ُ
شوق..
سافة
هي إلاّ َم
َما ِ
ٍ
َ
حتشد في َكربالئ ْ
ُ
ِك
والعال ُم َي

هالك المرء

«هالك المرء في ثالثِ :
الكبر والحرص والحسد ،فالكبر ،هالك الدين وبه ُل ِعن
إبليس ،والحرص ،عدو النفس وبه ِ
والحسد رائد السوء،
أخرج آدم من الجنة َ
ومنه قتل قابيل هابيل».
اإلمام الحسن المجتبى (عليه السالم) المصدر :أعيان الشيعة ج 1ص577

صرح طبي عمالق واألول من نوعه في العراق
نسب جديدة في مستشفى خاتم االنبياء
ألمراض القلب
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وملكة قلوب المحبين..
صاحبة الكرامات َ
نظرة على مقام السيدة خولة بنت اإلمام الحسين

48
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28
34
52
56

مس��يرة حاش��دة لطلب��ة واس��اتذة الع��راق يصدحون
خاللها بوالئهم الحسيني
باحثون و مفكرون :مهرجان «تراتيل سجادية»
نجح بوضع بصمته اإلنسانية

ّ
والمحقق السيّد عبد الستار الحسني
العالمة
ُ
ُ
وجاحظ اللغة واألنساب
نابغة العراق

ماذا أراد اإلمام الحسين
بمشروعه التضحوي
مشاهد موكب السبايا من كربالء إلى الشام

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام  :مجلة االحرار

ALAHRAR MAGAZINE

اأربعي ُن َك اخلالد ْة

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
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يعرف ُ
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ِ
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التوحيد
ابتك تدلُّهم إلى
ِ
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فيهم صاَة
الرحمن
اهلل
ِ
الرحيم ..وبالوسطى ُتحيي ْ
ْ
ِ
إحدى
بتربتك
بهاهم
وبالبْن ِ
صر ُت ّ
ْ
عف ُر ِج ْ
وخمسينُ ،
اإلمامة،
رحيق
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أبهام َك
ْ
َ
َ
الغالي�� � ْ�ة ..أما ُ
علم
خنصر َك
وخنصر َك..
المقطوعُ ..
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ُ
لهم هذا ُ
ُ
ُ
الطف
لو ُق ِط َع في يوم
ِّ
الزيارْة ..زيارُة قبري ..فحّتى ْ
ِك..
فهيهات
قطع زيارُة أربعين ْ
ْ
هيهات ْ
َ
أن ُت َ
العز والشهادةِ..
كل عاٍم
ففي ِّ
والطريق إلى كرباء ِّ
ُ
بهارج
ين الذين تركوا
يحتشد بالمايين من
ّ
المعز َ
ُ
َ
يرتدون
القلوب..
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صوب
الدنيا وهرولوا
ِ
َ
ْ
ضريح ّ
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ويرفعون ِ
والوالء ..وهنا
العشق
رايات
السواِد
ِ
َ
ْ
مابس َ
َ
انتصبت مواك�� � ُ�ب العزاِء والخدمِة
الطريق..
عل�� ��ى
ْ
ْ
كنخ�� � ِ
بالزائرين ..لم
ترح�� � ُ�ب
�ات
ِ
ْ
العراق الباس�� ��قِة ّ
اصطفوا
الجميع
�وت..
يبق أح�� � ٌ�د يا
ّ
موالي في البي�� � ْ
َ
َ
ُ
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شوق
هي ّإال
ِ
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محب ْ
ُ
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ُ
ِك..
العالم
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ِ
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بقلم :علي الشاهر
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حسين النعمة
مدير التحرير
علي الشاهر
هيأة التحرير
حيدر عاشور
حيدر السالمي
رواد الكركوشي

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

التصميم واالخراج الفني
علي صالح المشرفاوي
حسنين الشالجي

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد اإللكتروني
حيدر عدنان  -علي سالم

التصوير
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وفد العتبة الحسينية في نينوى
يطلع على احتياجات أهاليها

(االح���رار) ترصد األص���داء اإلعالمية
لتراتيل سجادية الثامن
وسط حضور ( )٤٦شخصية من ( )١٩دولة عربية
وأجنبية واسالمية ،اختتمت فقرات مهرجان
تراتيل سجادية الثامن والذي حمل شعار (بناء
ال��ذات االنسانية واصالحها في ادعية االمام
السجاد «عليه السالم») ،وكان لمجلة «األحرار»
دور ف��ي رص��د األص���داء اإلع��الم��ي��ة للمهرجان
منذ انطالقه حتى ختامه ،حيث رص��دت ()3٤
تقريرا مكتوبا و( )37تقريرا مرئيا محليا وعربيا
في البحث على محرك البحث (كوكل) ،فيما
بلغ عدد كلمات (تراتيل سجادية) خالل ()0.3٩
ج��زءا من الثانية على محرك البحث بحوالي
( )٦5.٦00كلمة.
وت��ض��م��ن ال��م��ه��رج��ان ف��ق��رات ع��دي��دة منها
م��س��اب��ق��ة خ��ط��وة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ش��ه��دت
مشاركات من ( )7٦دولة بمعدل ( )١٢١5مشاركة
تمخض عنها ( )٦5ف��ائ��زا ،وك��ذل��ك مسابقة
القصة القصيرة التي استقطبت مشاركات
عديدة من العراق وسوريا ولبنان والسعودية
وتونس ومصر والسودان ،وج��اءت المسابقة
بغية تفعيل وتشجيع الكتابة القصصية عند
االدب��اء الشباب والراسخين في كتابة القصة
القصيرة ورفد الساحة الثقافية بمنتج ادبي
ملتزم بالحقوق التي ارس��اه��ا اإلم��ام (عليه
السالم).
كما تضمن المهرجان معرض الكتاب لمدة
عشرة ايام في منطقة بين الحرمين ومعرض
آخر للصور الفائزة بمسابقة خطوة في صحن
العقيلة زينب (عليها السالم).
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زار وفد العتبة احلسينية املقدسة حمافظة نينوى هبدف بث روح التعايش
السلمي بني اجلميع واالطالع ميدانيا عىل احتياجاهتم وظروفهم احلياتية.
والتقى الوفد بأهايل منطقة رشخيان ومنطقة قبة وقضاء تلعفر ،فيام نقل
سامحة الشيخ امحد الصايف رئيس الوفد حتيات وسالم املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي لألهايل ،وحتدث عن
الدور املهم هلم يف مقاومة اهلجمة االرهابية املتطرفة وصمودهم ،كام أشاد
بدور القوات األمنية يف إرساء األمن والسالم ،واستذكر جهاد االبطال،
وبني قيمة دماء الشهداء واجلرحى من أجل كرامة االنسان وحتريره من
نّ
اجلهل والتخلف ،كام جتدر االشارة اىل دور العتبة احلسينية املقدسة وبناء
عىل توجيهات متوليها الرشعي فيام قدمته من مشاريع صحية وثقافية
عديدة يف املوصل.

مسابقة لحفظ دعاء مكارم األخالق
وخطبة اإلمام الحسين
أقامت اللجنة املركزية لالحتفاالت التابعة للعتبة احلسينية املقدسة مسابقة
حلفظ دعاء مكارم األخالق وخطبة اإلمام احلسني (عليه السالم) يف يوم

عاشوراء ملنتسبي العتبة املطهرة ولكال اجلنسني.
وقال عيل كاظم السلطان عضو جملس إدارة العتبة احلسينية املقدسة إن
«اهلدف من إقامة هذه املسابقة هو إبراز أمهية حفظ هذا الرتاث الغني

بالثقافة عىل مجيع األصعدة ،نظرا ملا له من دور كبري يف إثراء النفوس،
وكذلك لزيادة الوعي وإحياء القيم األخالقية ألهل البيت (عليهم
السالم) يف نفوس املنتسبني».

رسالة ماجستير تناقش المنجزات
الفكرية والثقافية للعتبة الحسينية
االحرار خاص :ابراهيم الحبيب

( )700عجلة وآلية تخدم زوار االربعينية
ال��م��ب��ارك��ة ت��وف��ره��ا العتبة الحسينية
ال��م��ق��دس��ة ض��م��ن خ��ط��ة خ��اص��ة لنقل
الزائرين من والى القطوعات والمحاور
الرئيسية في كربالء المقدسة..

شهدت كلية الفنون اجلميلة بجامعة واسط مناقشة رسالة ماجستري الحد
طلبة الدراسات العليا املوسومة :بـ(سيسيولوجيا القيم االخالقية وعالقتها
بخطاب املرسح الرتبوي «مهرجان احلسيني الصغري أنموذجا») ،وحازت
الرسالة التي تقدم هبا الباحث حسني كاظم الغالبي عىل تقدير (امتياز).
وبني الباحث يف حديثه ملجلتنا اً
قائال« :هدفت الرسالة هو معرفة وظائف
نَّ
التجربة االنسانية ،يف الدراما باعتبارها اداة للتغيري بكشفها عن القيم
االخالقية يف اخلطاب املرسحي الرتبوي ،وحققت الرسالة هذه االهداف
التي يسعى املرسح الرتبوي غرسها يف عقل الطفل لكي يتعلم اجلوانب
االخالقية والرتبوية ،معززة بجامليات املوقف التعليمي عن طريق الدراما
التي سعت اىل جذب االنتباه نحوها»
من جهته حتدث ملجلتنا مسؤول شعبة الفنون يف قسم رعاية وتنمية
الطفولة ،وسام القريني« :ان ما نقدمه وما نستقطبه يف مهرجان احلسني
الصغري الدويل ملرسح الطفل ما هو اال مادة علمية خصبة ،واخرها الرسالة
التي قدمها الباحث حول املهرجان وعروضه التي هي مصدر اعتزاز
لنا ،وقد ابدت العتبة احلسينية املقدسة وقسم رعاية وتنمية الطفولة كل
التعاون وسبله لألخوة من طلبة العلم» ،منوها عن عدم اقتصار الرسائل
عىل مهرجان احلسيني الصغري الدويل ملرسح الطفل ،فهناك ايضا رسائل
ودراسات سبقت عن جملة احلسيني الصغري واخرى يف القصة والرسم
والعرض واالخراج والتصميم ايضا ،وان جممل الدراسات اصبحت ست
رسائل ماجستري».

قسم التنمية والتأهيل االجتماعي
ل��ل��ش��ب��اب ال��ت��اب��ع ل��ل��ع��ت��ب��ة الحسينية
ال��م��ق��دس��ة ي��ط��ل��ق ب��رن��ام��ج ط��م��وح
ل��ل��ق��ي��ادات ال��ش��ب��اب��ي��ة ت��ح��ت ش��ع��ار:
(مجتمعنا مسؤوليتنا) بمشاركة اكثر
م��ن ( )30ش��اب��ا م��ن ع��ش��ر محافظات
ع��راق��ي��ة يتضمن م��ح��اور ع��دي��دة منها
ال��ورش التدريبية والجلسات النقاشية
وال���س���ف���رات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��م��س��اب��ق��ة
الثقافية.
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ص���دى الجمعة

ٌ
الجمعة المبارك
وقفات عندَ خطاب منبر ُ
بقلم :طالب عباس الظاهر

لو نظرنا لنسبة املشاركة اجلامهريية يف االنتخابات
يف مجيع دوراهتا منذ الدورة األوىل وحتى األخرية يف
العرشين سنة تقريب اًا املاضية؛ وعقدنا املقارنة ما بني
دورة انتخابية مع التي تليها؛ سنجد إن هذه النسبة
يف املشاركة يف تناقص مستمر ،حتى صار بونا شاسعا
يفصل ما بني االنتخابات األوىل واألخــرية يف نسبة
املشاركة واإلقبال اجلامهريي عىل ممارسة هذا احلق
وهذا اإلستحقاق الوطني املهم جد اًا يف رسم مسارات
املستقبل.
وال حيتاج األمــر إىل كثري من الفهم والتعمق ملعرفة
مسببات مثل هذا التناقص املستمر يف اعداد الناخبني،
وأسباب هذا العزوف واإلمتناع املؤسف عن املشاركة
يف اإلنتخابات ،دورة بعد أخرى ألهنا معروفة ،ولعل
أبرز تلك األسباب واملسببات هي خيبة األمل املتكررة
من قبل مجهور الناخبني؛ بمن انتخبوهم وفازوا بأعىل
األصــوات ..سواء أكانت بمقاعد جملس النواب او
باملناصب احلكومية من بعد تشكيل احلكومة وفق
جملة االحرار اال�سبوعية
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االستحقاق االنتخايب.
ومــن ثــم تكرر االكتشاف مــن قبل الــنــاس لكذب
السياسيني ونفاقهم وعدم ايفائهم بالوعود ،بالرغم
من إهنم هم من أعطوهم الثقة وانتخبوهم وفــازوا
وشكلوا احلكومة وبفضل أصواهتم اإلنتخابية ،وإذا
بكل الوعود املقطوعة واملعلنة من قبل أولئك الساسة
قبل اإلنتخابات ال أثر هلا بعدها ..تبخرت رسيع اًا،
أين ذهبت تلك احلامسة؟ أين ذهبت تلك احلرقة عىل
الوطن واملواطنني؟ ال أحد يعلم أو يملك اجلواب.
املرة إن تلك الوعود اختفت رسيع اًا بالنسيان
واحلقيقة نّ
هلا ..نتيجة لكوهنا باألساس كانت جمرد شعارات فارغة
لالستهالك اإلعالمي ،وخلداع الناس بزخرفها الرباق..
وإذا هبا جمرد هواء يف شبك ،وضحك عىل الذقون ليس
إال للوصول إىل اهلدف ،وهو حصد االمتيازات والفوز
باملناصب الوزارية ،ومن ثم اإلثراء عىل حساب عموم
الرشائح الفقرية واملسحوقة من املجتمع.
بينام رغبة الناس كانت تريد انتخاب ساسة صادقني..

،،

إن من العوامل المهمة لتجاوب المواطنين مع الحكومة ودعمهم
لها واستقرار األوضاع العامة ،هو تفقد مظالم العباد ومطالبهم
المشروعة ،واإلستجابة لها بحسب اإلمكانات

حتى ولو كان هذا الصدق مرضنّ اًا بشعبيتهم وشعبية
أحزاهبم ،ويؤدي بالتايل إىل فقدان مناصبهم يف بعض
احلاالت ،حيتاج الشعب إىل قادة خملصني لوطنهم،
قـــادة وطنيني ومضحني بمصاحلهم الشخصية
والفئوية واحلزبية يف سبيل مصالح البالد العليا ،وأن
يكون انتامؤهم لوطنهم ولشعبهم فوق كل انتامء
آخر ،أو تبعية ..ناهيك عن رضورة أن يكون لكل
منهم برناجمه اإلنتخايب الواضح ..املوصوف بالواقعية
واملهنية ،ويتم طرحه للجامهري.
وتكون أهم املواصفات ملثل هذا الربنامج اإلنتخايب
أن يكون خاضع اًا إلمكانية ورشوط التحقيق عىل
أرض الواقع خالل مدة الدورة اإلنتخابية الواحدة،
فإن كل هذه األسباب وغريها ،هي باحلقيقة وحدها
الكفيلة بإعادة العالقة الطبيعية ،وترميم الثقة املفقودة
بني املواطن واملسؤول أو اً
ال ،ومن ثم بني املواطن
واالنتخابات ثاني اًا.
لذلك ويف خطبة لسامحة الشيخ عبد املهدي

،،

الكربالئي يف / 20حمرم احلرام1436 /هـ املوافق
2014/11/14م ،تناول يف األمر االول ويف النقطة
الرابعة واألخرية من تلك اخلطبة ما ييل:
«إن من العوامل املهمة لتجاوب املواطنني مع احلكومة
ودعمهم هلا واستقرار االوضاع العامة هو تفقد مظامل
العباد ومطالبهم املرشوعة واالستجابة هلا بحسب
االمكانات ،وقد تكون القيادات السياسية يف خضم
انشغاهلا بالواقع املعقد يف غفلة عن هذا ،فالبد من
تكليف جلان يتمتع اعضاؤها باحلس الوطني والتفهم
ملطالب الناس من مجيع الرشائح واملكونات حللها
ورفع ما يقع من الظلم واحليف عليهم».
أمــا سامحة السيد امحــد الصايف يف ،2009/8/7
املوافق  /15شعبان 1430 /هـ فقد تناول يف األمر
الثاين من خطبته تلك ملجموعة من الوصايا املهمة
للسياسيني وهو يشري فيها إىل إن دور املرجعية العليا
إنام توجيهي فحسب ،يؤدي ما عليه من واجب النصح
واإلرشاد والتنبيه والتحذير للمخاطر واملشاكل التي
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،،

التركيز على بث الروح الوطنية في الناس واالهتمام بالوطن ،وهذا ال يمكن
أن يتم إال إذا كان نفس الشخص السياسي متحلياً بهذه الروح ..صادقا مع
نفسه ..محباً لوطنه ولشعبه ..بعيدا عن الشعارات الفارغة.

كانت وما زلت تعصف بكيان األمة ..طبع اًا حرص اًا منها
عىل وجود ومستقبل البالد والعباد ،كوهنا ال سلطة هلا عىل
السياسيني ..عىل خالف اعتقاد بعض الناس ممن يطلب من
املرجعية العليا بالعديد من املناسبات التدخل بكل صغرية
وكبرية من شؤون السياسة ،رغم إن القرار األول واألخري
بيد الساسة ممن يمسك مقاليد احلكم والسلطة ،ويقود زمام
األمور يف البلد قائال سامحته:
«عندي بعض الوصايا املتواضعة إىل اإلخوة السياسيني يف
العراق ،إن قبلوها منا فبها ونعمت ،وإن مل يقبلوها فنحن
ليس علينا إال أن نؤدي وظيفتنا.
هذه جمموعة من الوصايا إىل اإلخوة الساسة يف بلدنا احلبيب:
 االهتامم باخلطاب اهلادئ وغري االستفزازي سواء أكانذلك يف وسائل اإلعالم أم يف اجللسات العامة.
 الرتكيز عىل بث الروح الوطنية يف الناس واالهتامم بالوطنوهذا ال يمكن أن يتم اال إذا كان نفس الشخص السيايس

،،

متحلي ًا هبذه الروح ..صادقا مع نفسه ..حمبا لوطنه ولشعبه..
بعيدا عن الشعارات الفارغة.
 أن حياول االخوة الساسة جاهدين يف زرع األمل يف نفوسالشعب من خالل توفري اخلدمات التي غابت عن الناس،
وأصبح الناس يائسني منها لفرتات طويلة كالكهرباء مثال،
او توفري فرص العمل للعاطلني وما أكثرهم.
 احلضور امليداين لإلخوة الساسة مع الشعب ويف مناسباهتمومشاركتهم معاناهتم والوقوف عىل احتياجاهتم بشكل
شخيص ليتسنى هلم االطالع الكامل والرؤية الواضحة.
 عىل اإلخوة األعزاء الذين يسافرون خارج العراق ..سواءأكان يف مهمة رسمية او شخصية ،أن يتحدثوا بروح عراقية،
فاملسؤول العراقي هو للعراق مجيعا ال حلزب خاص أو فئة
خاصة ،وما أمجل الثقة بالنفس عندما يتحدث املسؤول هبا
معربا عن انتامئه هلذا الوطن العزيز ،باإلضافة إىل مبادئه
وقيمه االخرى.

امل����������������خ����������������درات
السؤال :هل جيوز استعامل الرتياق (الرتياك) ومشتقاته للرضورة ؟
اجلواب :حيرم استعامل الرتياق ومشتقاته وسائر انواع املواد املخدرة
اذا كان مستتبع ًا للرضر البليغ بالشخص سواء أكان من جهة زيادة
املقدار املستعمل منها ام جهة ادمانه عليه ،بل االحوط االجتناب عنها
مطلق ًا اال يف حال الرضورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الرضورة اليه
العالجية.
السؤال :ما حكم االعانة عىل هتريب املخدرات وبيعها ؟
اجلواب :حرام .
السؤال :هل جيب إخبار السلطات عن الذين يسامهون يف عمليات
هتريب املخدرات؟
اجلواب :نعم .
السؤال :هل كل أنواع املخدرات حمرمة أم إن هناك أنواع ًا حيللها
الشارع املقدس؟
اجلواب :ال بأس بتناول بعض املخدّ رات بأمر الطبيب للعالج الطبي
يف حالة الرضورة وأما غريه فيحرم تناوله مطلق ًا .
السؤال :راجت يف السنني املتأخرة جتارة املخدرات بشكل كثري فام
حكم األموال التي حيصلون عليها وهم ينفقون منها يف األكل وغريه
من االحتياجات احلياتية؟
اجلواب :هذه األموال سحت وال جيوز الترصف فيها بل جيب ارجاعها
إىل أصحاهبا إن عرفهم وإ ّال تصدّ ق هبا عىل املستحقني من الفقراء .

متابعة  :محمد حمزة

ال��س��ؤال :هل جي��وز االن��خ��راط يف سلك اجلهاز املك ّلف بمكافحة
املخدرات؟
اجلواب :جيوز بل جيب ذلك كفاية.
السؤال :ما حكم حضانة مدمنة املخدرات البنها؟
اجلواب :ال ينتزع الولد من األم املدمنة.
السؤال :هل حيق للزوجة طلب الطالق من الزوج املدمن؟
اجلواب :الزوجة ال حيق هلا طلب الطالق إذا كان الزوج ينفق عليها
ويعارشها باملعروف.
السؤال :ما هو حكم زراعة او جتارة القنب اهلندي؟ هو نبات له تأثري
خمدر وليس له تأثري قوي كالرتياق او الكوكائني ،ويستخدم ايضا يف
املجال الطبي؟
اجلواب :زراعته والتجارة به ال اشكال فيه يف حد نفسه مع كونه ذا
منفعة حمللة مقصودة عند العقالء (إذ أن أليافه املغطية لسوقه تغزل
وينسج منها األقمشة ،ويتخذ منه القرطاس ،ويفتل منه احلبال) ومل
يكن الغرض من زراعته حتضري املادة املخدرة.
السؤال :ماحكم الكحول املستخرجة من قشور احلمضيات وأعشابه،
الستعامل العطريات؟
اجلواب :طاهريف كال املوردين.

