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»محطة الزائر الثقافية«

زاد تنموي للوعي الفكري والعقائدي

لتوعية الزائرين وإرشادهم..
قسم الشؤون الدينية كانت له بصمة عظيمة خالل الزيارة األربعينية

العتبة الحسينية تسّجل حضورًا خدميًا مشرفًا..
نق��ل الزائرين داخل المدينة وإرس��ال موكب س��يارات لجل��ب الوافدين 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرارمن المنافذ الحدودية

رعاي��ة الحرم الداخلي في العتبة الحس��ينية جهود ال تمل 
من الخدمة الحسينية

برامج استراتيجية 
تستهدف خدمة الزائرين في زيارة االربعين

مضيف اإلمام الحس��ين                  بمخت������������لف منافذه الخدمية..    
جهود كبيرة ومتنوعة لتقديم  أفضل الوجبات الغذائية       

»إن زيارة أبي عبد اهلل )عليه السالم( تعدل حجة مقبولة متقبلة زاكية مع رسول 

اهلل )صلى اهلل عليه وآله(«.

قال اإلمام الصادق )عليه السالم( - وسائل الشيعة: الحر العاملي، 14/ 450.

زيارة الحسين

رحلة االربعين 
بين الشوق واألنين  



أن ُتحقق )مجل������ة االحرار( خطوات التمي������ز الصحفي والمعرفي 
واالدبي في إطار المنهج الحس������يني في أعدادها الماضية يعدُّ قفزة 
نوعي������ة في طبيع������ة توهجها الثقاف������ي، وقفزة نوعي������ة مميزة في 
مس������تواها الفني، فتلك قضيتها االساسية التي عليها ان تنهض بها 

في ظل واقعها الحسيني.
وأن ُيقابل هذا التميز وهذه الخطوات بالشكر والتقدير من االدارة 
العليا للعتبة الحس������ينية المقدس������ة، لتحظى باإلطراء من قرائها 
فذلك ه������و ما نرجوه ونأمله ف������ي خطوات عملنا فيه������ا.. فال نريد 
لتاريخه������ا ان يهت������ز او يتصدع تحت تأثير أي واق������ع كان.. بل أن 
يحظى هذا الجهد، بما اتخذ من توجه مدروس، وإلتفاتة تكريمية 
كريمة من االمانة العامة للعتبة الحس������ينية المقدس������ة، ش������ملت 
جميع المراس������لين والمحررين والمصممين فيها، وهي المس������ألة 
األكثر تأكيدا لحقيق������ة وايجابية ما قدمناه، مما يجعل كّتاب 
المجلة، وكادرها الصحفي ينظرون الى هذه االلتفاتة التكريمية 
وهي تأتيه������م من لدن االمين العام للعتبة الحس������ينية المقدس������ة، 
لتعزز أكثر بنظ������رة الثقة لديهم بما قدموه، وااليمان بالمس������ار 
الذي اتخذوه، والحرص على المواصلة والتواصل تعميقا لهدفهم 
الس������امي في خدمة االمام الحسين )عليه السالم( تحفيزًا لقدراتهم 
الصحفية وافكارهم االدبية وجودتهم التصميمية ليقدموا الجديد 
والمتميز لنظل أهال لثقة االدارة العليا للعتبة المقدس������ة، ولتكون 
خطواتن������ا الثابت������ة والواثقة هي م������ن تتخذ من االبداع الحس������يني 
صورة لتجليات الذات المؤمنة، بما اتخذت من مسير في مواجهة 
الصحاف������ة الصفراء، وفي التغلب عل������ى مناهجها العدائية.. جاعلة 
من الفكر الحس������يني قوة عقل يأبى االنسحاب من ساحة المواجهة 
الفكرية والعقائدية والمذهبية أمام أعداء الفكر الحسيني.. وجاعلة 
من الكلمة الحس������ينية االصيلة مشعل تنوير يبدد ما يحاول أعداء 

المذهب اشاعته في الظالم.
ان تكريمنا بكتاب - ش������كر وتقدير- في مجلة )االحرار( هو تكريم 
لصدق الوالء والموقف والكلمة الحس������ينية النبيلة كما هو للجهد 
المثاب������ر، وهو تكريم نقابله بالعهد على ان نظل على درب االبداع 
الحس������يني والكلمة المس������ؤولة من اجل بناء صحافة رصينة إلعالم 

العتبة الحسينية المقدسة. 

والتقدير بال�شكر   رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    "االحرار"حتظى 
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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سفير فرنسا في العراق يذهله   
التكافل االجتماعي في زيارة االربعين

تغطية )500( وسيلة إعالمية من 
)15( دولة ل� »زيارة االربعين«

مدينة  زيارته  خالل  شوفاليه«  »ايريك  العراق  يف  الفرنيس  السفري  أعرب 
واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ولقائه  االربعني  زي��ارة  يف  كربالء 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي 
عن إعجابه الكبري بحالة التكافل االجتامعي ونكران الذات وآلية اخلدمة 
والتنظيم والعمل اجلامعي بني اخلدام والزائرين والتعاون يف حمافظة كربالء 

املقدسة، واصفا »الزيارة االربعينية باهنا اكرب حشد مليوين يراه يف العامل«.
واشار الشيخ الكربالئي يف حديثه مع الوفد، اىل الرسالة العظيمة والقيم 
»زيارة  ان  مبينا  السالم(،  )عليه  احلسني  االمام  لثورة  الكبرية  واملبادئ 

االربعني احلسيني متثل جتذيرا هلذه الرسالة«.

الحسينية  العتبة  ف��ي  االع����الم  ق��س��م  أع��ل��ن 
الخاصة  االعالمية  خطته  نجاح  عن  المقدسة، 
المباركة،  االرب��ع��ي��ن   زي���ارة  م��راس��ي��م  بتغطية 
بمشاركة عدد كبير من وسائل االعالم العراقية 
القسم  ل��رئ��ي��س  وف��ق��اً  واالج��ن��ب��ي��ة،  وال��ع��رب��ي��ة 
ال��م��ه��ن��دس ع��ب��اس ال��خ��ف��اج��ي، ال���ذي اض���اف: 
في  االع��الم  لقسم  االعالمية  الخطة  »تكللت 
الوقت  في  مشيدا  بالنجاح«،  الحسينية  العتبة 
ذاته »بتعاون قسم االعالم في العتبة العباسية 
الحكومي  واالتصال  االعالم  وقسم  المقدسة، 
في محافظة كربالء، وبتنسيق عال مع الجهات 

الحكومية ذات العالقة«.
وأوضح أن »التغطية االعالمية بدأت منذ يوم )7( 
اكثر  فيها  وشاركت  صفر،   )20( يوم  حتى  صفر، 
وخارج  داخل  من  اعالمية  مؤسسة   )500( من 
العراق، فضال عن مشاركة )26( عجلة بث مباشر 

)sng( ما بين متنقلة وثابتة«.
وتجدر االشارة الى أن الزيارة شهدت نشر لوحات 
في  لغة  من  وبأكثر  المتحركة  الضوئية  الداللة 
وتعريفية  والمخارج  والمداخل  الشوارع  بعض 
المفقودين  كمركز  المهمة  العناوين  لبعض 
والمضيف ومركز توزيع البطانيات وغيرها، فيما 
كانت تدار هذه اللوحات والعالمات الداللية من 
تقنيات  لجنة  رئيس  بحسب  الحاسوب  جهاز 

االعالم المهندس أحمد علي عبادي..  

من  ألكثر  طبية  خدمات  تقديم  عن  املقدسة،  احلسينية  العتبة  أعلنت 
)1.200.000( زائر عراقي وعريب واجنبي، حتى مساء يوم )19( صفر، 
الدكتور ستار  املقدسة  العتبة  الطبي يف  وفقا لرئيس هيأة الصحة والتعليم 
 )3000( خالل  من  ُقّدمت،  اخلدمات  تلك  أن  أوضح  الذي  الساعدي، 
شخص من الكوادر الطبية«، الفتا اىل ان العتبة احلسينية قامت بتهيئة )20( 
مفرزة، )6( مستشفيات«.. وتابع »كام يعلم اجلميع إن اعداد الزائرين كبري 
جدا، وبعضهم لديه امراض مزمنة كالضغط والسكري، وقد يغفلون عن 

تناول عالجهم نتيجة االزدحامات«.
العدد يتضمن كافة االحصاءات  »االحرار« اعدت تقريرًا مفصاًل يف هذا 

للخدمات الطبية املقدمة للزائرين الكرام طيلة الزيارة.

خدمات طبية ل�أكثر من )1.200.000( زائر 
طيلة زيارة األربعين 
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زينبيات ومتطوعات ومبلغات وكوادر 

نسوية طبية تكلل جهودهن بالنجاح 

النظام يف  التابعة لقسم حفظ  الزينبيات  جهود كبرية ومباركة قدمتها شعبة 
العتبة احلسينية املقدسة لتسهيل انسيابية حركة الزائرات يف مداخل الصحن 
السالم(،  )عليه  احلسني  االمام  اربعينية  خالل  وخمارجه  الرشيف  احلسيني 
والصحية  االمنية  باملهام  صفر  شهر  من  العارش  يوم  منذ  ب��ارشن  حيث 
الفرائض  اداء  يف  الزائرات  ملساعدة  الدينية  االرش��ادات  ونرش  واخلدمية 
العبادية واملراسيم احلسينية، وفقا للمهندس )كاظم حممد كاظم املوسوي( 

املرشف العام عىل شعبة الزينبيات، الذي قال: 
واملحيط  اخلارجي  الصحن  محاية  لتشمل  الواقع  ارض  عىل  اخلطة  »طبقنا 
اخلارجي من باب القبلة الرئيسية مرورا باملخيم احلسيني وبعارضة الشهداء 
الرئيسية بأربعة نقاط، ثم دخوال اىل ابواب الصحن املكون من ستة مداخل، 
مرورا اىل مناطق احلائر احلسيني املفتوح عىل مدار الساعة الستقبال الزائرات، 
باإلضافة اىل الصحن املقدس ورسداب الرأس الرشيف ورسداب الشهداء 

ورسداب احلجة«.
مع  بعملها  تشرتك  كوهنا  النحل  بخلية  الزينبيات  شعبة  املوسوي  وَمَثَل 
الكثري من الشعب واالقسام النسوية سعيا للخروج بأفضل خدمة للزائرات 
الكريامت، منوهًا عن حقيقة من وصفهن بخلية النحل بقوله: »أهنن يشاركن 
يف اكثر من فئة واكثر من فريق واكثر من قسم، بدءًا من هيأة الصحة والتعليم 
الطبي وكشافة الوارث من خالل فتح )6( مفارز طبية تساند املفرزة االصلية،  
التبليغ الديني وفريق  و)5( مراكز إسعافية )محلة نقاالت(، وانتهاًء ب�شعبة 
)رمحاء بينهم( املتكون من منتسبات جامعة الزهراء وجامعة وارث )عليهام 
السالم(، ناهيك عن بقية االقسام التي قدمت دعمها ومساندهتا بينها قسم 
اخلدمية اخلارجية، وقسام رعاية الصحن اخلارجي والداخيل، وحفظ النظام 

واالعالم والصيانة والشؤون اهلندسية وغريها«.

اإلم���ام  أربعينية  م��وس��م  زوار  ع���دد  ب��ل��غ 
األحزان  صفر   1 من  1444ه���،  لعام  الحسين 
األربعينية  يوم  من  ظهراً(   12( الساعة  الى 
المباركة.. والقادمين من خارج كربالء هو: 
العباسية  للعتبة  وفقا  زائ��راً   21.198.640

المقدسة.

النقالة  للهواتف  شحن  منصات  نصب 
خ����الل ال����زي����ارة ال��م��ب��ارك��ة ف���ي ك��رب��الء 
 )20( الى  عددها  وصل  حيث  المقدسة 
التالية:  االم��اك��ن  على  م��وزع��ة  منصة 
وشارع  الشهداء،  وش��ارع  الزينبية،  )تل 

السدرة، وفي قاعات تل الزينبية(. 
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وآله  عليه  اهلل  صىل  األكرم  النبي  منهج  يف  إن  الشك 
وسريته العطرة، ويف سرية األطهار من آل بيتة عليهم 
لنا  رسموا  عندما  الفالح،  طريق  بعده  من  السالم 
كمسلمني  وليس  احلياة  يف  اإلصالح  طريق  بوضوح 
فحسب، بل كان هدف الرسالة لكل اإلنسانية، السيام 
تعاىل من  اهلل  ما أصطفى  أكمل   اخلاتم هو  النبي  وإن 

خلقه، ونحن نحيا يف هذه األيام أجواء وفاته.
ومثلام يقال عن الفهم اخلاص للمسؤولية بأنه تكليف 
ال ترشيف، لكن ما حيدث يف الغالب إن الفهم  العام 
يكون معكوسًا بمعنى يكون طلبًا للرياسة واملسؤولية 

والقيادة ألغراض الترشيف.  
الكربالئي يف  املهدي  الشيخ  عبد  ففي خطبة لسامحة 
28صفر اخلري 1434ه� املوافق 2013/1/11م، ويف 
السياسية  اخلصائص  بعض  تناول  منها  األوىل  النقطة 
للنبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( منوهًا بانه ال يقصد 
متحدثًا  اخلطاب..  هبذا  معني  اجلميع  بل  السياسيني 

عن هذه اخلصائص التي جيب أن تتصف هبا شخصية 
هلم  حسنة  وقدوة  الناس  يف  مؤثرًا  يكون  لكي  القائد 

وليس العكس وهي : 
- إننا مل نجد النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( وحاشاه 
امور  يف  لالمة  كقائد  فيه  كان  الذي  املوقع  استغل  أن 
الدين والدنيا، ولتحقيق مكاسب شخصية سواء أكانت 
له او ألقربائه وأهل بيته وأرحامه املقربني منه، بل عىل 
العكس من ذلك كان يف ايام البالء والشّدة واحلروب 
واملحن يقّدم نفسه وأهل بيته وأصحابه، وهذه إحدى 
املقّومات األساسية يف نجاح القائد السيايس لكي حيقق 

الغرض من توليه هذا املوقع.
التي  الصفات  من  الثانية  النقطة  يف  سامحته  ويضيف 
جيب أن يتحىل هبا القائد أو املسؤول أو السائس اجتاه 
الناس وعامة الناس ايضًا.. هي صفة اإليثار عىل نفسه 
وأهله ومقربيه، وليست اإلستئثار باملغانم واإلمتيازات 
منه ومن حزبه وفئته وطائفته  له وللمقربني  واحلقوق 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
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بقلم: طالب عباس الظاهر
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والسائرين يف ركابه.  
هناك  كان  فاذا  بيته،  وأهل  نفسه  عىل  الناس  إيثار   -
االخرى  واالمور  املكاسب  من  احلق  من  حيصل  يشء 
يقّدم  القائد  هذا  فإن  القائد  هذا  حقوق  من  هي  التي 
االمتيازات  وهذه  االمور  هذه  هلم  تكون  أن  يف  الناس 
عىل نفسه واهل بيته وحتى يف الطعام الذي يمّثل حاجة 
يا  الصفات  وهذه  االنسان.  احتياجات  من  اساسية 
اخواين ينبغي ان يتحىل هبا املؤمن حتى وان مل يكن يف 

هذا املوقع.
فيتناول  التوصيات؛  هذه  من  الثالثة  النقطة  يف  أما 
سامحته مسألة الرعاية والكفالة واحلامية من قبل القائد 
واملسؤول للفقراء وضعاف احلال.. حيث إن املسؤول 
ال جيب أن يعيش يف برج عاٍل.. بعيدًا عن مهوم الناس 
الناس من  واحتياجاهتم وتطلعاهتم، وأن يرى أحوال 
ال  احيانًا  فهم  واألتباع،  احل��وايش  له  ينقله  ما  خالل 
او  الواقع  له  يزورون  بل  احلال..  من  احلقيقة  ينقلون 

ينمقون احلسن ويغضون الطرف عن اليسء منه، وهو 
ان  بنفسه مثل تلك االحوال وبني  الفرق بني أن يرى 

يسمع عنها بأذنيه فحسب. 
- ايضًا من األمور األخرى التي جيب مراعاهتا يف حياتنا 
االجتامعية هي مساعدة ومداراة وكفالة ومحاية الفقراء 
واملعنوي  النفيس  اجلانب  أكان يف  واملستضعفني سواء 
والروحي او اجلانب املادي، تارة جيد االنسان طعامًا او 
كسوة ً فعليه ان يراعي املحتاجني يف ذلك وتارة ال جيد 
شيئًا من ذلك فام هو املطلوب يف كفالة ورعاية هؤالء؟! 

املطلوب هو الرعاية املعنوية والروحية والنفسية.
ويف النقطة الرابعة واألخرية من خطبته  حتدث سامحته 
وحماولة  بالشباب،  اإلهتامم  يف  ال��رورة  مسألة  عن 
قضاياها  خدمة  ويف  األمة  خدمة  يف  طاقاهتم  تفجري 
هنوضها  وأمل  األمة  عامد  الشباب  يف  ألن  املصريية؛ 
الدينية  القيادة  ختتاره  ما  تقبل  ورضورة  وتقدمها،  
منهم، ألن هلا رؤية أوسع من منظار الناس العاديني، 

األمور األخرى التي يجب مراعاتها في حياتنا االجتماعية هي 
مساعدة ومداراة وكفالة وحماية الفقراء والمستضعفين سواء 

أكان في الجانب النفسي والمعنوي والروحي او الجانب المادي

،،
،،



للبالد  العليا  املصالح  منظار  األمور من  إىل  تنظر  إنام  وهي 
والعباد، وليس ألغراض أخرى.    

واله  عليه  اهلل  )صىل  للنبي  املهمة  اخلصائص  من  أيضًا   -
االهتامم   هو  للجميع  موّجه  وهذا  لالمة  قيادته  يف  وسلم( 
وتوظيفها  لدهيم  املوجودة  الطاقات  واستكشاف  بالشباب 
االختيارات  واحتترام  والناس،  واملجتمع  االمة  خدمة  يف 
اىل  اّدت  التي  االمتتور  فمن  الدينية،  القيادة  من  الصادرة 
حصول حالة انحراف لدى االمة ان بعض اصحاب النبي 
)صىل اهلل عليه واله وسلم( كان يرفض قرارات النبي )صىل 
اهلل عليه واله وسلم( وكان يرفض ما يشّخصه النبي )صىل 
اهلل عليه واله وسلم( من كفاءات لدى الشباب حينام جيعلهم 
قادة عسكريني او والة يرفضوهنم لكوهنم شباب وهم أكرب 

منهم سنًا.
عىل  أكان  سواء  اؤمتنت  والتي  الدينية  القيادة  ختتار  فحينام 
علينا  شيئًا  ويقرر  خيتار  حينام  األدنتتى  او  االعىل  املستوى 

اخواين  ..فعليكم  ونطيعُه  به  ونسّلم  القرار  هذا  نحرم  ان 
االهتامم بطاقات الشباب وحتاولوا ان توظفوا هذه الطاقات 

بخدمة االّمة.
فائدة  بالشباب ونوّجه طاقاهتم نحو  فعلينا اخواين ان هنتم 
عىل   اؤمتنت  التي  الدينية  القيادة  وان  واملجتمع،  الناس 
الدين حينام تضع منهجًا وختتار اشخاصًا وأي قرار يصدر 
منها فان اخلطورة الكبرية يف خمالفتها.. ونتعلم من ذلك ان 
سواء  الدينية  القيادة  وتصدره  ختتاره  الذي  والقرار  املنهج 
او يف زمن  النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم(  أكان يف زمن 
االمام  االمام ومن نصّبُه  السالم( وبعد  املؤمنني )عليه  امري 
)عليه السالم( نائبًا عنه .. خمالفة هذا املنهج وخمالفة القرار 
اىل  يؤدي  واالرشتتادات  واملواعظ  والنصائح  والتوصيات 
اهلالك واخلرسان وقد يؤدي باألمة والناس أن تسري مسارًا 

خاطئًا.

