يف 
غربيها. قال احلموي يف )معجم البلدان(: جوشن جبل يف غرب 
حل��ب، وُيقال إنه بطَل منذ عرب عليه س��بي اإلمام احلس��ني عليه 
الس��الم ونس��اؤه، وكانت زوجة اإلمام احلس��ني )عليه السالم( 
حاماًل فأس��قطت هناك فطلبت من الصن��اع يف ذلك اجلبل خبزًا 
وماًء فش��تموها ومنعوها َفَدَعت عليهم، فمن اآلن َمن عمل فيه 

ال يربح.

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: 
َدالئِ��ل  »ِم��ن  ال��س��الم(:  )عليه  احلسني  اإلم��اُم  ق��ال   •
وِمن  العقول،  أه��ِل  إىل  اجُل��ل��وس  الَقبول  َع��الم��ات 
َوِمن  الكفر،  أهِل  لَِغري  امُلاَمَراة  اجَلهل  أسباِب  عالمات 
ديثِه، َوِعلمه بِحَقائق ُفنون النَظر«. َدالئل الَعامِل انتَقاُده حِلَ

ذ  َ اتَّ املؤمَن  »إِنَّ  السالم(:  )عليه  اإلماُم احلسني  •  قال 
ًة ينظر يف َنعِت املؤمنني،  اهلَل ِعصَمَته، وَقوَله ِمرآَته، َفَمرَّ
َلطائِف،  يِف  منُه  َفهو  ين،  امُلَتجربِّ وصف  يف  ينظُر  وَتارًة 
ومن َنفِسه يف َتعاُرف، َوِمن ِفطَنتِه يف يقني، َومن ُقدِسه 

َعىل مَتِكني«.
• قال اإلماُم احلسني )عليه السالم(: »إِذا َسمعَت أحدًا 

َيَتناوُل أعراَض الناِس فاجَتِهد أْن ال َيعِرفك«.
•  قال اإلماَم احلسني )عليه السالم(: »َيا َهذا، ُكفَّ َعن 

ا إَِداَم ِكالب النار«. الِغيبة، َفإهنَّ

سجل التاريخ اقوااًل وأشعارًا خالدة قيلت بحق االمام احلسني )عليه السالم( ال يمكن أن متحى أو تنسى مهام حاول الطغاة وامُلستبّدون 
تكميم األفواه وإسكات االحرار أو العمل عىل حمو تلك احلقائق واآلثار. أراد اهلل أن يبقى احلسني )عليه السالم( خالدًا كهذا اخللود 
األزيل. وعليه نضع بني ايديكم جمموعة من هذه األقوال التي قيلت بحقه من جنسيات وديانات خمتلفة رشقية وغربية ليخط اسمها 

مع من قالوا بحق هذا االنسان العظيم اخلالد بخلود الدهر واالجيال.
قال املفكر املسيحي انطوان بارا:  لو كان احلسني منا لنرشنا له يف كل أرض راية، وألقمنا له يف كل أرض منربًا، ولدعونا الناس إىل 

املسيحية بإسم احلسني )عليه السالم(.
قال توماس اليل/ كاتب إنكليزي: شعرت يف تلك اللحظة وخالل مواكب العزاء وما زلت أشعر بأنني توجهت يف تلك اللحظة إىل 
مجيع ما هو حسن وممتلئ باحليوية يف اإلسالم، وأيقنت بأن الورع الكامن يف أولئك الناس واحلامسة املتدفقة منهم، بوسعهام أن هيز 

العامل هّزًا فيام لو وجها توجيها صاحلًا وانتهجا السبل القويمة وال غرو فلهؤالء الناس واقعية فطرية يف شؤون الدين.

ان املنزل��ة الكبرية التي اعطاها الباري عز وجل ونبيه الكريم 
)صىل اهلل عليه واله( لإلمام احلس��ني )عليه الس��الم( جعلت 
الكثري ممن وقفوا ضد آل بيت رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( 
م��ن اجل تنفيذ مصاحله��م الدنيوية املنافية للمبادئ الس��امية 
التي جاء هبا الدين االس��المي احلنيف والتي تصدى هلا ائمة 
اهلدى س��الم اهلل عليهم االمر الذي دع��ى باملارقني البعيدين 
ع��ن الطريق املس��تقيم الذي خطة ديننا االس��المي اخلالد اىل 
االساءة اىل آل البيت النبوة سالم اهلل عليهم. اال اهنم وبالرغم 
من عدائهم الراس��خ آلل البيت )عليهم الس��الم( مل يتمكنوا 
من طمس احلقيقة. يف هذا البحث املوجز اخرتنا جمموعة من 