آللئ قرآنية
أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

ال���ت���وب���ة ()1

الذنب وتقر نَّ
التوبة «هي ال نّندم عىل نّ
بأال تعود إليه وال عذر لك
ريا ما هتجم عىل اإلنسان
يف إتيانه» ،وال نّتوبة باب إىل رمحة اهلل ،فكث اً
نّ
الذنوب خاصة يف بدايات توجهه إىل اهلل وإذا أغلقت مجيع
أبواب العودة والرجوع بوجهه ،فإنه سيبقى يف هنجه هذا إىل
األبد ،وهلذا نجد اإلسالم قد فتح با اًبا للعودة وسامه « التوبة»،
ودعا مجيع املذنبني واملقرصين إىل دخول هذا الباب لتعويض
وجربان املايض ،وقد شددت الروايات عىل أمهية ال نّتوبة إىل احلد
الذي نقرأ يف احلديث عن اإلمام الباقر (عليه السالم) أننّه قال:
نَّ
«إن اهلل تعاىل أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده
يف ليلة ظلامء فوجدها» ،لكن ينبغي ال نّتأكيد عىل نَّ
أن ال نّتوبة ليست
جمرد لقلقة لسان تكرار قول (استغفر اهلل) وإنام لل نّتوبة رشوط
فإهنا ستؤيت ثامرها.
وأركان وإذا حتققت نّ
ومن أكرب مصاديق ال نّتوبة وأوضحها اً
اً
وعمال ما رضب به
قوال
احلر الرياحي من مثل :ذكر الشيخ املفيد (قدنّ س رسه الرشيف):

كفران النعمة
ورد عن اإلمام الرضا (عليه السالم)« :أرسع الذنوب عقوبة
كفران النعمة بمجرد أن ال تشكر ربك انتهت النعم» ،القرآن
ض َب هَّ ُ
﴿و َ َ
الل َم َث ًال َق ْر َي ًة
يروي عن أولئك الذين كفروا بالنعمَ :
َكا َن ْت ِ
آم َن ًة ُّم ْط َمئِ هَّن ًة َي ْأتِ َيها ِرزْ ُق َها َر َغدً ا ِّمن ُك ِّل َم َك ٍ
ان َف َك َف َر ْت
اللِ َف َأ َذا َق َها هَّ ُ
بِ َأن ُْع ِم هَّ
وع َو ْ َ
اس ْ ُ
اخل ْو ِ
ف بِ َام َكا ُنوا َي ْصن َُعونَ ﴾
اجل ِ
الل لِ َب َ
قرية آمنة مطمئنة وفيها غنى وث��روة وأكثر الناس ميرسة
هلم األح��وال ب��دأوا يلعبون وال هيتمون بالنعمة ويرسفون
ويغدقون عىل أنفسهم من هذه النعم من دون شكر وبدون
وعي وإلتفات ،فجاءهم العذاب.
جملة االحرار اال�سبوعية
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فلام رأى احلر بن يزيد نَّ
صمموا عىل قتال احلسني
أن القوم قد نّ
(عليه السالم) أقبل فوقف من الناس موق اًفا ،ثم أخذ يدنو من
قليال اً
احلسني اً
قليال ،فقال له املهاجر بن أوس :ما بك؟ نَّ
إن أمرك
ملريب ،ولو قيل يل :من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك ،فام هذا
الذي أرى منك؟! فقال له احلر :إين واهلل أخري نفيس بني اجل نَّنة
وحرقت ،ثم
وال نَّنار ،فواهلل ال أختار عىل اجل نَّنة شيئاًا ولو ُق نّطعت ُ
رضب فرسه فلحق باحلسني (عليه السالم) فقال لهُ :جعلت
فداك  -يا ابن رسول اهلل  -أنا صاحبك الذي حبستك عن
الرجوع ،وسايرتك يف الطريق ،وجعجعت بك يف هذا املكان،
وإين تائب إىل اهلل تعاىل مما صنعت ،فرتى يل من ذلك توبة ؟ فقال
له احلسني :نعم ،يتوب اهلل عليك فأنزل.
دفاعا عن
فنزل احلر للمعركة وقاتل قتال األبطال حتى ُاستشهد اً
احلق ومىض إىل اهلل سبحانه وتعاىل وهو تائب توبة نصوحة.

آفاق قرآنية
ين آ َمنُوا
}و َل ْو َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآ اًنا َأ ْع َج ِم ًّيا نَّل َقا ُلوا َل ْو َال ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُه َأ َأ ْع َج ِم ٌّي َو َع َر ِ ٌّيب ُق ْل ُه َو لِ نَّل ِذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ان َب ِعيدٍ
َ
ُون ِيف آ َذ ِاهنِ ْم َو ْق ٌر َو ُه َو َع َل ْي ِه ْم َع اًمى ُأ ْو َلئِ َك ُينَا َد ْو َن ِمن نَّم َك ٍ
نَّ
َ
ين ال ُي ْؤمن َ
ُهداً ى َوشفاء َوالذ َ
(فصلت ،{)44/يفاجأ املرء خالل حياته بمشاكل وصعوبات مل تكن يف توقعاته وحساباته،
وقد يصطدم ببعض االزمات التي ال يعرف هلا حال فتتحداه بعضها وتقعده.
وعن هذا يقول السيد حممد تقي املدريس يف كتابه (آفاق قرآنية)« :هنالك يكون بمسيس احلاجة
اىل بصرية يتسلح هبا إلنقاذ نفسه او من هيمه امرهم ليتوصل اىل طرق احلل وسبل النجاة،
املرجوة؟ تأتيه من كتاب اهلل خالقه الرؤوف احلنان ولكن كيف؟! ..إن
فمن اين تأتيه البصرية
نّ
الكثري من الناس يعرفون وجود اهلدى والنور والبصائر يف القرآن الكريم ويعرفون ان حلول
مشاكلهم مجيعا بني دفتيه ،ولكنهم عند املواجهة يعجزون عن استنباطها أو االستفادة منها ،فيا
ترى هل نَّثم طريق ووسيلة حلل هذه االزمة اخلطرية؟ اجلواب :إنام يكون ذلك بمزيد من تالوة
القرآن ور نّبام ايضا يتسنى بحفظ آياته حفظا جيدا ألنك اذا حفظت آياته وواجهت مشكلة ما
فأهنا سرتسم امامك وكأهنا إضاءة وإشارة اىل الطريق الصحيح واحلل الصائب»..

القلب السليم في القرآن الكريم

من مستلزماته ..ان يسلم وجهه لله
صاحب القلب السليم هو الذي يرجو لقاء اهلل ويسلم وجهه اليه
واليوم اآلخر وذكر اهلل كثريا واختذ له اسوة حسنة وسبحه بكرة
واصيال« ،وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى واىل اهلل
عاقبة االمور» وحيذر االخرة ويرجو رمحة ربه ،ويتبع الراسخني
يف العلم وهم الذين يعرفهم القرآن الناطق «الذين أغناهم
عن اقتحام السدد املرضوبة دون الغيوب واالقــرار بجملة ما
جهلوا تفسريه من الغيب املحجوب فمدح اهلل تعاىل اعرتافهم
بالعجز عن تناول مامل حييطوا به علام وسمى تركهم التعمق فيام
مل يكلفهم البحث عنه رسوخا فاقترص عىل ذلك وال تقدر عظمة
اهلل سبحانه عىل قدر عقلك فتكون من اهلالكني» ،وهذا ينطبق
عىل اهل الراي والذين قالوا بالقياس فريد عليهم القرآن الناطق»
أفامرهم اهلل سبحانه وتعاىل باالختالف فأطاعوه! ام هناهم عنه
فعصوه! ام انزل اهلل دينا ناقصا فاستعان هبم عىل امتامه! أم كانوا
رشكاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرىض! أم أنزل اهلل سبحانه
دينا تاما فقرص الرسول (صىل اهلل عليه وآله) عن تبليغه وأدائه

ح - 7/بقلم أ .د .طالب حسن موسى

واهلل سبحانه يقول« :ما فرطنا يف الكتاب من يشء» ،وفيه بيان
لكل يشء وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه ال اختالف
فيه فقال سبحانه« :ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا
كثريا» وورد بالرشح ان االجتهاد املرفوض يف كالم أمري املؤمنني
(عليه السالم) هو االجتهاد املرادف للرأي والقياس ال االجتهاد
الذي بمعنى استفراغ الوسع وبذل اجلهد يف استنباط االحكام
من أدلتها الرشعية فال اشكال يف هكذا اجتهاد» فان كان ايامنه
صحيحا ويعمل صاحلا تأتيه اهلداية من اهلل وله أجــره عنده
ويكون من شيعته ،ويطلب منا ان نتوجه اليه بالدعاء« :ربنا
ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة انك انت
الوهاب» ،وان نذكره كثريا وهذا يستوجب حب اهلل ويتمثل هذا
احلب بإطاعته وطاعة رسوله (صىل اهلل عليه وآله) وأويل االمر
الرشعيني من الذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة
وهم راكعون حينئذ حيبهم اهلل فهم موضع رس اهلل وعيبة علمه
وكهوف كتبه هم اساس الدين.
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آللئ قرآنية
حلقات بحثية الحلقة٤-

دور اإليقاع الصوتي للمدود والحركات
رسم الصورة القرآنية من خالل المدود والحركات والغنن
الحلقة ()5
الباحث :الدكتور أحمد حسين الصفار

نتلمس يف اآليةُ } :ق ْل إِ نَّن َمآ َأ َن ْا َب َ ٌ
وحى إِ َ نَّيل َأ نَّن َمآ
رش ِّم ْث ُل ُك ْم ُي َ
ربام نّ
إِ َل ُـه ُك ْم إِ َل ٌـه َو ِ
اس َتغْ ِف ُرو ُه َو َو ْي ٌل ِّل ْل ُم ْ ِ
رش ِكنيَ {
است َِق ُ
يمو ْا إِ َل ْي ِه َو ْ
احدٌ َف ْ
سورة فصلت ،6/صورة قرآنية أخرى ،فبمراقبة اللفظ (إِ نَّن َمآ)
الذي تكرر يف اآلية مرتان ،ولكن بصوتني خمتلفني بالرتكيب
واملدنّ  ،ولكنهام خيتلفان يف الداللة ،ومع أن الرسول (صىل اهلل
عليه وآله) قال} :إِ نَّن َمآ َأ َن ْا َب َ ٌ
رش ِّم ْث ُل ُك ْم{ ،وال إشكال يف ذلك،
ولكن جاء التشديد يف النطق عىل اللفظ (إِ نَّن َمآ) مع الغ نّنة املتمثلة
بالنون املشددة مع مد األلف طوي اً
ال ،فك ُثرت عليه احلركات
بمجموع -ست حركات -مما جعل يف النطق إطالة توحي
بأن هناك أمر اًا مه اًام يتمثل بالقول :بأنني ال أختلف عنكم يف
البرشية فأنا متام اًا كام أنتم ،ولك نّني أختلف عنكم يف يشء آخر،
وحى)
وهو الوحي ،ولذلك جاءت اإلطالة باملدنّ يف اللفظ ( ُي َ
ولكن بنطق يستغرق فرتة زمنية أقرص قلي اً
ال من اللفظ (إِ نَّن َام).
ثم تكرر اللفظ ولكن هبمزة مفتوحة َ
(أ نَّن َمآ) ويأيت بنفس التأكيد
كام يف بداية اآلية ،ولكن هذه املرة خيتلف باملدلول إذ يدلل هنا
عىل وحدانية اإلله َ
(أ نَّن َمآ إِ َل ُـه ُك ْم إِ َل ٌـه َو ِ
احدٌ ) ،مما يستوجب فرتة
أطول إىل الدعوة للتوحيد متمث اً
ال ذلك كله بطول املدنّ عىل لفظ
وحى) ويكون فعل ذلك الوحي هو من اهلل سبحانه.
( ُي َ
وكل ذلك يستدعي أن تكون االستقامة بحاجة إىل استمرار
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يمو ْا) أربع أو
است َِق ُ
وطول نفس ومكابدة وكدحُ ،
فمدنَّ ت ( َف ْ
مخس حركات ،للتأكيد أيض اًا إىل هدف تبليغ الناس ودعوهتم
بمعنى «فاستووا إليه بتوحيده ونفي الرشكاء عنه».
وهناك صور أخرى ،فمن مراجعة اآليةَ } :ن ْح ُن َأ ْولِ َيآؤُ ُك ْم ِيف
اة الدُّ ْن َيا َو ِيف ِ
احل َي ِ
َْ
اآلخ َر ِة َو َل ُك ْم ِف َيها َما تَشْ َت ِهي َأ ُنف ُس ُك ْم َو َل ُك ْم
ِف َيها َما َتدنَّ ُع َ
ون{سورة فصلت ،31/فقد ُمدنَّ ت (تَشْ َت ِهي)مد اًا
طوي اً
ال ،والشهوة هي «نزوع النفس بقوة من قواها إىل ما تريده
تلك القوة وتلتذ به كشهوة الطعام والرشاب والنكاح» ،وإن
كان الطلب يف (تشتهي)خاص اًا إال أن اإلطالة فيه نطق اًا باملدنّ
ألربع أو مخس حركات تدلل عىل أمهية ذلك الطلب وعىل
اتساعه وسهولة أخذه ،بينام ال نرى هذا الرتكيز عىل مثله يف
اف َع َل ْي ِه ْم بِ ِص َح ٍ
اآليــةَ :
}يط ُ
ــو ٍ
اف ِّمن َذ َهـ ٍ
اب َو ِف َيها
ـب َو َأ ْكـ َ
األن ُْفس َو َت َل ُّذ َ
يه َ
َما تَشْ َت ِه ِ
ني َو َأن ُت ْم ِف َيها َخالِدُ َ
ون{ سورة
األ ْع ُ ُ
ُ
وتغري معها التشديد
تغري تركيب اجلملة نّ
الزخرف ،71/بعدما نّ
بالنطق عىل لفظ دون آخــر ،وأصبحت كل ألفاظها بنفس
األمهية :و «الظاهر أن املراد بام تشتهيه األنفس ما تتعلق به
الشهوة الطبيعية من مذوق ومشموم ومسموع وملموس مما
يتشارك فيه ا ِ
إلنسان وعامة احليوان».
ولنأخذ صورة أخرى يرسمها النطق بآيات القرآن الكريم؛

إلظهار شدة املبالغة يف أمر ما ،ولنأخذ مثال مبالغة
اإلنسان يف طلب اخلري لنفسه }:نَّ
ال ْ َيــس َــأ ُم اإلنسان
ِمن ُد َع ٍ
ـآء ْ َ
ُوس َقن ٌ
اخل ْ ِ
ري َوإِن نَّم نَّس ُه نَّ ُّ
ُوط{ سورة
الرش َف َيئ ٌ
فصلت ،49/دعا اًء عريض اًا يتمثل بطول املدنّ بخمس
حركات ،وال نّ
يمل ا ِ
إلنسان من طلبه ،ولكنه بغروره
وتكربه وخيالئه ينأى بنفسه ف ُيعرض بعدما أنعم اهلل
نّ
َ
َ
َ
نس ِ
}وإِ َذآ أن َْع ْمنَا َع َىل ا ِ
ان أ ْع َر َ
ض َو َنأى بِ َجانِبِ ِه
عليهَ :
إل َ
الرش َف ُذو ُد َع ٍ
آء َع ِر ٍ
َوإِ َذا َم نَّس ُه نَّ ُّ
يض{ سورة فصلت،51/
فالعريض يعني الوسيع ويعني الطويل واملستمر،
(د َع ٍ
ـآء) من مدنّ .
وهذا ينسجم متاما مع ما رافق لفظ ُ
الحظ ايضا كثرة التوقفات عند الشدنَّ ات املتعددة
التي توحي بالشدة واألزمة التي يمر هبا هذا اإلنسان
يف قوله تعاىلَ }:م نَّس ُه نَّ نّ
الرش{ فإنه سيكون كثري اليأس
والقنوط ملا يرى من سقوط األسباب التي كان يستند
ُوس َقن ٌ
ُوط{ من غري فرتات
إليها ،كام يقول تعاىلَ }:ف َيئ ٌ
زمنية للمدنّ سوى لغ نّنة واحــدة ،مما يؤرش إىل رسعة
اهنياره نفسي اًا من جهة ،وفورية جلوئه إىل اهلل سبحانه.
ولنقارن ذلك مع حديث موسى (عليه السالم) حينام
اسرتسل بعد سؤالهَ :وما تِ ْل َك بِ َي ِمينِ َك يا ُموسى؟:
} َق َ
اي َأ َت َو نَّك ُأ َع َل ْي َها َو َأ ُه ُّش ِ َهبا َع َىل َغن َِمي
ال ِه َي َع َص َ
َو ِ َيل ِف َيها َمــآ ِر ُب ُأ ْخ َرى{سورة طه ،18/فلم يكتف
باإلجابة املبارشةِ :
اي) بل راح يعدد منافعها
(ه َي َع َص َ
غري التي ذكرهاَ :
}أ َت َو نَّك ُأ َع َل ْي َها َو َأ ُه ُّش ِ َهبا َع َىل َغن َِمي{،
}و ِ َيل ِف َيها َمــآ ِر ُب ُأ ْخ َرى{ ،ترى أال يؤرش هذا
قالَ :
املطول ،وأن يف
املدنّ يف اللفظ ( َمـآ ِر ُب) عن اسرتساله نّ
مآربه تلك منافع كثرية غري التي ذكرها حتديد اًا؟ فهي
وسيلة للراجل حيث يستخدمها كآلة دفاع عن نفسه
من هجوم احليوانات ،أو للصيد ،أو للحفر ،أو جلعلها
وسيلة حلمل متاعه عىل كتفه ،أو لتساعده بتسلق نّ
تل
وغريها كثري ،فيبدو أن املدنّ يف اللفظ ( َمــآ ِر ُب) جاء
اختزا اً
ال هلا مجيع َا ،وهنا يكمن مجال التعبري.

اإلم���������ام ال��ح��س��ي��ن
والقرآن الكريم
روي عن اإلمام الباقر -عليه السالم -في قول
الله ع ّز وجلّ ( :وَ جَ عَ َل َ
ها َكل َِم ًة َباقِ َي ًة فِ ي عَ قِ ِبهِ )
( )3٢إنها في الحسين -عليه السالم -تنتقل من
ولد إلى ولد ،ال ترجع إلى أخ وال عم ( ،)33وغيرها
من اآليات القرآنية والسور ،فالحسين هو الحبل
الذي أمرنا القرآن بالتمسك به( .)3٤وهو السبيل
إل��ى الله ت��ع��ال��ى( .)35وال��ق��رآن الكريم يهدي
للتي هي أقوم .أي اإلمام المعصوم()3٦؛ بل
إن سيد الشهداء ه��و ال��ق��رآن الناطق .وهو
المفسر للقرآن .وحاميه .وما الثورة الحسينية
ّ
إال الستمرار رسالة القرآن والحفاظ عليه.
ل��ذا نجده (عليه ال��س��الم) ف��ي مِ نى ل��م يترك
شيئاً مما أن��زل الله فيهم من القرآن إال تاله
�س��د معاني ال��ق��رآن
��س���ره( .)38ب��ل وق��د ج� ّ
وف� ّ
الكريم وأهدافه (أشهد أنك قد أقمت الصالة
وآت��ي��ت ال��زك��اة وأم���رت بالمعروف ونهيت عن
المنكر) ونراه يردد ويستشهد باآليات القرآنية
في العديد من المواقف المصيرية:
 )١ف��ي خ��روج��ه م��ن ال��م��دي��ن��ة ي��ت��ل��وَ :
(ف� َ
��خ��� َرجَ
ب َنجِّ نِي مِ َ َ
مِ ْن َ
ل َر ِّ
ها َخائِفاً َي َت َر َّق ُ
ب َقا َ
ن ْالقوْ م ِ
َّ
الظالِمِ َ
ين)(.)3٩
 )٢عند دخوله مكة يتلو( :وَ َل َّما َتوَ جَّ هَ ت ِْل َقاء َمدْ َي َ
ن
ل عَ َسى َر ِّبي َأن َي ْ
يل)(.)٤0
هدِ َينِي َسوَ اء َّ
َقا َ
الس ِب ِ
��ن ْال ُم ْؤمِ ن َ
 )3في المعركة ي��ردد( :مِ َ
ِين رِجَ ��الٌ
اهدُ وا َّ
َصدَ ُقوا َما عَ َ
اللهَ عَ َل ْيهِ َفمِ ْن ُ
هم َّمن َق َضى
َن ْح َبهُ وَ مِ ْن ُ
ظ ُر وَ َما َبدَّ ُلوا َت ْبدِ يالً)(.)٤١
هم َّمن َين َت ِ
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احل�سيني
�اء احل�سيني
�ط���اء
�ع���ط
الال���ع

صرح طب��ي عمالق واألول
من نوعه في العراق

نسب جديدة في مستشفى خاتم االنبياء ألمراض القلب
تقرير :قاسم عبد الهادي  -تصوير :مرتضى ناصر