حينما تختار القيادة الدينية والتي اؤتمنت سواء أكان على المستوى االعلى او 
األدنى علينا ان نحترم هذا القرار ونسّلم به ونطيعُه ..فعليكم اخواني االهتمام 

،،بطاقات الشباب وتحاولوا ان توظفوا هذه الطاقات بخدمة األّمة
،،



أدوات من ذهب  للرجل لبس ساعة يف داخلها  السؤال: هل جيوز 
غري قابلة للمشاهدة، أو يكون سريها من ذهب، وهل جتوز الصالة 

معهام؟
اجلواب: جيوز لبس األوىل والصالة معها، دون الثانية.

بالذهب  البارز  االسم  عليه  ويكتب  فضة  اخلاتم  كان  اذا  السؤال: 
فهل جيوز لبسه للرجل؟

اجلواب: كاّل.

الفضة  او  الذهب  من  اليدوية  املسبحة  استعامل  جيوز  هل  السؤال: 
للتسبيح او التلهي اليدوي كام يفعل به؟

اجلواب: جيوز يف حّد ذاته ولكن التزّين به حرام للرجال إذا كان من 
الذهب.

السؤال: تنترش يف أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل األقراط 
النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهام، فهل جيوز له ذلك؟

اجلواب: ال جيوز، إذا كانت ذهبية، بل مطلقًا عىل األحوط.

السؤال: هل جيوز للمسلم التختم بخاتم مصنوع من خليط الذهب 
والنحاس؟

اجلواب: ال جيوز مع صدق الذهب عليه.

السؤال: ما حكم لبس الساعة املطلية بامء الذهب للرجال؟

اجلواب: ال مانع منه إن ُعّد الذهب فيه لونًا حمضًا. وإذا كانت عليها 
قرشة خفيفة من الذهب مل جيز هلم لبسها.

السؤال: ما هو حكم ختتم الرجال بالذهب وكذا لبس احللقة؟ وما 
هو حكم الصالة به؟

يف  سواء  مطلقًا  احللقة  وال  اخلاتم  لبس  للرجل  جيوز  ال  اجلتتواب: 
الصالة أم خارجها والصالة باطلة مع التعمد.

السؤال: اهداين صديق مدالية مفاتيح من ذهب فهل جيوز أن أمحلها 
معي واضع مفاتيحي فيها؟

اجلواب: ال مانع منه.

من  طرفاها  يكون  التي  النظارات  لبس  للرجل  جيوز  هل  السؤال: 
الذهب أو مطليني بالذهب؟

اجلواب: ال جيوز.

السؤال: ما حكم استعامل الذهب للرجال كالساعة والقلم؟
اجلواب: ال جيوز لبس الذهب واألحوط وجوبًا عدم التزّين به حتى 

لو مل يصدق اللبس.

السؤال: هل جيوز تركيب االسنان بالذهب؟ وهل تبطل به الصالة؟
اجلواب: الجيوز عىل األحوط إن كان تزيينًا ولكن التبطل به الصالة 

عىل كّل حال.

متابعة : محمد حمزةلب�س الذهب للرجال



الكريم،  القرآن  صورها  جليلة،  ومآثر  ��ة،  مجَّ فضائل  للّتوبة 
وأعربت عنها آثار أهل البيت )عليهم السالم( ناهيك يف فضلها 
أهّنا بلسم الّذنوب، وسفينة الّنجاة، وصامم األمن من سخط اهلّل 
الذين  العصاة  هُتمل  أْن  اإلهلية  العناية  أَبت  وقد  وعقابه،  تعاىل 
الّسامي,  بعطفه  يسعهم  أن  دون  الّذنوب،  دياجري  يف  يتخبطون 
فشّوقهم إىل اإلنابة، ومهد هلم الّتوبة، فقال سبحانه: {َوإَِذا َجاءَك 
َنْفِسِه  َعىَل  ُكْم  َربُّ َكَتَب  َعَلْيُكْم  َساَلٌم  َفُقْل  بِآَياتَِنا  ُيْؤِمُنوَن  ِذيَن  الَّ
ُه َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوًءا بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمن َبْعِدِه َوَأْصَلَح  َة َأنَّ مْحَ الرَّ
ِذيَن  الَّ ِعَباِدَي  َيا  {ُقْل  ِحيٌم )األنعام/54(}، وقال:  رَّ َغُفوٌر  ُه  َفَأنَّ
ُنوَب  َ َيْغِفُر الذُّ ِ إِنَّ اهللَّ ِة اهللَّ مْحَ ُفوا َعىَل َأنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمن رَّ َأرْسَ
ِحيُم )الزمر/53(}، وقال حاكيا: {َفُقْلُت  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ مَجِيًعا إِنَّ
ْدَراًرا *  اَمء َعَلْيُكم مِّ اًرا * ُيْرِسِل السَّ ُه َكاَن َغفَّ اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّ
اًرا  َأهْنَ ُكْم  لَّ َعل  َوجَيْ َجنَّاٍت  ُكْم  لَّ َعل  َوجَيْ َوَبننَِي  بَِأْمَواٍل  َوُيْمِدْدُكْم 
)نوح/10 - 12(} بينت اآليات القرآنية فضائل الّتوبة ومدى 
ترحيب اهلل تعاىل بالعبد التائب وبالتايل غفران وتطهريه من آثامه 

السابقة وتعويضه بشتى املنافع.
اهلل سبحانه  فتحه  باب  ا  أخالقيًّ ا  تربويًّ مفهوًما  بوصفها  والّتوبة 
وتعاىل بعباده لئال ييأسوا من رمحته تعاىل, ألّنه رؤوٌف رحيٌم هبم, 

وقد حثَّ القرآن الكريم عليها ورغبَّ فيها من خالل استعراض 
مجلة من الّنصوص القرآنية التي فيها قصص عن الّتوبة وفضائلها 
وما للعبد التائب عند اهلل تعاىل من فضائل, وكذلك نقل البحث 
جذوه من أحاديث النبّي حممد )صىل اهلل عليه وآله( التي تشجع 
السالم(  اإلمام احلسني )عليه  التوبة. وقد ترّشب  املؤمنني عىل 
فنراه  والرتبية,  والسلوك  األخالق  عامل  يف  القرآنية  اخلصال  كل 
وهو يف ذروة هنضته املباركة ويف ساحات الوغى يقبل باحُلر بن 
يزيد الرياحّي التميمّي )رضوان اهلل عليه( تائًبا هلل تعاىل, واألكثر 
يتوب  )نعم,  قوله  يف  عليه  اهلل  توبة  قبول  للُحر  يؤكد  ذلك  من 
)عليه  وقف  الرياحّي  يزيد  بن  احُلر  استشهاد  وبعد  عليك(  اهلل 
فهو  يشء  عىل  دل  وإْن  وهذا  فندبه,  أصحابه  بعض  يف  السالم( 
يدل عىل أنَّ اإلمام احلسني )عليه السالم( قد رّسته توبة احُلر بن 
يزيد الرياحّي، وما وقوفه عىل جسده بعد شهادته إال خري دليل 
عىل ذلك. إًذا فقد عمل اإلمام احلسني )عليه السالم( وأصحابه 
كلٌّ باجتاهه بمقومات التوبة الّصادقة الواردة آثارها ورشوطها 
يملكون يف  ما  أعز  َثمَّ قدموا  الكريم ومن  القرآن  وفضائلها يف 

سبيل ذلك كله, فنالوا هذه الدرجة الرفيعة.

حث الرسول االكرم )صىل اهلل عليه وآله( عىل التمسك بالقرآن للخالص 
عىل  »دخلت  قوله:  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عن  ورد  كام  الفتن،  من 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ذات ليلة فقال: »يا عيل إهنا ستكون من 
بعدي فتن، فقلت: ما املخرج منها يا رسول اهلل؟ فقال: كتاب اهلل فيه نبأ 
باهلزل  ليس  الفصل  بينكم هو  ما  بعدكم وحكم  يرد  ما  قبلكم وخرب  ما 
وحبل اهلل املتني العظيم وهو الذكر احلكيم من تركه من جبار قصمه اهلل 
ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل هو الذي مل ينته اجلن إذ سمعوه حتى 
ومن  عدل  به  حكم  ومن  صدق  به  قال  من  عجبا(  قرآنا  )سمعنا  قالوا: 

عمل به آجر«.

آللئ قرآنية

التمسك بالقرآن..

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

فضائل التوبة )3(

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

10



َيْسَمُعوَن  اَل  َفُهْم  َأْكَثُرُهْم  َفَأْعَرَض  َوَنِذيًرا  َبِشرًيا   * َيْعَلُموَن  َقْوٍم  لِّ ا  َعَربِيًّ ُقْرآًنا  آَياُتُه  َلْت  ُفصِّ {ِكَتاٌب 

به  القرآن املجيد، فإن قلبه ينغمر بنوره، فإذا  )فصلت/3 -4(} بمجرد أن ينفتح اإلنسان املسلم عىل 
يتفاعل معه ويعمل به ويشهد عليه، فالقرآن حيمل يف داخله أدوات تنفيذه، ولكننا نرى -مع كل ذلك- 
من يقرأ كتاب اهلل فال يطبقه، ونرى أيضًا من هو مصداق لنص احلديث الرشيف املروي عن رسول 
أن  هو  ذلك  يف  السبب  إن  يلعنه«..  والقرآن  للقرآن  تاٍل  »ُربَّ  يقول:  حيث  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل 
هذه الرشحية من القّراء حيجبون عقوهلم وأنفسهم عن آيات الذكر احلكيم، فهم يقرؤون األلفاظ وال 

يتعمقون يف املعاين؛ فال ينفذون إىل احلكمة والبصرية.
إاِلَّ  ُه  َيَمسُّ {اَل  وتعاىل:  تبارك  ربنا  عنهم  يقول  والذين  طاهرة،  قلوبًا  داخلهم  يف  حيملون  الذين  أما 
الكتاب  يقرؤون  حينام  فهم  والتزكية،  والتقوى  باإليامن  قلوهبم  اهلل  طهر  الذين  أولئك  ُروَن} أي  امْلَُطهَّ
الكريم؛ يقرؤونه بطريقة أخرى، فإذا بلغوا آية فيها ذكر للعقاب قرؤوها خماطبني أنفسهم، هبا حيث متر 
عىل أذهاهنم مجيع صور العذاب اإلهلي األليم ، وكأهنم يتعرضون له قبل غريهم، أو كأهنم هم املعنيون 
هبا دون غريهم وإذا قرأوا آية فيها ذكر الثواب والبشارة، مرت عىل خواطرهم صور اجلنة والرضوان، 
حيث يكون املؤمن يف الدار اآلخرة عند مليك مقتدر، فيبرشون أنفسهم هبا، ويصممون عىل حيازة اجلنة 

اخلالدة والرضوان اإلهلي الكريم.

من مستلزماته.. األهّلية في إيجاد الحلول المقبولة

ح/9- بقلم أ. د. طالب حسن موسى 

آفاق قرآنية

القلُب السليم في القرآن الكريم

ان صاحب القلب السليم حقا يرزقه اهلل سبحانه وتعاىل َملكة 
تقديم احللول التي هبا تنقض النزاعات ولربام سدِّ باب الفتن 
املثال عىل هذا  وان اهل بيت حممد )صىل اهلل عليه وآله( هم 
من  به  املتميز  االول  الباع  له  السالم(  )عليه  املؤمنني  فأمري 
دون غريه بعد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( فريوى ان اهل 
الشام رفضوا بزمن عمر بن اخلطاب ان يؤدوا اجلزية؛ اال اذا 
تم تبديل اسمها ولكّنه رفض واعلن عليهم دفعها صاغرين 
فتأزم الوضع وملا احيل االمر اىل امري املؤمنني )عليه السالم( 
قبوال  ف��الَق  تطهريهم«  »صدقة  ليكون  اسمها  تبديل  قرر 

وانتهى التأزم بل ودخل بعضهم االسالم.
من العناوين ايضا )نسبة اصحاب القلوب السليمة من العباد( 
وهل يمكن معرفة نسبة اصحاب القلوب السليمة من العباد 

ما عدى االئمة )عليهم السالم(؟. 
العباد الذين يعجز الشيطان عن اغوائهم الهنم من اصحاب 
القلوب املطمئنة باإليامن، يقول امري املؤمنني )عليه السالم(: 
»ان اجلنة حّفت باملكاره وان النار حفت بالشهوات«.. وعندما 
يصنف املختصون القلب اىل قلوب كبرية أو عظيمة وقلوب 
االسباب؛  ألتفه  ويثورون  يغضبون  اصحاهبا  وهذه  صغرية 
فيمكن القول ان القلب السليم هو القلب الكبري بأعىل مراتبه.                                

ان كل حارث مبتىل يف حرثه وعاقبة عمله غري حرثة القرآن، 
ونسال انفسنا اليوم هل شبابنا وعامة اهلينا هم من حرثته فلو 
التي سنحصل عليها؟ هل اهنا  النسبة  عملنا احصائية ما هي 

نسبة كبرية ام منخفضة جدا؟. 
هو  السليم  القلب  صاحب  ان  لوحظ  مثال  اش��ارات،  هناك 
ُكوُر  ْن ِعَباِدَي الشَّ الشاكر هلل ولكن نقرأ اآلية الكريمة {َوَقِليٌل مِّ
ا َتْشُكُروَن )السجدة/9(}، و{َوَلِكنَّ  )سبأ/13(}، و{ َقِلياًل مَّ
َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن )غافر/61(}، ويقول القرآن الناطق 
ملن يقبل النصيحة بتقوى اهلل: »فام أقل من قبلها ومحلها حق 
محلها اؤلئك االقلون عددا وهم اهل صفوة اهلل سبحانه«، كام 
املتناسون«..  او  الناسون  وبقي  املتذكرون  ذهب  »قد  يقول: 
الذين  عباده  الكتاب  اورث   عندما  وتعاىل  سبحانه  ف��اهلل 
ومنهم  لنفسه  ظامل  منهم  فئات  ثالث:  اىل  قسمهم  اصطفى 
يف  الشاكرون  يدخل  وحتام  للخريات،  سابق  ومنهم  مقتصد 
وهو  اخر  تقسيام  ويقابل  باخلريات  السابقني  من  الثالثة  الفئة 
السابقون  والسابقون  املشئمة  واصحاب  امليمنة  اصحاب 
هم  امليمنة  واصحاب  االخرين،  من  وقليل  االولني  من  ثلة 
ويقابل  االخرين  من  وثلة  االولني  من  ثلة  اليمني  اصحاب 

تقسيم املقربني واصحاب اليمني واملكذبني الضالني.
جملة االحرار اال�سبوعية
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تقري��ر: هي��أة التحري��ر

وان تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها.. نعم هي نعمة أنعم اهلل هبا عىل خدام اإلمام احلسني )عليه السالم( بخدمة زواره، الذين كانت 
احالمهم التقرب هلل بخدمة زوار ايب االحرار، لكّن االقدار كانت ختبأ مفاتيح السعادة للخدام، لتكون العتبات املقدسة يف العراق 
أو تفرق بني عرٍق  الطرف عن خدمٍة  أو تغض  أن تدخر جهدا  لتشمر عن سواعدها دون  خري مقاليد ألبواب اخلدمة احلسينية، 
وآخر.. وحيث املكان من املكني، وإليه الوجه جادت العتبة احلسينية املقدسة مستنفرًة مالكاهتا الفنية واالعالمية واخلدمية واهلندسية 

والفكرية والتنموية والصحية واألمنية نفريا عاما إلبداء اخلدمة ووفق هذه املحاور.. 
- مشاركة أكثر من )700( عجلة متنوعة.. لنقل الزائرين خالل الزيارة االربعينية.. حيث انترشت آليات العتبة احلسينية من اقىص 

نقطة يف البرصة لتقديم خدماهتا للمواكب احلسينية واملؤسسات يف الطرق التي يسلكها الزائرون مشيا عىل االقدام.
- هتيئة )11( مستشفى ومركزًا كان منها )3( ميدانية.. وبمشاركة )3000( طبيب وممرض من اجليش االبيض واملتطوعني.

- مضيف االمام احلسني )عليه السالم( قدم أكثر من )5( ماليني وجبة طعام للزائرين عرب مواقع متعددة تابعة له عىل مدار اليوم.
إليواء  اخلدمات  بأفضل  وجتهيزها  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مرقد  قرب  )6000م2(  بمساحة  كبرية  خميامت   )4( نصب   -

الزائرين.
املواكب  لتزويد  القصوى  بطاقتها  تعمل  املقدسة  للعتبة  التابعة  الثلج  معامل  كانت  مدار )24( ساعة.. حيث  الثلج عىل  انتاج   -

واملواطنني )جمانا(.
اخلدمات  افضل  لتقديم  الكشفية يف حميط ومركز كربالء  الوارث نرشت عنارصها  متطوع.. مجعية كشافة  بمشاركة )1000(   -

للزائرين.
- بمشاركة )8( آالف متطوع.. العتبة احلسينية كانت تأمن الزيارة وحتارب االشاعات بكوادر متخصصة باإلضافة اىل فرسان قسم 

حفظ النظام.
بتغطية  بينها مؤسسات من )15( دولة.. و)1200( إعالمي يشاركون  يستقبل )500( وسيلة إعالمية  العتبة احلسينية  - إعالم 

مراسيم زيارة االربعني.
- نرش اكثر من )100( منشأة صحية متنقلة يف داخل حمافظة كربالء وعىل حماورها )طريق بغداد وطريق النجف االرشف وطريق 

بابل(. 
- تسخري مدن الزائرين العرصية بكافة وسائل الراحة فيها خلدمة الزائرين عىل مدار )24( ساعة.

- استحداث »واحة الزائر الصغري«.. التي استهدفت االطفال املتوجهني مشيا نحو كربالء بربامج تنموية وتثقيفية ومعرفية هادفة 
قدمها ونظمها قسم رعاية وتنمية الطفولة يف العتبة املقدسة.

- »حمطة الزائر الثقافية« زاد تنموي وفكري رشع به قسم تطوير املوارد البرشية التابع اىل العتبة احلسينية املقدسة طيلة الزيارة..
فيام غطت جملة »االحرار« كافة التفاصيل ونرشهتا يف عددها هذا باإلحصاءات ومفردات مجيع اخلدمات..

المقدس��ة  الحس��ينية  العتب��ة 
ف��ي زي��ارة األربعي��ن؟

م��اذا   قدم��ت
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مراك��ز   المفقودي��ن
خدم��ة تقدمه��ا العتبة الحس��ينية المقدس��ة 
للزائرين الك��رام خ��ال الزي��ارات المل���������يوني��ة

المباركة  االربعين  زيارة  خالل  المقدسة  الحسينية  العتبة  تقدمها  التي  الخدمات  ضمن  من 
هي افتتاح مركز المفقودين للسنة السادسة عشرة على التوالي في شارع الشهداء الذي 
الحاسبة  )وحدة  وهي:  وحدات  عدة  المركز  ويتضمن  الكرام،  للزائرين  الجمة  خدماته  يقدم 
المراكز  الى  اضافة  المفقودين(،  ايصال  ووح��دة  النداءات  ووح��دة  المجاني  االتصال  ووح��دة 
االخرى الموزعة على محاور مدينة كربالء المقدسة طريق )نجف – كربالء( وطريق )بابل – كربالء( 
وطريق )بغداد – كربالء(، حيث تعمل جميع هذه الوحدات على ايجاد المفقودين من االطفال 

والنساء وذوي االحتياجات الخاصة وارجاعهم الى ذويهم بأسرع وقت ممكن.