اقوال هؤالء اخلصوم وتبدأ: 
بق��ول )معاوي��ة بن اب س��فيان( ع��ن االمام احلس��ني )عليه 
الس��الم(:)اذ دخلت مسجد رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( 
فرأي��ت حلقة فيها قوم كأن عىل رؤوس��هم الطري فتلك حلقة 

اب عبد اهلل(. 
ويقول )عمرو ابن العاص( عن منزلة احلسني )عليه السالم(: 

)هذا احب اهل االرض اىل اهل السامء(. 
وق��ول )الوليد ب��ن عتبة بن اب س��فيان( عن االمام احلس��ني 
)عليه الس��الم(: )واهلل ان ال اظن ان من يقتل احلسني يكون 

خفيف امليزان يوم القيامة(.

اإلمام الحسين  
بأقالم معاصريه أق���وال م��أث��ورة في 

اإلمام الحسين 

من أجمل ما ق���يل بحق االمام الح��سين

بقلم: سعيد رشيد زميزم
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املنظمة  اللجنة  بارشت 
احلسني  ش��اعر  ملسابقة 
تدش��ينها  البحري��ن  يف 
والثان  األول  اجلزئيني 
من املوس��وعة الشعرية 
الضخم��ة  الرثائي��ة 

)ديوان شاعر احلس��ني(، ومها باكورة مرشوع 
توثيقي يس��توعب الك��ّم األكرب م��ن القصائد 
املحفوظة يف أرش��يف املس��ابقة منذ 15 عامًا، 
أل��ف  زه��اء  توثي��ق  إىل  املوس��وعة  وتطم��ح 
قصيدة حس��ينية عرب س��تة أجزاء تصدر تباعًا، 
يف نس��ختني إلكرتونية ومطبوعة، وهي تشّكل 

إضافة نوعّية مهمة ملكتبة أدب الطّف..

إنه ال ريب يف اس��تحباب زي��ارة األربعني لإلمام احلس��ني )عليه الصالة 
والس��الم( وقد دلت عىل ذلك النصوص، حت��ى إن ثمة روايات ذكرت 
ن��ص الزي��ارة التي يس��تحب أن ي��زور هبا املؤم��ن اإلمام احلس��ني )عليه 
الس��الم( هذا باإلضاف��ة إىل ما روي عن األئمة )عليهم الس��الم( أن من 
عالمات املؤمن مخس: )صالة إحدى ومخسني، وزيارة األربعني، واجلهر 
ِحيِم﴾، والتختم يف اليمني، وتعفري اجلبني(، وقد  مْحِن الرَّ ِ الرَّ ب�﴿بِْس��ِم اهللَّ

حكم العلامء باستحباب هذه الزيارة.
ويف الرواي��ات ال��واردة ع��ن أه��ل البيت )عليهم الس��الم( ما يش��ري إىل 
األربع��ني، فقد روي عن أب ذر، وابن عب��اس، عن النبي )صىل اهلل عليه 
وآل��ه( قول��ه: »إن األرض لتبكي عىل املؤمن أربع��ني صباحًا «، كام روي 
نظري ذلك بالنس��بة لإلمام احلس��ني )عليه الس��الم(، فع��ن زرارة عن أب 
عبد اهلل: »إن الس��امء بكت عىل احلس��ني أربعني صباحا بالدم، واألرض 
بكت عليه أربعني صباحا بالس��واد، والشمس بكت عليه أربعني صباحا 

بالكسوف واحلمرة، واملالئكة بكت عليه أربعني صباحا«.
وعن أب جعفر )عليه الس��الم(: »ما بكت الس��امء عىل أحد بعد حييى بن 
زكري��ا إال عىل احلس��ني بن عيل )صل��وات اهلل عليهام(، فإهن��ا بكت عليه 

أربعني يوما«.

من تراث أئمة الهدى 

يــورد صاحب )كنــز العمــال 1 : 377 ح 1641( قول أميــر  المؤمنين علي 

)عليــه الســالم(: »ثالثة ال يقبل اللــه معهن عمل: )الشــرك ، والكفر 

، والــرأي(، قالــوا : يا أمير المؤمنيــن ما الرأي؟ فقال: »تــدع كتاب الله 

وسنة رســوله )صلى الله عليه وآله( وتعمل بالرأي«، وفي هذا قال 

)صلــى الله عليه وآلــه(: »تعمل هــذه األمة برهة من كتــاب الله ثم 

تعمل برهة بســنة رســول الله ثــم تعمل بالرأي، فــإذا عملوا بالرأي 

فقد ضلوا وأضلوا«.