يعد مستشفى خاتم االنبياء (صلى الله عليه وآل��ه) ألم��راض القلب واالوعية الدموية من المشاريع
الصحية العمالقة واالول من نوعه على مستوى العراق في عالج أمراض القلب واالوعية الدموية ،حيث
يقع المشروع في محافظة كربالء المقدسة في حي الملحق ،وينفذ على ارض تبلغ مساحتها (7
دونمات) والمساحة البنائية هي ( )35الف متر مربع ،ويتكون المشروع من بنايتين رئيسيتين هما( :بناية
المستشفى وبناية المرأب) ،بناية المستشفى المتكونة من ( )١١طابقا بضمنها السرداب واالرضي
وبمساحة بنائية بحدود تسعة وعشرين الف متر مربع ،وبناية اخرى تتكون من ستة طوابق بضمنها
السرداب والطابق االرضي بمساحة بنائية بحدود ستة االف متر مربع.
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وعن تفاصيل اكثر حتدث املهندس املرشف عىل املرشوع ميثم
شاكر القرييش قائال:
تتكون املستشفى من بنايتني االوىل بناية خاصة باملستشفى
بواقع ( )11طابقا ،وحتتوي عىل عدة اقسام هي( :قسم
العمليات ويضم سبع صاالت لعمليات القلب املفتوح
فضال عن اربع صاالت لعمليات القسطرة ،وقسم العناية
املركزة ،قسم االفاقة ،غرف الرقود ،املخترب املركزي ،قسم
التعقيم ،االستشارية ،القسم االداري ،الصيدلية املركزية،
قسم االشعة ،القاعات الدراسية ،والقسم اللوجستي)،
وسيتم جتهيز املستشفى بأحدث االجهزة الطبية ومن مناشئ
عاملية رصينة ،اما البناية الثانية فهي مرآب خاص بالعجالت
وبواقع ستة طوابق».
وتابع بأن «بناية املــرأب فان جــزء اًا منها خمصص الحتواء

الكثري من اخلدمات امليكانيكية الساندة ملبنى املستشفى،
باإلضافة اىل استغالل اجلزء االكرب كمرأب للسيارات».
مكونات المشروع
ورسد القرييش تفاصيل البنايتني بقوله« :ان البناية الرئيسة يف
املرشوع بطوابقها الـ ( )11تكون عىل النحو التايل :الرسداب
وتبلغ مساحته البنائية  3000مرت مربع ويتشمل عىل
(املطبخ املركزي ،اللوندري ،غرف خزن ،املكاتب ،املجاميع
الصحية ،غرف الدافعات اخلاصة بمنظومة التربيد ،غرف
منظومة غاز االوكسجني) ،بينام تبلغ املساحة البنائية للطابق
االريض  3000مرت مربع وتكون من (مدخل املستشفى،
االستقبال اخلاص باملراجعني واملرىض ،الصيدلية املركزية،
املجموعات الصحية العامة ،قسم الطوارئ ،وكذلك يشتمل
عىل ثامنية ارسة اربعة للرجال واربعة اخرى للنساء مع الغرف

المهندس ميثم شاكر القريشي
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الساندة لقسم الطوارئ وقسم االشعة ،وحيتوي عىل جهاز
االالم ار اي وجهاز ( )CTسكان وجهاز ( )Xراي ،بعدد
اثنني وجهاز السونار وجهاز فحص كثافة العظام ،وكذلك
حيتوي الطابق عىل سلم كهربائي لصعود املرىض واملراجعني
اىل قسم االستشارية يف الطابق االول) ،والطابق االول تبلغ
مساحته البنائية  3000مرت مربع ويتكون من (قسم املخترب
املركزي الذي يتكون من خمتربين (املخترب االيل واملخترب
االعتيادي) ،غرف سحب الدم ،الغرف الساندة اخلاصة
باملخترب ،قسم االستشارية وحيتوي عىل اكثر من ( )10غرف
لفحص املــرىض ،باإلضافة اىل غرف فحص متعددة منها
فحص االجهاد وفحص االيكو والربانكوسكويب وغريها
من الفحوصات االخرى اخلاصة بمرىض القلب ،وكذلك
حيتوي الطابق عىل عيادتني لفحص ومعاجلة االسنان)،
والطابق الثاين بذات املساحة البنائية البالغة  3000مرت مربع
وحيتوي عىل (الكافيرتيا املركزية اخلاصة باملستشفى ،ادارة
املستشفى ،احلسابات ،قاعات دراسية ،قاعة اجتامعات،
قسم التعقيم املركزي ،القسم اللوجستي) ،والطابق الثالث
تبلغ مساحته البنائية  3000مرت مربع ويتكون من (قسم
العمليات الذي حيتوي عىل سبع صاالت عمليات بضمنها
صالة عمليات اهلــايــربد اهلجينة ومجيعها مهيأة إلجــراء
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عمليات القلب املفتوح مع مجيع الغرف والفضاءات الساندة
للقسم ،قسم القسطرة الــذي حيتوي عىل اربــع صاالت
قسطرة مع مجيع الغرف والــفــضــاءات الساندة للقسم،
عيادات استشارية خاصة باملرىض املهيئني إلجراء العمليات
اجلراحية) ،الطابق الرابع وتبلغ مساحته البنائية 2500
مرت مربع وحيتوي عىل (قسم االي يس يو للعناية املركزة
ويتكون من ( )28غرفة منفردة الستقبال املرىض بضمنها
ثــالث غــرف للعزل ،وكذلك حيتوي الطابق الرابع عىل
قسم االن اي يس يو للعناية املركزة حلديثي الوالدة ،وايضا
حيتوي القسم عىل ( )12حاضنة حلديثي الوالدة باإلضافة
اىل غرفة عزل وغرفة ايكو) ،الطابق اخلامس الذي تبلغ
مساحته البنائية  2500مرت مربع حيتوي عىل (قسم االي يس
يو للعناية املركزة ،وكذلك قسم العناية القلبية ويتكون من
( )32غرفة منفردة باإلضافة اىل اربع غرف عزل والغرف
االخرى الساندة للقسم) ،الطابق السادس وتبلغ مساحة
البنائية  2500مرت مربع وحيتوي عىل ( )32غرفة رقود
للمرىض وبواقع غرفة واحدة لكل مريض مع املجموعة
الصحية اخلاصة به مع الغرف والفضاءات الساندة للقسم
وحمطات املمرضني ،أما الطابق السابع حيتوي عىل ()32
غرفة ايضا لرقود املرىض وبنفس مساحة ومواصفات غرف

الطابق السادس ،فيام حيتوي الطابق الثامن عىل ( )17غرفة
رقود خمصصة للراقدين  ،vipبشكل سويتات ،وحتتوي كل
غرفة مريض عىل صالة خمصصة الستقبال ذويه وغرفة رقود
خاصة باملريض مع جمموعة صحية لكل صالة ،الطابق التاسع
واالخري تبلغ مساحته البنائية ( 1500مرت مربع) وحيتوي عىل
كافترييا ومصىل للرجال والنساء وجمموعات صحية وورش
صيانة وخمازن متعددة االغراض».
العمل على قدم وساق
العمل باملرشوع جــا ٍر يف معظم الفقرات الرئيسة كأعامل
الواجهات اخلارجية واهنائها بألواح االملنيوم ،وكذلك
العمل مستمر يف اعامل اجلــدران الداخلية التي وصلت اىل
مراحل متقدمة جــدا ،كذلك احلــال فان العمل مستمر يف
االعامل امليكانيكية ،وايضا اعامل متديدات الدكت اخلاصة
بتمديدات املاء واملجاري وانابيب التربيد ومنظومة اطفاء
احلريق وانابيب منظومة الغازات الطبية واعامل التأسيسات
الكهربائية االخرى وغريها.
االستمرارية بالعمل
جتدر االشارة اىل أن العمل جا ِر عىل قدم وساق يف الطوابق
االخرى ،فنسب أعامل التقطيعات باجلدران وصلت اىل ما
يقارب الـ  ،%90وكذلك نسب اعامل اخلدمات امليكانيكية
والكهربائية وصلت اىل ما يقارب الـ  ،%85فالرسداب تم
تقطيعه بالطابوق وتم صب االرضية ايضا ونحن االن مقبلني
عىل اهناء االرضيات واجلدران بالسرياميك واملبارشة بأعامل

متديدات اخلدمات امليكانيكية والكهربائية بالرسداب.
الواجهة والسقوف الثانوية
فأعامل الواجهات أصبحت شبه منتهية ،وقد وصل االنجاز
فيها اىل ما يقارب الـ  %95من الكوتة والزجاج واعامل
السكريد ،ونسب العمل يف االرضيات وصلت اىل ما يقارب
الـ  ،%100وسنبدأ املبارشة بالعمل عىل السقوف الثانوية ومن
ثم اهنــاءات اجلــدران واالبــواب واالرضيات التي معظمها
ستغلف ايضا بامدة الفينيل والقسم اآلخر بامدة البورسلني
والكرانيت ،وهبذا سيكون العمل بشكل تتابعي وحسب
األولوية التي نحتاجها.
انجاز اكثر من نصف المشروع
وان نسبة االنجاز احلالية يف املرشوع بحدود  ،%54ولدينا بعض
املناطق يف املستشفى حاليا العمل فيها شبه متوقف لعالقته
اخلاصة بنوع األجهزة الطبية من مآخذ الكهرباء واالرضية
واالنارة والتربيد وحتى اجلدران فالبعض منها حتوي اشعاع
فريصص بشيتات الرصاص فهذه املعلومات كلها نأخذها
من الرشكة املصنعة للجهاز حتى نوفر هذه املتطلبات التي
تنسجم مع اداء اجلهاز ،مثال لدينا قسم االشعة وقسم التعقيم
املركزي والقسطرة هذه الغرف حتتاج ملواصفات اجلهاز الذي
سيوضع هبا ،ونعاود العمل فيها حلني التعاقد مع الرشكات
املجهزة لألجهزة الطبية لتعطينا متطلبات هذه الغرف وننفذها
بموجب متطلباهتا.
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

مع اقتراب أربعينية اإلمام الحسين

العتبات المقدسة في العراق تعقد مؤتمرها
برئاسة أمين عام العتبة الحسينية

ت��رأس االم��ي��ن ال��ع��ام للعتبة الحسينية
المقدسة االس��ت��اذ حسن رشيد ج��واد
العبايجي مؤتمر العتبات المقدسة الذي
اقيم في العتبة الحسينية المقدسة
بتاريخ  ٢0٢٢/8/٢7بحضور مدير عام دائرة
العتبات المقدسة وال��م��زارات الشيعية
ال��ش��ري��ف��ة االس���ت���اذ زك���ري���ا م��ح��ي ج��اب��ر
وعضو مجلس االدارة للمزارات الشيعية
االستاذ احمد الشريفي ،وممثلين عن
العتبات المقدسة في العراق فيما أكد
المؤتمرون على دع��م واس��ن��اد العتبة
العسكرية المقدسة والتعاون والتضامن
والتآزر معها خالل زيارة االربعين المباركة.
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تقرير :احمد الوراق  -تصوير :احمد القريشي

،،

اصبحت العتبات
المقدسة محوراً مهماً
على الساحة العراقية
لما تمتلك من مقومات
رص الصفوف وتوحيد
الكلمة والمالذ اآلمن
لكل االطياف العراقية

،،

وحتدث االمني العام للعتبة احلسينية املقدسة ورئيس اجللسة
االستاذ حسن العباجيي قائ ً
ال« :اصبحت العتبات املقدسة
حمور اًا مه اًام عىل الساحة العراقية ملا متتلك من مقومات رص
الصفوف وتوحيد الكلمة واملــالذ اآلمــن لكل االطياف
العراقية ،لذلك فالعتبات دائام تركز عىل الزيارات املليونية
وتعطيها االمهية الكبرية وتسعى لتأمني خمتلف اخلدمات من
النقل وااليواء وتوفري الراحة للزائر الكريم».
وأشار العباجيي إىل ان «املحور االسايس للمؤمتر جاء لدعم
واسناد العتبة العسكرية املقدسة والتعاون معها لتقديم
اخلدمات خالل زيارة االربعني املباركة للزائرين الكرام ،كون

معظم الزائرين هلذا العام من اجلمهورية االسالمية االيرانية،
وهناك مؤرشات كبرية ان عدد الزائرين سيكون كبري اًا جدا،
خصوصا أن واحدة من وجهات هؤالء الزائرين الكرام هي
زيارة العتبة العسكرية ومقام االمام احلجة (عجل اهلل تعاىل
فرجه الرشيف)».
مضيف ًا« :لذلك اصبح من املهم جــدا ان تلتقي العتبات
املقدسة لتستعرض االمكانيات التي يمكن من خالهلا دعم
العتبة العسكرية وانجاح الزيارة سواء أكانت لزيارة العتبتني
املقدستني احلسينية والعباسية او زيارة بقية العتبات االخرى».
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،،

الحكومة العراقية قد سمحت بدخول اكثر من
خمسة ماليين زائر من إيران سيتشرفون بزيارة
ابتداء من النجف االشرف
العتبات المقدس
ً
ومرورا الى كربالء المقدسة ووصوالً الى سامراء
المقدسة وبالعكس..

،،

ومن جهته حتدث معاون مدير عام دائرة العتبات املقدسة
واملزارات الشيعية الرشيفة االستاذ زكريا حمي جابر قائ ً
ال:
بمناسبة حلول زيارة االربعني املباركة لسيد الشهداء وقبلة
االحرار ايب عبد اهلل احلسني (عليه السالم) تم عقد مؤمتر
العتبات املقدسة لدعم وإسناد العتبة العسكرية املقدسة
بغية توفري كافة املستلزمات واخلدمات خالل هذه الزيارة
املليونية السيام ان احلكومة العراقية قد سمحت بدخول
اكثر من مخسة ماليني زائر من إيران وحدها ،وسيترشفون
بزيارة العتبات املقدسة ابــتــدا اًء من النجف االرشف
ومرورا اىل كربالء املقدسة ووصو اً
ال اىل سامراء املقدسة
وبالعكس ،فكل هذه الزيارات وهذه الوفود املليونية
بحاجة اىل النقل وااليواء ومستلزمات طبية».

معاون مدير عام دائرة العتبات المقدسة
والمزارات الشيعية الشريفة زكريا محي جابر
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نائب االمين العام للعتبة العسكرية المقدسة
المهندس رعد عبد علي

منوه اًا عن «اهم املحاور التي سيتم التعاون هبا مع العتبات
املقدسة هو حمور املواصالت والصحة وتأمني كافة االحتياجات
للمواكب اخلدمية وبالتعاون مع االهايل والقوات االمنية».
وب��دوره حتدث نائب االمني العام للعتبة العسكرية املقدسة
املهندس رعد عبد عيل قائ ً
ال« :استعدادا لتقديم اخلدمة االمثل
لزوار أئمة اهل البيت (عليهم السالم) من مجيع انحاء العامل
بينهم ما يقارب او يزيد عىل مخسة ماليني زائر من الدولة
االسالمية االيرانية اىل زيــارة العتبة العسكرية املقدسة يف
سامراء ،أما إدارة العتبة العسكرية فهي فتية وبحاجة اىل تظافر

عضو مجلس ادارة المزارات الشيعية
احمد الشيباني

اجلهود من باقي العتبات املقدسة لتقديم الدعم اللوجستي
خلدمة الزائرين يف حمــاور عديدة منها توفري آليات لنقلهم
ومفارز طبابة وغريها من االمور االخرى».
من جهة اخرى حتدث عضو جملس إدارة امل��زارات الشيعية
االستاذ امحد الشيباين قائ ً
ال« :نحن كممثلني عن االمانة العامة
للمزارات الشيعية نضع كل امكانياتنا وطاقاتنا يف خدمة هذه
الزيارة املليونية املباركة ،وال خيفى ان االمانة العامة للعتبة
احلسينية املقدسة تتحمل العبء االكرب واجلهد االكرب يف هذا
الصعد».
املرشوع الرسايل عىل خمتلف ُّ
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احل�سيني
�اء احل�سيني
�ط���اء
�ع���ط
الال���ع

الحسين يوحدنا..

مسيرة حاشدة لطلبة واساتذة العراق
يصدحون خاللها بوالئهم الحسيني
ينظم مركز رعاية الشباب موكب عزاء طلبة واستاذة الجامعات العراقية تحت شعار:
(الحسين يوحدنا) كل سنة في شهر محرم الحرام منذ  ١٤3٤وبمشاركة كبيرة يقدم
خاللها المعزون اسمى آيات الوالء لإلمام الحسين (عليه السالم) في مسيرة حاشدة
ً
ملبية نصرة اإلمام الحسين (عليه السالم) ،ملبية العهد
تتقد فيها روح الشباب بهتافات
بخدمة الدين والوطن وسط الحرم الحسيني المطهر.

غسان العقابي – علي النجار
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وتوافد الطلبة من خمتلف املحافظات للمشاركة يف مسري
موكب عزاء طلبة واساتذة العراق اىل كربالء قبل يوم من
انطالقه ..وكان جتمعهم يف مدينة اإلمام احلسن (عليه السالم)
للزائرين ،التابعة لإلمام احلسني (عليه السالم) وكانت
استضافتهم مكللة بربنامج نظمه مركز رعاية الشباب التابع
لقسم تنمية وتطوير املوارد البرشية يف العتبة احلسينية املقدسة،
تضمن فعاليات كان منها حمــارضة ثقافية نّ
تفضل بإلقائها
(الشيخ حسني آل ياسني) وكيل املرجعية الدينية العليا يف
حمافظة بغداد ،فيام شهد يوم العزاء مسري املوكب من باب قبلة
ايب الفضل العباس (عليه السالم) مرورا بمنطقة بني احلرمني
الرشيفني اىل مرقد االمام احلسني (عليه السالم) لتتم املراسيم
بكلمة للعتبة ومشاركة من قبل الرادود احلسيني سمري الوائيل
بقصائد حسينية.
وعن هذا التجمع الكبري حتدث مدير مركز رعاية الشباب
االستاذ امحد شمس الدين ،قائال« :ينظم املركز برنامج عزاء
طلبة واساتذة العراق املوحد سنويا بمشاركة اجلامعات
واملعاهد العراقية االهلية واحلكومية منها ،وكــان قد تم

بالتنسيق مع ( )18جامعة إليفاد اكثر من ( )1500طالب
للمشاركة يف موكب عزاء موحد كانت انطالقته بانسيابية
عالية من خالل تعاون االقسام املعنية يف العتبتني املقدستني».
وأضــاف «ان العمل الشبايب يف املوكب طرح قضية االمام
احلسني (عليه السالم) كوهنا قضية فكرية عقائدية ثورية واكد
خالله الطلبة ان ارتباطهم باإلمام احلسني (عليه السالم) فكرا
وهنجا يشكل حافزا هلم لرسم خريطة مستقبل واعد للبلد
احلبيب».
وحتدث املساعد العلمي يف جامعة وارث االنبياء االستاذ
الدكتور (عباس كاظم الدعمي) كام هو معتاد من قبل جامعة
الوارث االنبياء من كل عام املشاركة يف موكب الطلبة املعزين
اىل حرم االمام احلسني (عليه السالم) تلبية لنداء يوم عاشوراء
واالستمرار عىل هنج االمام احلسني (عليه السالم) ليكونوا
طلبة حاملني رسالته التي نادى هبا واستشهد من اجلها يف بناء
جمتمعات قيمة مبنية عىل اساس التضحية والثورة واملبادي
االسالمية».
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

جهود حسينية خلف الكواليس..

واستعدادات كبيرة الستقبال زيارة األربعين

تقرير :حسنين الزكروطي � تصوير :حسين علي المحمداوي

تستمر مالكات العتبة الحسينية المقدسة بكافة مفاصلها الخدمية والفنية والهندسية
وغيرها الستقبال زائري أربعينية اإلمام الحسين (عليه السالم) لعام  ١٤٤٤للهجرة ،وبجهود
حسينية استثنائية ،باشرت كوادر قسم الصيانة منذ ما يقارب الشهر بتوسعة الطرق وتشييد
المجسرات في المناطق القريبة من مرقد اإلمام أبي عبد الله الحسين (عليه السالم) لتسهيل
انسيابية حركة الزائرين ،خصوصاً اثناء مرور المواكب الحسينية المعزية من بابي القبلة والشهداء
مروراً بمنطقة ما بين الحرمين الشريفين.
ورغم صعوبة العمل بسبب تزايد عدد الزائرين مع اقرتاب
الزيارة املليونية املباركة اال ان تلك املعرقالت مل تكن عائقا
أمام اجلهود الكبرية واملباركة التي قدمتها الكوادر لتوفري
االجواء املالئمة وخدمة الزائرين ..وللحديث اكثر حول
هذا املوضوع حتدث املهندس (يوسف اسعد صالح) رئيس
قسم الصيانة يف العتبة احلسينية املقدسة ملجلة «االحرار»
قائ ً
ال:
«ان االعامل التي تقع عىل عاتق قسم الصيانة خالل زيارة
أربعينية اإلمام احلسني (عليه السالم) لسنة  1444هجرية
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العلوي املمتد من
متثلت يف صحن العقيلة (عليها السالم) ُ
املخيم احلسيني باجتاه شارع الشهداء والتل الزينبي وانتها اًء
بباب قبلة االمام احلسني (عليه السالم) ،بمساحة وصلت
اىل اكثر من ( )25.000مرت مربع ،فضال عن توسعة شارع
الشهداء بمساحة ( 6أمتار) باجتاه صحن العقيلة (عليها
السالم) إلعطاء مساحة اوسع ملرور الزائرين ،كذلك لتوفري
مكان ليكون مركز اًا للمفقودين ،وآخر إليواء املتطوعني
داخل رسداب صحن العقيلة لكي يستوعب ()8.000
متطوع وجتهيزه بكافة املستلزمات التي حيتاجها املكان».