تقرير: احمد الوراق 
تصوير: محمد القرعاوي

 زكي المنكوشي
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ولتفاصيل اكثر حول هذا املوضوع حتدث املرشف عىل املراكز 
عضو جملس ادارة العتبة احلسينية االستاذ زكي املنكويش قائاًل: 
»الشك ان العتبة احلسينية املقدسة تقدم خدمات جليلة كبرية 
ضمنها  ومن  املباركة  االربعني  زيارة  خالل  الكرام  للزائرين 
خدمات مركز املفقودين الذي قّدم خدمات مجة تتمثل بإيصال 
املفقود اىل ذويه بأرسع وقت ممكن من خالل جمموعة اجراءات 

آنية«.
مشريًا اىل تقسيم املركز اىل عدة وحدات منها وحدة النداءات 
أي مكربات الصوت داخل املدينة والتي تّم توزيعها عىل حماور 
بعض  ويف  عليه،  املنادى  صوت  لسامع  املقدسة  كربالء  مدينة 
عن  بعيدة  اماكن  يف  االطفال  بعض  عىل  العثور  يتم  االحيان 
مركز املدينة كأن يتم التقاط صور هلم ويتم تعميمها عىل مجيع 
واملرتبطة  املقدسة  كربالء  مدينة  حماور  عىل  املنترشة  احلاسبات 
املفقود  اسم  ادخال  يتم  بحيث  الرئييس،  باملقر  مركزي  بشكل 
وصورته وعمره وتعمم هذه املعلومات عىل كافة املراكز ناهيك 
عن جهاز االتصال بعيد املدى الذي ننادي به السيطرات ومركز 
التنسيق  ذلك  اىل  اضافة  االرشف،  النجف  حمافظة  يف  التائهني 
هذا العام كان مع قسم االتصاالت يف العتبة احلسينية املقدسة 
بتخصيص رقم 174 للزائرين الكرام جمانا بإمكاهنم االتصال 

عىل هذا الرقم واالستفسار عىل الشخص املفقود«.
موضحًا: هذا العام تم اخذ املوافقة من املتويل الرشعي للعتبة 
عىل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية 
ارسال الزائرين الذين فقدوا امواهلم أو ال يملكون املال الكايف 
ساملني  بإيصاهلم  ليتكفل  الدينية  السياحة  قسم  اىل  لرجوعهم 

اىل  للوصول  يكفيهم  هلم  املال  من  مبلغ  إعطاء  أو  ألماكنهم 
املكان املنشود«..

قسم  يف  الزائرين  دليل  شعبة  مسؤول  حتتتدث  جانبه  وم��ن 
صالح  االستاذ  املقدسة  احلسينية  للعتبة   التابع  االتصاالت 
الزائرين مجيع كوادرها  دليل  »استنفرت شعبة  قائاًل:  العامري 
السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  أربعينية  زي��ارة  خالل  الفنية 
خالل  من  الكرام،  للزائرين  اخلدمات  افضل  لتقديم  املباركة 
املقدسة وهي مركز يف شارع  انتشار مراكزها يف مدينة كربالء 
ايب  االم��ام  قبلة  باب  يف  ومركز  احلرمني  بني  ومركز  الشهداء 
بغداد  باب  شارع  يف  ومركز  السالم(  )عليه  العباس  الفضل 
ومركز يف  شارع العلقمي ومركز يف شارع املركزية ومركز قرب 
مديرية تربية حمافظة كربالء وغريها من املراكز االخرى املنترشة 
عىل حماور مدينة كربالء املقدسة، مجيع هذه املراكز جتهز هبواتف 
االتصال املجاين وبطاقات تعريفية لألطفال للمفقودين، اضافة 
اىل وجود برنامج خاص موحد وموزع عىل كل املراكز املوجودة 
الداخلية واخلارجية بحيث اي شخص مفقود يف اي حمور من 
املحاور يتم تسجيل اسمه ويتعمم عىل كل املراكز ويكون اسمه 

موجودًا يف احلاسبة«. 
مشريًا: »اىل أعداد املراكز ايل تم افتتاحها هذا العام خالل زيارة 
اربعينية االمام احلسني )عليه السالم( املباركة بام يقارب )60( 

مركزا مقساًم عىل حماور دخول كربالء ويف مركز املدينة«.
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»محط��ة الزائ��ر الثقافي��ة« 
زاد تنم��وي للوع��ي الفك��ري والعقائ��دي 

بمشروع  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  لألمانة  التابع  البشرية  الموارد  تطوير  قسم  شرع 
محطة الزائر الثقافية خالل زيارة أربعينية االمام الحسين )عليه السالم(، على ثالثة محاور من مدينة 
كربالء المقدسة وهي طريق )نجف – كربالء( قرب مدينة االمام الحسن المجتبى )عليه السالم( 
للزائرين، وطريق )بابل – كربالء( قرب مدينة االمام الحسين )عليه السالم( للزائرين، وطريق )بغداد – 
كربالء( قرب مدينة سيد االوصياء )عليه السالم( للزائرين، وتضم مجموعة من النشاطات التنموية 
)عليه  الشهداء  سيد  لزائري  الكبير  المليوني  للتجمع  خدمات  تقدم  كانت  والتوعوية  والتثقيفية 

السالم( المتوافدين من داخل العراق وخارجه.

تقرير: أحمد الوراق - تصوير: أحمد القريشي
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محزة  حممد  االستاذ  رئيسه  حتدث  القسم  قدمه  ما  جممل  عن 
الكناين قائاًل: »للسنة الثامنة عىل التوايل يواصل قسمنا بتقديم 
االمام  اربعينية  زي��ارة  يف  والعقائدي  والثقايف  املعريف  ال��زاد 
طيلة  الثقافية(  الزائر  )حمطة  خالل  من  السالم(  )عليه  احلسني 
ايام الزيارة املباركة اضافة اىل حمطة توزيع االستبانات للزائرين 

الكرام يف مركز القسم«.
واضاف: »هذه السنة اضيفت بعض االنشطة الثقافية اجلديدة 
التي تواكب احلداثة واحلدث يف نفس الوقت إليصال القضية 
املحطة  يف  نظمنا  حيث  ص��وره��ا،  وافضل  بأهبى  احلسينية 
النموذجية عىل حمور النجف مسابقة االربعني الثقافية التي تكاد 
تكون هي املسابقة رقم واحد لدى الزائر الكريم باإلجابة عىل 
عرشين نموذجًا من االسئلة كان كل نموذج يتكون من مخسة 
اسئلة وكل فرع فيه اسئلة دينية ثقافية وتنموية عن سرية وتاريخ 
االمام احلسني )عليه السالم(، ويف نفس الوقت اذا كانت اجابة 
كل  يف  ثابتة  املسابقة  وهذه  تربك  هدية  يأخذ  صحيحة  الزائر 

املحطات«.
انت  )هل  مسابقة  إقامة  تم  االربعني  ملسابقة  »اضافًة  وتابع: 
حسيني؟( وفيها نقدح يف ذهن الزائر كيف يكون انسانا مثاليا 
ومثاال حيًا وجمسدًا لألخالق احلسينية«، وعن مرشوع البصمة 
اخالقية  تعهدات  ثالثة  عن  »عبارة  الكناين:  قال  احلسينية 
خالل  من  الكريم  الزائر  يتعهد  كبرية  ورق��ة  عىل  موضوعة 
وضع بصمته عىل تلك التعهدات وهي ان يعاهد اهلل واحلسني 
ال  وان  الطرقات،  يف  االوس��اخ  يرمي  ال  ان  السالم(،  )عليه 

من  آيات  عرش  وقراءة  الصالة،  عىل  واملحافظة  االشاعة  ينقل 
القرآن الكريم كل يوم، وهناك تعهد آخر أضيف هلذا العام هو 
ان يكون بارًا بوالديه، واهلدف منها هو زيادة وعي الزائرين يف 

جماالت اخالقية من خالل استثامر ايام الزيارة العظيمة«.
مشريًا اىل مرشوع بريد االربعني »وهو عبارة عن لوحة مثبت 
)عليه  االمام احلسني  فكر  عليها عرشون رسالة مستوحاة من 
 )QR( رم��وز  داخ��ل  برجمتها  تتم  املباركة  وهنضته  السالم( 
املوبايل  استخدام  طريق  عن  فيه  الزائرين  مشاركة  تتلخص 
ومسح الرمز الربجمي ثم تظهر هلم رسالة يف هواتفهم وبعدها 
قديم  الرسالة ورقيًا موضوعة يف ظرف  الزائر هبذه  تزويد  يتم 
مسرية  يف  رفاقه  احد  اىل  الرسالة  هذه  هيدي  ان  منه  ويطلب 
شخص  من  الرسالة  ت��داول  يتم  وهكذا  املباركة  االربعني 
عن  عبارة  هي  الرشف  لوحة  وجود  ذلك  اىل  اضافة  اخر،  اىل 
معينة  صورة  ملخطط  مائية  عالمة  شكل  عىل  مطبوعة  لوحة 
يكتب عليها الزائرون اسامء شهدائهم، بحيث كثرة الكتابة عىل 
العالمة املائية سيشكل يف النهاية صورة واضحة املعامل لصورة 
نستذكر  وفيها  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  وراي��ة  جندي 

بطوالت الشهداء الذين ضحوا بدمائهم يف سبيل العقيدة«. 
االثارة مل تقترص عىل ما مر ذكره حيث تم استحداث فقرة جديدة 

حتدث عنها الكناين معترص القلب وممسكا بدموعه فقال: 
الواقع  )سينام  الزائر  حمطة  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  استحداث  »ت��م 
والتنمية  للثقافة  الوالية  نور  بالتعاون مع مؤسسة  االفرتايض( 
 )vr360( وهي خدمة مرئية اىل الزائر الكريم عن طريق جهاز
لواقعة  بالواقع  اشبه  بشكل  فيديوية  مقاطع  الزائر  فيها  يرى 
الطف االليمة وما حدث من ظلم وجور عىل اهل بيت النبوة 
)عليهم السالم(, فضال عن ذلك هناك نشاط املرسم احلسيني 
بدن  الكتابة عىل  او  يتم رسم  للصغار حيث  الرسم  فقرة  وفيه 
يا  )لبيك  كعبارة  متنوعة  برسومات  اليد  او  كالوجه  االطفال 

حسني، يا شهيد، يا مظلوم.. وما شاهبها(.   
الزائرين وهي عبارة  ختاما كان احلديث عن فقرة قياس رضا 
عىل  البرشية  امل��وارد  تطوير  قسم  قبل  من  تقدم  استبانة  عن 
اخلدمات املقدمة من العتبة احلسينية املقدسة من ناحية التنظيم 
واخلدمة والصحة وبقية اجلوانب االخرى وتوزع عىل الزائرين 
الكرام من اجل تقديم افضل اخلدمات لزوار املرقد الطاهر ايب 

عبد اهلل احلسني )عليه السالم( يف الزيارات القادمة.

االستاذ محمد حمزة الكناني
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تقرير: أحمد الوراق - تصوير:   مرتضى ناصر

الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  المقدسة  الحسينية  للعتبة  الشرعي  المتولي  برعاية 
العبايجي،  رشيد  حسن  االستاذ  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العام  األمين  السيد  وتوجيهات 
واشراف مباشر من قبل رئيس هيأة الصحة والتعليم الطبي الدكتور ستار الساعدي، قدمت هيأة 
الصحة في العتبة المطهرة بالتعاون مع دائرة صحة محافظة كربالء المقدسة والهالل االحمر 
مالكات  من  منتسب   )1000( بمشاركة  المباركة  األربعين  زيارة  خالل  الصحية  خدماتها  االيراني 
هيأة الصحة فضال عن )2000( متطوع من داخل العراق وخارجه قدموا أفضل الخدمات الطبية 

والصحية واالستشارية لزائري االمام الحسين واخيه أبي الفضل العباس )عليهما السالم(.

طيلة أيام 
الزيارة المباركة..

م��س��ت��ش��ف��ي��ات وم���ف���ارز 
صحية استنفرْت طواقمها 

الطبية لخدمة الزائرين 

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

18



املجال  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة  قدمته  عام  التفاصيل  من  وملزيد 
الصحي حتدث مدير مركز العمليات الطبية للهيأة املهندس عباس عبد 
عيل قائاًل: »اشتملت اخلطة عىل نرش )20( مفرزة طبية ثابته و)6( مفارز 
متنقلة  و)150( فرقة مسعفة جوالة، وكذلك نرش ما يقارب )300( 

فرقة من محلة النقاالت داخل الصحن احلسيني الرشيف وحميطه«.
مركز  مثل  متقدمة  ط��وارئ  مراكز  املفارز  هذه  »تضمنت  واض��اف: 
الوارث لغسيل الكىل يف باب قبلة االمام احلسني )عليه السالم( حيث 
حتتوي ال� 20 مفرزة عىل مستشفيات ميدانية عدد )2( يف صحن االمام 
اما  السالم(،  )عليها  زينب  العقيلة  وصحن  السالم(  )عليه  احلسن 
الكرامة  املطهر وهي مفرزة  الثالث االخرى فهي داخل احلرم  املفارز 
للنساء واملفرزة الدينية واملفرزة الزينبية، واملفارز االخرى موزعة عىل 
العقيلة  ومفرزة  السدرة،  ومفرزة   ،)1( رقم  )مسقف  منها  حماور  عدة 
رقم )2(، ومفرزة العقيلة رقم )3( ومفرزة حسينية ابو طحني، ومفرزة 
مركز  العام  هذا  يف  استحدث  وكذلك  السفري(،  باب  ومفرزة  املقام، 
طوارئ احلائر يف رسداب احلائر يف باب القبلة، وقد انترشت مجيع هذه 

املفارز عىل حميط احلرم الرشيف«.
هيأة  مستشفيات  مجيع  الصحية  اخلطة  يف  شاركت  »كذلك  مكماًل:  
)عليه  احلسني  اإلمام  سفري  مستشفى  وهي  الطبي  والتعليم  الصحة 
ومركز  السالم(  )عليه  العابدين  زين  ومستشفى  اجلراحي  السالم( 
)رمحه  الوائيل  امحد  الشيخ  ومؤسسة  السالم(  )عليها  زينب  السيدة 
االورام  لعالج  الدولية  السالم(  )عليه  الوارث  ومؤسسة  تعاىل(  اهلل 
الزائرين  خدمة  يف  الطبية  واملراكز  املستشفيات  هذه  مجيع  الرسطانية، 
السالم(  )عليه  زينب  السيدة  مركز  حتول  ايضًا  العام  وهذا  الكرام، 

للعيون اىل مركز طوارئ متقدم، هبدف ان يكون منطقة اخالء جلميع 
املرىض املحالني من جهة اسعافات العتبة العباسية املقدسة، باإلضافة 
مفتوحًا  املقدسة  احلسينية  العتبة  اىل  التابع  السفري  مستشفى  يكون  ان 
أكانوا  القديمة وجلميع املرىض سواء  املدينة  انحاء  ايضا جلميع زائري 
من العتبة احلسينية او العتبة العباسية وكل املستشفيات واملراكز واملفارز 

مفتوحة امام مجيع زائري االمام احلسني )عليه السالم(«.
العمليات  ودائرة  الصحة  وزارة  مع  والتعاون  التنسيق  بعد  مشريًا:  
بخصوص  العمليات  قسم   - املقدسة  كربالء  حمافظة  صحة  ودائ��رة 
اسعاف،  عجلة   )25 اىل   20( من  نرش  تم  االسعاف  عجالت  حركة 
تابعة لوزارة الصحة و)10( أخرى هليأة الصحة والتعليم  )15( منها 

الطبي يف العتبة احلسينية املقدسة«. 
مبينًا: اما بالنسبة للكوادر املشاركة يف هذه الزيارة هي تقريبا )2000( 
امليدان  يف  متواجدين  الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة  مالك  من  منتسب 
واملستشفيات الساندة و )2000( متطوع من داخل العراق وخارجه، 
ومجيع هؤالء املتطوعني هم من االطباء والكوادر التمريضية بمختلف 
الكسور،  اجلراحة،  والباطنية،  الطوارئ  )طب  يف  االختصاصات 
عىل  موزعة  رسي��را   )18( نرش  عن  فضاًل  املركزة(،  العناية  القلب، 
زينب  العقيلة  وصحن  احلسن  االمام  صحن  يف  امليدانية  املستشفيات 

)عليهام السالم(«.
وأكد عبد عيل ان مجيع املفارز كانت مفتوحة عىل مدار 24 ساعة وجمهزة 
بكافة املستلزمات الطبية، ومستنفرة يف مجيع القطعات الطبية االخرى 
لتقديم اخلدمات الطبية لزائرين االمام احلسني )عليه السالم( بالتعاون 

مع اقسام العتبة احلسينية املقدسة. 
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مضيف اإلمام الحسين        

جهود كبيرة ومتنوعة لتقديم  أفضل الوجبات الغذائية 

تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: خضير فضالة � احمد القريشي

الحاج محمد إبراهيم حسن

كربالء  مدينة  صوب  العالم  أصقاع  كافة  من  والموالون  المحبون  يتوجه 
السالم(  )عليه  الحسين  االم��ام  أربعينية  زي��ارة  إلحياء  عام  كل  المقدسة 
الجنسيات  مختلف  م��ن  ال��زائ��ري��ن  ماليين  فيها  ي��ش��ارك  التي  المباركة 
تعرف  القديم  مركزها  وخصوصا  االح��رار  ابي  مدينة  ان  ورغم  والمذاهب، 
على  قدرتها  عام  كل  في  تثبت  انها  اال  أروقتها  وضيق  مساحتها  بصغر 

احتضان ماليين الزائرين بتضافر جهود االهالي والخدام الحسينيين. 