وغـاَب عّنـا الُمحامي والكفيُل فَمن  

                                                   َيحمي ِحمانـا و َمن ُيؤوي َيتامانا

 من بعدَك لنا كفيل

الشاعر: محمد علي آل كّمونة

الحسين  شاعر  ديوان 

الله معهن عمالً ثالثة ال يقبل 

المباركة األربعين  زيارة 

وتعليق  صورة 



العراقي الطيف  الطف.. بعيون  واقعة 

يق��ول أحد العلامء: جئت للعالمة الطباطبائي-رضوان اهلل عليه- وهو عىل 
فراش مرضه ال يس��تطيع أن يتكلم بس��هولة، فسألته وصية فقال يل بصوت 

ضعيف ثالث مرات:
)) املراقبة، املراقبة، املراقبة ((.

وكان يعن��ي أن م��ن أهم األم��ور املوصلة للك��امل والق��رب اإلهلي هي أن 
يعيش اإلنس��ان حالة احلضور بني يدي اهلل املتعال، فيخجل منه ويس��تحي 

من رقابته، فال يرتكب ما ال يرضيه..
وكان السيد حُمّمد ُحس��ني الطباطبائّي -رضوان اهلل عليه- إسٌم ملع يف سامء 
العلم والفضيلة، وعرفته املحافل العلمية، وتعّرف عليه املفكرون يف الرشق 
والغرب، وقد أحيص له مؤلفات كان منها:  )66( مؤلفًا بني كتاب ورسالة 

يف علم التفسري والعقائد والفلسفة واألصول..
ومن اشهرها )تفسري امليزان يف 21 جملدا( الذي استغرق يف كتابته ما يقارب 

21 عاما وهذا يكشف عن مهته العالية وعظم صربه يف سبيل العلم.

االنتظار في 

األسئلة  إىل  البداية..  إىل  دائ��اًم  يعيدن  ما  ثمة 
الغياب؟!  يستمر  كم  الفراق؟!  ملاذا  اخلالدة: 

متى الظهور؟! كيف النهاية؟!.. 
أصغي إليك يف حوار الطبيعة مع ذاهتا.. موحٌش 
حفيُف األوراق اليابسة، رتيٌب خريُر املاء، بليٌد 
القُش  جامدة،  دم��اء  الظالل  الوقت،  دوران 
اهلالل  االبتسام،  غامضة  النجوم  أبدّي،  موٌت 

زورق مثقوب، الشمس ال تأيت بجديد.
ذبل  املتعبني، يف  أحتّرى عنك يف طالسم وجوه 
شفاه الذاكرين، يف تيه نظرات اخلائفني، يف مهس 

وداعات الراحلني، يف شجو قلوب الشائقني.
غرُي  سبيٌّ  ُبعدك  ن��زال،  فيه  ليس  طّف  فراقك 
فيها،  تكبري  ال  مئذنة  غيابك  الرؤوس،  مرفوِع 

ووصالك رحلة دون سبيل.
طفح الشوق واهنمرت كلامته املتثائبة عىل أغلفة 
اليأس  الصرب، وجرت رياح احلنني بني أضالع 
للعودة  واهتزت  شجريات  للوعد  فاخرضت 

أوتار. 
االنطفاء  عىل  العمر  يوشك  ال��روح،  ساكن  يا 
كشمعة أخرية يف رسادق الظالم، فمتى امللتقى؟!   

الوعد شجيراُت 

مي 
�صال

ر ال
حيد

وصايا  من 

العلماء

قاعة عشتار يف وزارة الثقافة تشهد جتمع 
الطيف العراق��ي ممثال )بالصابئة املندائية 
واملس��يحيني والسنة والش��يعة( ولفيف 
م��ن االكاديمي��ني واملثقف��ني للحدي��ث 
يف جلس��ة حواري��ة وفكري��ة ع��ن واقعة 
الط��ف.. جس��دت التف��اف الطوائ��ف 
والقومي��ات واملذاهب حول ش��خصية 
االمام احلسني )عليه الس��الم( ورسالته 
االنسانية السامية ..ادار اجللسة االستاذ 

الدكتور عيل شمخي.