المهندس يوسف اسعد صالح

زيادة احجام حمطات مياه OR
واضــاف رئيس القسم« :تم اكامل توسعة إسالة احلرمني
الكائنة يف منطقة البوبيات وبأقىص طاقتها االنتاجية لتصل
اىل ( )450مرت اًا مكعب اًا يف الساعة ،كذلك احلال يف حمطة
ماء براثا الكائنة يف شارع الشهداء عرب زيادة خمزون مياه الـ
( )ORبنوعيه احلار والبارد ،وخمزون ماء الرشب لدعم
احلاالت الطارئة ،فضال عن إكامل هتيئة معمل قوالب الثلج
يف منطقة البوبيات خلدمة اقسام العتبة املقدسة وبطاقة انتاجية
تصل اىل ( )900قالب يف اليوم ،وبخصوص معمل انتاج
ثلج املكعبات فقد تم هتيئة املعمل بالكامل وبطاقة انتاجية
تصل اىل ( )50طن اًا يف اليوم ،وطاقة خزن ( )10أطنان يف
اليوم؛ لتزويد اقسام العتبة واملواكب اخلدمية والزائرين
بالثلج املجاين وعىل مدار ( )24ساعة يف مقر توزيعه يف
ساحة الشهداء».
جمرسات تساعد يف تقليل الزخم
واردف « :خالل األيام القليلة املاضية وبفضل اهلل (جل
وعــال) وبركات االمــام احلسني (عليه السالم) وجهود
االخوة يف القسم وتنفيذ اًا لتوجيه االدارة العليا يف العتبة
احلسينية املقدسة فقد تم اكامل جسور عبور الزائرين يف

منطقة باب القبلة وساحة ما بني احلرمني الرشيفني تسهل
عملية حركة الزائرين وتقليل حدوث االزدحام خالل فرتة
نزول املواكب احلسينية يف تلك املناطق».
وعن االعــامل التي ختص تسهيل انسيابية احلركة داخل
احلــرم احلسيني قــال يوسف« :بــارشت وحــدة السمكرة
(الصفارين) بنصب القواطع داخل احلرم احلسيني الرشيف
للرجال والنساء لتسهيل انسيابية دخول وخروج الزائرين
وحتى اثناء اداء مراسيم الزيارة» ،وختم حديثه بالتنويه
عن استعدادات قسم الصيانة عادة املبكرة لتهيئة الظروف
املناسبة التي حيتاجها الزائرون كتوفري االجواء املناسبة لتأدية
فرائضهم العبادية ومراسيمهم احلسينية بأفضل صورة ممكنة،
كذلك مساندة بعض أقسام العتبة احلسينية املقدسة يف نصب
مواكبهم اخلدمية واملرافق الصحية وهتيئتها للزائرين ،كـقسم
املضيف واخلدمية اخلارجية وغريهم من خالل كوادر شعبة
االعامل املدنية يف القسم».
وجتدر االشارة اىل أن كوادر قسم الصيانة بكافة اختصاصاهتم
الفنية واهلندسية واليد العاملة تبدأ استعداداهتا لزيارة
األربعني قبل ( )35يوم اًا من موعد الزيارة ،وبمعدل ()13
ساعة باليوم الواحد.
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اّ
ألول مراّة في تاريخ العتبات..
إحياء لذكرى استشهاد اإلمام الحسن
رفعُ راية العزاء السوداء
ً

تقرير :نمير شاكر  -تصوير خضير فضالة

وسط أجواء حزينة وجمع كبير من الزائرين الكرام ،نظمت العتبة الحسينة المقدسة مراسيم رفع
راية العزاء بذكرى استشهاد اإلمام الحسن (عليه السالم) ألول مرة في تاريخ العزاءات ،وأمام مرقد
آن واحد في جميع العتبات المقدسة
إخيه اإلمام الحسين (عليه السالم) ،فيما تم رفعها في ٍ
داخل العراق؛ بهدف إيصال مظلومية اإلمام الحسن (عليه السالم) الى العالم.
املراسيم املباركة ُأقيمت بحضور االمــني العام للعتبة
احلسينية املقدسة االستاذ حسن رشيد جواد العباجيي ونائبه
الدكتور السيد عالء الدين امحد املوسوي وشخصيات دينية
واجتامعية ومسؤولني حكوميني ،ونخبة من رؤساء االقسام
يف العتبة املطهرة ،حيث بدأت املراسم التي اقيمت أمام باب
قبلة اإلمام احلسني (عليه السالم) بتالوة معطرة من القرآن
الكريم تالها القارئ عادل املوسوي ،بعدها جاءت كلمة
االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ألقها جناب أمينها
العام ،ومن ثم كلمة للسيد حمافظ كربالء املقدسة.
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وكانت جملة (االحرار) حاضة ،والتقت مع السيد االمني
العام للعتبة احلسينية املقدسة االستاذ حسن رشيد العباجيي
والذي قال« :نستذكر الفاجعة االليمة الستشهاد اإلمام
احلسن املجتبى (عليه السالم) بعد ان امتدت إليه يد الغدر
والغيلة واخليانة ودست له السم؛ مما ادى اىل استشهاده
(عليه السالم)» ،وتابع العباجيي «اإلمــا (عليه السالم)
تربى يف كنف جده (صىل اهلل عليه وآله) وكان يغذيه من
علمه وأخالقه ويعدنّ ه ألهداف ودالالت كبرية ليتوىل زمام
وقيادة االمة وهذا الدين بعد وفاته ،لذلك كان يعطيه

ويرعى رعاية خاصة هو وأخوه أبو عبد اهلل احلسني (عليه
السالم) ،فكانت له مكانة قيادية كبرية عىل مستوى االمة
وكان الرسول حممد (صىل اهلل عليه واله) يعطي غاية اهتاممه
ليؤكد لالمة ان هذين إماما األمة وهم قادهتا».
واضــاف العباجيي« :ويف هــذه املناسبة االليمة بــادرت
العتبات املقدسة يف العراق برفع الراية السوداء؛ إلعالن
احلداد واحلزن عىل اإلمام احلسن (عليه السالم) ،والرسالة
التي نحاول ايصاهلا اىل العامل عن مظلومية (عليه السالم)
الذي قدم هلذه االمة والدين وكان له الدور الكبري فيها بعد
ان انحرفت بتضليل من الدولة االموية وجورها وسلطاهنا
اجلائر ،لذلك كان االمام (عليه السالم) من مقره يف املدينة
املنورة يطلق الشعارات ويستنهض األمة للتصدي هلذا
نّ
االنحراف الذي تبنته االمة بحكامها وسالطينها».
فيام حتدث نائب األم��ني العام للعتبة احلسينية ،الدكتور
عالء الدين امحد ضياء الدين املوسوي قائ ً
ال :نرفع يف هذه
الليلة راية اإلمام احلسن (عليه السالم) إلعالن احلزن عىل

استشهاده تزامن اًا مع رفعها يف ان واحد يف مجيع العتبات
املقدسة يف العرق وسيتم رفع الراية فوق قربه الرشيف
قريب اًا ،مبين اًا أن هذه املامرسة العبادية تقام ألول مرة يف العتبة
احلسينية املقدسة وباقي العتبات ،لنرفع املظلومية التي
ونعرف الناس بسريته
تعرض هلا إمامنا املظلوم يف حياته
نّ
العطرة وما واجه من احداث عصفت باألمة عند تس نّنمه
قيادهتا».
ومن جانبه حتدث رئيس قسم العالقات العامة يف العتبة
احلسينية املقدسة االستاذ عبد األمري طه قائ ً
ال« :هذه املناسبة
مل يكن هلا ذكر او فعاليات من قبل ،لكن العتبة احلسينية
املقدسة ارتأت وباقي العتبات املقدسة ان حتيي ذكرى شهادة
اإلمام احلسن (عليه السالم) عرب هذه الفعالية العزائية،
وكان هناك تعاون من كل االخوة يف العتبات املباركة وهذه
املبادرة لن تكون االخرية فهناك ستكون مبادرات اخرى
إلحياء أمر أهل البيت (عليهم السالم).
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

أص�����داء ك��ب��رى م���ن مفكرين
وباحثين من مختلف الشرائع..
مهرجان «تراتيل سجادية»
نجح بوضع بصمته اإلنسانية
األحرار :حسنين الزكروطي � تصوير :وحدة المصورين
َ
وصف المشاركون في مهرجان تراتيل سجادية الدولي الثامن الذي نظمته االمانة العامة
للعتبة الحسينية المقدسة خالل ايام استشهاد االمام زين العابدين (عليه السالم) بالملتقى
اإلنساني والفكري الكبير ،من خالل ما تم طرحه من مفاهيم عظيمة ،ومشاركة متنوعة
جمعت مفكرين وباحثين وعلماء الشرائع والطوائف المختلفة لزرع روح األلفة والتسامح
والسالم بين الشعوب ،انطالقاً من مبادئ أهل البيت (عليهم السالم) والصحيفة السجادية
ورسالة الحقوق لسيد الساجدين (عليه السالم).
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الشيخ (أمحد الدباغ) املقيم يف بريطانيا ،قال ل� (األحرار) :إن
«هذا املهرجان الدويل اجلامع لكل الطوائف واالديان مهم
جدا ،والعامل بأكمله يستنري من تعاليم الصحيفة السجادية».
وتابع بأن «املشاركة يف هذا امللتقى االنساين الــدويل غاية
يف االمهية ملا يضم من شخصيات وباحثني وعلامء من بالد
واديان خمتلفة ،وقد اجتمعوا يف كربالء من اجل ان يشاركوا
ما استنتجوه من ابحاثهم عن سرية االمــام السجاد (عليه
السالم) ،واالستامع اىل باقي البحوث وتبادل االفكار ،ونرش
ما حصدوه من افكار خالل فرتة تواجدهم يف املهرجان
ولقائهم باملشاركني».
فيام قال الباحث (أمحد سلامن) من تونس« :املهرجان هبذا
العنوان (بناء الذات اإلنسانية) يعالج مشكلة اليوم التي يبحث
عنها كل العامل ،وهو كيف نبني االنسان؟ فاليوم مشكلة العامل
كله باإلنسان ،وما يرتبط باإلنسان وبنائه ،والعامل الغريب قدم
مرشوعه وبدأ يبوء بالفشل وال توجد مشاريع بديلة ،واليوم
نحن ننطلق من تراث اهل البيت (عليهم السالم) السيام
االمام السجاد (عليه السالم) صاحب هذه االيام لكي نقدم
مرشوع اًا يمكن ان يناطح وينافس املرشوع الغريب املرتبط ببناء
االنسان ،فالرسالة التي نريد ان نوصلها ليس لبلداننا فقط
وانام لكل العامل ان تراث اهل البيت (عليهم السالم) يمكن
ان ننطلق منه لتقديم مرشوع انساين متكامل».
وتابع حديثه« :من اجلميل ان ترعى العتبة احلسينية املقدسة
مثل هذه التوجهات ،نّ
ألن اسمها قد التصق باحلسني (عليه
السالم) الذي نّ
ختطى اسمه املذاهب واألديان ،وقد أصبح رمز
اإلنسانية ،والبد من املؤسسة التي ترعى مرقد اإلمام احلسني
(عليه السالم) أن تكون كذلك».
من جانبه حتدث الباحث االجتامعي (الشيخ ربيع القبييس)
من لبنان قائ ً
ال« :بال شك ان املشاركة يف هذا املهرجان اخلاص
بشخصية اإلمام زين العابدين (عليه السالم) وما تركه من
أثر كبري من خالل صحيفته العظيمة ورسالة احلقوق يبني ان
كالمه هو (لكل زمان ومكان) ،ويمكن لنا عرب نّ
كل العصور
ان نستفيدَ من هذه الكلامت اخلالدة التي البد ان تكون
مدرسة لألجيال القادمة ،فاملجتمع حيتاج اىل قراءة جديدة عىل
الصعيد االجتامعي واالخالقي والديني والعقائدي ،وكل
يشء نستطيع ان نقوم به لالستفادة من كلامت األئمة (عليهم
زاد ألبنائنا واالجيال القادمة».
السالم) ،وهو بال شك ٌ
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الشيخ ربيع القبيسي

الباحث احمد سلمان

واضــاف« :يمكن لنا القول بكل جترد ان ما تقوم به العتبة
احلسينية املقدسة من خالل إقامة هذا املهرجان او غريه من
املهرجانات كـ ربيع الشهادة بنسخه املتعددة وتراتيل سجادية
عرب املراكز واملؤسسات الرتبوية واالجتامعية وغري ذلك ،فأنه
يدل عىل ان العتبة املقدسة هتتم ببناء االنسان الذي ُاستش ِهد
من أجله سيد الشهداء (عليه السالم) ليرتك رسالة خالدة،
من هنا يمكن لنا ان نقول ان االمانة حمفوظة (يقصد هبا امانة
االمام احلسني ومبادئه ورسالته) من خالل من يتولون العمل
لرتبية ابنائنا عىل التقوى والورع وااليامن وااللتزام االخالقي
والرتبوي».
واردف« :سنحمل هذه الرسالة ننطلق هبا من كربالء احلسني
ليس فقط اىل لبنان بل اىل كل العامل بكافة اقطابه لنقول نعم
االمام احلسني (عليه السالم) استشهد يف سنة 61هــ ولكنه
ٍ
باق وثورته باقية حتى اليوم واىل قيام الساعة».
فيام حتدث الشيخ (مرتىض ضايف) مدير املركز العاملي للصحيفة
السجادية يف إيران أن «هناك بوادر خري كبرية من خالل هذا
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االب جون يونس

الدكتورة صفاء قدور

املهرجان الدويل املهم ،ولعل اول تلك البوادر هو ان يكون
هناك تعاون بني مركزنا يف ايــران والعتبة احلسينية املقدسة
ونتباحث حول تربية االنسان وبناء شخصيته وإجياد احللول
ملشكالته» ،موضح اًا أن «أحد حمققي املركز َأ نّلف كتاب اًا مفهرس اًا
أللفاظ الصحفية السجادية وان شاء اهلل سيطبع من خالل
العتبة احلسينية املقدسة ويكون يف خدمة الباحثني».
وتابع حديثه بأن «الصحيفة السجادية هي دروس تربية
لإلنسان الذي فقد هويته ،فهي بحق الدواء والشفاء لذلك
الفقدان ،وهذا املهرجان ليس للعراق فحسب؛ وانام للعامل
أمجع ،والكل حرض وشــارك يف املهرجان ألمهيته وفضائله
للشعوب ،ونأمل ان يتم احياء هذا املهرجان سنويا وليس يف
كربالء فقط بل يف كل مدن العامل».
فيام قال األب (ج��ون يونس) كاهن الكنيسة الكاثوليكية
املارونية ورئيس مدرسة قدموس ،يف جنوب لبنان :إن «مدينة
كربالء وبعد حادثة الطف واستشهاد االمام احلسني واخوته
واوالده (عليهم السالم) واصحابه امليامني اصبحت مدينة

مشعة اىل العامل امجع ،وهذا ما شعرت به عندما اتيت اىل هنا
ورأيت العديد من الناس من كل االطياف ومن كل البلدان
ليشاركوا يف مهرجان انساين وثقايف وديني قيم ومهم لكل
الشعوب».
وتابع« :نحن اليوم بحاجة اىل عـ َ
ـامل يتحدث وحيــاور ،فام
نعيشه يف لبنان والعراق من ٍ
مآس ونزاعات وحروب بعيدة
عن االنسانية ومبادئ كل الديانات ،واالمام السجاد (عليه
السالم) من خالل ادعيته يدعونا اىل احلوار إلجياد احللول
املناسبة واخلري يف بناء االنسان ،واعتقد ان ما نقوم به اليوم يف
مهرجان تراتيل سجادية هو رسالة انسانية لكل الناس وليس
للمسلمني فقط ،فنحن بحاجة اىل السالم والتالقي واحرتام
االخر».
وقالت الدكتورة (صفاء ق��دور) اس��ت��اذة جامعية يف كلية
العالقات الدولية والدبلوماسية بسوريا« :هذه مشاركتي
االوىل بمهرجان دويل يف العراق ،واعتقد ان اهلل قد َم نَّن َع نَّ
يل
باملشاركة يف مهرجان اعتربه فكر اًة ابداعي اًة وخصوص اًا يف واقعنا

احلايل ،فنحن ُنستهدف عىل الصعيد املادي والروحي وهناك
الكثري من القيم الروحية التي متت حماولة حتريفها وخاصة يف
احلروب االخرية يف سوريا والعراق واليمن وفلسطني ولبنان،
من قبل التنظيامت االرهابية التي حاولت َق ِلب ابسط مبادئ
الدين االسالمي وهي (املؤمن عىل املؤمن حرام ماله ودمه
وعرضه)».
وتابعت « :الرسالة التي أريد ان أوجهها ليس للعامل االسالمي
فحسب؛ وانام اىل كل انسان حر يف هذا الكون ،وهي إنني
تعلمت من ثورة االمام احلسني (عليه السالم) عدم اخلضوع
اال هلل ،وعدم السكوت عىل الظلم واالستبداد واخلنوع ألي
معبود مهام كان من حاكم او سلطان جائر وجيب الوقوف
بوجهه والتسلح باحلق ،الن احلق َيعلو وال ُيعىل عليه ،وجيب
ان يكون هنجنا هو هنج االمام احلسني (عليه السالم) وثورته
املباركة هي النهوض بالواقع واصالحه ،فنحن لدينا إرث
أهل البيت (عليهم السالم) وإذا طبقنا هذا االرث بالصورة
أي قوة يف العامل».
الصحيحة ال يمكن ان تثني إرا َدتنا ُ
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ال��ع��ط��اء احل�سيني

االحرار خاص

«بنور الحسين أهتديت»..
ٌ
ٌ
نسوية تناقش آليات بناء االسرة
ندوة
وفق ثقافة االنتظار
التخصصية في النهضة الحسينية
ّ
مؤسسة وارث األنبياء (عليهم السالم) للدراسات
ّ
أقامت
وبالتعاون مع شعبة العالقات النسوية التابعة لقسم العالقات العامة في العتبة الحسينية
ً
ً
علمية نسوية كانت الخامسة بعد المائة من سلسلة الندوات التي تقيمها
ندوة
المقدسة
المؤسسة ،بعنوان( :بنور الحسين اهتديت) ،في قاعة سيد األوصياء في العتبة المقدسة.
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واســتــضــافــت املــؤســســة خــالل
(ثم اهتديت) ،إيامن اًا
الندوة فريق نّ
من املؤسسة بأ نّ
مهية رفد الطاقات
النسوية الفتية بام حيملنه من فك ٍر
مهدوي.
ويف كلمة مؤسسة وارث األنبياء
بينت الــدكــتــورة مــريــم الــيــارسي
اهلـــدف مــن إقــامــة هــذه الــنــدوات
والغاية من ذلــك ،قائلة« :اجلهود
الــتــي تبذهلا املؤسسة يف الرتكيز
عىل فئة الشباب؛ لتلبية طموحهم
وربــطــهــم بسيد الــشــهــداء (عليه
ٌ
رسالة
السالم) وهنضته املباركة ،هي
محلتها املؤسسة عىل عاتقها ،وتقوم
بتنفيذها باستمرار قدر املستطاع».
ومــن جهتها ألقت السيدة زهــراء
(ثم اهتديت)،
الطائي كلمة فريق نّ
قالت فيها« :إن ُ
األسس التي تقام
عليها الــنــدوات ،واألهــداف التي
يطمح هلا فريقنا ،هي خللق إداريات
ٍ
ممهدات
ليكن
وقياديات يف املجتمع
نّ
(عجل
لدولة اإلمام صاحب الزمان نّ
اهلل تعاىل فرجه الــرشيــف)» ،كام
نّبينت نبذ اًة حول براجمهم املتعدنّ دة يف
اجلامعات.
ٍ
مشهد متثييل
الفعاليات يف هذه الندوة ،عرض
ومن ضمن نّ
جيسد حلظات ظهور موالنا صاحب العرص والزمان ،وكيفية
نّ
ُ
استقبال األ نّمــة له ،وقــراءة الدعاء الذي ورد يف الرواية أننّه
نّ
(عجل اهلل فرجه الرشيف) ير نّدده حال خروجه.
وفتح باب املناقشة للحارضات لطرح أسئلتهن واستفساراهتن
حول املوضوع ،وقد كانت مناقشات نّقيمة حول كيفية التمهيد،
ُ
تم
وكيفية االنتظار ،وكيفية تأسيس أرسة ممهدة ومنتظرة ،كام نّ
واملعوقات التي تواجه ُأرسنا
أهم املشاكل
نّ
تسليط الضوء عىل نّ
اليوم.
ومن اجلدير بالذكر نّ
أن الندوة شهدت حضور اًا واسع اًا من

(ثم اهتديت) من مجيع
أماكن متعدنّ دة ،إذ كان حضور فريق نّ
حمافظاتنا العراقية شام اً
ال وجنوب اًا.
ٌ
تم فيها طرح
ويف الفقرة اخلتاميةُ ،عقدت
مسابقة مهدوية نّ
ختص اإلمام املهدي (عليه السالم) وغيبته ،ووزنّ عت
أسئلة نّ
تضمنت أسئل اًة متنوع اًة
املؤسسة استامرة تواصل أعدنّ هتا مسبق اًا ،نّ
(فكرية ،عقدية ،مهدوية).
جتــدر االشــارة اىل أن مؤسسة وارث االنبياء للدراسات
التخصصية يف النهضة احلسينية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة
نّ
تسعى من خالل ندواهتا وبراجمها الثقافية واغلب نشاطاهتا
الفكر املهدوي ومتسلح معرفيا
إىل صناعة جيل وا ٍع حيمل
َ
وعقائديا بثقافة االنتظار.
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اأ����س���اط���ن ال���زم���ان