بمخت������������لف منافذه الخدمية..
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ك��ان��ت خ��ط��ة ع��م��ل م��ض��ي��ف االم���ام 
زي��ارة  خ��الل  ال��س��الم(  )عليه  الحسين 
هجرية   1444 لعام  المباركة  االربعين 
المواكب  من  مجموعة  عبر  متمثلة 
االم��ام  مضيف  ال��ى  اضافة  الخدمية 
ال��داخ��ل��ي  ال��س��الم(  )ع��ل��ي��ه  الحسين 
ال��م��خ��ص��ص ل���ل���زائ���ري���ن، وال��م��ض��ي��ف 
بالمنتسبين  ال���خ���اص  ال��ت��ع��اون��ي 

والمتطوعين..
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ويف تنافس حسيني هدفه مرضاة اهلل تعاىل وحب احلسني 
افضل  لتقديم  احلسينية  املواكب  تتسابق  السالم(  )عليه 
اخلدمات بينها الطعام والرشاب واملبيت والراحة، مرورًا 
عشِقهم  اىل  ووص��وال  الزائرين  النطالق  نقطة  اول  من 
األبدي، واذا حتدثنا عن مكارم اخلدام ومشاهد خدمتهم 
لنا ان نتطرق اىل احد هذه الفروع اخلدمية  العظيمة البد 
التابع  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  املهمة وهو مضيف 
الزيارة  فرتة  طيلة  قدمه  وما  املقدسة،  احلسينية  للعتبة 
ابراهيم  )حممد  باحلاج  نلتقي  ان  اال  منا  كان  فام  املبارك، 
عن  حدثنا  ال��ذي  املضيف  قسم  رئيس  معاون  حسن( 
الزائرين،  خلدمة  املضيف  قدمها  التي  واجلهود  اخلدمات 

فقال: 
»كانت خطة عمل مضيف االمام احلسني )عليه السالم( 
خالل زيارة االربعني املباركة لعام 1444 هجرية متمثلة 
عرب جمموعة من املواكب اخلدمية اضافة اىل مضيف االمام 
للزائرين،  املخصص  الداخيل  السالم(  )عليه  احلسني 
واملتطوعني،  باملنتسبني  اخل��اص  التعاوين  واملضيف 
منافذ  بفتح  وجه  فالقسم  اخلدمية  املواكب  وبخصوص 
للتوزيع يف صحن العقيلة )عليها السالم( وشارع السدرة 
وقرب  اخلان  باب  ومنطقة  املاء  لتوزيع  الشهداء  وشارع 
تربية كربالء املقدسة، اضافة اىل منفذ قرب دائرة الريبة 
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واالخر يف منطقة حي العباس، فضال عن منافذ يف مدن 
باب  منطقة  يف  الشهداء  سيد  وجمّمع  الثالث  الزائرين 
اخلان )الفسحة(، ومجيع تلك املنافذ تقدم املأكل واملرشب 

للزائرين وبثالث وجبات يوميًا«.

استنفار كافة المنافذ
يبدأ  املضيف  عمل  كان  السابقة  السنني  »ان  اىل  مشريا 
توافد  وبسبب  السنة  هذه  يف  ولكن  صفر،   13 يوم  من 
املقدسة واملحاور  الزائرين واكتظاظ مركز مدينة كربالء 
مدينة  منفذ  فتح  عىل  التوجيه  جاء  مبكر،  بشكل  الثالثة 
طريق  للزائرين  السالم(  )عليه  املجتبى  احلسن  االم��ام 
يف  احلال  كذلك  صفر(،   7( يوم  من  النجف   - كربالء 
الكائنة  للزائرين  السالم(   )عليه  احلسني  االمام  مدينة 
يوم  من  الزائرين  تستقبل  بدأت  والتي  بابل  طريق  عىل 
10 صفر، ومدينة  سيد االوصياء )عليه السالم( من يوم 
استقبال  عن  احلسيني  املضيف  يتوقف  مل  فيام  صفر،   11
خارجي  توزيع  بفتح  السنة  هذه  يف  وجهنا  بل  الزائرين، 

من يوم )6 صفر( وبمعدل )3.000( وجبة يوميًا«.

أرقام واحصائيات
وتابع: »يصل عدد وجبات الطعام التي يوزعها املضيف 
غداء  وجبة   )7000  �  6000( من  املختلفة  منافذه  عرب 
يوميا،  الكرامة(  باب  )منفذ  احلسيني  املضيف  منفذ  يف 
واملتطوعني   للمنتسبني  واملخصص  التعاوين  املضيف  اما 
الزائرين فهو يعمل عىل  جتهيز )17000( وجبة  وايضا 
افطار وبنفس العدد يف الغداء والعشاء يوميًا، فيام يعمل 
منفذ  صحن العقيلة عىل توزيع )10.000( وجبة يوميًا، 
للمضيف،  التابعة  اخلدمية  املنافذ  بقية  يف  احلال  وكذلك 
واملتوقع ان يصل عدد الوجبات الغذائية املوزعة يف كافة 
منافذ قسم املضيف اىل اكثر من )5 مليون( وجبة طعام«. 
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تقرير: نمير شاكر – تصوير: خضير فضالة 

»حفظ النظام« العين الساهرة لتوفير االمان
جهود أمنية ُتلوي اللحظات بترقب ويقظة وُتدخل 

منظومات عالمية لمتابعة حركة الزائرين

بمشاركة اكثر من )7000( متطوع في الخدمة الحسينية فضالً عن المنتسبين، إحياًء 
لزيارة االربعين المباركة قدم قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة 
في  االمنية  االجهزة  مع  بالتعاون  الزائرين  سالمة  على  للحفاظ  كبيرة  جهودا 
المقدسة  الحسينية  العتبة  بمحيط  االمنية  المفارز  نشر  خالل  ومن  المحافظة، 
طريق  عن  الزائرين  حركة  متابعة  كذلك  المقدس،  الحرم  الى  المؤدية  والشوارع 

كاميرات المراقبة ورصد الحاالت التي ُيشتبه بها.
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المهندس رسول فضالة

حفظ  قسم  رئيس  مع  »االح��رار«  جملة  التقت  املزيد  وملعرفة 
فضالة،  رسول  املهندس  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  النظام 
لزيارة  اخلاصة  اخلطة  بوضع  النظام  استعد قسم حفظ  فقال: 
األربعينية هذا العام بالتعاون مع كافة األقسام املعنية يف العتبة 

املقدسة والتي تم تطبيقها يف الزيارة املليونية«.
وتابع حديثه، »جاءت اخلطة باالرتباط مع خطة قيادة عمليات 
كربالء املقدسة، حيث تم التنسيق واالستعانة بمفارز مكافحة 
مديرية  مع  التنسيق  وكذلك  الصقور(،  )خلية  املتفجرات 
املقدسة،  كربالء  ملحافظة  املدين  والدفاع  العامة  املدين  الدفاع 
العتبة املقدسة والشوارع  إذ تم نرش املزيد من املفارز بمحيط 
اخلاصة  األماكن  عدد  زيادة  كذلك  الطاهر،  املرقد  اىل  املؤدية 
العتبتني  بني  الكبري  التعاون  عن  منوها  األمانات،  باستالم 
احلسينية والعباسية املقدستني ومجيع اجلهات االمنية احلكومية 
يف املحافظة«، مبينًا أن »اخلطة تضمنت ايضا استخدام اجهزة 
املبكر  الفحص  واجهزة  السونار  اجهزه  اىل  باالضافة  حديثة 

اية طائرة  ملنع طريان  املسرية، ومنظومات خاصة  والطائرات 
مسرية غري مرخصة«.

واضاف: تم االستعانة بأكثر من )7000( متطوع للمشاركة 
بخطة زيارة األربعني، وكانت االستعدادات هلذا العام ختتلف 
عن بقية األعوام السابقة، حيث تم نرش اكثر )1800( كامريا 
وحميط  القديمة  املدنية  داخل  الزائرين  حركة  لرصد  مراقبة 
الطاهر أليب عبد اهلل  املرقد  املؤدية اىل  املقدسة والطرق  العتبة 
متتلكها  التي  »املنظومة  أن  إىل  الفتًا  السالم(«،  )عليه  احلسني 
ومن  العراق  يف  املنظومات  احدث  من  تعد  احلسينية  العتبة 
العتبة  وان  الزائرين،  حركة  ملتابعة  متخصصة  عاملية  مناشئ 
احلسينية املقدسة استكملت مجيع االجراءات االمنية الستقبال 
الزائرين الوافدين اىل مدينة كربالء من مجيع املحافظات والعامل 
االسالمي وذلك إلحياء مراسيم زيارة اربعينية االمام احلسني 

وأهل بيته واصحابه )عليهم السالم(«.
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عب��ر  التوثي��ق الورق��ي 
وااللكترون��ي..

ش��عبة المفقودات.. عمل��ت 
بّج��ٍد وأمان��ة لخدم��ة زائ��ري 

األربعين الحس��يني

المقدسة،  الحسينية  العتبة  في  وال��ن��ذور  الهدايا  قسم  ق��ّدم 
ظهرت  وق��د  المباركة،  األربعينية  ال��زي��ارة  خ��الل  كبرى  خ��دم��ات 
إمكانياته وأعماله المهّمة في ذروة الزيارة المليونية، وقد برز من 
بين شعبه، شعبة المفقودات التي نجحت في إيجاد مفقودات 
اليدوي  النظام  على  بعملها  معتمدة  لهم،  وإرجاعها  الزائرين 
واإللكتروني في توثيق كل ما يصلها من مفقودات وُلقى وكذلك 
مفقوداتهم  عن  والبحث  الزائرين  طلبات  الستقبال  الجهود  بذل 

التي يدّونونها في سجل خاص.

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: صالح السباح

السيد عقيل صالح هادي
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التوثيق الورقي واإللكرتوين
هادي:  صالح  عقيل  السيد  املفقودات،  شعبة  مسؤول  وقال 
العتبة  يتم إجياده يف  الشعبة يتضّمن استالم أي مفقود  إن عمل 
احلسينية وتوثيقه عىل ضوء السجالت الورقية فضال عن التوثيق 
خاص  سجل  لدينا  ويوجد  احلاسبة،  خالل  من  االلكرتوين 
حلني  سنوات  ثالث  ملدة  تبقى  حيث  يرسمها  ورسام  بالذهب 
حضور صاحبها وبخالف ذلك فهناك جلنة خاصة ُتقّيمها وتباع 
من خالهلا وحيول املبلغ املايل اىل املتويل الرشعي  )جمهول املالك( 

ومن ثم رصفها للفقراء واملساكني«.
إرجاع املفقودات ألصحاهبا

وأضاف، »لدينا سجل خاص بالعمالت االجنبية وبعد توثيقها 
هذه  بعد  يأِت  مل  واذا  صاحبها  حضور  حلني  كاملة  لسنة  تبقى 
ينطبق  احلال  ونفس  خاصة،  جلنة  اىل  تسلم  ايضًا  الزمنية  املدة 
عىل العمالت العراقية، اما اجهزة االتصال )املوبايالت( فهناك 
فال  خاصة  معلومات  تضم  االجهزة  تلك  الن  كبرية  مشكلة 
واملفقودات  والساعات  للخواتم  وبالنسبة  الترصف هبا،  يمكن 
يتم  االخرى عند حضور صاحبها الرشعي واعطاء مواصفاهتا 
خالل  ومن  هاتفه،  ورقم  توقيعه  او  بصمته  واخذ  له  تسليمها 
ذلك فان عالمات الفرح تكون واضحة عىل حميا الزائرين نتيجة 
ثبوتيًا  مستمسكًا  كانت  اذا  وخصوصًا  فقدوه  ما  عىل  حلصوهلم 

)هوية( او جواز سفر اذا كان الزائر من خارج العراق.
النرش عرب الفيسبوك

وتابع القول: »من أعاملنا نرش املستمسكات 
اخلاصة  الفيسبوك  صفحة  عىل  وغريها 
مع  ال��ت��واص��ل  لسهولة  وذل��ك  بالشعبة 
الزائرين من اجل العثور عىل املستمسكات 
عملية  ولتسهيل  هب��م  اخل��اص��ة  املفقودة 
استالمها، وكام تم توزيع الكارتات الورقية 
اهلاتف  رقم  فيها  مثبت  بالشعبة  اخلاصة 
الذي بامكان الزائر االتصال علينا ومعرفة 

وجود مادته املفقودة من عدمها«.
عاتقها  عىل  تأخذ  املفقودات  شعبة  وتأخذ 
مج��ع امل��ف��ق��ودات م��ن االق��س��ام وامل��راك��ز 
املقدسة ومنها مدن  للعتبة احلسينية  التابعة 
املحاور  عىل  املنترشة  الثالث  الزائرين 
وهي  كربالء  مدينة  اىل  امل��ؤدي��ة  الرئيسة 
القريبة  واالماكن  بغداد،  بابل،  »النجف، 

منها، قسم السياحة الدينية املتمثل بزيارات مجيع املراقد املقدسة 
يتم  بحيث  الكاظمية«  االرشف،  النجف  »س��ام��راء،  ومنها 
للقسم،  التابعني  االليات  سائقي  بواسطة  املفقودات  احضار 
أيضًا قسم بني احلرمني الرشيفني والصحن اخلارجي، االمانات 
تستغرق  التي  املواد  احضار  يتم  ذلك  خالل  ومن  واملفقودات 
وقتا طويال يف االمانات والكيشوانيات بدون حضور اصحاهبا، 
يتم  بحيث  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابعة  املستشفيات  مجيع 

جلب املفقودات التي ُعثر عليها يف تلك املستشفيات(.
بكاء وشكر

وما ملسناه من خالل تواجدنا لفرتة طويلة داخل اروقة الشعبة 
و)احلديث ال يزال هلادي(: ان عالمات الرضا تظهر عىل مجيع من 
يزور الشعبة السيام الذين عثروا عىل مفقوداهتم بعد عناء طويل 
ايراين حر اىل الشعبة فاقدًا اعصابه  من البحث، فهناك رجل 
)جواز  ومنها  الشخصية  عائداته  من  كبري  لعدد  فقدانه  نتيجة 
سفره، البصمة اخلاصة بعجلته التي تركها عىل احلدود العراقية 
من  وغريها  الرسمية،  مستمسكاته  كبري،  مايل  مبلغ  االيرانية،   �
االمور االخرى( وعندما علم ان مجيع تلك املفقودات موجودة 
كثريًا،  وبكى  الصمود  يستطع  مل  فانه  الشعبة  يف  العاملني  لدى 
يف  وللعاملني  السالم(  )عليه  احلسني  ولإلمام  هلل  شكره  مقدمًا 

الشعبة عىل صدقهم وأمانتهم«. 
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تقرير: احمد الوراق - تصوير: وحدة اعالم قسم رعاية الحرم الداخلي

الحسينية  العتبة  في  الداخلي  الحرم  رعاية 
جهود ال تمل من الخدمة الحسينية

الشريف  الحسيني  الصحن  داخ��ل  ال��ك��رام  للزائرين  الخدمات  افضل  لتقديم 
انهى  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العليا  اإلدارة  توجيهات  على  وبناًء  ومحيطه 
قسم رعاية الحرم الداخلي في العتبة المطهرة وبوتيرة مستمرة خطته االمنية 
الهجري  للعام  السالم(  )عليه  الحسين  االمام  اربعينية  بزيارة  الخاصة  والخدمية 

1444 باستقباله الزائرين الكرام والسعي لتقديم أفضل الخدمات لهم.

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

28



وملزيد من التفاصيل حول ما قدمه قسم رعاية احلرم الداخيل 
حتدث  املقدس  واملكان  باحلدث  تليق  جليلة  خدمات  من 
معاون رئيس القسم، عيل غيدان قائاًل: »هبدف تقديم افضل 
اخلدمات لزائري االمام احلسني )عليه السالم(، كنا عىل أهّبة 
االستعداد وهبّمة خدام يرصون عىل تقديم االفضل حيث تم 
غسل وتنظيف القبة السامية واملنارتني املقدستني ملرقد سيد 
السطح  وتنظيف  التهوية  وقباب  السالم(،  )عليه  الشهداء 
العامل،  االكرب يف  احلدث  لتغطية  االعالمية  للوسائل  وهتيئته 
الرشيف واملداخل واالبواب  الصحن واحلرم  تم غسل  كام 
واستبدال فرش الصحن واحلرم املقدس واملداخل واالبواب 
 20( وتوفري  افتتاحها  اعادة  بعد  الرساديب  فرش  وكذلك 
داخل    )RO( ال�  الرشب  مياه  لتربيد  وخزانات  ماء(  ترمز 

الرساديب الثالثة والصحن الرشيف للزائرين الكرام«.
صحن  وادم��ة  بتنظيف  قسمنا  ك��وادر  »ب��ارشت  واض��اف: 
احلسني  االمام  قبلة  وشارع  السالم(  )عليها  زينب  العقيلة 
)عليه السالم( وفرشهم بالكاربت، اضافة اىل توفري )100 
باملياه  وتزويدها  نظافتها  عىل  واملواظبة  الرشب  ملياه  ترمز( 
بطانية   )50.000( غسل  ايضا  وتم  الزيارة،  فرتة  خالل 
واالقسام  واحلسينيات  واملؤسسات  للمواكب  تابعة  تقريبًا 
واكثر من )70.000(م2 من السجاد واملفروشات االخرى 

بعد استحصال املوافقات الرسمية«.
 745( يف  البطاريات  واستبدال  وصيانة  ادامة  »تم  مشريًا: 
الصحن  داخل  وهتيئتها  واالن��واع  االحجام  خمتلفة  ساعة( 
واملستشفيات  الزائرين  ومدن  واالقسام  الرشيف  واحلرم 

وغريها من املواقع التابعة للعتبة املقدسة، اضافة اىل تنظيف 
الزجاج املطل عىل احلرم الرشيف والسقوف اخلارجية داخل 
التابعة  والرافعات  اآلليات  وسحب  كامل  بشكل  احلرم 
فقط  صغريتني  رافعتني  وابقاء  املطهر  الصحن  من  لقسمنا 

هبدف توفري اكرب مساحة ممكنة للزائرين الكرام بالداخل«.
الكايف  العدد  املياه وتوفري  واشار اىل »ادامة وتنظيف مناهل 
من احلاويات وتزويدها بأكياس النفايات اخلاصة والتنسيق 
يف  ووضعها  إلخراجها  املوقر  اخلارجية  اخلدمية  قسم  مع 
لتنظيم  الطبية  الشؤون  التعاون مع قسم  تم  الكابسات، كام 
واملواظبة  عىل  باحلاويات  وتزويدها  العمل وفرشها  مواقع 

تنظيفها بشكل مستمر«.
الصحن  ذهبية يف عموم  مكتبة  توفري )260(  »تم  واردف: 
الرشيف وتزويدها بالكتب واستخدامها كممرات لتسهيل 
من    اكثر  توفري  وايضا  الكرام،  الزائرين  ومغادرة  دخول 
زيارات ومصاحف وضياء  بني  كتاب خمتلف   )48.000(
الكتب  من  الزائرين  ون��رباس  اجلنان  ومفاتيح  الصاحلني 
االدعية  من  نسخة   )11.000( من  اكثر  وتوزيع  املصحفة 
الصحن  يف  اجل��داري��ة  الذهبية  املكتبات  عىل  وال��زي��ارات 
املتررة  ال��رتب  وسحب  واحلائر  وال��رسادي��ب  الرشيف 
والذهبية  اجلدارية  املتارب  يف  جديدة  برتب  واستبداهلا 
تصحيف  وكذلك  جديدة،  تربة  ب���)50.000(  الداخلية 

)2100( كتاب تابع لقسم املخيم احلسيني«.
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مراك��ز  إيواء وأماك��ن اس��تراحة 

تستعد االمانة العامة في العتبة الحسنية المقدسة كل عام بكافة كوادرها الفنية واالدارية والخدمية 
الستقبال زائري أربعينية االمام الحسين )عليه السالم( بتوفير كل المستلزمات التي تسهل عليهم أداء 
الزيارة، والن الزيارة االربعينية المباركة تختلف عن باقي المناسبات حيث المدة الزمنية واالعداد المليونية 
التي تحظر الى كربالء المقدسة، لذا كانت ادارة العتبة المقدسة حريصة كل الحرص لتوفير كل ما يخدم 
االستراحة،  ومقرات  االي��واء  مراكز  ومنها  خدمات  من  ويلزمهم  السالم(  )عليه  الحسين  اإلم��ام  زائ��ري 
وللحديث اكثر حول ابرز المراكز والمقرات التي وفرتها العتبة المقدسة واعداد الزائرين يومياً تحدث )عبد 

االمير  طه( رئيس قسم العالقات العامة للعتبة الحسينية المقدسة قائالً:

احلسني  االمام  أربعينية  زيارة  حلدث  مبكرا  املقدسة  احلسينية  العتبة  »استعدت 
تفوق  السنة  هذه  ان  توقعاتنا  كانت  ما  ومثل  املباركة،  املليونية  السالم(  )عليه 
قسم  حرص  حيث  كربالء،  اىل  القادمة  االع��داد  حيث  من  السابقة  االع��وام 
العراق  داخل  من  الكرام  والزائرين  الوفود  استقبال  عىل  العامة  العالقات 
وخارجه، من املنافذ واملطارات واسكناهم يف املجمعات التابعة للعتبة املقدسة 
اماكن  توفري  تم  فقد  لغرض،  الغرض  هلذا  ُاستؤجرت  التي  الفنادق  اىل  اضافة 
والنجف  بغداد  حماور  عىل  املوجودة  الزائرين  مدن  من  ابتداًء  إليوائهم  عديد 
املطهر  املرقد  قرب  واملوجودة  املقدسة  للعتبة  التابعة  باألماكن  وانتهاًء  وبابل، 

ورساديب الصحن املرّشف«.
 مشريا اىل »ان العتبة احلسينية املقدسة تأوي يوميًا ما يقارب )5000 � 6000( 

زائر يف االماكن التابعة هلا«.
العرب  للزوار  الدخول  سمة  استحصال  عىل  جاهدين  »عملنا  واردف: 
العايل مع  التنسيق  املباركة من خالل  الزيارة  فرتة  اىل كربالء خالل  واالجانب 
يف  واالخوة  والضباط  املدراء  ومجيع  العامة،  اجلنسية  وادارة  الداخلية  وزارة 
املطارات واملنافذ الربية الذين عملوا وسامهوا بجهودهم احلسينية واجلبارة عىل 

تسهيل عملية دخول الزائرين«.
وعن ابرز الشخصيات التي زارت كربالء واستضافتهم العتبة احلسينية املقدسة 
بزيارة  املباركة قال: »هناك عدة شخصيات ترشفت  ايام زيارة االربعني  خالل 
زيارة  السالم( خالل  )عليه  االمام احلسني  مرقد  وزيارة  املقدسة  مدينة كربالء 
االربعني املباركة ومن بينهم سفراء االحتاد االورويب كالسفري الكندي والفرنيس 

تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: وحدة المصورين

قدمته��ا العتب��ة الحس��ينية 
بكاف��ة الخدم��ات

عبد االمير طه
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كذلك علامء دين من عدة طوائف واكاديميني«.
 كام نوه طه عن »ما وفرته العتبة املقدسة من وسائط نقل بإرسال 
عجالت  واستئجار  زرباطية،  منفذ  اىل  اجلامرك  شعبة  من  وفد 
عىل نفقتها اخلاصة لنقل الزائرين من املنفذ احلدودي اىل كربالء، 
بمياه  املنافذ  تزويد  عن  فضال  يوميًا،  مركبة   )100( وبواقع 
الرشب والثلج، وبعد انتهاء الزيارة املباركة سيكون هناك تفويج 
عكيس لنقل الزائرين من كربالء املقدسة اىل املنافذ واملطارات«.

وعن حجم التعاون املثمر مع الدوائر االمنية واخلدمية يف حمافظة 
كربالء قال: »هناك محلة كربى لرفع النفايات من حمافظة كربالء 
بعد انتهاء الزيارة املباركة بالتعاون مع دوائر البلدية يف املحافظة 
لكل  مساندة  املقدسة  احلسينية  والعتبة  االخ��رى،  والبلديات 

الدوائر التي تعمل عىل خدمة الزائرين االكارم«.
ومحاية  رعاية  قسم  رئيس  دكة  ابو  فاضل  احلاج  بني  جانبه  من 
احلسينية  العتبة  بني  املثمرة  العالقة  ومداخله  اخلارجي  الصحن 
خطة  إلنجاح  كربالء  حمافظة  يف  احلكومية  واجلهات  املقدسة 

زيارة االربعني من خالل قوله: 
احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  توجيه من سامحة  صدور  »بعد 
العام  االمني  والسيد  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 
االستاذ حسن رشيد العباجيي، تم حترير كتاب اىل املديرية العامة 
لرتبية كربالء املقدسة للموافقة عىل استالم ثامن مدارس وهتيئتها 
لتكون مقرًا إليواء الزائرين، وبالفعل جاءت املوافقة عىل تلك 
املدارس وهن مدرسة )االقتدار، النفحات، السدرة، العدنانية، 

زهري بن القني، ساحة الشؤون الفنية، املنار، الالذقية(«.
بمختلف  وجتهيزها  وتنظيفها  امل��دارس  صيانة  »تم  واض��اف: 
تم  احلمد  وهلل  الزائرين،  آالف  إلي��واء  وإعدادها  املستلزمات 
وخارجه،  العراق  داخل  من  الزائرين  من  هائلة  اع��داد  اي��واء 
واملاء  والتربيد  االرايض  فرش  من  احتياجاهتم  مجيع  وتوفري 
اخلدمات  من  وغريها  واملغاسل  والصحيات  للرشب  الصالح 
التي حيتاجها الزائرون، كذلك توفري الكوادر االمنية يف كل مقر 

لإليواء للحفاظ عىل امن الزائرين«.  
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وتنمية  رعاية  قسم  وّفرها  وتوعوية  ودينية  ثقافية  حمطات  مخس 
احلسن  اإلمام  مدينة  يف  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  الطفولة 
)كربالء  طريق  عىل  الكائنة  للزائرين  السالم(  )عليه  املجتبى 
املقدسة � النجف االرشف( الكتشاف مواهب االطفال الوافدين 
يف زيارة األربعني املباركة برفقة عوائلهم وتنميتهم دينيا وثقافيا.

بصحبة  االطفال  من  كبرية  أعداد  توافد  املحطات  شهدت  وقد 
عوائلهم للمشاركة فيها، واالستفادة من اوقات االسرتاحة أثناء 

مسريهم اىل مرقد ايب االحرار )عليه السالم(.
وللحديث اكثر حول هذا املوضوع حتدث معاون رئيس  القسم، 
قسم  »ارتأى  قائال:  »االحرار«  ل�مجلة  اخلفاجي  كرار  األستاذ 
خمتلفة  والفعاليات  النشاطات  تكون  ان  الطفولة  وتنمية  رعاية 
واخلدمية  الثقافية  حمطاته  عرب  حارضًا  يكون  وان  السنة،  هذه 
حمطات  مخس  تكوين  عىل  عمل  لذا  االربعني،  زيارة  ايام  طيلة 
خاصة باألطفال، وكانت املحطة االوىل خاصة بتصحيح القراءة 
وغريها،  الكوثر(  االخالص،  )الفاحتة،  مثل  القصرية  القرآنية 
واملحطة الثانية ُخّصصت الكتشاف املواهب وتنميتها من خالل 
عمدنا  وقد  والذكاء،  الرتكيز  واسئلة  والرسم  الفكرية  االلعاب 
ملكافحة  رضورة  من  وجدنا  ملا  املهمة  املحطة  هذه  وضع  عىل 
بعض السلوكيات التي قد توثر سلبًا عىل االطفال بعدما اصبح 
الذكية كثريًا، وهذا الحظناه من  اهلواتف  الكثري منهم يستخدم 
خالل احدى االلعاب، حيث تبني ان الطفل كلام أكثر استخدامه 
أما  صحيح،  والعكس  االختبار  هذا  يف  تركيزه  قل  كلام  للنقال 
الثالثة فتمثلت بفقرة احلكوايت، وهي عبارة عن قصص  املحطة 

واح��ة الزائ��ر الصغي��ر..
محط��ات ثقافي��ة وتوعوي��ة ُخّصص��ت 

الكتش��اف مواهب االطف��ال وتنميته��ا

تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: احمد القريشي
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حسينية عاشورائية حتكى من خالل القاص اىل االطفال، ويستفيد منها الطفل 
اجلوانب  وضمت  للمسابقات،  الرابعة  املحطة  ُخّصصت  بينام  معلوماتيًا، 
تستهدف  بطاقة  هبا  املعلومات  وهذه  العامة،  واملعلومات  والقرآنية  الدينية 
فئتني من االعامر )6 اىل 9( ومن )10 اىل 13( ولكال اجلنسني، فيام ُخّصصت 
املحطة اخلامسة لتقديم توجيهات دينية وعقائدية،  وخاصة لألطفال القريبني 
ك�الغسل  حياهتم  يف  املهمة  الرشعية  االمور  بعض  لتعليمهم  بلوغ،  سن  من 

وغريها.
الزائر  واحة  موكب  تسمية  عليها  اطلق  اخلمس  املحطات  هذا  »ان  وأشار 
الصغري«، موضحًا أن »العمل الفعيل الستقبال االطفال بدأ يف يوم 12 صفر 

األحزان، وشهدنا ردود افعال اجيابية من االهايل وأبنائنا األطفال«.
األستاذ كرار الخفاجي
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برام��ج اس��تراتيجية 
تس��تهدف خدمة الزائري��ن 

ف��ي زي��ارة االربعي��ن

دأبت أكاديمية الوارث للتنمية البشرية والدراسات االستراتيجية في العتبة الحسينية المقدسة 
اقامة  ذكرى  استثمار  في  دور  لها  يكون  أن  على  سنوات  السبع  يقارب  ما  قبل  تأسيسها  منذ 
وتحقيق  رسالتها  ايصال  ألجل  السالم(،  )عليه  الشهداء  لسيد  المباركة  األربعينية  الزيارة  شعيرة 

رؤيتها التي تتبناها عبر مختلف المبادرات الثقافية والمعرفية.

وعن طبيعة اخلدمات املقدمة للزائرين، حتدث مسؤول اكاديمية 
العتبة  يف  االسرتاتيجية  والدراسات  البرشية  للتنمية  ال��وارث 
براجمها  قائاًل: »ضمن  املقدسة األستاذ عقيل الرشيفي  احلسينية 
لقاعدة  ووفقا  الوارث  اكاديمية  تطلقها  التي  السنوية  التوعوية 
العمل التي تبوب مسار توجهها العام أطلقت االكاديمية خالل 
االربعينية املباركة املرشوع الرئيس هلا واملتمثل ب�)احلسني قائدنا( 
الذي يعمل عىل مواجهة احلرب الناعمة الثقافية، اذ عملت عىل 
)عليهم  البيت  اهل  والروايات عن  االحاديث  من  مجلة  اختيار 

العام  التوجه  ماهية  والتوعية عن  التثقيف  واملعنية يف  السالم(، 
اهل  منهج  عىل  يسري  املتلقي  من  جيعل  الذي  احلياة  ألسلوب 
املعنية  الكوادر  بارشت  املنطلق  احلق، وعىل هذا  البيت وطريق 
املقدسة  كربالء  ملدينة  الرئيسة  املحاور  خالل  ومن  باألكاديمية 

واملتمثلة بمدن الزائرين الثالث«. 
بثالثة حماور هي  العام تنحرص  املبادرات هذا  واضاف: »كانت 
واألخالقي  االجتامعي  الوعي  بناء  يف  املسامهة  األول  املحور 
بمضامني وغايات النهضة احلسينية اخلالدة حيث جاء مرشوعنا 

تقرير: احمد الوراق - تصوير: اعالم اكاديمية الوارث
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بطباعة  متثل  والذي  قائدنا«  »احلسني  عنوان  حتت  العام  هلذا 
الطاهرين  بيته  واهل  حممد  االكرم  النبي  عن  روايات  وتوزيع 
يتم  ملصقات  عرب  امجعني(،  عليهم  وسالمه  اهلل  )صلوات 
الصاقها عىل حقائب السائرين واملتوجهني اىل مرقد ايب عبد اهلل 
احلسني )عليه السالم( لتكون معروضة للقراءة من قبلهم اثناء 

املسري ودعوهتم للتفكر بمضامني تلك الروايات«.
وأكمل حديثه: املحور الثاين يرتبط ببناء التفوق االسرتاتيجي 
للدولة العراقية عرب بيان أثر زيارة األربعني يف حتقيق هذا التفوق 
وتعزيزه واستدامته من خالل دراسة بحثية استبيانية، تتضمن 
أكثر من عرشين سؤاال تتعرض ملضامني هذه الزيارة ودورها 
الوسائل  ودور  للعراق  واالقليمي  الدويل  احلضور  تعزيز  يف 
العراقي  املجتمع  الشعبية ألبناء  والقنوات االعالمية واجلهود 
وصوال  احلضور  ذلك  حتقيق  يف  ومؤسساته  أطيافه  بمختلف 
للتفوق االسرتاتيجي املنشود ويتم اخلروج بنتائج هذه الدراسة 
الحقا ورفع التوصيات بناء عىل ذلك اىل ادارة العتبة احلسينية 

القرار يف الدولة العراقية ألجل بيان أمهية  املقدسة واصحاب 
مثل هكذا زيارات ولفت انتباههم برورة دعمها واستدامتها 

وتذليل أي عوائق حتول دون ذلك«.
الرأي  لقياس  سعي  »هناك  بقوله:  الثالث  املحور  اىل  مشريًا 
العام يف الشارع العراقي عرب اجراء استطالع بخصوص دعم 
أكان  سواء  الدعم  هذا  وآليات  ونوع  املباركة  األربعني  زيارة 
املطهرتني  العتبتني  أو  املقدسة  كربالء  يف  املحلية  للحكومة 

احلسينية والعباسية«.
ملجموعة  ملصق  الف  ثالثني  من  اكثر  طباعة  »تم  موضحًا: 
لتعالج  بعناية  اختيارها  تم  التي  والروايات  االحاديث  من 
القضايا االجتامعية واألخالقية والسياسية املهمة التي ابتيل هبا 
جمتمعنا يف عرصنا احلايل، حيث أن هذه امللصقات تم توزيعها 
– بغداد(، وبالتعاون مع  – بابل  )النجف  لزائرين عىل حماور 
موكب العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية وبإرشاف وكيل 

املرجعية العليا سامحة السيد أمحد األشكوري«.
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منفذ الشامجة الحدودي..
انسيابية عالية وخدمات جَلية ساهمت 

بسهولة دخول الزائرين الى العراق 

رسم منفذ الشالمجة الحدودي في محافظة البصرة الفيحاء اروع صور للخدمة الحسينية 
من  القادمين  الزائرين  دخول  في  العالية  واالنسيابية  الكبير  االنضباط  خالل  من  المشرفة 
اإلمام  أربعينية  زيارة  إلحياء  المقدسة  كربالء  مدينة  صوب  االيرانية  االسالمية  الجمهورية 

الحسين )عليه السالم( المباركة لعام 1444 هجرية.

تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: قاسم العميدي
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بالسنني  مقارنة  املنفذ  هذا  عرب  الوافدين  عدد  كثرة  ورغتتم 
مكنهم  البرصة  أهايل  وتعاون  القائمني  جهود  أن  إال  السابقة 
من جتاوز مجيع الصعوبات وتسهيل دخول الزائرين، وكانت 
ملجلة »االحرار« زيارة ميدانية للمنفذ احلدودي واجرت مجلة 
من اللقاءات الصحفية، بداية من العميد )حبيب كاظم العيل( 
مدير منفذ الشالجمة احلدودي والذي قال: »بدأ منفذ الشالجمة 
احلدودي التهيؤ الستقبال زوار االمام احلسني )عليه السالم( 
تنفيذًا  املباركة،  االربعني  زيارة  حلول  من  اشهر  اربعة  قبل 
للتوجيهات احلكومية وبإرشاف مبارش من السيد رئيس هيأة 
املنافذ احلدودية الدكتور عمر الوائيل، بالتعاون واالنفتاح مع 
مجيع الدوائر اخلدمية يف حمافظة البرصة، وبفضل اهلل عز وجل 

املنفذ  كوادر  قدمت  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  وبركات 
جهودًا كبريًا لتسهيل عملية دخول الزائرين بسالسة بتكاتف 

مجيع الدوائر يف املحافظة«.
واع��ادة  الطرق  اكساء  تم  الزائرين   دخ��ول  »قبل  واردف: 
صيانة وتشييد بعض الكابينات والكرفانات ومناطق التفتيش 
منذ )1( صفر،  املنفذ  الزخم يف  ابتدأ  احلاسبات، وقد  وهتيئة 
القانونية نفذت  تتزايد يومًا بعد يوم، واالجراءات  واالعداد 
بكامل حذافريها مع الزائرين،  وقد وصل عدد الداخلني اىل  
لغاية يوم اجلمعة  )10  العراقية من منفذ الشالجمة  االرايض 
مجهورية  من  واغلبهم  زائر،   )500.000( من  اكثر  أيلول( 

ايران االسالمية.

العميد حبيب كاظم العلي
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الستيعاب  كبرية  ساحات  وفرت  املنفذ  ادارة  »ان  اىل  مشريا 
عملية  لتسهيل  وخارجه  املنفذ  داخل  املجاين  النقل  باصات 
اليوم  لغاية  حتصل  مل  احلمد  وهلل  وجهتهم،  اىل  الزائرين  نقل 

اية حاالت إرباك«.
وعن دور الدوائر احلكومية جتاه نقل الزائرين وتقديم اخلدمة 
اجلهود  مجيع  بتضافر  اال  النجاح  يتم  »ال  قال:  هلم  احلسينية 
املوجودة من قبل الدوائر احلكومية وخصوصًا توجيه السيد 
حمافظ البرصة املحرتم يوم )9 صفر( باستخدام مجيع عجالت 
لتخفيف  الزائرين  لنقل  املحافظة  يف  العاملة  الدولة  دوائر 

الزخم احلاصل يف املنفذ، كذلك االهايل مل يقرصوا يف خدمة 
الزوار وتقديم املأكل واملرشب واماكن االسرتاحة«.

ونوه العيل عن أهم مقومات النجاح خالل الزيارة االربعينية 
ومتثلت ب� »رفع مستوى التفاهم بني املنفذين العراقي وااليراين 
إيصال اي حالة، وكان هناك  بعدما حددنا االليات لسهولة 
حرية  هلم  ويكون  ايراين  ضابط  مع  متواصل  عراقي  ضابط 
من  املعضالت  كل  عىل  تغلبنا  وقد  املنفذين،  داخل  احلركة 
االي��راين  اجلانب  يف  االخ��وان  وك��ان  االسلوب  هذا  خالل 

متعاونني بشكل كبري عرب تسهيل اي معوق يطرأ«.
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من جانبه حتدث العميد لطف عيل باك باز من اجلمهورية 
االسالمية االيرانية: »انا كقائد حرس احلدود يف اجلمهورية 
االسالمية االيرانية يف حمافظة خوزستان اقدم كل الشكر اىل 
الشعب العراقي ملا قدموه ويقدموه من جهود وإمكانيات 
السالم(  )عليه  احلسني  عبداهلل  ايب  زوار  ضيافة  سبيل  يف 

وامتنى هلم الصحة والسالمة.
وعن ممثلية املواكب احلسينية يف حمافظة البرصة حتدث منذر 
البرصة  يف  احلسينية  املواكب  ممثلية  »قامت  النزال:  محيد 
اجل  من  االمنية  واجلهات  اخلدمية  الدوائر  مع  بالتنسيق 

وبالفعل  الشالجمة،  منفذ  داخل  احلسينية  املواكب  انشاء 
جاءت املوافقة عىل تشييد )43( موكبًا خدمّيًا داخل املنفذ«.
وتابع: »قدمت املواكب انواعًا خمتلفة من الطعام والرشاب 
من  الزائر  دخول  منذ  املبيت  وحتى  االسرتاحة  واماكن 
وقد  الزائرين،  نقل  اماكن  اىل  وصوال  االيرانية  احل��دود 
بدأتاخلدمة الفعلية للزائرين منذ اليوم االول من شهر صفر 
األحزان، واستمر العمل حلني دخول آخر زائر اجنبي من 

احلدود العراقية«.
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»قس��م االتصاالت«
 عص��ب الخدم��ة الحس��ينية

جه��ود حثيث��ة س��اهمت بديموم��ة 
ج��ودة األداء التكنولوج��ي واالرتق��اء 

بالمس��توى الخدمات��ي
تقرير: نمير شاكر 
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مع توافد الماليين قبلة األحرار  أبي عبد الله الحسين )عليه 
السالم( إحياًء لزيارة االربعين الخالدة ما دعا جميع اقسام 
خدماتها  كافة  الستنفار  المقدسة  الحسينية  العتبة 
االقسام  خالل  من  الحسينية  والمواكب  الزائرين  لخدمة 
تسهيالت  من  يحتاجونه  ما  لهم  توفر  وان  لها  التابعة 
في  كبير  دور  لها  كان  التي  االقسام  بين  ومن  وخدمات، 
الحسينية  العتبة  في  االتصاالت  قسم  هو  الخدمة  هذه 
المباركة  الخدمة  في  ري��ادي  ب��دور  اطلع  ال��ذي  المقدسة 
مركز  وت��زوي��د  العجالت  لدخول  تسهيالت  من  قدمه  لما 
المفقودين بمنظومات عالمية وإرشاد الزائرين والتنسيق 
والمتابعة مع األجهزة االمنية وغيرها من االمور الخدمية 

واإلنسانية..