ف����ر�����س����ان امل���ن���ر
ّ
والمحقق السيّد عبد الستار الحسني
العالمة

ُ
ُ
وجاحظ اللغة واألنساب
نابغة العراق
إعداد /علي الشاهر

ّ
المحقق النسابة السيد عبد الستار الحسني البغدادي (رضوان الله
قبل عامين ،رحل عن عالم الدنيا
تعالى عليه) ،وكان لرحيله صدى كبيراً ،حيث خسر العراق والحوزة الشريفة قامة علمية كبيرة ،لما
قدّ مه هذا الرجل من إسهامات فكرية وتاريخية مشرّفة.
ّ
المحقق السيد عبد الستار دروي��ش العالق الحسني البغدادي في مدينة الكاظمية
وُ ِل��د النسابة
المقدّ سة عام (١37١ه� ،)١٩50-وقد جدّ في تحصيل العلوم الشرعية واألدبية وظهر عليه نبوغه وهو
ً
يافعا ،فالزم السيد محمد مهدي األصفهاني والسيد جعفر شبر (رض��وان الله تعالى
فتى
ال يزال
ً
عليهما) ،ثم انتقل إلى مدينة النجف األشرف وأخذ سطوحه الحوزوية على يد السيد يوسف الحلو
والسيد مسلم الحلي والسيد محمد علي الحمامي (أعلى الله مقامهم الشريف) حتى وصل إلى
أبحاث الدرس الخارج (الدراسات العليا) على يد األساتذة العلماء بينهم (السيد نصر الله المستنبط،
ً
ولعا باألنساب والرجال واألدب والتاريخ وبرع في هذه
اإلمام السيد محمد باقر الصدر) ،وكان الحسني
العلوم وصار يُرجع إليه بها ونشر بعض بحوثه في الصحف العراقية.
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عُ رف عنه تواضعه ،فقد عاش متواضعاً ال يحب الظهور
ومنعزالً يسكن في مدرسة آل كاشف الغطاء أو في
مقبرة األسرة ،وكان ينبذ إضفاء األلقاب العلمية عليه..
وللحسني ،قصائد مهمة حفظتها الذاكرة العراقية ،أما عىل
مستوى إجازته من العلامء األعالم ،فقد أخذ عن (السيد نرص
اهلل املستنبط ،السيد حممد عيل احلاممي ،الشيخ فرج القطيفي،
السيد إبراهيم الزنجاين ،الشيخ حممد تقي آل رايض ،الدكتور
حسني حمفوظ ،الشيخ نجم الدين العسكري ،السيد حممد
حسن الطالقاين ،الشيخ عيل الغروي ،السيد حممد مهدي
اخلرسان ،السيد مهدي الوردي ،السيد هبة الدين الشهرستاين،
الشيخ كاظم الفتالوي ،السيد عالء الدين الغريفي ،الشيخ
عبد الكريم املدرس الشافعي).
أما مؤلفاته (أعىل اهلل مقامه الرشيف) فقد ترك إرث اًــا كبري اًا
ازدهت به املكتبات اإلسالمية ،ومن بينها (املسك األذفر يف
شرب ،تصحيح األوهام يف أنساب
أحوال احلجة السيد جعفر نّ
االعالم ،القول احلاسم يف أنساب بني هاشم  -عدة جملدات،
شجرة األنــوار يف ساللة االئمة االطهار ،إحكام املسألة يف
أحكام البسملة ،الروضة الغناء يف مدح آل كاشف الغطاء،
شرب ،جوالت قلم يف اللغة،
الروض األزهر يف أحوال آل نّ
الفيوضات القدسية يف تراجم مشايخ الطريقة القادرية ،تعطري
األنفاس يف أحوال سيدنا اخلرض أيب العباس ،القول الفصل يف

رشح شجرة األصل ،غاية األماين يف احلاشية عىل تفسري روح
املعاين) فض اً
الشعري.
ال عن ديوانه
نّ
وكانت له (رمحه اهلل) ُس نّنة حسنة سار عليها علامء العراق أمثال
عواد ،وإبراهيم
مصطفى جواد ،وجواد الطاهر وكوركيس نّ
فكتب
السامرائي (رمحهم اهلل) أال وهي نقد املطبوعات،
َ
السيد احلسني دراسـ ٍ
ـات نقدي اًة عدة ،منها جمموعة مقاالت
رصينة يف نقد كتاب (هناية األرب يف معرفة أنساب العرب)
للقلقشندي (ت 821 -هـ) ،فكشف بثاقب نظره أوهام اًا وقع
فيها القلقشندي يف كتابه ،وتتبع بالنقد أيض اًا حمققَ الكتاب
احلسني هذه يف جملة
(عيل اخلاقاين) ،و ُن ْ
السيد َ
رشت مقاالت نّ
البالغ العراقية.
كام ُعرف عنه (رضوان اهلل تعاىل عليه) تواضعه ،فقد عاش
متواضع اًا ال حيب الظهور ومنعز اً
ال يسكن يف مدرسة آل
كاشف الغطاء أو يف مقربة األرسة ،وكان ينبذ إضفاء األلقاب
العلمية عليه ويسخر منها مع انه حري هبا وال يتحدث عن
نفسه ،وكتب بنفسه أنه يكره ان يرتجم حياته أحد ويتأذى من
ذلك ،لكن العلامء واملحققني كانوا يعرفون مقامه ويستفيدون
من حتقيقاته ومالحظاته ويطلبون منه املساعدة وهو يبذهلا
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ُيعدّ العالمة الحسني البغدادي بمثابة المستشار العلمي
واللغوي ألغلب العلماء األعالم ،عاش حياة بسيطة ،ولكن له
مقامات علمية رفيعة ال يعرفها اال العلماء والباحثون..

بسخاء وتشهد بذلك املقدمات الكثرية التي كتبها لألعالم
سجلها عىل أمهات املصادر
والبحوث والتعليقات التي نّ
التارخيية والرجالية ،والتحقيقات التي نرشت له هنا وهناك.
وكان الفقيد الراحل فطن اًا حيسن معاريض الكالم وحلن
القول وشاعر اًا جميد اًا رسيع البدهيية ينظم ارجتا اً
بدع يف
ال و ُي ُ
تضمني املناسبة ويتفنن يف استخدام االساليب البديعة.
و ُيعدنّ العالمة احلسني البغدادي بمثابة املستشار العلمي
واللغوي ألغلب العلامء األعالم ،عاش حياة بسيطة ،ولكن
له مقامات علمية رفيعة ال يعرفها اال العلامء والباحثون..
ولقد أقر الشيخ جعفر السبحاين بتض نّلعه يف العلوم إضافة
إىل اجتهاده يف الفقه واألصول.
ويــروى أن الشهيد الشيخ عيل الغروي (تقدنّ ست روحه
السيد احلسني،
الزكية) كان يطلق اسم (هبلول احلوزة) عىل نّ
وذلــك لوجه املشاهبة بني (هبلول) الشخصية التارخيية
(السيد عبد الستار احلسني).
املعروفة و
نّ
ومن القصص املنقولة أيض اًا أن الشهيد السيد حممد باقر
ألح عليه كثري اًا يف أن يرتدي
الصدر (تقدست روحه الزكية) نّ
العاممة إال أننّه تعذر منه وقال له :سيدنا أنا أجلس احيان اًا يف
الطرقات ويف املقاهي ُ
وأناقش ماديني وليس من الالئق أن
أرتدي العاممة داخل املقاهي فرتكه السيد الشهيد الصدر
وقبل اعتذاره.
ويروي الكثري ممن عارص هذا العامل الفذ واملدافع احلقيقي
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عن مدرسة أهل البيت (عليهم السالم) مواقف عظيمة ،بينها
ما رواه أحد رجال اخلطباء ،قال :دعاين سامحة آية اهلل الشيخ
حممد باقر الــنــارصي إلحياء ذكــرى موالتنا الــزهــراء (عليه
السالم) ،بمجلس لثالثة أيام بداره العامرة بحي احلنانة بالنجف
االرشف ،بعد عوديت للنجف عام  2010وانتهاء هجرة دامت
سني الشباب الذاهب.
ثالثني عجاف اًا من نّ
ويف أحد هذه األيام الثالثة وبعد انتهاء حمارضيت ،جاءين رجل
سبعيني كام قدرته ،مكشوف الــرأس يلبس دشداشة تعلوها
سرتة ،بعينني متقدتني ذكا اًء ووجه مبتسم ولسان عذب وكلامت
تفضح ما جيهد شكله املتواضع أن خيفي من أدب جم وفصاحة
أخاذة ،فصافحني شاد اًا عىل يدي ،يسأل عني واين كنت ،ثم
قال :يا شيخنا ما سمعناه منك؛ تارخي اًا مىض وحديث اًا مل نعد نسمعه
وجمالس غابت عنا طوي اً
ال ،فال نحظى بمثله يف منابر هذه األيام،
فشكرته ..ثم اين سألت من كان بقريي من هذا الرجل الذي ال
وفاته ونبأ ارحتاله ،يف زمن الكورونا البائس ،فال نقوى عىل ان
رقي جوهره؟ فقال الرجل :انه العالمة
يدل تواضع مظهره عىل نّ
نرفع له نعشا او نحرض له جنازة او نقف موقف املعزين به ،رمحه
املؤرخ والشاعر النسابة السيد عبد الستار احلسني! فتذكرته وما
نّ
اهلل ورمحنا والكل سائر اليه ،ولكن نّ
لكل منا ساعة رحيل.
كان ينقله عنه أخونا العالمة الدكتور جودت القزويني أيام إقامتي
ببريوت ،حتى حفظت منه بعض أشعاره فاحرتمته ومل أره.
وكم اجتهدت ْ
ان ألتقيه بعد ذلك فلم اوفق ،حتى ُصدمت بخرب
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االدب������������ي������������ة

ُ
اليوم الرهيب
ّ
شعر :أياد هنين الياسري

ِ
يـــــــوم
ـــــر
أبـــــــــا
ٌ
الـــــــشـــــــهـــــــداء لــــــيـ َ
ـــــس يــــــمـ ُّ
َ
ـــــــــــــــــوان حـــــزنـــــ اًا
ــــب األكـ
مـــــــصـ
ٌ
ــــــاب جـــــلـــــبـ َ

َ
أكــــــســــــب االفــــــــــــقَ اكــــتــــئــــابــــ اًا
ــــــــك
ويــــــــوم
َ
ُ
َ
ُ
واألرضــــــــــــــــــون حــــزنــــ اًا
الـــــــكـــــــون
ومــــــــــاج
فــــــــــــوا عــــــجــــــبــــــ اًا حلــــــلــــــم اهللِ فـــيـــهـــم

ُ
األرض مل تــــــنــــــسـ ُ
ـــــاخ فـــيـــهـــم
وكــــــيــــــف
ويــــــــــــا عــــــجــــــبــــــ اًا لــــــــنــــــــور اهللِ أ نّنـــــــــى
زيــــــــنــــــــب ُتــــــنــــــبــــــيـ َ
ُ
ٍ
عــــنــــه
ـــــك
فــــــقــــــولــــــة
ُ
ٍ
ــــــــــان بـــــنـــــطـ ٍ
ــــق
ـــــــــب آل كـــــــــــوفـ
ختــــــــــاطـ
ُ
لــــــقــــــد بـــــــؤتـــــــم عــــــــىل الــــــدنــــــيــــــا بــــــعــــــا ٍر
جـــــئـــــتـــــم هبــــــــا شـــــــــوهـــــــــا َء خــــرقــــى
لـــــقـــــد
ْ
ٍ
كــــــــريــــــــمــــــــة أبــــــــرزمتــــــــوهــــــــا
فـــــــــــــــــأي
ُّ

عــــجــــبــــتــــم أن تـــــــــــروا مـــــــطـــــــر اًا عـــبـــيـــطـــ اًا
ِ
الـــــــــرمحـــــــــن فـــيـــنـــا
ــــم ُحــــــــرمــــــــة
هـــــتـــــكـــــتـ ْ
َ
ــــــــوق اهلل فـــيـــنـــا
ومل تـــــــــرعـــــــــوا حـــــــــقـ
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ِ
كـــــيـــــوم َ
ـــــك يف ا ُملــــــصـ ِ
ـــــاب
عــــــىل الـــــدُ نـــــيـــــا
ُ
ـــــح ِ
ـــــاب
ــــــرش د نّمـــــــــــ اًا يف
بــــــكــــــا ُه الـــــــعـ
الـــــس َ
نَّ
بــــــحــــــمــــــرتِ ِ
ِ
احلـــــــســـــــاب
ــــــه إىل يــــــــــــــو ِم

َ
ُ
آل إىل اكــــــتــــــئـ ِ
ـــــاب
ـــــــــــــــرش اهلل
وعـ
ُ
ْ
ِ
ــــــذاب
ســـــــــــوط الـــــــعـ
ــــــزل هبـــــــم
فـــــلـــــم يـــــــنـ
ِ
بـــــــالـــــــرتاب
غــــــــــــــدا َة الـــــســـــبـــــط ُعــــــــ ِّفــــــــ ِر

عـــــــــال ُه الـــــكـــــسـ ُ
ــــض اخلـــــضـ ِ
ــــف مــــــن فـــــيـ ِ
ــــاب
ِ
ـــــاخلــــــطـ ِ
ـــــاب
تـــــــصـــــــدع بـ
غــــــــــــداة الــــــيــــــرس
ُ
ِ
ِ
فـــــتـــــنـــــطـ ُ
ـــــــــراب
لـــــــســـــــان أيب تـ
ـــــــــن
ــــق عـ
ْ

ِّ
رش
ويف األخــــــــــــــــرى إىل
حــــــصــــــدتــــــم نَّ
رشهـــــــــــــا نّ
رش
ْ
ِ
ِ
قـــــتـــــاب
ــــــاق بــــــــال
عــــــــىل ُهـــــــــــــزل الـــــــنـــــــيـ
كـــــــــــدم الــــــســــــبـ ِ
ِ
بــــالــــعــــقــــاب
ـــــــذر
ـــــط ُيــــــــنـ
ِّ
ُ

ِ
ــــــالب
انـــــــقـ
اكــــــتــــــسـ ِ
ـــــاب

نـــــــــص الـــــكـــــتـ ِ
ــــاب
ومـــــــــا قـــــــد جــــــــــــا َء يف
نّ
ِ
اإليــــــــــــاب
يــــــــــــوم
وحــــــــــرمــــــــــ َة جــــــــدنّ نــــــــا
َ
ُ

حيدر عاشور

ليس هنالك مثلي بالعناد..
وأنا زائر أربعينك

عساي ْ
املتوج يف
سيدي ،ماذا
نَّ
أن أترضع كي أقاسم وجع نّ
احلضور لزيارة أربعينيك؟! ،وأر نّد ُد معه بام يف الروح من
أتوس َ
ِ
كاملسك
دك مرسوما يف وجهي ،وأراك
جزع ،حتى نّ
عىل ثيايب ،وأميش اليك بأقدا ِم امل نّنية ،وأخرتق الطرق املميتة
ِ
بثقة والئي ..فقد كنت معي ح َ
ني ارتفعت االصوات لقتيل،
ني فاض الوطن بالدماء ،وكنت معي ح َ
وكنت معي ح َ
ني
هوت ع نّ
ترتكن ِ
ِ
لناب التكفري،
يل صخور النفاق والشقاق ..مل
ْ
ِ
سلم النجاة قبل زيارتك
وال
لسيف الباغني ،أصعدين ُ

منها املسامع ..صدح صوهتا يف كل األجيال ،وال زالت
اجلــراح ..وها هو دمك
جراحاهتا تنزف وتطبق عىل كل
ِ
الطاهر ما زال يلقي رمحته كالنهر اجلاري عىل زائريك..
سيدي ،قاسية هي احلياة حني أسري إليك ،وال أرى احلجة
املنتظر ..فالطريق إليك يشبه نوافذ السامء ،وأنا ال ُ
املك غ َري
فيتورد الصرب
املسري اليك بمراثي األمل ،عسى أن يراين وارا ُه ،نّ
ابوابه البتهااليت.
غفران اًا ويفتح اهلل
ُ
ُ
ينتفض
سيدي ،انتفض العامل من مواليك باجتاه رضحيك كام

منذور لرضحيك لآلخر
باسمك ،وأكبو أحيان اًا ..وكأنني
ٌ
نفس أتنفسه.
سيدي ،بــأي خشوع أســري إليك ،فقد نسجت أوجاعي
ِ
اطوي انكساري وقد أثقلتني الدماء الزاكيات..
باآلهات كي
َ

فيخرتق صداها السامء وتنظر املالئكة بشغف لترضعات
مواليك.
سيدي ،هل حيقنّ يل ْ
أن أبحث عن احلجة املنتظر يف طريق

املقدسة.
سيدي ،ليس هنالك مثيل بالعناد وأنا زائر أربعينك ..فمنذ
أن عرفتك حق املعرفة ضج يف رأيس ألف سؤال وسؤال،
والنتيجة َ
ُ
املتصل بسرية األوجــا ِع ..أركض
أنك ُجرحي

نّ
تصطك
مروعة تقشعر منها االبدان ،وجرائم بشعة
وأحداث نّ

البحر ..فامتألت مدينتك املقدسة بالغيث املبارك ،وأهنمر
خدنّ امك يف طاعتك ومألوا األرض بينابيع رس عطشك،
ومحلوا ذاك اليقني برؤية املنتظر ،وهو يطوي املسافات وجييء
نّ
سيصيل صالة االربعني،
بالبشارة ..فاليقني عند زائريك ،أنه

زيــارة األربعني..؟!..أجعلني ممن يشعرون أهنم يمشون
بخطوات جتاور خطواته املباركة!!.
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اإلم���ام الحسين في
ذاكرة األديب المصري
نجيب محفوظ
َ
تغلغل اإلمام احلسني (عليه السالم) يف الوجدان املرصي
لقد
نّ
عربوا
سيام الك نّتاب والروائيني منهم ،الذين نّ
بكل أطيافه ،وال نّ
عن «فلسفة وتبحر يف جمريات التاريخ ،قام به كبار املفكرين
مثل عباس حممود العقاد ،حني كتب أبو الشهداء ،وكان منطلق اًا

آلخرين» ،ومن املعروف نّ
أن الثقافة العربية كانت منقسمة بني

«مدرستني :مدرسة طه حسني ،ومدرسة العقاد ،فهو صاحب
فلسفة يف التاريخ ،فتناول هذا اجلانب اإلنساين من ثورة اإلمام

احلسني ،يقول :هذه اإلنسانية ال تزال يف عطش جديد لدماء

الشهداء».

وممنّا ُيذكر يف تأريخ مرص نّ
أن «القرويني من أرياف مرص ال ينظرون
إىل القاهرة ،نّإال باعتبارها املكان الذي يوجد فيه مسجد احلسني،
ومسجد السيدة زينب عليهام السالم ،وقد أشارت رواية األيام

لطه حسني إىل ذلك ،حيث حكى عن نظرهتم حول القاهرة نّأهنا
تعني :احلسني ،السيدة ،األزهر».

حبه لإلمام
ومل ختتلف نظرة نجيب حمفوظ عن نظرة َمن سبقه يف نّ
ولدت يف حي اجلاملية بجوار
احلسني عليه السالم؛ إذ قال« :لقد
ُ
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انتقلت إىل العباسية ،وأنا أمحل هلذه األحياء ذكريات
ثم
ُ
احلسني ،نّ
أحن إليها ،وأنا يف شيخوختي».
غالية دافئة ما زلت ُّ
ومن املعلوم نّ
أن نجيب اًا قد أمىض طفولته «وسط الشوارع الفقرية
املؤدية إىل جامع األزهر ،الذي يناهز عمره األلف عام ،والتي
تؤدي أيض اًا إىل مسجد احلسني حفيد النبي حممد عليه الصالة

والسالم ،واملوجود بداخله رضيح بديع ،حيتوي عىل رأس اإلمام
احلسني ،كام تقود هذه الشوارع الصغرية أيض اًا إىل العديد من
اجلوامع القديمة ُ
األخرى التي يتجاوز عمرها مئات األعوام».

لقد جعل نجيب حمفوظ يف نّأول حياته اإلمــام «احلسني مثا اًال
عظي اًام ،وقد كانت ُأرسة نجيب حمفوظ متلك «بيت اًا جديد اًا يف حي
العباسية ،رغم هذا االنتقال كانت ُ
األرسة دائمة الرتدد عىل حي
احلسني ،وكان نجيب حمفوظ خيتلف إىل حي احلسني عاد اًة ،ومل
ألهنا
يكن متواجد اًا لعشق هذا احلي ،فقد ورث ذلك عن ُأ نّمه؛ نّ

كانت نّ
سمى
جترها اخليول و ُت نّ
كل صباح تركب العربة ـ التي نّ
السوارس ـ من العباسية ،وتذهب لزيارة احلسني ،وزيارة أقارهبا
ثم تعود ومل تنقطع عن تلك العادة اليومية
وجرياهنا القدامى ،نّ

طوال حياهتا».

وممنّا يرويه نجيب حمفوظ يف مذكراته عن والدته وعالقتها
باإلمام احلسني (عليه السالم) بالقول« :لقد ظ نّلت ُأ نّمي حتى

حدود التسعني من عمرها تزور احلسني» ،وقد نّ
ظل نجيب
حمفوظ «مالزم اًا لوالدته باستمرار يف زيارهتا إىل احلسني».
و ُيضيف نجيب حمفوظ« :كانت والديت ُحتيطني برعاية كبرية،

وتصحبني معها يف نّ
كل مكان تذهب إليه ،سواء يف زياراهتا

«ل��ق��د ظ� ّ�ل��ت ُأ ّم���ي حتى ح��دود
ال��ت��س��ع��ي��ن م���ن ع��م��ره��ا ت���زور
ال��ح��س��ي��ن» ،وق����د ظ����لّ نجيب
م��ح��ف��وظ «م����الزم����اً ل��وال��دت��ه
ب��اس��ت��م��رار ف���ي زي���ارت���ه���ا إل��ى
الحسين عليه السالم».
للحسني ،واملتحف ،واألديرة».
نّإال نّأهنا كانت «تعشق سيدنا احلسني وتزوره باستمرار ،ويف الفرتة

التي عشناها يف اجلاملية كانت تصحبني معها يف زياراهتا اليومية،
ففي نّ
كل املرات التي رافقتها فيها إىل سيدنا احلسني ،كانت تطلب
م نّني قراءة الفاحتة عندما ندخل ،وأن ُأ نّقبل الرضيح ،وكانت هذه
األشياء تبعث يف نفيس معاين الرهبة واخلشوع» ،ومل يقترص
ذلك عليه وعىل والدته ،بل كان والده عبد العزيز إبراهيم أمحد
الباشا أيض اًا «يرتدد يومي اًا عىل حي احلسني بحكم عمله؛ حيث

الفاطمية أكثر املناطق املحببة إىل قلب األديب.
وهكذا نشأ نجيب يف ُأرسة «مكتفية متدينة ،وهذا ممنّا جعل
الطفل نجيب ينعم يف جو الدين وبيته غري بعيد عن مقام

سيدنا احلسني والتكية ،وكل يوم تعرض له احلارة دراويش،

ومشايخ ،وبعض ما أفرزه األزهر».