املهندس  رئيسه  والتقت  القسم  اعامل  تابعت  »االحرار«  جملة 
االتصاالت  »يعد قسم  قائال:  الشمري وحتدث  مصطفى عيل 
واحدا من اهم االقسام يف العتبة احلسينية املقدسة ملا يبذله من 
جهود كبرية خالل الزيارات املليونية خلدمة الزائرين واملواكب 
الدعم  العتبة املطهرة من خالل  احلسينية ومساندة االقسام يف 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  وتوجيهات  املتواصل 
كل  تقديم  عىل  وحثنا  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
قسم  استنفر  حيث  ال��ك��رام،  الزائرين  خلدمة  افضل  هو  ما 
خالل  الكرام  ال��زوار  خلدمة  االمكانيات  مجيع  االتصاالت 
التي  واملتطلبات  اخلدمات  بكافة  هتيئتهم  وتم  االربعني  زيارة 
وآلية  عمل  منها  له  التابعة  الشعب  مهام  خالل  من  حيتاجوهنا 
املشاريع  من  ومراكزه  الزائر(  )دليل  الزائرين  ارشاد  مرشوع 
اخلدمية واالنسانية التي تويل هلا العتبة احلسينية املقدسة اهتامما 
الزيارات  ومجيع  االربعني  زيارة  فرتة  خالل  للزائرين  خاصا 
خاص  برنامج  خالل  ومن  افضل،  هو  ما  تقديم  يف  املليونية 
ضخمة  بيانات  قاعدة  عىل  حيتوي  الذي  واملفقودين  بالتائهني 
يتم ادخال معلومات التائه واخذ صورة له لتعميمها عىل مجيع 
املراكز املنترشة يف داخل املدينة واملحاور اخلارجية املرتبطة عرب 
يف  البحث  بمجرد  االنرتنت  شبكة  عىل  وموقع  حملية  شبكة 

التائه وصورته يف اي مركز او  البحث اسم  الربنامج يظهر يف 
حمور ويتم تسليمه اىل ذويه«.

واضاف الشمري: »كام كان لشعبة السيطرة دور فعال للقسم 
احلكومية  الدوائر  كافة  مع  والتنسيق  التواصل  طريق  عن 
الزائر  خدمة  ختص  التي  وغريها  االمنية  واالجهزة  واملحلية 
الكفيل  سيطرة  مع  اخلدمية  العجالت  دخول  مهام  وتسهيل 
القطوعات  أوقات  املقدسة وغريها يف  العباسية  للعتبة  التابعة 
املعرفني  شعبة  مع  التنسيق  كذلك  املباركة,  الزيارة  فرتة  يف 
عمليات  قيادة  مع  والتواصل  األمنية  القطوعات  يف  ونرشهم 
كربالء وقيادة رشطة كربالء املقدسة والطوق االمني ومديرية 
قوة ومحاية احلرمني الرشيفني يف مجيع االمور االمنية واخلدمية, 
وايضا التنسيق مع الدوائر احلكومية اخلدمية كشعبة االسعاف 
والتواصل  الكهرباء  وصيانة  واملجاري  املاء  دوائ��ر  الفوري 
العجالت  سري  مهمة  وتسهيل  اللوجستي  الدعم  مواكب  مع 
اخلاصة هبم يف مجيع حمافظات العراق وباألخص حمافظة كربالء 
حماور  ومجيع  املدينة  داخل  واملاء  الثلج  لتوفري  وذلك  املقدسة 
واهليئات،  املواكب  عىل  لتوزيعه  وخارجيا  داخليا  املحافظة 
حمافظة  يف  النفطية  املشتقات  دائرة  ممثل  مع  التواصل  كذلك 
كربالء املقدسة لتوفري الغاز وتوزيعه عىل املواكب احلسيني������ة

تقرير: نمير شاكر – تصوير:  وحدة المصورين

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

41



عىل مجيع حماور كربالء املقدسة, باالضافة اىل تسهيل مهمة سري 
من  الزائرين  تنقل  التي  املقدسة  العتبات  اىل  التابعة  العجالت 
واىل العتبات وتسهيل سري العجالت االيرانية اخلاصة باملواكب 

االيرانية«.
وتابع الشمري: »من الشعب التي هلا دور كبري يف زيارة االربعني 
هي شعبة الصوتيات التي هلا دور يف تنصيب منظومات الصوت 
وجتهيز  الزائرين،  وارشاد  لتوجيه  الرشيف  الصحن  ابواب  يف 
الدينية  واملحارضات  اجلامعة  صالة  إلقامة  الصحن  رساديب 
وجمالس العزاء علام ان رسداب القبلة تم افتتاحه بشكل مؤقت وتم 
جتهيزه بالصوت، وتم تزويده أيضًا بسامعات الستقبال وترحيب 
وشارع  اجلمهورية  وشارع  القبلة  باب  جهة  من  العزاء  مواكب 
جتهيز  تم  كذلك  احلسيني،  املخيم  وجهة  احليل  فهد  ابن  الشيخ 
وادامة  الشهداء  شارع  يف  املفقودين  مركز  يف  صوت  منظومات 
منظومة الصحن وهتيأهتا الستقبال املواكب وهتيئة القاعات مع 
منظومات الرتمجة اخلاصة هبا الستقبال الوفود واالجانب، وتم 
وصيانة  الرشيف،  للحائر  دورية  وصيانة  متكامل  فحص  عمل 
منظومات الصوت اخلارجي )السور احلسيني( واضافة جمموعة 

من السامعات اخلارجية«.
يف  كبري  دور  املعلومات  تكنلوجيا  »لشعبة  الشمري:  واردف 
مجيع  قبل  من  املبذول  اجلهد  خالل  من  املليونية  الزيارة  هذه 
وعىل  الوحدات  باقي  ويف  الشعبة  يف  واهلندسية  الفنية  الكوادر 
عمل متواصل يف مجيع ايام الزيارة املباركة، حيث قدمت الشعبة 
هي  االع��امل  هذه  واه��م  املباركة  الزيارة  فرتة  خالل  خدماهتا 
ايصال وزيادة سعة االنرتنت املجهز اىل جمموعة قنوات كربالء 
الضوئية اخلاصة  الشبكة  الفضائية، ونقل خدمات االقسام عىل 
بقسم االتصاالت وتوزيعها يف االقسام حسب طلب القسم مثل 
اكثر من موقع  نقل خدماهتم يف  تم  الفضائية حيث  قناة كربالء 
الفضائية  كونرتول  كذلك   - الزائرين  مدن   - احلسيني  )املخيم 
لقسم  املجهز  االنرتنت  سعة  وزي��ادة  احلسينية(،  العتبة  داخل 
االعالم وخاصة ملؤسسة االعالم الرقمي - وحدة البث املبارش، 
وجتهيز القنوات االعالمية بخدمة االنرتنت التي تعمل عىل تغطية 
الزيارة املباركة مثل قناة العراقية الفضائية وقناة االنوار الفضائية 
وباقي وسائل االعالم، وفحص االجهزة والسريفرات اخلاصة 

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

42



بالوحدة والتأكد من عملها بصورة طبيعية وكذلك توفري اجهزة احتياطية يف حال 
وجود اي خلل طارئ، وجتهيز مراكز املفقودين بخدمات االنرتنت يف مواقع خمتلفة 
داخل املنطقة وخارجها عىل طرق الزائرين، وتنسيق دخول الكوادر من رشكات 
االتصال وتقديم املساعدة املمكنة لضامن فحص جودة اخلدمات املقدمة للزائرين 
داخل املدينة القديمة، اضافة اىل صيانة مجيع املواقع واالجهزة التي تعمل عىل مدار 
)24( ساعة ضمن شبكة قسم االتصاالت التي تربط مجيع مراكز العتبة احلسينية 
ال� )UPS( لضامن العمل وعدم حصول قطع او  واقسامها وايضا فحص اجهزة 

خلل اثناء فرتة الزيارة املباركة«.
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اختتام مسابقة حفظ 
دعاء مكارم األخاق 

وخطبة اإلمام الحسين

اختتم��ت األمان��ة العام��ة للعتبة الحس��ينية المقدس��ة المس��ابقة الخاصة بحفظ دع��اء مكارم 
االخ��الق وخطب��ة االم��ام الحس��ين )عليه الس��الم( في يوم عاش��وراء الت��ي اقيمت به��دف رفع 
المس��توى الديني لدى المنتس��بين ومن كال الجنس��ين، حي��ث احتضنت قاعة خات��م االنبياء في 
الصحن الحس��يني المطهر المس��ابقة الخاص��ة بالرجال، فيما احتضنت قاعة س��يد االوصياء في 
الصحن الحسيني ايضا المسابقة الخاصة بالنساء، واستمّرت المسابقة لمدة ستة ايام متتالية 

بإشراف لجنة خاصة ، واتيحت لجميع المنتسبين والمنتسبات بمن يرغب بالمشاركة.

تقرير: قاسم عبد الهادي – تصوير:  وحدة المصورين
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ستة ايام متتالية
احلسينية  العتبة  إدارة  جملس  عضو  حتدث  السياق  هذا  يف 
املقدسة ومسؤول اللجنة املركزية لالحتفاالت واملهرجانات 
عيل  األستاذ  السالم(  )عليه  البيت  اهل  بمناسبات  اخلاصة 
لالحتفاالت  املركزية  اللجنة  »اقامت  قائال:  سلطان  كاظم 
وحفظ  االخالق  مكارم  دعاء  حفظ  مسابقة  واملهرجانات 
خطبة االمام احلسني )عليه السالم( اخلاصة بمنتسبي العتبة 
احلسينية املقدسة )رجال � نساء( حيث كانت املسابقة لكافة 
وقد  متتالية  ايام  لستة  استمرت  والتي  املقدسة  العتبة  اقسام 
ُخصص  ويوم  املشرتكة  باألقسام  خاصا  جدوال  قسمنا 

ملجموعة من االقسام«.
إعالن نتائج الفائزين

خاتم  )قاعة  للمسابقة  قاعتني  ختصيص  »تم  حديثه،  وتابع 
خمصصة  االوصياء  سيد  وقاعة  بالرجال  خاصة  االنبياء 
جلميع  متاحة  كانت  املسابقة  هذه  يف  املشاركة  وان  للنساء( 
مجيع  ُصّححت  املسابقة  اختتام  وبعد  واملنتسبات،  املنتسبني 
الذين  الفائزين  نتائج  إلعالن  خمتصة  جلنة  قبل  من  االوراق 

ستكون هلم هدايا عينية ومعنوية«.
ابالغ جميع اقسام العتبة الحسينية

العتبة  اقسام  مجيع  عىل  عممنا  وان  »سبق  سلطان،  وأضاف 

احلسينية املقدسة كتابًا رسميًا حسب توجيهات االدارة العليا 
الدعاء ونسخة من خطبة  نسخة من  وارفقنا  املقدسة  للعتبة 
االمام احلسني )عليه السالم( يف يوم عاشوراء ليطلع عليهام 
املنتسبون باعتبار ان ايام حمرم وصفر هي ايام االمام احلسني 

)عليه السالم( لذا جيب استذكار هذه اخلطبة وحفظها«.
هدف ال بد منه

سلطان أوضح أن »اهلدف االساس من إقامة هذه املسابقات 
مكارم  دعاء  حددنا  وهلذا  منتسبينا،  لتثقيف  السعي  هو 
مضامني  عىل  حيتوي  السجادية  الصحيفة  من  االخالق 
يطلع  ان  باملنتسب  اخالقية وتربوية عالية جدًا من االحرى 
منتسب  فكل  باملسابقة،  الفوز  فقط  وليس  ويقرأها  عليها 
حينام يقرأ هذا احلديث ويطلع عىل مفاهيمه من املؤكد سوف 
يرتك اثرا يف نفسه وسلوكه ويف حياته العامة، وبدورنا هيمنا 
والثقافة،  االخالق  من  عاٍل  مستوى  ذا  املنتسب  يكون  ان 
)عليهم  البيت  وألهل  احلسينية  للعتبة  واجهة  يعّد  كونه 
اجلهات،  خمتلف  من  الزائرين  ماليني  يستقبل  فهو  السالم( 
فمن الروري ان يتسلح هبذه الثقافة وخاصة االقسام التي 
املنتسب  ان  الواضح  ومن  الزائر،  مع  مبارش  احتكاك  لدهيا 
كثري االنشغال بعمله والبد من حمطات بتذكريه هبذه االمور 

كي تكون املنهج يف حياته«.

األستاذ علي كاظم سلطان
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قسم الشؤون 
الخدمية الخارجية..

أعمال كبيرة وجهود مضاعفة 
إلنجاح زيارة األربعين المباركة

ب��رَز قس��م الش��ؤون الخدمي��ة الخارجي��ة كواحٍد م��ن أه��ّم األقس��ام الخدمية ف��ي العتبة 
الحس��ينية المقدس��ة خالل الزي��ارات المليوني��ة التي تش��هدها مدينة كربالء المقدس��ة، 
وخصوصاً زيارة األربعينية المباركة، التي ش��هدت هذا العام توافداً مليونياً حاشداً للزائرين 
م��ن داخل الع��راق وخارجه، فكاَن العاملون بالقس��م في دأب مس��تمرٍ لتقديم الخدمات 

الالزمة وإظهار الصورة الناصعة للَخدمة الحسينيين المخلصين.

تقرير: قاسم عبد الهادي – تصوير: محمد علي أحمد
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العاملون النشطون وبحسب ما رّصح به مدير القسم السيد 
»استنفروا  )األحرار(:  ل�  حديث  يف  املوسوي  حمّمد  أنور 
االنذار  الدخول يف حالة  خالل  اخلدمية من  كافة جهودهم 
بدء  الكرام،  للزائرين  اخلدمات  أفضل  لتقديم  استعدادًا 
الزيارة  العارش من شهر صفر األحزان وإىل ما بعد  من يوم 
مطلع  مع  الالزمة  اخلطة  إعداد  سبقتها  والتي  املليونية، 
الشهر«، مبينًا أن »اخلدمات ُقّدمت من خالل شعب القسم 
ب�  االستعانة  عن  فضاًل  منتسبًا(،   550( تضّم  التي  اخلمس 

)800 متطوع(«.
وأوضح املوسوي، »يقوم القسم بجملة من األعامل اخلدمية 
اثناء تواجده يف مدينة  الزائر الكريم  التي تصب يف مصلحة 
توزيع  ومنها  املباركة،  األربعني  زيارة  ألداء  املقدسة  كربالء 
لدخول  حماور  ثالثة  وعىل  متنقلة  صحية  منشأة   )120(
ملرقد األمام احلسني )عليه  للمدينة وصوالً  الكرام  الزائرين 
وأماكن  االمنية  القطوعات  اماكن  يف  وحتديدًا  السالم( 
للنساء  الثابتة  املواقع  اىل  اضافة  األقضية،  وكذلك  جتّمعهم 

والرجال بعدد )7( منشآت«.
وتابع حديثه، »تم نصب )4( جماميع صحية متنقلة يف صحن 
املتواجدين  الكرام  للزائرين  السالم(  )عليها  زينب  العقيلة 
عىل  منها  واحدة  كل  وحتتوي  املطهر،  احلسيني  الصحن  يف 
)20( وحدة صحية، فضاًل عن نصب جمموعتني أخريتني يف 
مركز إيواء الزائرين الكائن يف شارع السدرة بمجموع )40( 

وحدة صحية«.
اعمال متواصلة

وزاد املوسوي، »تم تزويد مواقع الصحيات الثابتة بغساالت 

لغسل مالبس الزائرين الكرام، والعمل عىل فتح االنسدادات 
عن طريق العجالت الصاروخية وكذلك سحب املياه الثقيلة 
)كابسات  آلليات  عمل  خطة  واتباع  الساحبة،  بعجالت 
املرابطة يف عدة مواقع واستخدام عجالت  التنظيف( وهي 
صغرية  شحن  كابسة  نفايات  نقل  وعجلة  الصغرية  الشحن 
تنقلها  لسهولة  الكبرية  الكابسة  عجالت  اىل  النفايات  لنقل 
النفايات  نقل  يف  جدا  مهم  دور  من  هلا  وما  املدينة  داخل 
توزيع  منها برسعة، فضال عن  والتخّلص  املدينة  داخل  من 
العتبة  وحميط  والرساديب  املتطوعني  عىل  النفيات  أكياس 

احلسينية املقدسة لتسهيل رفع النفايات«.

أنور محّمد الموسوي
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س��عينا خ��الل أي��ام الزي��ارة 
إل��ى إجراء حم��الت تنظيف 
وبع��د  للمنطق��ة  يومي��ة 
مباش��رة  الزي��ارة  انته��اء 
تكون هنال��ك حملة كبيرة 
وشاملة لرفع النفايات من 
المواقع المحيطة بالعتبة 

الحسينية المقدسة..

توزيع الماء وقوالب الثلج
الزيارة  خالل  اخلارجية  اخلدمية  قسم  خدمات  وتتنّوع 
العقيلة  املباركة، حيث أشار املوسوي إىل »جتهيز صحن 
 ،)RO( �برتامز املاء والثلج واملاء ال )زينب )عليها السالم
وتوزيع ماء اإلسالة عىل املواكب واهليئات احلسينية وعىل 
املتنقالت الصحية وكذلك عىل املواقع الثابتة من خالل 
التابعة للقسم، باالضافة اىل تشغيل  العجالت احلوضية 
إسالة العتبة احلسينية املقدسة بالتنسيق مع قسم الصيانة 
املوقر، وتوزيع ماء ال� )RO( عىل مواقع العتبة احلسينية 
املاء  حوضيات  خالل  من  واخلارجية  الداخلية  املقدسة 
ووضع  )الستوتات(  استخدام  اىل  باإلضافة  اخلاصة، 
شموع بقرب الرتامز املوزعة عىل حميط الصحن احلسيني 
املاء  املطهر وختصيص منتسبني ملتابعتها باستمرار لتوفري 

البارد للزائرين«.

وتابع حديثه، »تّم جتهيز املواكب احلسينية باملاء الصالح 
للرشب ليتنسى توزيعه للزائرين، وكذلك نرش ترامز املاء 
والرساديب  والطوابق  املقدسة  احلسينية  بالعتبة  املحيطة 
مدار  البارد عىل  واملاء  بالثلج  احلسيني وجتهيزها  للحائر 

الساعة«.
حمالت تنظيف مستمرة

املناطق  وخصوصًا  املدينة  تنظيف  جهد  يظهر  ورّبام 
القريبة من املرقد الرشيف، واضحًا وجليًا أثناء الزيارات 
مواقع  إىل  وإخراجها  النفايات  من  للتخلص  املليونية؛ 
الطمر الصّحي، فضاًل عن تنفيذ مبادرات للتنظيف عمل 
لفت  كام  املباركة،  األربعني  زيارة  خالل  القسم  عليها 

املوسوي.
بتنظيف  املتمّثلة  التنظيف  بعمليات  »سامهنا  وقاَل: 
الشارع املمتد من هناية شارع الشهداء اىل املخيم احلسيني 
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مع مرابطة عجالت الكابسة لرفع النفايات، فضاًل عن توفري 
)5 أطنان( من أكياس النفايات، جلمع النفايات خالل الزيارة 

ونقلها خارج املدينة القديمة إىل مواقع الطمر«.
وأضاف، »سعينا خالل أيام الزيارة إىل إجراء محالت تنظيف 
هنالك  تكون  مبارشة  الزيارة  انتهاء  وبعد  للمنطقة  يومية 
محلة كبرية وشاملة لرفع النفايات من املواقع املحيطة بالعتبة 
والكوادر  الكابسات  عجالت  خالل  من  املقدسة  احلسينية 
يتم  حيث  اآلليات،  قسم  مع  بالتنسيق  قسمنا  اىل  التابعة 

تنظيف األزقة واالفرع ورفع ما فيها من النفايات«.
خدمات أخرى

من  أطنان(   4( رشاء  خدماهتم  »من  أن  أيضًا  بنّي  املوسوي 
عىل  توزيعها  لغرض  نايلون(  )عالكة  الصغرية  األكياس 
الزائرين الكرام عند امتالء )الكشوانيات( باألحذية، وجتهيز 
الزائرين  االخوة  ملبيت  احلسيني  احلائر  ورساديب  طوابق 
الزائر  التي حيتاجها  الراحة  مستلزمات  بكافة  وتوفري  الكرام 
والكهرباء  التربيد  شعبتي  مع  والتنسيق  املاء  ترامز  ونرش 
منتسبني  تفريغ  عن  فضاًل  املكان،  لتكييف  املعنية  واالقسام 
وعىل  مستمرة  بصورة  والتنظيف  والتعفري  التعطري  ألعامل 

مدار ال� )24( ساعة، باإلضافة إىل التعاون مع قسم التوجيه 
إلقامة  احلسينية  احلائر  لتهيئة  الصوتيات  وشعبة  الديني 

صلوات اجلامعة«.
دعم العتبات المقدسة بالخدمات

ورغَم اجلهد امللقى عىل عاتق قسم الشؤون اخلدمية اخلارجية، 
فإّنه مل يّدخر جهدًا يف إبداء املساعدة وتوفري اخلدمات للعتبات 
أرسل وفدًا خدميًا  »القسم  أن  املوسوي  إذ أوضح  املقدسة، 
متكاماًل وجماميع صحية متنقلة إىل مدينة سامراء، فضاًل عن 
لزائري  اخلدمات  لتقديم  الرشب  وماء  غذائية  وموائد  خيم 
الذيَن يتوافدون  مرقد اإلمامني العسكريني )عليهام السالم( 

عليه خالل مسريهِتم إىل كربالء املقدسة«.
التعاون مع الجهات الحكومية والمتطّوعين

ودعم  ساند  من  لكل  الشكر  بتقديم  حديثه  ختم  املوسوي 
جهود وخدمات القسم خالل الزيارة األربعينية، وخصوصًا 
تّم  الذي  العايل  التنسيق  عن  فضاًل  املتطّوعني،  األخوة  من 
مع دائرة املجاري يف حمافظة كربالء، والتي خّصصت بعض 
عجالت )الساحبة( و )الصاروخية( لدعم اخلدمات املقّدمة.
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أخذت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة عىل عاتقها خدمة 
الزائرين وتوفري افضل وسائل الراحة هلم يف مجيع االيام ال سيام 
التي من  املباركة  املليونية ومنها زيارة االربعني  الزيارات  خالل 
العامل،  بلدان  خمتلف  ومن  الزائرين  من  املاليني  تستقبل  خالهلا 
اختصاصه،  حسب  مجة  خدمات  يقدم  أقسامها  من  قسم  وكل 
استنفر مجيع  الذي  الدينية  الشؤون  تلك االقسام هو قسم  ومن 
املبلغني  من  كبري  عدد  خالل  من  واالرشادية  التوعوية  جهوده 
احلسيني  املرقد  داخ��ل  خمتلفة  وأماكن  بمحطات  له  التابعني 

الرشيف وخارجه.
خدمات علمية وثقافية

وملعرفة مجلة اخلدمات التي قدمها، أوضح مسؤول قسم الشؤون 
الشؤون  قسم  »يعّد  قائاًل:  الصايف  أمحد  الشيخ  فضيلة  الدينية 
ملا  املقدسة؛  احلسينية  العتبة  يف  االقسام  أهم  من  واحدًا  الدينية 
يقدمه من خدمات ارشادية وتوعوية للزائر الكريم بام يمكن ان 
ينفعه يف هذه االيام وما بعدها، وكام ان العتبة احلسينية مشكورة 
تقوم بالكثري من الفعاليات اخلدمية مثل تقديم االطعام وجتهيز 
وكذلك  كثرية،  أخرى  وخدمات  والنظافة  الصحيات  املنشآت 
من اخلدمات التي تفكر هبا العتبة هي اخلدمات العلمية الثقافية 

لتوعي��ة الزائري��ن 
وإرش��ادهم..

قس��م الش��ؤون الدينية 
كانت ل��ه بصم��ة عظيم��ة 

خ��الل الزي��ارة األربعيني��ة

 - الهادي  عبد  قاسم  تقرير: 
تصوير: صالح السباح
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املعرفة  اىل  حيتاج  ايضا  الطعام  اىل  حيتاج  كام  الزائر  الن  الدينية؛ 
ذلك  يالزم  الطهارة  وكيفية  الزيارة  كيفية  ومنها  االمور  لبعض 
آداب وامور عقائدية واخالقية وقرآنية كل ذلك يف أمّس احلاجة 

له“.
تقبيل رأس املبلغني

عن  تقل  »ال  الصايف،  بني  كام  الدينية  الشؤون  قسم  مهمة  كانت 
باقي االقسام يف العتبة املقدسة مثل قسم اخلدمية وحفظ النظام او 
االخوة اآلخرين الذين اراهم كخلية النحل يعملون ليل هنار يف 
خدمة الزائر، ونحن ايضا يف سمتهم وركبهم فلذلك نرى لزامًا 

علينا ان نقوم ببث مبلغينا يف مراكز مثاًل املجاميع الصحية التابعة 
للعتبة املقدسة واملنترشة خارج احلائر املقدس وكذلك البعيدة عنه 
ليعّلموا الزائر الوضوء الصحيح وبعض االحكام التي ختتص يف 
عبادة االنسان، والعبادة يشرتط هبا الطهارة، بحيث يوجد لدينا 
اجيابية  الزوار  افعال  ردود  ونرى  الزوار  يتابعون وضوء  مبلغون 
ويقّدمون الشكر والتقدير هلم ويقبلون رؤوسهم عىل هذا العمل 

الدؤوب«.
إقامة صالة اجلامعة

الصالة  أداء  تعليم  هو  القسم  لعمل  اآلخر  »النحو  وأض��اف، 
العرشين صالة مجاعة  تربو عىل  وخصوصا صالة اجلامعة؛ ألهنا 
داخل العتبة احلسينية املقدسة وما حييطها ما بني احلرمني وصحن 
العقيلة زينب )عليها السالم( حيث هنيئ عرشين إمام مجاعة يف 
هذه الفرتة، وصالة اجلامعة بعضها تقام للرجال والبعض االخر 
للنساء والقسم الثالث للرجال والنساء عىل حٍد سواء حيث تقف 
النساء خلف الرجال فكل ذلك حيتاج اىل تنظيم دقيق يقومون به 

املبلغون“.
مواقع االستفتاء

وايضا لدينا برنامج االستفتاءات املتمثلة بمراكز ومواقع  ونقاط 
االستفتاءات يف داخل العتبة احلسينية املقدسة ولدينا 100 مبلغ 
يعملون ملدة 24 ساعة عىل أربع مراحل داخل الصحن الرشيف 
وحتديدا االواوين وباب الشهداء وباب قايض احلاجات، فضال 
عن ثالثة مواقع بالطارمة واليمني والوسط وباب الزينبية وباب 
السلطانية وباب الرأس الرشيف بالقرب من مكتب سامحة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي، ولدينا الكثري من املحطات خارج احلرم 
يمتد  والذي  النجف االرشف  املرجعية يف  تابعة ملرشوع  ولكنها 
ودياىل  كركوك  مدينة  ومن  كربالء،  مدينة  اىل  البرصة  مدينة  من 

مرورًا ببغداد اىل مدينة كربالء، ومن احللة اىل كربالء، وكذلك من 
النجف االرشف اىل كربالء باعتبار ان اخلطوط واملحاور اجلنوبية 
احللة  مدينة  يأيت من  فرعني خط  اىل  متفرعة  اىل كربالء  الواصلة 
واالخر يأيت من مدينة النجف االرشف، وهؤالء كلهم يقومون 
من  قبلنا  من  تكون  واملتابعة  ب��اآلالف،  وعددهم  اخلدمة  هبذه 
خالل زياراتنا املتكررة هلم بحيث بدأت بزيارات تفقدية اىل تلك 
دياىل  ملحافظة  التابعة  الشط(  )جديدة  مدينة  من  وحتديدًا  النقاط 
التي زرهتا، ومن مجلتها ما يتعلق بمؤسسة  اىل االماكن االخرى 

القبس الثقافية“.
جهود كبرية وإصدارات متنوعة

وأكد الصايف أن »العمل بقي مستمرًا واجلهود تضافرت ومل حيصل 
الكريم  القرآن  دار  مع  مشرتكة  قرآنية  حمطات  ولدينا  خرق،  اي 
باألخطاء  والتعرف  الفاحتة  لسورة  الصحيحة  القراءة  لتعليم 
الشائعة يف قراءة السورة، وايضا لدينا قضية التبليغ الديني وهم 
االخوة املبلغون واملبلغات الذين يقومون بأعامهلم املختلفة وايضا 
لدينا االصدارات )الفولدرات( التي توزع عىل الزائرين املتضمنة 

زيارة االربعني املباركة والتعليامت الصحية والفقهية والثقافية«.
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وقدم املركز علومه الفكرية من خالل لوحاته الثقافية ومنشوراته التوعوية 
الزائرين..  لوفود  فقهية وعقائدية، ووزعت عىل مخس حمطات  ومصادر 
حمطاته  تناولتها  التي  واملوضوعات  املركز  عمل  حول  املزيد  وملعرفة 
»ان  قائال:  املركز  مدير  البدري(  )جعفر  السيد  حتدث  والثقافية  الفكرية 
معرض فجر عاشوراء الثقايف الذي يقام للسنة السابعة عىل التوايل ويرشف 
عليه سامحة العالمة املحقق السيد )سامي البدري( يقدم للزائرين خدمة 
ثقافية وفكرية وجييب عىل العديد من التساؤالت، وينطلق املعرض عرب 
تقديم رشح لزيارة )وارث( بلوحات عددها )9 اىل 10( توضح للزائر ما 
الوراثة املذكورة يف الزيارة ؟ وما اهلدف من هذا تعدد مجلة )السالم عليك 
يا وارث ادم صفوة اهلل وهكذا اىل الذوات التسعة )ستة من االنبياء وثالثة 

مركز فجر عاش��وراء...
محطات علمي��ة وثقافية َأْثرت زائ��ري االربعين 

بفكر ومبادئ الحس��ين )عليه الس��الم( 

الحسينية  للعتبة  ال��ت��اب��ع  ع���اش���وراء  ف��ج��ر  م��رك��ز  ع��م��ل 
)عليه  الحسين  االم��ام  اربعينية  زي��ارة  خ��الل  المقدسة 
مبادئ  نشر  على  هجرية   1444 لعام  المباركة  السالم( 
وفكر صاحب المناسبة وعترته الطاهرة، وصاحبها شرح 
تفصيلي ألهمية زيارة )وارث( المروية عن االمام الصادق 
الفقهية  ال��ت��س��اؤالت  على  واالج��اب��ة  ال��س��الم(،  )عليه 

والعقائدية. 

 � ال��زك��روط��ي  حسنين  تقرير: 
تصوير: احمد القريشي
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)عليهم  واحلسن  والزهراء  املؤمنني  وام��ري  املعصومني،  من 
السالم((؟ فام هو املراد من وارث وملاذا مل يقل يا وارث ادريس 
وهذه  يعقوب؟  او  يوسف  او  اسحاق  او  اسامعيل  وارث  او 
هنالك  فبالتأكيد  االسامء  اختيار  وسيام  الذهن  يف  تثار  االسئلة 
عىل  واالجابات  وهذا  عبثيا(،  كالما  ليس  االئمة  )فكالم  رس 
السيد سامي  العالمة املحقق  ابحاث  تلك االسئلة جاءت من 
البدري، والذي اكتشف ان كل واحد من هذه االسامء الطاهرة 
املقدسة املذكورين يف الزيارة عن االمام الصادق )عليه السالم( 
يتميز بخصوصيات رسالية تكوينية وهي معلم للهداية، وهذه 
اخلصوصية مل تتوفر اال يف سيد الشهداء )عليه السالم(، وزيارة 
وهذا  السالم(  )عليه  احلسني  باإلمام  لتعريفنا  تسعى  وارث 
هو اجلانب اآلخر الذي نعطيه اىل الزائر، كذلك تستبطن هذه 
من  عىل  كالرد  االخرى  اجلنة  يف  اخلصوصيات  ببيان  الزيارة 
نشأ  الكون  ان هذا  يدعي  اخلالق وعىل من  يدعي عدم وجود 

صدفة والتيارات املنحرفة الفكرية االخرى.
واردف: »يتوفر يف املعرض لوحات اخرى كثرية معنية بالتفسري 
والتاريخ، كذلك ولوحات تعنى يف البشارات بالنبي )صىل اهلل 
احلسني  )لوحة  ك�  سنة  ألول  تعرض  ولوحات  وال��ه(،  عليه 
السالم(  )عليهم  الصاِدقني  عن  رواية  ففي  الفجر(   سورة  يف 
»عليه  فأهنا سورة احلسني  فرائضكم  الفجر يف  ))اقرأوا سورة 

السالم«((، كذلك هناك لوحة تبني من هي اول امرأة سميت 
بفاطمة وما هو السبب وسنكتشف ان السبب هو تيمنا بالزهراء 
)عليها السالم(، واخرى تبني عالقة ُصلح االمام احلسن بصلح 
احلديبية ولوحات ثقافية اخرى يف نسب النبي )صىل اهلل عليه 
واملجالت  والكتب  املنشورات  من  مجلة  اىل  باإلضافة  واله(، 

التي نعطيها للزائر لالستفادة منها.
بالزيارة  اقرتاهنن  اللوحات واملوضوعات ومدى  اختيار  وعن 
اربعينية  وزي��ارة   يتناسب  ما  مع  اختيارها  تم   : قال:  املباركة 
االمام احلسني )عليه السالم(، وهدفنا االساس يف رشح زيارة 
وارث ألهنا متثل زيارة االربعني، ملا نعرف أن الزائر نكون معه 
رشكاء يف ثوابه نعزز من معرفته ))اتيتك زائرا عارفا بحقك((، 

باإلضافة اىل مجلة من املشاكل الفكرية التي يواجهها املجتمع.
جيدر االشارة اىل »ان مركز فجر عاشوراء التابع للعتبة احلسينية 
مخسة  هجرية   1444 لعام  االربعني  زيارة  خالل  وفر  املقدسة 
حمطات فكرية وتوعوية توزعت يف املعرض املركزي يف مدينة 
يف  النارصية  وطريق  السالم(،  )عليه  املجتبى  احلسن  االمام 
كربالء  طريق  االوصياء  سيد  مدينة  يف  واخر  الشطرة،  منطقة 
القديمة  املدينة  مركز  يف  احدامها  فرعني  اىل  اضافة  بغداد،   �

للنجف االرشف واخر قرب عامود 450.

السيد جعفر سامي البدري
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قس��م الش��عائر 
والمواك��ب الحس��ينية 

جهود والئية حسينية تنظم 
العزاءات والمواكب الخدمية 

من اجل تنظيم مسير وعمل المواكب العزائية والخدمية في كربالء، خالل زيارة اربعينية اإلمام الحسين 
التابع  االسالمي  والعالم  العراق  في  الحسينية  والهيئات  والمواكب  الشعائر  قسم  دأب  السالم(  )عليه 
للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين على تقديم كل ما يجدي نفعا في إظهار الشعائر الحسينية 

بصورها الالئقة، خصوصا أن الزيارة مليونية وتعددت فيها الجنسيات من جميع بلدان العالم تقريبا. 

تقرير: احمد الوراق - تصوير: مرتضى ناصر
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قسم  رئيس  حتدث  القسم  خدمات  طبيعة  عن  املزيد  وملعرفة 
الشعائر واملواكب احلسينية يف العتبتني املقدستني االستاذ عقيل 
قسم  اعامل  حجم  ان  اجلميع  عىل  خيفى  »ال  قائاًل:  اليارسي 
الشعائر واملواكب احلسينية  يف تصاعد مستمر وان ذروة هذا 
العمل تكمن يف زيارة االربعني املباركة واستنفار كافة اجلهود 
والعمل بروح الفريق الواحد من اجل تقديم افضل اخلدمات 
للزائرين الكرام، لذلك يسعى قسم الشعائر دائام اىل هتيئة كل 
او  امُلعزّية  أكانت  سواء  املواكب  دخول  وموافقات  متطلبات 

التي تقدم اخلدمات للزائرين الكرام يف الزيارة املليونية«. 
فوج  وحتديدا  كربالء  عمليات  قيادة  مع  التنسيق  »بدأ  مشريًا: 
احلرمني الرشيفني من يوم 24 حمرم احلرام بإعطاء االرساليات 
ومن ثم الكفاالت لدخول املواكب سواء مع املؤونة او االثاث 
املوكب  وصاحب  املوكب  حيتاجها  التي  امل��واد  من  وغريها 

لتقديم خدماته لزائري ايب عبد اهلل احلسني )عليه السالم(«. 
مكماًل: »بلغ عدد الكفاالت التي ُمنحت اىل السادة اصحاب 
العراق  داخ��ل  من  كفالة   )12.540( م��ن   اكثر  املواكب 
التي مل تأخذ هذه الكفاالت او  وخارجه، فضال عن املواكب 
لوجودها  ادخال  سمة  اىل  حتتاج   ال  كوهنا  منها  الترصحيات 
كربالء  مدينة  اهايل  )مواكب  وحتديد  القديمة  املدينة  داخل 
معهم  التواصل  تم  كام  موكب،   )2000( بقرابة  املقدسة( 
واعطائهم كتبًا لتسهيل مهمة نصب مواكبهم واثاثهم، وبجمع 
يقدم  موكب   )14540( قرابة  لدينا  يكون  العددين  هذين 

العزاء واخلدمة للزائرين الكرام«.
اىل  املؤدية  الطرق  تنصب عىل  التي  املواكب  أعداد  منوها عن 
مدينة كربالء تقدر باملاليني فالعراق يكون يف زيارة األربعني 

املباركة سفرة ممتدة من شامله اىل جنوبه خلدمة الزائرين. 