وهذا «ما تلخص يف معظم ما كتب من أصداء حي احلسني،

وقد كان جار مقامه ،وهذا تراه عىل األخص يف أوالد حارتنا
ممث اً
ال باجليالوي ،كام نلمحه لدى حديثه عن التكايا واألزقة

املظلمة املهجورة ،واألفراد الغرباء الغامضني ،من دراويش

وغجرة وسحرة ،وعابرين».

وعندما نتأمل نتاج حمفوظ يف املرحلة ُ
األوىل سنلحظ الطابع

ثم تاله الطابع االجتامعي منذ
التارخيي يف بواكري إنتاجه ،نّ
روايــة القاهرة اجلديدة ،وفيه يعنى بتصوير أحــوال أفراد
الطبقة املتوسطة ،ويتخذ بيئاته من القاهرة القديمة ،واحلسني،

واجلاملية ،والعباسية.

وقد كان يف معظم رواياته عندما يصف املظلوم يقول له:

مظلوم ظلم احلسن واحلسني ،وهكذا قد تغلغل اإلمام احلسني
(عليه السالم) يف أعامقه ،نّ
وظل رضيح اإلمام احلسني (عليه
ورسه
السالم) «برتكيبه الوقور املنعزل ،وشاهديه الشاخمني ،نّ
املنطوي ،حب اًا دائ اًام ،وعشق اًا أبدي اًا يف قلب نجيب حمفوظ».

فطاملا ردد نجيب« :عندما أرى رضيح سيدي وموالي اإلمام
احلسني أرتاح كثري اًاُ ،أمنيتي زيارة اإلمام احلسني» ،وقد ظ نّلت
هذه ُ
األمنية هاجس اًا يتمناه طوال حياته بزيارة مرقد اإلمام
احلسني (عليه السالم) يف العراق ،الذي مل ُتتح له هذه الفرصة
حتى وافته املنيةُ ،
وشيع جثامنه من «مسجد اإلمام احلسني
بالقاهرة حسب وصيته وسط اآلالف من حمبيه البسطاء الذين

استلهم منهم شخصياته» يف معظم رواياته.
-------------

إننّه بعد إحالته للمعاش التحق بعمل يف حمل جتاري يملكه أحد
أصدقائه ،فيأيت نّ
كل يوم يف حي احلسني كأننّه مل يغادره».

مقتبس من بحث لألستاذ الدكتور (وسام عيل حممد حسني)

«عهد العرشينات من هذا القرن الذي يرث حصيالت العرص

لنجيب حمفوظ ..رؤية حتليلية).

لقد نّ
ظل نجيب حمفوظ إىل جوار إمامنا احلسني (عليه السالم)

اململوكي» ،وبقي مسجد احلسني (عليه السالم) يف القاهرة

بعنوان (اإلمــام احلسني عليه السالم يف رواية بني القرصين
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شهداؤنا

الى روح الشهيد السعيد
(علي عبيد ذعذاع بخيت الجوراني)
وقلده الله وسام الشهادة في عز شبابه
حيدر عاشور

ما أن سمع النداء حمل موته وسار بخطى واثقة يغزل حتفه االبيض تحت قبة سيد الشهداء
ُ
ينبض شجاعة ..يبكي بدموع أفراحهُ في فضاء الضريح ..بلهاث طوفانه
في كربالء ،وس ّره
المبكي حول الجدث الشريف رسم خريطة آخرته بقرار الروح ،وصعودها إلى خالقها مخضبة
بالدم ،وبيقين النفس وصبرها وتزكيتها من آثام هذه الدنيا الفانية ،وليكون دمه حبرها..
بدأت روحه تبحر صوب االستشهاد تنهل من مدينة كربالء المعرفة ،ومن طفها الصبر ،بلغة
خفية تلتف بينه وبين نداء الدفاع الكفائي ،وبين خدمة اإلمام الحسين (عليه السالم) في
الزيارات المليونية ..بهذا الهاجس الروحي حضنه لواء علي االكبر (عليه السالم) ..شارك بأول
صولة قتالية في -جرف الصخر -ثبت أنه ابن قضاء الزبير ،منطقة سوق -سوادي -وابن البصرة
االسمر الصارخ في كل هجوم ضد (داعش) :هيهات منا الذلة ،والنصر ..كيف الله..؟! .ومن كثرة
ما يردد (كيف الله) اصبح لقبك بين المجاهدين (علي ..كيف الله).
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كان هلذا اللقب سلطة وسلطان عظيم عندما املــوت ُيرسج
أفراسه يف امليدان ،وحني يسمعه املقاتل وهو يقاتل تزداد محيته،
ُ
وعزيمته ،ومهته اىل ما فوق التصور العقيل من الصمود والصرب
والشجاعة .حيث ال هتدأ النفوس وال تتوقف اخلطوات اال
برفع راية االنتصار ،وطرد جرذان (داعش) الوسخة من أرض
الطهر ..أرض العراق.
يتغري ،يف عمق املوت املرعب ..كان
وهو ..هو إنسان دمث ال نّ
يرعب الدواعش كالصقر يف علوه ،ويف هدوئه كانت تنضح
عينه النابعة طيب اًا بفم مبتسم وروح مرحة ،ويف سكونه كان يشبه
احلاممة يف رسب الصقور ..تواضع وأخالق ،يفوح منه هنر من
املسك ،يع ُرب من جبينه الوعد بالنرص واملصري باالستشهاد ..نبوءة
يرسمها حمياه بعد ان نّأرخ عىل صدره تاريخ 2014/6/13م
التحاقه بالفتوى املقدس ..كأنه هبذا التاريخ صوت ما قبل
املوت ،وعىل شفتيه رضا وقبول ويف نفسه قناعة ،وعىل قلبه قد
طبع اليقني فحمل لـ(داعش) اإلرهاب حصاد احلشد الشعبي
الطالع باسم العراق ،وعىل صوت السيد عيل السيستاين يكتب
«ألنفسنا» السالم بلغة اإلنسان لإلنسان.
وحقق يف نفسه مبتغاها يف التحرير والتطهري ،وعودة االهايل
اىل بيوهتم يف (جرف النرص ،ومناطقها الزراعية والسكنية منها
(صنيديج والفاضلية ،والفارسية ،واحلجري ،والعويسات،
والبرتاء ،و الصخريية ) وأخرها منطقة –اهلريامت -التي تشري
إىل حدود حمافظة األنبار وجزء من (عامرية الفلوجة) ،ومن ثم
قاتل يف تكريت حتى شاع هتافه هبا وعرف بلقب « كيف اهلل» يف
كل شرب منها ..فام من معركة اال وكان فيها اسمه ولقبه بارزين
يف التضحية وااليثار.
فمن يريد ان يعرفه ،عليه ان يزور «حملة العرب» يف  -قضاء
زبري البرصة -ومن حيتاج أن يفرس رس كرمه ..فعليه ان يسأل
اجلمعيات االنسانية يف منطقة سوق –سوادي -وما حوهلا وما
فيها من الفقراء واملحتاجني واملرىض والشيوخ الذين ال حول
هلم وال قوة اال باهلل  ..فقد كان عونا هلم يف كل متطلباهتم ،فهو
منبع عائلة ميسورة احلال ومعروفة بام متلك من أموال وحالل..
وقد فضل اهلل عليه من فضله الواسع فكان ال يقل غنى عن
عائلته .فمن أجل ان يوظف كل أمالكه ما بني املعيشة ومساعدة
الناس والتربع ملن هم يف حاجة إىل عمليات كربى ..كان يقف
اىل جانبهم حتى الشفاء التام ..فقد عرفته أغلب اجلمعيات
اإلنسانية ،كام عرفته مواكب اخلدمة احلسينية من بداية حمرم
احلرام حتى زيارة األربعني يف كربالء فموكب الزهراء عليها

كان يؤمن ان من يحبه الله يشرح
صدره لخدمة اإلمام الحسين
(عليه السالم) وزائريه ..وهو يثقف
هذا األمر كقائد شبابي بقوله
الدائم ألصدقائه وأخوته..
السالم كان هو قائده املمول واخلدمي األول لزوار األربعني..
فمن أجل هذه املشاغل األخروية استغنى عن فكرة الزواج كي
يتفرغ إلنسانيته ،والتقرب إىل اهلل من أقرص الطرق ففي اجلنة
بحور العني كام كان يدعو اهلل يف جوف
سيكون زواجه أمجل ُ
الليل ان يرزقه اجلنة وزواجه من حور العني ،وهذا ما كان يردده
يف جلساته بني اقرانه وأهله ..أما وقد جاءت اليه الشهادة عىل
طبق الفتوى املقدسة لبس كفنه حتت مالبس اجلهاد ليلقي ربه
العظيم كام حيب ان يرى اهلل املؤمنني وهم خمضبني بدمائهم .فقد
خرج اىل القتال وهو مسجل باخلدمة احلسينية خادم يف العتبات
املقدسة.
وكان يؤمن ان من حيبه اهلل يرشح صدره خلدمة االمام احلسني
(عليه السالم) وزائريه ،وهو يثقف هذا األمر كقائد شبايب بقوله
الدائم ألصدقائه واخوته :ان هذه الدنيا فانية وليست حقيقية
وانام يف االخرة حياة ازلية خملدة ُأعدنَّ ت للمؤمنني املتقني .وهذه
املقولة قد صنعت منه قدوة ،وذا شخصية مؤثرة مكنته ان يكون
حازم اًا يف اختاذ قراراته ،وحكي اًام يف طرح آرائه يف املواقف الصعبة.
لذا كان يف قتال (داعش) صارم اًا وحكي اًام وذا خربة يف املناورة
والصولة واملباغتة ..ففي هجوم حترير بيجي ملع اسم «كيف اهلل»
أكثر فأكثر وهو يطارد العدو التكفريي من جحر اىل جحر ومن
مضافة اىل أخرى ..فذعرهتم شجاعته وهو خيرجهم من كهوفهم
وملجأهم ورساديبهم يف ضوء النهار وعتمة الليل املعتم بسواده.
يطهر االرض من
فقد اقسم بالعراق أن ال ُيغمض عين اًا حتى نّ
دنس (داعش) العدو التكفريي وكل أعداء الوطن من الغرباء
واخلونة وايتام العهد املايض .كانت معركته يف حترير –بيجي-
كان الشوط طويال يشق احلنايا بال صيحة وبال رعشة أو حراك..
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فقد اقسم بالعراق أن ال
ُيغمض عيناً حتى يطهر األرض
من دنس (داعش) العدو
التكفيري وكل أعداء الوطن
من الغرباء والخونة وأيتام
العهد الماضي

فإن روحــه التي تنتمي للسامء يظل ف اًام عاشقا للرحيل اليها
بكربياء ،ويف حلظة االشتعال كان يرصع اخلوف بداخله ..ويكون
هو الطلقة املرعبة والسالح املخضب بالعرق يوم يرضى النزال،
وتتصاعد األهوال ،وتتطاير األرواح ..جتده يف مقدمة األبطال
يشق هلم طريق األمان بكل ثقة بالنفس وجسارة باجلسد ال هياب
ُّ
املوت وال يفكر باحلياة ،قدر تفكريه بنيل الشهادة باستحقاقها
العايل عند اهلل..
حتقق النرص ،وهــدأت املنطقة واسرتاحة اآلذان من رصخات
الرصاص واالنفجارات ،لكن روحه ال هتدأ كأنه يعلم أن وراء
حيس به قريب اًا من روحه يتنفسه مع أنفاسه
هذا اهلدوء موت اًا معلن اًا نّ
ُ
هياتف أحبابه طوال الليل يبرشهم
كأهنا اللحظات األخرية فبدأ
بالنرص املحقق ،ويطلب منهم براءة الذمة فقد تكون هذه ليلة
الــوداع ،وطاف عىل أبطال اللواء يرى وجوههم املمتلئة بعرق
ويقبل الوجوه بعاطفة غريبة ،وإحساس
النرص وقــام يمسح
نّ
مبكي ..وانفرد لصالة الليل وصــالة الصبح حتى الح فجر
يــوم اجلمعة املصادف 2015/5/ 29م املوافق 11شعبان
1436هـ ..وقد نّ
شكل اللواء جمموعة لتطهري الشوارع والبيوت
من بقايا زمر املوت املختبئني يف جحور املجاري كاحليوانات
املتسخة بالفضالت ،واستطاع بحنكته صيد الكثري منهم .لكن
شعور اًا باالستشهاد يتزايد يف رأسه ،وكلام فاض الشعور بالرحيل
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كان يبتسم ويقول :أهال بلقاء رب السموات واألرض ..السالم
عىل األئمة اهلداة ..السالم عليك أهيا الشهيد يف كربالء ..ما هذا
جتهم وجهه وهو يسمع انقذونا
اخليال املرئي يف وضح النهار ..نّ
من املوت .هرع باجتاه الصوت إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،وما هي
إال حلظة برسعة الربق يصبح البطل البرصاوي األسمر ..املجاهد
(عيل عبيد ذعذاع بخيت اجلوراين) أشال اًء مقطعة متناثرة ما بني
السامء واألرض إثر انفجار عبوة ملغومة مشؤمة اختارت من هو
ارسع الراحلني إىل اهلل بدمه الطاهر.
رحــل الصقر إىل علياء السامء روح ـ اًا وبقي يف األرض اسمه
وصورته وذكرياته تطارد قاتليه ،فلواء عيل األكرب عليه السالم
شيعه من مكان استشهاده كأنه عريس بكامل مواصفات
بعد ان نّ
العرس ،سيدخل اجلنة وستستقبله املالئكة بذات البهجة والفرح
لتقيم له حفل حضور وزواج حور..
مل ينزل نعشه عىل األرض فقد طاف املقدسات وزار البرصة
وسكن النجف وز نّينت صوره املكان بل كانت صوره ترافق اللواء
يف كل معركة ويضعوهنا يف كل مكان يتطهر من التكفرييني .ومل
يبق منه غري صوره التي مألت الطرقات ،وفاض شبابه يف كل
مكان من العامل فمواقع التواصل االجتامعي ،ومواقع احلشد
الشعبي ،وصفحات شهداء املرجعية الدينية العليا وغريها كلها
قد ز نّفــت خرب استشهاد أسطورة شبابية برصاوية من احلشد
فسالم عىل
الشعبي بطوالهتا فاقت كل البطوالت احلشدية.
ٌ
ِ
َ
سالم عىل َ
عاطفتك
سالم عىل
قلبك األبيض
روحك الطاهرة..
ٌ
ٌ
َ
غريك من الشباب..
الوطنية الدينية التي متيزت هبا عن

العقيدة والدين هما اإليمان العميق..
ألبطال الحشد الشعبي
كل من التحق بالحشد الشعبي على إثر فتوى الدفاع الكفائي عن العرض واألرض والمقدسات
كانت عقيدته الثابتة في صدره قد سبقته باالنتماء الروحي؛ لكونها مرتبطة بالمذهب وأفكار الدين
القيم .والعقيدة المذهبية هي األساس الذي يقوم عليه الدين وتصح معه األعمال ،وهي ما يؤمن
ُ
اإلنسان ويعقد عليه قل َبه وضمي َره ،ويتخذه مذه ًبا ودي ًنا يدين به ،فإذا كان هذا اإليمان الجازم
به
والحكم القاطع صحيحً ا كانت العقيدة صحيحة..

هبت اجلموع من كل الفئات
هبذا اإليامن العقائدي الثابت نّ
العمرية ومن خمتلف املحافظات واملدن العراقية يف اجلنوب
والوسط ،ومحلت السالح ودخلت ساحات التدريب ومن
ساحات املعركة ،تاركة األهل والعمل واملصالح وكل مغريات
احلياة ،وبارشت بالدفاع عن أمن العراقيني وأ نّمنت عدم وصول
عصابات (داعش) اىل املراقد املقدسة ووضعت حدا لزحفه
الرسيع ،وما كان هلذه النتائج الباهرة أن تتحقق لو اإليامن
العميق ألبطال احلشد الشعبي بالدين والعقيدة ،واإليامن
بام يقوله سامحة السيد عيل احلسيني السيستاين .كان كالمه
نافذ اًا باسم العقيدة املطلقة إ ْذ رأى سامحته ان الغزو الداعيش
حني دخل (املوصل وصالح الدين والرمادي والفلوجة،
وأصبح عىل مشارف مدينة سامراء والعاصمة العراقية بغداد
وقريبا من مدينة كربالء املقدسة جهة (جرف النرص) ..كان

ح��ي��در عاشور

احلشد الشعبي برجاله املؤمنني بالعقيدة قد وقف وقفة رجل
واحد لصد عصابات (داعش) ووضع حد الجتياحها مدن
وأرايض العراق ،والتجاوز عىل ُحرماته ،وكانت وال زالت
غايتهم اإلساءة للمقدسات فكان احلشد الشعبي هو الضامن
الستمرار التصدي لإلرهاب ،وقطع أذناب اخلونة واملرتزقة.
فاملواقف العقائدية تعلن دائ اًام عند الشدائد وختترب اإلنسان
بعقيدته ،وقوته يف امليدان ،وأبطال احلشد الشعبي جسدوا هذا
األمر بشكل كبري واثبتوا ان اإليامن العميق بالدين والعقيدة هو
رس من أرسار االنتصارات ..وان كان العدو يتصور أن الشجرة
املباركة لشهداء احلشد الشعبي ستموت بشهادة املجاهدين،
لكن بفضل اهلل وسننه الثابتة وبربكة دماء الشهداء يبقى العراق
منترصا طاملا عقيدة املؤمنني ثابتة بعمق حب الوطن.
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شريعة الثورة
من فكر العالاّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
الثورة :بفتح الثاء المثلة الفوقانية وس��كون الواو تنتهي بتاء وهو التاء المميزة للواحد من الجنس،
وتعن��ي في اللغة بمعن��ى الهيجان والوثوب وما إلى ذلك وتأتي في مصطلح السياس��يين بمعنى
القي��ام على النظ��ام الحاكم واالنتفاضة عليه وربما ذهب بعضهم إلى أن الثورة هو االنقالب س��واء
نج��ح أو ل��م ينجح ويقابله النهض��ة هو الخروج على النظ��ام ألجل اإلصالح دون العم��ل على الوصول
إل��ى الحك��م بل التغيير س��واء بتغيير الحاك��م نهجه في الحك��م أو بتغيير الحاكم إل��ى األفضل ،وكان
القدام��ى يصطلح��ون عل��ى ذلك بالخ��روج وتعني الكلم��ة في اتجاهي��ن الخروج من طاع��ة الحاكم
والبروز على الحاكم بغرض اإلطاحة بالقوة،

وربام أريد كالمها مع اًا بمعنى أن مجاعة تعلن خروجها عن طاعة
احلاكم وخترج عليه بالسالح ألجل اإلطاحة به ،ومن هنا سموهم
باخلوارج ويسموهنم بالبغاة أيض اًا فيام إذا كان خروج عىل أمام
عادل وصل إىل سدة احلكم بالشكل الرشعي وبعد يف مقدمتهم
املعصومون (عليهم السالم) فمن خرج عىل الرسول (صىل اهلل
عليه وآله) أو عىل اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم) يف سالف
الزمان كأهل اجلمل وصفني والنهروان أو الذين خرجوا لقتال
اإلمام احلسن (عليه السالم) من أهل الشام أو الذين خرجوا لقتال
اإلمام احلسني (عليه السالم) يف كربالء فهؤالء بغاة باملصطلح
اخلاص وخوارج باملصطلح العام ألهنم خرجوا عىل إمام زماهنم،
واملقصود بإمام الزمان من فرضت عىل املسلمني طاعته بنص
الرسول األكرم املوىص إليه من اهلل سبحانه وتعاىل وقد قال تعاىل:
«وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول و ُأويل األمر منكم» (النساء،)95 :
املفرس باألئمة اهلداة من أهل البيت األطهار واملفرس بقوله تعاىل:
«إنام وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة
ويؤتون الزكاة وهم راكعون» (املائدة ،)55 :والتي يعني هبا اإلمام
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أمري املؤمنني (عليه السالم) املتفق عليه عند املفرسون والذي
يشمل سائر املعصومني عليهم أفضل الصالة والسالم.
أن رشوعية اخلروج عىل الظامل واملنحرف من احلكام جاءت كإحدى
موارد النهي عن املنكر واإلصالح املطلوبان رشع اًا واملأموران هبام
وآيات األمر باملعروف والنهي عن املنكر واضحة الدالة يف ذلك
والتي أيدت بالروايات الواردة عن أهل البيت األطهار مضاف اًا إىل
قوله تعاىل« :وان طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهام فأن
بغت أحدامها عىل األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إىل أمر اهلل
فان فاءت فأصلحوا بينهام بالعدل واقسطوا أن اهلل حيب املقسطني»
(احلجرات ،)9 :وإذا ضم إليها اآليات الدالة عىل وجوب أقامة
العدل ودحض الظلم فأهنا تعطي زمخ اًا كبري اًا يف هذا االجتاه.
وعىل كل حال فان األلفاظ املستخدمة يف هذا االجتاه وما حتمله من
معاين لغوية أو تطبيقية أو متعارف عليها هي كالتايل:
 – 1الثورة :وهي اخلروج عىل النظام القائم هبدف اإلطاحة به
وتبديله إىل آخر واالستيالء عىل احلكم من قبل الثوار.
 – 2النهضة :هي اخلروج عىل النظام القائم هبدف تغيري منهجيته

احلكم ومل يكن بالرضورة االستيالء عىل احلكم.
 – 3االنتفاضة :هو إبراز الغضب وعدم الرضا بالنسبة إىل النظام
القائم عرب التظاهر والعصيان املدين وعدم اخلضوع للحكم القائم
وليس بالرضورة االستيالء عىل احلكم أو القصد إىل إسقاطه
بصورة مبارشة.
 – 4اخلروج :هو جتيش الناس لإلطاحة بالنظام واستخدام السالح
وهو كالثورة إال أنه مصطلح قديم.
 – 5االنقالب :هو قلب نظام احلكم بالقوة.
 – 6اإلرضاب :هو عدم العمل سواء يف املؤسسات الرسمية أو
اخلاصة مما يعني شل البلد يف املجال االقتصادي واالجتامعي
والثقايف وغريها.
 – 7املظاهرة :وهو اخلروج يف األزقة والطرقات وامليادين العامة
وإظهار رفض إداء احلكم بشكل عام أو يف مقطع معني.
 – 8العصيان املدين :وهو عدم االنصياع ألوامر الدولة وعدم
تطبيق القوانني السائدة وابرز ما يف ذلك عدم رفع الرضائب
واملستحقات بكل أشكاهلا وعدم االلتزام بام تفرضه الدولة.
أن األسباب التي تكمن وراء هذه املسميات بام حتتويه من معاين
وأفعال وأعامل هي يف الغالب عدم رضا الشعب واألمة عىل أداء
احلكومة القائمة واألسباب كثرية وربام نتمكن حرصها فيام هو
األهم:
 – 1االضطهاد الديني كام لو كان النظام يطبق معتقد اًا ديني اًا يرفضه
الشعب كافة أو رشحية منه ال تعري األحكام بمعتقداته وطقوسه
وشعائره الدينية.
 – 2االضطهاد العرقي والقومي وباألخص يف الدول التي تشكل
من عدد من األعراق فال يأخذ بعني احلسبان خصوصيات كل
قومية أو عرق.
 – 3االضطهاد عىل لقمة العيش بالشكل الطبيعي سبب القوانني
اجلائرة.
 – 4االضطهاد األمني والذي يامرس عادة من قبل احلاكم وازالمه
حيث ال يشعر الشعب باحلرية وجيد نفسه يف حالة كبت وخناق.
 – 5االضطهاد الفكري والذي هو جانب من جوانب العقيدة إال
أهنا ليس بالرضورة أن تكون عقائدية بل حزبية بل وحتى علامنية
أو كبت يف هذا االجتاه وعدم التطلع إىل املستقبل.
 – 6االضطهاد االحتاليل الذي هو أسوئها حيث حيتل حمتل أجنبي
بلد اًا أو وطن اًا ويكون أفراد الشعب خارج اًا عن احلكم وال أرادة له
يف احلكم.
 – 7االضطهاد السيايس والذي يدخل فيه املكونات احلزبية التي
كل منها له اجتاهه اخلاص والدولة متنع األحزاب من ممارسة حقها
يف التعبري والوصول إىل صناديق االقرتاح بشكل من األشكال

سواء بالرتهيب أو الرتغيب.
إىل غريها من أنواع املامرسات اخلاطئة والتي جيمعها اضطهاد
اإلنسان الفرد واملجتمع يف ظل نظام قاهر ،ومما الشك فيه أن
كل ذلك يعني كبت احلريات وقيد املواطن بقيود مل يفرض عليه
بالفطرة التي فطرها اهلل سبحانه وتعاىل ،وكل هذا يكمن يف ترك
النظام اإلهلي الذي اخذ بعني االعتبار كلام جبل عليه اإلنسان بام
يصلحه ويفسده وفرض أرادة الشخص أو مجاعة عىل اآلخرين
بالقوة وقد قال تعاىل« :ال أكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي»
(البقرة.)256 :
ومن هذا املنطلق فأن اخلروج عىل املعصوم نبي اًا كان أو إمام اًا فان
ذلك ال جمال يف إدانته الن املعصوم منزه من اخلطأ ومن اخلطأ
االضطهاد وكبت احلريات وعدم مراعاة األقليات وعدم توفري ما
يمكن توفريه لألمة وعدم رعايته ملصالح األمة وعدم خيانة األمة
ويبحث دائ اًام عن الفضيلة واألخالق واآلداب واملكارم وحفظ
حقوق كل من كان يف ظل حكمه دون تفريط وإفراط فال جمال
ملدح أن يدعي غري ذلك وقد جربنا ذلك يف ظل متني مها حكومة
الرسول األكرم وحكومة أمري املؤمنني (عليه السالم) حيث قمعا
العبودية وأعطيا نّ
كل ذي حق حقه وال جمال للتفصيل بعدها بيناه
يف جماالت أخرى ومل يقم هناك حرب إال وأشعلها أعداء اإلسالم
سواء من اخلارج أو الداخل ألغراض عدائية أو شخصية وليس
له ارتباط باإلصالح فلم يكن يف االضطرابات التي حدثت يف
العهدين الزاخرين إال ألجل السلطة بالقهر والقوة ملصالح ال
ترتبط باألمة والشعوب ومن هنا حرم أي خروج عىل املعصوم
وأما سائر احلكام إسالميون كانوا أو غري إسالميني مسلمني
كانوا أو غري مسلمني جيوز القيام به ولكن ضمن رشوط أمهها
أن يكون هناك ما يستوجب اخلروج وأن يكون اإلصالح؛ إذ
الفوىض والفتن والتخريب ممنوع إسالمي اًا ،والبد من طرق األمور
من أبواهبا فام أمكن ح نّله باملفاوضات أو املجالس النيابية ال جيوز
استخدام الشارع حتى وأن كان سلمي اًا ،وما أمكن احلصول عليه
يف جهة اإلصالح عرب التظاهرات السلمية ال جيوز استخدام
أي شكل من أشكال العنف ومن هنا فان االنتفاضة وما هلا
من مرادفات أو مشاهبات وأن اختلفت شدة أو ضعف َا البد أن
ختضع لنظام األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومن جهة أخرى
فان اخلنوع واالستسالم هو اآلخر مرفوض إسالمي اًا فاألمر بني
األمرين بمعنى إذا كان هناك ما يستوجب البد من سلوك الطريق
الصحيح للوصول إىل املطلوب أال وهو اإلصالح وهو الذي عرب
عنه اإلمام احلسني (عليه السالم) حينام هنض ضد جور يزيد ابن
معاوية ووضع نصب عينيه وأعلن عن ذلك.
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صاحبة الكرامات
َ
وملكة قلوب المحبين..
نظرة على مقام السيدة خولة بنت
اإلمام الحسين
ٌ
يتوسط
ّ
وصف ُأطلق فيما مضى على مقام الس ّيدة خولة (عليها السالم) الذي
«ملِكة بعلبك»
َ
ً
كرامة ألبيها سيد الشهداء
مدينة بعلبك اللبنانية ،بسبب الكرامات اإللهية التي حباها الله بها
(عليه السالم) وما قاسته هذه الطفلة الصغيرة بعد معركة الطف الدامية.
اعداد  :علي الشاهر
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ويم نّثل مقام السيدة خولة بنت اإلمام احلسني (عليهام السالم)
وأصبح نّ
حمط أنظار حم نّبي أهل البيت (عليهم
رصح اًا كبري اًا،
َ
السالم) ومن أهم معامل السياحة الدينية يف لبنان واملنطقة ،حيث
يتوافد لزيارته اآلالف من األشخاص عىل مدار العام من داخل
البالد وخارجها.
الملكة؟
من هي هذه َ
ِ
بحسب النصوص التارخيية املوثوقة ،فإن السيدة (خولة) هي

بنت اإلمام سيد الشهداء (عليه السالم) وكانت تبلغ من العمر
َ
ثالث سنوات حينام عزم أبوها اإلمام احلسني (عليه السالم)
عىل اخلروج بنهضته اإلصالحية ضد يزيد اللعني سنة (61هـ
 681م) وكانت موقعة كربالء الشهرية ،وبعد شهادته (عليهالسالم) ُأجربت النساء واألطفال من آل البيت (عليهم السالم)
مقر حكم
عىل السري يف مسرية السبايا من الكوفة باجتاه دمشق نّ
الظاملني ،فاجتهت قافلة السبايا من شامل العراق بمحاذاة هنر
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صاحب��ة الكرام��ات وقِ بل��ة محب��ي
أه��ل البي��ت كانت الدلي��ل لقبرها
الش��ريف الذي ص��ار س��ببا لمدينة
بعلب��ك لتكن ذا قيمة دينية كبيرة
يحج له��ا المحبون م��ن كل صوب
وحدب كل سنة..

(معرة النعامن) ومنها إىل
الفرات لتدخل سوريا عن طريق
نّ
ثم إىل مدينة بعلبك يف لبنان،
حلب ومحاة ومحص ،ومن نّ
وكانت السيدة خولة (عليها السالم) من بني األطفال الذين
حتملوا عناء السفر الطويل من دون أي رمحة أو رأفة ،مما جعل
نّ
قواها ختور ،وتسقط عن ظهر اجلمل ،يف بعلبك ،وما لبثت أن
فارقت احلياة يف اليوم التايل ،فقام اإلمام عيل زين العابدين
(عليه السالم) بدفنها يف بستان عىل مشارف املدينة ،وغرس
إىل جانبها غصن اًا من شجرة «رسو» ليستطيع التعرف الح اًقا إىل
مكان القرب الرشيف ،إذ ما لبث هذا الغصن حتى نَام إىل شجرة
كبرية ال تزال حتى يومنا هذا.
حكاية المقام الشريف
َ
هناك عدنّ ة روايات تتحدث عن نشأة املقام الطاهر ،إال أن أبرزها
كانت :أن أحد مالكي األرايض يف مدينة بعلبك ،وهو صاحب
البستان الذي ُدفنت فيه السيدة خولة (عليها السالم) ،رأى يف
منامه فتا اًة صغرية تطلب منه أن يبعد عن قربها جمرى إحدى
يعر اهتامم اًا للمنام ،فجاءته ثانية وثالثة،
سواقي املياه ،فلم ْ
وكررت طلبها ألن املياه تؤذهيا،
عرفته عن نفسها نّ
ويف الرابعة نّ
ٍ
حينئذ ذهب إىل أحد أعيان الشيعة يف املدينة ،وهو السيد علوان
وقص عليه ما رأى يف منامه ،فلم يتلكأ الس نّيد املرتىض
املرتىض ،نّ
يف الذهاب مبارش اًة إىل حيث أشارت الفتاة يف املنام مع عدة
غضة طرية كأهنا
رجال ،ليجد ج نّثتها الرشيفة ،وكانت ال تزال نَّ
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ماتت للتو ،وقاموا بنقل اجلثة إىل مكان آخر وبنوا عليها غرفة
صغرية بعد أن شاع خربها ووصل إىل الوايل العثامين آنذاك،
حيج
وعرف أهنا صاحبة كرامات ،ومن حينها أصبح املقام قبلة نّ
إليه حمبو أهل البيت (عليهم السالم).
وتنقل لنا كتب التاريخ وما ألفه املسترشقون أن الغرفة التي
بناها السيد حسني بن علوان املرتىض كانت ذات جدران
ويتوسطها صندوق خشبي ُز نّين بآيات
تعلوها ق نّبة صغرية،
نّ
قرآنية ُوضع عىل القرب الرشيف.
ويروى أيض اًا نّ
أن هذا املقام قد تعرض للتدمري نتيجة زلزال
رضب املدينة ،و ُأعيد بناؤه من جديد ،حتى توالت التحسينات
واإلضافات عىل املقام مع مرور السنني.
أما اإلضافة األبرز فكانت يف العام ( )1970حيث انربى
بعض املؤمنني من أهل املدينة إىل مجع التربعات وتوسعة املقام
ليضم نّ
مصىل وحسينية واسعة ،بعدها ويف التسعينيات
الرشيف
نّ
من القرن املايض بدأت محلة حتسينات جديدة للمقام،
واستمرت حتى العام ( )2000حني أخذت تتصاعد أعامل
بناء املقام بام يتناسب ومقام هذه السيدة الطاهرة ،وليضاهي
مقامات أهل البيت (عليهم السالم) يف البالد املجاورة،
فارتفعت اجلدران ُ
وش نّيدت املباين اجلديدة التي التصقت
باملبنى القديم ،وارتفعت األعمدة واملآذن ،واكتست القبة
اجلديدة بالذهب ،وأصبح املقام جاهز اًا الستقبال اآلالف من
الزوار.

ّ
متنفس روحي واقتصادي
وال تقترص أمهية وعظمة هذا املقام الرشيف عىل كرامات
صاحبته فحسب ،وإنام أصبح ملدينة بعلبك قيمة دينية كبرية،
فهو متنفس أهايل املنطقة الذين ال يروي ظمأ اشتياقهم آلل
البيت (عليهم السالم) سوى زيارة مقاماهتم ،وهو يعترب من
األماكن املقدسة األكثر زيارة يف لبنان ،فرتى الزوار يتوافدون
املحرم إلحياء
عليه باآللف يومي اًا ،خاصة يف عاشوراء وشهر نّ
الشعائر احلسينية املقدسة ،وهو أيض اًا من األماكن التي
أصبحت األكثر إقباالاً بعد احلوادث واحلروب التي أصابت
البلدان املجاورة حيث كان الشيعة يقصدوهنا للزيارة ،السيام

بعد احلرب املفروضة عىل سوريا من قبل التكفرييني ما أعاق
عملية السفر إليها ،فكان املقام رافد اًا أساسي اًا يلجؤون إليه يف
مدينة بعلبك ،وهو باألصل ضمن الربامج السياحية الدينية.
أما من الناحية االقتصادية لوجوده يف هذه املنطقة فالفائدة
كبرية جد اًا؛ نظر اًا لإلقبال الكبري عىل الزيارة ،من قبل
ربك بالسيدة خولة
اللبنانيني وغري اللبنانيني ممن يقصدون الت نّ
وتنوع
(عليها السالم) ،مما يعني انتعاش احلركة االقتصادية ،نّ
األعامل التي تزدهر من خالل ذلك ،وهو خري دليل عىل
ارتباط هذه املنطقة العريقة بأهل البيت األطهار (عليهم
السالم) وحمبتهم الصادقة هلم.
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ماذا أراد اإلمام الحسين
بمشروعه التضحوي

بقلم :صادق محمد الذبحاوي

(ان االم��ة كانت في غف��وة وغفلة وصمت وخنوع
لم��ا يجري عليها من ظلم وفس��اد ام��وي فكانت
االم��ة بحاجة الى صرخة مدوية يس��معها الجميع
حتى تفيق االمة من غفلتها ...فجاء دم الحسين
(علي��ه الس��الم) ليكون ه��و الصرخة الت��ي ايقظت
الظالم والمظلوم فبدم الحس��ين (عليه السالم)
الذي اريق في ارض القداس��ة كرب��الء عرف الظالم
ان��ه زائ��ل ال محالة ،وعرف��ت االم��ة المظلومة انها
ت��رزح تح��ت ظل��م ظال��م كاف��ر فاس��ق ال عالقة له
باإلس��الم بل الحاك��م يمتهن الجاهلي��ة والقبلية
ويحلل الخمرة والزنا والقتل.)..
كان يف يوم العارش من املحرم سنة  61هجرية يف ارض القداسة
كربالء معسكران خيتلفان يف كل يشء ..العدة والعدد ..معسكر
احلسني (عليه السالم) فيه القداسة والكرامة والرشف والنبل
واالخالق االسالمية العالية املضامني ،والشيم االصيلة من
شجاعة وتضحية واباء وبسالة وتضحية من اجل كلمة التوحيد
ومن الرسالة املحمدية االصيلة ،إلحقاق احلق وتبيان الباطل
ودحره ،ف ُبذلت املهج والغايل والنفيس ..وباملقابل كانت صفات
املعسكر الثاين مغايرة متاما لكل صفات معسكر احلسني (عليه
السالم) ..أهنم اشياع بني امية الكفرة والفاسقني ،اوالد هند
واتراهبا واوالد شمر ابن راعية املعزى وارضاهبم فهم اوالد
احلرام واخلسة ،يعني صفاهتم الغدر ،املكر ،اخلديعة ،الكذب،
االفرتاء ،البهتان ،شاربني للخمور ،حمللني حلرمات اهلل ،حمرمني
ملا حلله اهلل ،خسة منهم ،ومتاديا وجرأة ملنع حقوق الناس،
وإذالل املسلمني بالقوة والقهر والغلبة.
ونذالة نفوس ،وقذارة اصل ونجاسة مولد ،ونتانة وعفونة
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ارواح بعيدين عن اهلل تعاىل وعن االسالم وعن قيمه ومبادئه ،يتجرؤون
وبكل وقاحة لقتل النفس املحرتمة وفعل كل انواع املنكرات ،ويمنعون املاء
عن طفل رضيع او امرأة ويعتربوهنا من الشيم ،يمنعون املاء عن معسكر
احلسني (عليه السالم) ان كان رجال او امرأة صغريا كان او شيخا او
رضيعا والنهب والسلب واالعتداء عىل املحارم واحلرق والذبح بال رمحة
وبدون رادع اخالقي ،تسوقهم النفس احليوانية والغضبية الشهوية امللعونة
والتعطش لقتل االبرياء ،اهنم ذئاب بلباس االدميني فهم كام وصفهم احلسني
(عليه السالم) (عسالن الفلوات) الهنم بعيدين عن كل انواع القيم البرشية
واالنسانية ،وحوش ضارية متعطشة للدماء وسفكها دون وازع من ضمري
الهنم ال ضامئر وال عهد هلم (بايعوا احلسني (عليه السالم) ثم نقضوا بيعتهم
من اجل املال الزائل) بال خلق إنساين ..فأراد احلسني (عليه السالم) ان يعيد
االسالم جلا نّدته الصحيحة؛ لتتعبد االمة بدين ورشعة جده املصطفى (صىل
اهلل عليه وآله) االصيل ،اسالما حممديا علويا فاطميا صادقا شاخما ابيا دينا
توحيديا ،ال دين اهواء وعبادة طواغيت اسسها طواغيت وعجول االمة،
وعبادة الباطل وفعل املنكرات واملحرمات ،التي بدأ املسلمون يفعلوهنا
كأمراء وخلفاء للرسول (صىل اهلل عليه واله) وباسم االسالم الهنم عىل
رأس هرم السلطة فمعاوية فعل املنكرات رسا ،لكن يزيد الفاجر استهرت
بالقيم والقواعد االسالمية العربية فقام بفعل املنكرات جهارا بال وازع
جماهرا بفسوقه ،وغلامنه وقروده ومخرته واملسلمني مع كل هذا مل ينكروا
اً
أعامله حتى بأضعف االيامن ،هكذا اصبح حال من جعل نفسه خليفة
لرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) واجلالس عىل منربه فانربى احلسني (عليه
السالم) صارخ اًا معلنها مدوية ليسمعها اجلميع..
هكذا اصبح حال خليفة املسلمني يزيد خليفتهم بالقهر والغلبة كأبيه امللعون
معاوية ،لذلك فاحلسني (عليه السالم) ويزيد الفاسق ال يلتقيان ابد اًا وقد
قاهلا أبو عبد اهلل احلسني (عليه السالم)« :يزيد رجل فاسق ،قاتل للنفس
املحرتمة شارب للخمر ومثيل ال يبايع مثله»..
فراح (عليه السالم) يقدنّ م ويعطي كل يشء وهو خياطب رب العاملني« :ان
كان هذا يرضيك فخذ حتى ترىض» ..فهل جزيناه عىل ما أعطاه لنا؟ وهو ال
يريد جزا اًء من احد؛ الن تضحيته كانت من أجل االسالم املحمدي االصيل
ورشعة جده املصطفى (صىل اهلل عليه وآله)؟ ،وهل ان اجلزاء مهام كانت
درجاته يساوي شيئ اًا من تضحياته اجلسام؟.
لقد أراد (عليه السالم) بتضحيته يوم عاشوراء ان يوصل لنا رسالة
خمترصها« :ان التضحية انام هي ان الدنيا دار فناء وانتقال وزوال وال قيمة
هلا ،فقد طلقها أمري املؤمنني (عليه السالم) ثالثا ال رجعة فيها ،وان االخرة
هي دار البقاء واخللود ،فعىل شيعتنا مجيعا ان يرتكوا التنافس عىل دار ُح نّفت
بالشهوات واالبتالءات والنزوات وهي قصرية وراحلة».
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ٌ
عين على كربالء..
عندما يسمو العمل التطوعي
عادل غالب الياسري

عشنا ذكرى ال يحدها مكان وال زمان مكتوبة عند اهل السماء واالرض اال وهي يوم عاشوراء وما
رافقها من الحش��ود المليونية القاصدة الى سيد الش��هداء (عليه السالم) عبر مختلف الطرق
والمداخل والمقتربات لترس��م صورة ألتباع اهل البيت (عليهم الس��الم) ال نظير لها في العالم .
تتخللها الشعائر ومراسم العزاء وتوشحها روحانيات الموقف.
ويقف صاحب القرار أمام حتدٍّ يف غاية التعقيد يف ما خيص إدارة
اخلدمات واالمن والسيطرة والتحكم هلذه احلشود فيجد ْ
أن البد
من االستعانة باجلهد التطوعي اجلمعي وهنا نجد صورة اخرى
من قدسية وعظمة احلدث حيث يسجل اكرب عمل تطوعي
تشهده املعمورة عىل االطالق ،جيوش مرتامية االطراف من
املتطوعني جتد هلم حضور اًا وفعالية يف كل مناسبة وعند أغلب
الفعاليات .
يف البداية نحتاج اىل معرفة أولية عن العمل التطوعي وفق
بيئة احلدث وقدسيته بعيدا عن التعريف االكاديمي املتعارف
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عليه قد يفرسه البعض وبشكل عام ( تقديم املساعدة والعون
واجلهد طواعية دون مقابل او دون اجبار من االخرين) ومدح
القران الكريم هذا الفعل كقوله تعاىل } َمن َت َط نَّو َع َخ ْ اًريا َف ُه َو
َخ ْ ٌري نَّل ُه (البقرة  {)184 -كذلك نّ
حث عليه احلبيب املصطفى
(صل اهلل عليه واله) بام يروى عنه« :من قىض ملؤمن حاجة قىض
اهلل له حوائج كثرية أدناها اجلنة» بحار االنوار ج74ص285
وأكد االمام عيل (عليه السالم) هذا النهج بقوله« :فاعل اخلري
خري منه وفاعل الرش رش منه» رشح هنج البالغة أليب حديد
ج18ص. 149

أذن العمل التطوعي من ركائز االخالق احلميدة ومن معايري
الوعي واملسؤولية وهو ممدوح لدى العرف االجتامعي ويعزز
شعور االنتامء لدى املجتمع وينمي مهارات التواصل وهو
عمل منظم من قبل منظامت او هيئات أو أفراد ،إذ هو فرصة
تتاح للمتطوع لتع نّلم مهارات جديدة ويعترب أيضا من مبادئ
التكافل االجتامعي.
وهنالك حتديات تواجه العمل التطوعي منها ما خيص
شخصية املتطوع نفسه (ان كان قد التحق بالعمل التطوعي
ألول مرة وعدم امتالكه ملهارة التواصل واخلوف من التجربة
وكذلك اختالط املشاعر لديه) او خاص باجلهات املنظمة
(منها االخفاق يف االدارة وعدم وضوح برنامج العمل
وضعف الرتابط يف املهام والواجبات) ومدى االمكانيات
املتوفرة الداعمة وبالذات املادية واالمور التنظيمية والتدريب
املسبق ومركزية القرار وفرتة العمل التطوعي (الزمان)
وساحة العمل (املكان) والعمل التطوعي يكون عادة باجلهد
الشخيص او باملال او بتقديم املشورة او بجميعها معا .
ونؤكد مرة اخرى ان ما تشهده املناسبات الدينية وبالذات
يوم العارش من املحرم والزيارة االربعينية املباركة من االعامل
التطوعية يعترب األكرب عامليا وهو غري مسبوق من حيث الوقت
املستغرق واالمكانات املبذولة واالعداد الغفرية للمتطوعني
واجلميع يتفق عىل ان من أهم ركائز نجاح اخلطة اخلدمية
واالمنية هو اسناد املتطوعني ومثال عىل ذلك هيئة املواكب
احلسينية والدور الكبري الذي تقدمه وهو واضح وجيل للجميع
كذلك افواج املتطوعني يف السيطرة والتحكم واخلدمات
واالمن حتت ادارة العتبات املقدسة وبالذات احلسينية منها.
هي حقا ظاهرة كبرية وهناك تقصري كبري يف عدم تسليط
الضوء عليها من قبل اجلهات املعنية بذلك واخضاعها اىل
الدراسة والنقاش والتحليل وغريها مما حتتاج اىل جملدات
حلرصها وتصنيفها.
تشري كافة التوقعات اىل تعاظم احلشود املليونية الزائرة لكل
مناسبة يف االعوام القادمة ليكون حتدي اًا يف غاية التعقيد وهنا
تربز احلاجة املاسة اىل استثامر جهود االسناد وبالذات العمل
التطوعي اجلمعي يف تنفيذ اخلطط اخلدمية واالمنية ولغرض
االستخدام االمثل هلذا املورد واستنادا اىل بيئة العمل املحلية

نقرتح االيت:
تفعيل أو استحداث (جملس أعىل أو جلنة عليا) إلدارة العمل
التطوعي تكون ادارته يف البداية مشرتكة فيام بني العتبتني
احلسينية والعباسية املقدستني ليكون مستقبال نواة لكيان
اوسع وأكرب عىل مستوى حمافظة كربالء املقدسة ثم صعودا
عىل املستوى االحتادي تناط به املهام والواجبات التالية:
 -1وضع برنامج عمل متكامل وفق رؤية آنية ومستقبلية
إلدارة ملف العمل التطوعي تأخذ كافة التحديات
واالمكانيات البرشية واملادية املتيرسة .
 -2تسخري تكنلوجيا املعلومات إلدارة امللف من خالل بناء
قاعدة بيانات متكاملة لكافة املوارد املتاحة .
 -3دمج عمل هيئة املواكب احلسينية ومنظامت املجتمع املدين
املختصة بالعمل التطوعي وأفواج املتطوعني أو أية جهة آخرى
حتت إدارة املجلس أو اللجنة املقرتحة لغرض توحيد العمل.
 -4التنسيق املشرتك العايل والفعال مع املؤسسات احلكومية
املعنية باملوضوع ,منها دائرة التنسيق احلكومي يف االمانة العامة
ملجلس الوزراء املعنية بالعمل التطوعي لغرض توحيد الرؤية
واعطاء الغطاء الرسمي للعمل ومنح الصالحيات.
 -5العمل عىل استحصال املوافقات الرسمية لغرض اعتامد
يوم العارش من املحرم أو يوم العرشين من صفر األحزان يوم اًا
وطني اًا للعمل التطوعي.
 -6املراجعة واملتابعة للعمل التطوعي بعد كل مناسبة وتقويم
االداء للجهات املسؤولة عن برنامج العمل التطوعي وتثبيت
املالحظات لغرض االرتقاء باألداء.
 -7عطفا عىل ما ورد باملادة ( )1أعاله تثبيت املعلومات
الرضورية عن املتطوع منها ( االسم الرباعي واللقب ،العمر،
املهارة التي جييدها ،واملجال الذي يرغب العمل فيه ،أية وسيلة
اتصال هبـ تعهد خطي بااللتزام بكافة التعليامت والتوجيهات
الصادرة ....الخ).
نعتقد أن العمل التطوعي اجلمعي يف الزيارات املليونية
املباركة بحاجة اىل بحث وتقيص عايل املستوى؛ لغرض ابراز
دوره الفعال والكبري يف انجاح اخلطط اخلاصة بإدارة وأمن
احلشود املليونية.
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مشاهد موكب السبايا من كربالء إلى الشام
يطرح هذا الســؤال دائام مــن قبل الكثري وهو ملــاذا أمر عبيد اهلل
بن زياد أن يســلك جنوده هذا الطريق بـ «موكب ســبايا كربالء»
مــن الكوفــة اىل دمشــق حيث البــالط األمــوي؟! لإلجابة عىل
هذا الســؤال؛ لنتعرف عىل ســبايا كربالء أو اً
ال عرب مشاهد رحلة
األحزان:
املشاهد
املشــهد اخلامس  -محاه :وفيها مشــهد للرأس أيض اًا ،يف حي من
ٍ
مشــهد
الحظ أن هذا أول
أحياء املدينة ،بالقرب من قلعتِها .وا ُمل َ
ٍ
مدينة يف ذلــك األوان .األمر
داخــل جتمع ســكاين كبري بحجــم
الــذي كان قادة الركب يتجنبونه ،خشــي َة اتصــال الناس ببعض
َمــن كان يف الركب ،ممــا قد يرتتب عليــه معرفة اهلويــة احلقيقية
ألصحــاب الرؤوس وللســبايا .والــذي يبدو أن العلــة يف هذه
اخلصوصيــة هي وجود القلعة ،التي يبدو أن قادة الركب نزلوها
بمن معهم من نسوة أهل البيت عليهم السالم ،بحيث مل يكونوا
ٍ
مكان منعزل؛ ألن نزوهلم داخل القلعة يمنع
مضطرين إىل نزول
اتصال الناس هبم.
إن أول ذك ٍر هلذا املشــهد نجده لدى ابن شهرآشــوب املازندراين
صاحب (املناقب) والذي عاش الســنوات األخرية من عمره يف
«حلــب» ،وفيها ُدفن كــام مر يف كالم املحدث القمي .واملشــهد
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اسمه «مسجد احلســنني» ،وذلك بعد أن جدده
قد غدا مســجد اًا ُ
ِ
بمشــهد
حممــود بن زنكي ،ونزع عنه صفة املشــهد ُ -ف ِع َل نظ ُريه
وســجل ذلك [التجديد] عىل َرقيم حجري يف املدخل
بعلبك ُ -
اخلارجي .ومع ذلك فإن هذا التزييف ِ
لصفة املشــهد األساســية
مل يؤد إىل نســياهنا ،فبعد ســتة قرون من جتديد ابن زنكي له ُجدد
أيض اًا عىل يد أحد رجال الدولة العثامنية ،الذي ســجل رقي اًام آخر
ري برأس احلسني
عىل املدخل نفســه ،قال فيه« :جد َد املشهدَ الشه َ
..أمحد آغا املعروف بابن الرشابدار سنة  1023هـ.
ويف (ن َفس املهموم) :يف بعــض الكتب [رياض األحزان للموىل
حســن القزوينــي] نقــ اً
ال عن بعــض أربــاب املقاتل أنه قــال :ملا
فوصلت إىل محاه رأيت بني بســاتينها مسجد اًا
ســافرت إىل احلج
ُ
ُ
فدخلت املســجد
ُيســمى مســجد احلســني عليه الســالم .قال:
ُ
فرأيت يف بعض عامراته ِســرت اًا مســب اً
ال من جدار ،فرفع ُته ورأيت
موضع ِ
عنق
حجــر اًا منصوبــ اًا يف جــدار ،وكان احلجر مؤرب اًا فيــه
ُ
ٍ
دم متجمد ،فســألت من بعض خدام
رأس أثــر فيــه ،وكان عليه ٌ
املسجد ما هذا احلجر واألثر والدم؟ فقال يل :هذا َ
احلجر موضع
وضعــه القوم الذين ســاروا به إىل
رأس احلســني عليه الســالم،
َ
دمشق ،إلخ .تكملة املشاهد يف العدد القادم.

أق���وال م��أث��ورة في
اإلمام الحسين
َمنح ُ
أع هَّنة ِ
الل اإلم��ا َم احلسني (عليه السالم) ِ
احلكمة،
َو َفصل ِ
اخل��ط��اب ،فكانت َتتَد هَّفق عىل لسانه (عليه
السالم) ُسيول من املوعظة واآلداب واألمثال السائرة،
وفيام ييل بعض ِح َك ِم ِه القصار:

أحجم َعن
• قال
اإلمام احلسني (عليه السالم)َ ( :من َ
ُ
الرأي َوأع َي ْت َل ُه ِ
ُ
احل َيل َكانَ
َاحه).
الرفق ِمفت ُ
• وقال (عليه السالم)َ ( :من َق َ
أعا َن َك
طاءك َف َقد َ
بل َع َ
َعىل َ
الك َرم).

ِ
القيامة َنا َدى
• وعنه (عليه السالم) ايض ًا( :إِذا كانَ َيوم
ُم ٍ
أجر َفل َي ُقمَ ،فال
نادَ ُّ :
أهيا الناس َمن َكانَ َل ُه َعىل اللِ ٌ
وم إِ هَّال ُ
عروف).
َي ُق ُ
أهل املَ ُ

• وقال (عليه السالم)( :يا هذا ال جتاهد يف الرزق
جهاد املغالب ،وال تتكل عىل القدر اتكال مستسلم،
فإنّ ابتغاء الرزق من الس ّنة ،واإلمج��ال يف الطلب من
الع ّفة ،ليست الع ّفة بمامنعة رزق ًا ،وال احلرص بجالب
فض ً
ال ،وإنّ الرزق مقسوم ،واألجل حمتوم ،واستعامل
احلرص طلب املأثم).

مكانة اإلمام الحسين
لدى معاصريه
• قال حممد بن احلنفية :نّ
إن االمام احلســني (عليه الســالم)
صىل نّ
أعلمنــا علام ،وأثقلنا حلام ،وأقربنا من رســول نّ
اهلل ( نّ
اهلل
عليه واله ) رمحا ،كان إماما فقيها »[.]1
السالم ) وهو
مر عمرو بن العاص باالمام احلسني ( عليه نّ
• نّ
جالــس يف نّ
ظل الكعبة فقال :هذا أحب أهل األرض إىل أهل
األرض وإىل أهل السامء اليوم[.]2
• قــال عبــد نّ
مــر عليه االمام
اهلل بن عمــرو بن العاص وقد نّ
أحب أهل
أحب أن ينظــر إىل نّ
الســالم ) :من نّ
احلســني ( عليه نّ
األرض إىل أهل السامء فليظر إىل هذا املجتاز[.]3
• من خطبة ليزيد بن مسعود النهشيل :وهذا احلسني بن ع نّ
يل
ابن رســول نّ
اهلل (عليهم أفضل الصالة والسالم) ،ذو الرشف
األصيــل ،والــرأي األثيــل ،له فضــل ال يوصــف ،وعلم ال
ينــزف ،وهو أوىل هبذا األمر لســابقته وســ نّنه وقدمه وقرابته.
رعية،
يعطف عىل الصغري ،وحينو عىل الكبري .فأكرم به راعي نّ
احلجة ،وبلغت به املوعظة[.]4
وإمام قوم وجبت نّهلل به نّ
املصادر:
 -1بحار األنوار 140/10 :
 -2تأريخ ابن عساكر 322 / 4 :
 -3بحار األنوار 83 / 10 :
 -4أعيان الشيعة .590 / 1 :

من أجمل ما ق���يل بحق اإلمام الح��سين
سجل التاريخ اقوا اً
ال وأشعار اًا خالدة قيلت بحق االمام احلسني (عليه السالم) ال يمكن أن متحى أو تنسى مهام حاول
الطغاة وا ُملستبدون تكمني األفواه واسكات االحرار أو العمل عىل حمو تلك احلقائق واالثار .أراد اهلل أن يبقى احلسني
خالد اًا كهذا اخللود األزيل.
قال آية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين (دام ظله) :كل منا يتحمل مسؤولية احلفاظ عىل هذه الثورة احلسينية املباركة من
خالل اصالح نفسه وأهله وأرسته ومن خالل قيامه بتوعية املجتمع الذي حوله بأمهية هذه احلركة وعظمة هذا املرشوع
احلسيني العظيم.
قال العالمة الشيخ حممد مهدي اآلصفي (رمحه اهلل) :إهنا مدرسة مفتوحة للجميع ،وكل منا جيد يف ثورة اإلمام احلسني
عليه السالم ما يطلبه من العزة والكرامة والقوة واملوقف الكريم العزيز وإباء الضيم ورفض الذلة والظلم.
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لماذا أنت يا حسين؟

محطات قرآنية

ابراهيم حبيب

ِ
بالســواد فهذه املاليني ُتيمم وجوهها شطر قربك؛ وكأين
ليتشح العامل
برص أمواج اًا من ليل تفقدين قدريت عىل الرؤية ..أحتســس ســمعي ،يف
ُأ ُ
ٍ
حالة ِمن الالوعي يصغي ألذان املسري نحو كربالء اإلباء..
الســامء باتت مكتظة بســحب من األحــزان وأمطرت دموعــ اًا ،حز اًنا
أفواج قاصدة موالها
عــىل من بكته املالئكة ،وكأهنا تشــعل رشار اًة من
ٍ
نّ
وكأن لوحة عشق ووالء ممتدة من أرض
وتشــاركهم هليب دموعهم..
حشــود بأقدامها من
الغــري إىل روح الطــف وثرى كربالء رســمتها
ٌ
ِ
شوق املســافة ..وفيه يتنافس العاشقون لينالوا الرشف الذي ال
وحي
ِ
يلقاه إال ذو ٍ
حظ عظيم ،وتشــهد هــذه األرض نّ
أن هنا خطوات مرت
وفيها عشق الشهيد ،وتتبارى األرض واألقدام من هو الفائز يف طريق
كالسحب صاغ اإلله حروفها.
احلسني ..حيملون معهم رايات مرتفعة ُ
صــورة منقطعة النظــري إطارها جاذبيــة القضية احلســينية التي فاقت
جاذبية األرض مئات املــرات ..يف عمق هذا الطريق تاهت روحي يف
حرساهتا ،تتهاطل األسئلة يف رأيس من حيمي هذه اجلموع..؟!.
ولوهلــة رفعت رأيس إىل الســامء وقبل بلوغها ،رأيت صور الشــهداء
املعلقــة يف الطريــق ،تيقنــت أن أرواح هــؤالء ،هي التي تســري معهم
وحتميهــم وتغبطهــم ،وبفضل دمائهــم ُع ِّبــد الطريق وبقــت القباب
واملنائر كالطود الشامخ..
اســتقر قلبــي حني استشــعرت أرواحهــم تنرش ضياءها ومتســح عىل
نّ
فسالم عليهم أينام حلت أرواحهم..
رؤوس السائرين،
ٌ

مجالسة العلماء..
قال االمام الحس��ن المجتبى (عليه الس��الم):من أكثر
مجالس��ة العلماء أطل��ق عقال لس��انه ،وفتق مراتق
ذهنه ،وس��ر ما وجد من الزيادة في نفسه ،وكانت له
والية لما يعلم ،وإفادة لما تعلم.
المصدر :إحقاق الحق ج ١١ص ٢38س.٢

محط��ات قرآنية تمت��د عبر الط��رق المؤدية
إل��ى كرب��الء م��ن أبع��د نقط��ة في مس��يرة
األربعي��ن ف��ي أقص��ى الجن��وب والش��مال
باتجاه مدينة سيد الشهداء (عليه السالم)
ينظم��ه دار الق��رآن الكري��م ف��ي العتب��ة
الحس��ينية تحت إشراف المشروع التبليغي
للحوزة العلمية.

صورة وتعليق
ً
دموعا
ال��دم الن��ازل م��ن الس��ماء لي��س
ذرفته��ا عي��ن؛ إنه ن��زف النح��ر المقطوع
لعبد الله الرضيع.
ايمان صاحب

في االنتظار
زيارة األربعين منهج الشيعة في الوفاء والولء
تزامن اًا مع ذكرى شــهادة اإلمام احلســن
املجتبى (عليه الســالم) ،أقامت احلوزة

أربعينية اإلمام احلســني (عليه السالم)،
وبحضــور مجــع مــن أســاتذة وفضالء

احلــوزة العلميــة يف النجــف األرشف،
ومئات املبلغني األكارم.

دخول الركب الحسيني في الشام

حيدر ال�سالمي

العلميــة يف النجــف األرشف مؤمترهــا
الســنوي احلــادي عــرش ملبلغــي زيــارة

آخر الفاتحين
السائرون عىل الدرب ال يبالون بام و َمن حوهلم ،ال

َ
وشامال ،ال تلهيهم جتارة وال بيع عن
يلتفتون يمين اًا

ذكرك أهيا املرجتى ،دأهبم السري وغايتهم الوصول

معنى
وحادهيم األمل ،ومل جيدوا يف قواميسهم أي اً
لعودهتم بسالم إال أن تكون معهم.
أقدامهم ال تدوس الرتاب ،بل تبوسه حب اًا ألجلك،
وثمة ذكريات بينه وبينهم تسيل بوح اًا كاللعاب كلام

نظروا إليك عرب نافذة الوقت .ظالل راياهتم تضاهي

حينام وصل موكب األرسى إىل الشام ،كان يزيد يف أحد مصايف دمشق يدعى
يتنزه مع ندمائه ،فلام الحت له الرؤوس عىل الرماح أنشد يقول:
جريون؛ نّ
ملا بدت تلك الرؤوس وأشــــــرقت
تلك الشموس عىل ُربى جريون
ِ
فقلت صح أو ال تصح
الغراب
نع َب
ُ
ُ

قضيت من احلسني ديوين
فلقد
ُ
وأراد كيفية خاصة لدخول السبايا ليكون دخوهلم مهرجان اًا حيتفل فيه بانتصاره،
فدعا قادة اجليش ،وزعامء الشــام ،والسفراء ،واألمراء ،إضافة إىل عامة الناس،
وأحاط نفســه بأجواء من اهليبة ا ُملصطنعة ،وأمــر بإجراءات بالغة الصعوبة عىل
األرسى الغرض منها إيقاع أكرب قدر من اإلذالل ،واهلوان يف نفوســهم؛ حيث
أوقفوهم عىل باب املســجد مكان إيقاف ســبي الكفر وقد أوثقوهم كتافا ،ويف
هذا يقول اإلمام الســجاد (عليه الســالم)« :ملا وفدنا عىل يزيد بن معاوية ،أتوا
بحبــال ووثقونــا مثل األغنــام ،وكان احلبل يف كتفي وعنــق أم كلثوم ،وبكتف
زينب والبنات ،وكلام قرصنا عن امليش رضبونا حتى أوقفونا بني يدي يزيد وهو
عىل رسير ملكه».

رؤوس النخيل ،وتأوي إليها الطيور بحث اًا عن وطن

مؤجل العروج ..أراها اآلن تضج هبا الرياح احتفا اًال

بأربعينها السابح بالنور ،احلامل بالظهور.

السواقي تلعق أذياهلم ،تدخر نزر اًا من امزجتهم لظمأٍ

وشيك .األرصفة تنضح بام بقي من روائحهم ،تبخر
رسائر العابرين غــدو اًا ورواح ـ اًا .تروي هواجسهم

بمزيد من النشوة.

يتوارى الفجر حيا اًء من ِ
ضياء أولئك السائرين إليك،

خطواهتم ترسم خط العبور إىل ضفافك اخلرض،
تفتح أبواب الرجاء بلقاء حمبيك ،توسم اجلباه ببياض
النوايا ،تقرب املسافة بينك وبني منتظريك والداعني

إليك بعدد أنفاسهم ..فانظر إليهم يا آخر الفاحتني.

إعالن
توفر مكتبة إصدارات العتبة الحس��ينية المقدسة التابعة
لقسم اإلعالم عبر (التسويق االلكتروني للكتاب) لتسهيل
عملية وصول الكتاب إلى القارئ...
ول��كل َمن يرغب االنضم��ام عبر قن��اة التلغرام واالنس��تكرام والفيس بوك
إلى مواقع إصدارات العتبة الحس��ينية المقدس��ة المتنوعة ومن مختلف
العلوم الفكرية والثقافية والدينية وغيرها من العلوم المعرفية..
تتوفر خدمة توصيل لكآفة المحافظات العراقية..
للتواصل عبر رقم الهاتف0 7 8 0 9 0 0 0 4 6 5 :
07809000465
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