موضحًا: »تم التنسيق مع فوج احلرمني الرشيفني وقيادة رشطة 
كربالء وقسم حفظ النظام من ناحية اجلانب االمني، ويكون 
قسم الشعائر واملواكب احلسينية احد اطراف هذه االجتامعات 
تم  حيث  املواكب،  نزول  وايام  املواكب  سري  بآلية  للتعريف 
الظعن و16  نزول  اىل  حتديد يومي 14 و 15 من شهر صفر 
نزول   19 و  و18  الزنجيل  عزاء  نزول  اىل  الشهر  من  و17 
عزاء اللطم، وكل هذه املواكب تنزل يف اوقات حمددة تبدأ من 
الساعة السادسة صباحا وصوال اىل ساعات متأخرة من الليل 

ربام اىل اذان الفجر، ولكن يستقطع منها املامرسات العبادية«.
هو  احلسينية  وامل��واك��ب  الشعائر  قسم  أن  بالذكر  واجلدير 
اجلهة الرسمية الوحيدة واملسؤولة عن عمل وتوثيق واصدار 
االمنية  االجهزة  مع  بالتعاون  القانونية  والكفاالت  اهلويات 

لتسري املواكب احلسينية. 
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كرب��اء ث��ورة الح��ق ض��د الباط��ل..
اإلس��باني كابو: من يزور الحس��ين 

)علي��ه الس��الم( ُيخل��ق م��ن جدي��د

ج��م��ع غ��ف��ي��ر م��ل��ي��ون��ي ق��ص��د ك��رب��الء 
المعمورة  أنحاء  جميع  من  المقدسة 
والقوميات  الجنسيات  مختلف  وم��ن 
ل��غ��رض إح��ي��اء زي����ارة أرب��ع��ي��ن��ي��ة اإلم���ام 
مؤمنة  ثلة  ال��س��الم(،  )عليه  الحسين 
الطعام  من  المختلفة  الخدمات  تقدم 
والشراب والمنام فضالً عن اداء مراسيم 
رسالة  معهم  حاملين  المباركة،  الزيارة 
عن  المختلفة  بلدانهم  ال��ى  سامية 
عظمة الزيارة وحضور الجمع الهائل من 
الزائرين في مدينة عظيمة مثل )كربالء(، 
لها  كيف  متسائالً  ظل  منهم  والبعض 
أن تستوعَب هذا الكم الهائل من دون 
مشاكل  أو  امنية  خ��روق��ات  اي��ة  ح��دوث 
صحية؟ البعض منهم وصف هذه الزيارة 
تعالى  الله  بها  يخص  ربانية  رحمة  بانها 
السيما  الصالحين،  عباده  من  يشاء  من 
إحياء ذكرى أربعين اإلمام الحسين )عليه 
السالم( المباركة من تحت قبته وخدمة 
الزائرين هو شرف كبير لكل فرد، والبعض 
االخ���ر وص���ف االج����واء ب��ان��ه��ا روح��ان��ي��ة ال 

تضاهيها أجواء اخرى في كل العالم.

حاوره: قاسم عبد الهادي 
ترجمه : حسين علي الطيار

 تصوير: خضير فضالة
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شعور غري إرادي
الديانة  ممثل  )األحرار(  جملة  ّضيفت  الزائرة  اجلموع  هذه  ومن 
الذي  كابو(  ساث  )ماتريو  والربتغال  إسبانيا  يف  األرثوذكسية 
عن  فضاًل  العظيمة،  الزيارة  هبذه  شعوره  عن  التعبري  يستطع  مل 
العزيمة واالرصار جلميع الزائرين الذين مل يبالوا او هيتموا الي 
يشء يذكر، بل ان هدفهم االسمى هو احياء شعرية اربعني االمام 
احلسني )عليه السالم( من داخل الصحن املعظم له، ودار معه 
احلوار التايل والذي قال فيه: شخصيا لفت انتباهي كثريًا املكان 
املقدس بام يف كان هناك شعور غري إرادي قد راودين مل استطع 
التعبري عنه، كام ويف حقيقة االمر مل أَر مسبقًا مكانا يف العامل ُزرته 
من قبل وحتى يف بلدي إسبانيا مثل كربالء بشكل عام وصحن 
االمام احلسني )عليه السالم( خاصة من خالل جتمع املاليني من 

الزائرين فيه.
حتدٍّ وإرصار

وزاد يف حديثه، أن العديد من الزائرين يقصدون هذا املكان من 
اعراض  أية  خيافون  وال  ابدًا  يبالون  ال  وهم  العامل  بقاع  خمتلف 
ربام تصادفهم خالل مسريهم، فضال عن اهنم مل هيتموا للجوع 
الطويلة  املسافات  له جراء قطع  يتعرضون  ربام  الذي  والعطش 
مصطحبني  الالهب،  اجلو  حرارة  وكذلك  االق��دام،  عىل  سريًا 
الزيارة  هلذه  دفعهم  ما  وان  واالطفال،  والنساء  االهل  معهم 
ان  وحتى  السالم(،  )عليه  احلسني  االم��ام  حب  هو  العظيمة 
تطّلب االمر باهنم يضحون بأنفسهم واهلهم فتجدهم مستعّدين 

لذلك بعقيدة راسخة وبدون اي تردد.
ما بني احلسني واملسيح )عليهام السالم(

وما لفت انتباهي كام قال كابو، خالل السنوات السابقة إن مجيع 
خالل  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  يقصدون  الذين  الزائرين 
غانمني  آمنني  ديارهم  اىل  ذلك  بعد  يعودون  االربعني  زي��ارة 
جيدة،  ملفاهيمم  اكتساهبم  خالل  من  جديد  من  ُخلقوا  وكأهنم 
ثقافتهم  جّددوا  وكأهنم  اآلخرين؛  مع  خمتلف  تعاملهم  ويكون 
اإلمام  لثورة  السليم  الفكر  استلهامهم  خالل  من  وسلوكياهتم 
احلسني )عليه السالم( الذي ضحى بنفسه واهله وكل ما يملك 
من أجل الدين واملذهب، وهو ما فعله نبينا املسيح عيسى )عليه 
السالم( الذي ضحى بنفسه ايضًا من اجل الدين والعقيدة، فهذه 

الصفة نجدها مشرتكة بني احلسني واملسيح )عليهام السالم(.

رسالة أخالقية وإنسانية
وشخصيًا أرى ان من يزور كربالء ومرقد اإلمام احلسني )عليه 
سيتخلق  شك  بال  فانه  املباركة  االربعني  زيارة  خالل  السالم( 
جديدة؛  بحلة  أمجع  العامل  اىل  وينطلق  بصفاته  ويتحىل  بأخالقه 
إنسانية  أخالقية  رسالة  هي  السالم(  )عليه  احلسني  رسالة  ألن 

وثورة كربالء هي ثورة احلق ضد الباطل.
احلسنُي للجميع

وأوضح كابو، اليوم يف كربالء جتد الزائرين من مجيع اجلنسيات 
والقوميات، فهناك املواطن الغريب من اوروبا وامريكا وكذلك 
اسرتاليا، ويف الوقت نفسه هناك العريب واالسيوي واالفريقي، 
)زائر  وهو  واحد  مسمى  حتت  صفاهتم  توحدت  هنا  فاجلميع 
االمام احلسني »عليه السالم«( ألنه مل يكن خمتصًا بفئة او طائفة 

معينة بل هو للجميع.
خدمات جليلة وموفقة

واالخ��ري  االول  انطباعي  إن  ق��ائ��اًل:  احلديث  يف  ويسرتسل 
رب  من  توفيق  باهنا  االربعني(  )زيارة  الزيارة  هذه  بخصوص 
احلسينية  العتبة  تقدمها  التي  املختلفة  اخلدمات  وان  العاملني، 
املواكب  عن  فضاًل  واخلدمية  الفنية  كوادرها  بجميع  املقدسة 
املنترشة يف مجيع االماكن واملحاور املؤدية اىل مدينة كربالء جيدة 
جدًا وهي موفقة ومسددة من قبل رب العاملني؛ ألن اإلنسان من 
الكل  يذكر، وشاهدت  أيَّ يشء  يقدم  ان  يمكنه  توفيق ال  دون 
يقدم خدمة خمتلفة حسب ما يملك ومن موقعه اخلاص، فهناك 
باسم احلسني،  ينادي  ُيكرم وطفل  شيخ يرحب ويوزع وشاٌب 

ويف الوقت نفسه خدمات النساء مماثلة متامًا ملا يقدمه الرجال.
العمل الصالح هوية

وخيتتم حديثه منوهًا بأن األهم ما لدى اإلنسان خالل حياته هو 
العمل الصالح الذي يقوم به واملحاسب عليه من قبل اهلل )عّز 
أّي بالد  املرء يوم غٍد عن موطنه ومن  وجل(، بحيث ال ُيسأل 
تكون  والتي  الدنيا  فعلها يف  التي  االعامل  بل حياسب عىل  هو؛ 
الذكر )هناك شخص من  الشخصية، وعىل سبيل  بمثابة هويته 
عن  تسألني  ال  قائال:  فأجاب  نفسه  عن  يوم  ذات  ُسأل  إسبانيا 

نفيس بل َسلني عن عميل وما فعلته يف الدنيا(.
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العتب��ة الحس��ينية

 تس��ّجل حضورًا خدميًا مش��رفًا..

نق��ل الزائرين داخل المدينة وإرس��ال 
موكب س��يارات لجلب الوافدين م��ن 

المناف��ذ الحدودي��ة
ازدادِت الحاجة الملّحة لتوفير وسائل النقل الالزمة إليصال الزائرين الوافدين عبر المنافذ 
الحدودية البرية، إلى أن ترسل العتبة الحسينية المقدسة آلياتها ومركباتها المختلفة، 
الشيخ  سماحة  المقدسة  للعتبة  الشرعي  المتولي  قبل  من  صدر  مهم  توجيه  بعد 
عند  الحسينية  المواكب  جهود  وتعضيد  الزائرين  نقل  لغرض  الكربالئي،   المهدي  عبد 
المنافذ وتوفير احتياجاتها من المواد الغذائية والثلج والمياه، فضالً عن جهود كبيرة 

قّدمها القسم داخل مركز مدينة كربالء المقدسة ومحاورها الخارجية.

تقرير: نمير شاكر - تصوير: أحمد القريشي
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قسم  قبل  من  املقّدمة  اخلدمات  حجم  عىل  وقفت  )االح��رار(  جملة 
صحفيًا  كادرًا  أوفدت  كام  املباركة،  األربعينية  الزيارة  خالل  اآلليات 
عند احلدود )العراقية � اإليرانية( لتسجيل وتوثيق هذا اجلهد املقّدم يف 
خدمة الزائرين الوافدين، حيث رّصح رئيس قسم اآلليات يف العتبة 
الزيارة  هلذه  القسم  »استعّد  قائاًل:  املوسوي  عادل  السيد  احلسينية 
السابع من شهر صفر األحزان،  املباركة مبكرًا، وبدأت خدماته منذ 
اقسام  بالتعاون مع  القسم  اىل  التابعة  آليات  وتم هتيئة واستنفار مجيع 
كل  من  أكرب  كان  »االستعداد  أّن  مبينًا  االخ��رى«،  املقدسة  العتبة 
السنوات السابقة قياسًا بحجم وأعداد الزائرين الذين وفدوا باملاليني 
العباس  الفضل  أيب  وأخيه  احلسني  لإلمام  الطاهرين  املرقدين  لزيارة 

)عليهام السالم(«.
وتابع حديثه، »بارشنا باخلدمات التي تعنى بالزائر الكريم واخلدمات 
مجيع  وشملت  املباركة،  العتبة  وأعامل  احلسينية  املواكب  ختص  التي 
نقل  آليات  إىل  التخصصية  الصغرية  من  العتبة  يف  املوجودة  اآلليات 
الزائرين وتناكر املاء وكابسات التنظيف واآلليات الثقيلة مثل )الكرين 
اختصاصه  حسب  كٍل  اخلدمات  هذه  تقديم  يف  للمسامهة  والشفل( 
للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  من  مبارش  وبتوجيه  اآللية،  وحسب 
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي واالدارة العامة للعتبة 

املطهرة، وذلك بسبب تزايد الزوار القادمني إىل كربالء املقّدسة«.
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األيام  يف  اآلليات  قسم  »استطاع  املوسوي،  وأض��اف 
لنقل  اآلليات  من  عدد  توفري  املباركة  الزيارة  من  األوىل 
الزائرين الكرام من أقرب نقطة من احلرم احلسيني الطاهر 
السيد  القريبة من مرقد  وإيصاهلم إىل القطوعات األمنية 
فلكة األحرار،  القزويني، وقطع الريبة وقطع  جودت 
ورسعان ما جرى التغيري يف القطع االول من قبل اجلهات 
اآلليات  ثاٍن، حيث عملت كوادر قسم  اىل حمور  االمنية 
عىل حمور احللة من )قنطرة السالم( أم اهلوى بنظام عمل 

)24( ساعة لنقل الزائرين خالل فرتة الزيارة املباركة«.
الزوار  من  كبرية  أعداد  دخول  »وبسبب  أنه  إىل  ولفت 
عرب املنافذ احلدودية الربية وقلة العجالت املوجودة التي 

منفذ  إىل  حافالتنا  إرسال  تم  املقدسة،  كربالء  إىل  تقّلهم 
السيارات  اعداد  ووصلت  مهران  منفذ  باجتاه  زرباطية 
التي تنقل الزائرين  اىل )100( سيارة يوميًا جمانًا بالتنسيق 
احلاج  إرشاف  وحتت  الدينية  السياحة  قسم  مع  الكامل 

عبد الواحد البري«.
اصنافها  بكافة  اآلل��ي��ات  استنفار  »ت��م  ال��ق��ول:  وتابع 
كالباصات، وآليات احلمل، وآليات الشحن، واإلسعاف، 
باالضافة اىل سيارات الكباسات )النفايات( التي تساهم 
بنظافة املدينة وبالتعاون مع احلكومة املحلية ودائرة بلدية 
كربالء املقدسة، وهناك تعاون مشرتك مع العتبة العباسية 
نقل  للمواكب وللزائرين يف  تقديم اخلدمات  املقدسة يف 
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املواد اىل املواكب احلسينية وغريها من اخلدمات«.
الزيارة،  خالل  املستخدمة  لآلليات  الكيل  العدد  عن  أما 
آلية بمختلف  ال� )700(  بأن »عددها فاق  أوضح املوسوي 
ختصصاهتا، من السيارة الصغرية اىل اآلليات التخصصية من 
تناكر املاء والصحيات والكباسات وسيارات النقل والشفل 
وغريها من ضمنها )250( سيارة نوع كوسرت وشوك الين 

للتنّقل الداخيل للزائرين«.
ولفَت رئيس قسم اآلليات إىل أن »عمل القسم بقي مستمرًا 
حتى بعد انتهاء الزيارة األربعينية، وخصوصًا أعامله يف رفع 
إعادة  عن  فضاًل  املدينة،  مركز  وخارج  داخل  من  النفايات 
الذين شاركونا رشف اخلدمة احلسينية إىل مدهنم  املتطّوعني 

وحمافظاهتم«.

بقسم  احلدودية  املنافذ  شعبة  يف  املنتسب  حتّدث  جانبه  من 
قائاًل:  النرصاوي  عيل  املقدسة،  بالعتبة  العامة  العالقات 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل  سامحة  من  بتوجيه 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي وبالتنسيق مع قسم اآلليات يف 
العمَل  احلدودية  املنافذ  بارشت كوادر شعبة  املطهرة،  العتبة 
املقدسة جمانًا،  اىل كربالء  زرباطية  منفذ  الزوار من  نقل  عىل 
حيث بدأ العمل من اليوم )الثامن من شهر صفر( وتم جتهيز 
ما يقارب من )80 – 100( سيارة يوميًا تنقل الزائرين نوع 
)باصات، شوك الين، كوسرتات( وبقي العمل مستمرًا عىل 
مدار )24( ساعة بالتعاون مع القوات االمنية وقوات احلشد 

الشعبي واملواكب احلسينية املباركة«.
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تثمينا لبطوالت الشهداء..

تقرير: قاسم عبد الهادي - تصوير: صالح السباح

العتبة  تواصل  ومقدساته،  العراق  ارض  عن  الدفاع  في  الكبيرة  الشهداء  لتضحيات  تثمينا 
المجّمعات  اه��م  اح��د  سكنية  وح��دة   )316( مجمع  انشائها  أعمال  المقدسة  الحسينية 
السكنية المتكاملة المخصصة لعوائل الشهداء من ملبي فتوى الجهاد الكفائي الذي يقع 
على الطريق الرابط بين محافظة كربالء المقدسة ومحافظة النجف االشرف وتحديدا بالقرب 
من مدينة االمام الحسن المجتبى )عليه السالم( للزائرين، ويشّيد على ارض تبلغ مساحتها 
)42( دونما، ويضم )316( داراً سكنياً بمساحة )120( متراً مربعاً، فضال عن ذلك سيضم )مدرسة، 

جامعاً، روضة لالطفال، سوقاً تجارياً، اماكن ترفيهية(.

العمل متواصل بمجمع )316( وحدة سكنية في 
كربالء مخصص لعوائل شهداء الفتوى المباركة
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316 دارا سكنيا
يف  االرشاف  ادارة  ومدير  املقيم  املهندس  حتدث  املرشوع  عن  املزيد  ملعرفة 
املجمع املهندس عالء عباس قائال: »تواصل الكوادر اخلاصة بقسم املشاريع 
الرشعي  املتويل  من  وبتوجيه  املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  االسرتاتيجية 
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بإكامل مرشوع )316( وحدة سكنية 
املخصص لعوائل شهداء احلشد الشعبي وتبلغ مساحته االمجالية )1006( 
سكنينا  دارا   )316( من  يتكون  امل��رشوع  فان  عنوانه  ومن  مربعة،  أمتار 
بمساحة )120( مرتا مربعا، باإلضافة اىل مدرسة ابتدائية ومسجد ورياض 

اطفال وملعب كرة قدم مخايس«.
مساحات بناء مختلفة

من  عددًا  طياته  بني  يضم  بلوك  كل  بناء،  بلوك   )16( عن  »عبارة  املرشوع 
الدور السكنية ترتاوح من )7 � 12( دارًا سكنيًا، وتضم الدار الواحد غرفة 
استقبال الضيوف وغرفة مطبخ وغرفة معيشة وغرفتني نوم وصحيات عدد 
اثنني، اما مساحة املدرسة فتبلغ )1663( مرتًا مربعًا مكونة من )14( صفا 
مرّبعًا،  مرتًا   )495( املسجد  مساحة  تبلغ  فيام  طابقني،  من  ومكون  دراسيا 
امللعب  ومساحة  مربعًا،  مرتًا   )648( مساحتها  تبلغ  لالطفال  وروض��ة 

اخلاميس تقدر ب� )290( مرتًا مرّبعًا، باإلضافة اىل عرشة حمال جتارية«.
اعمال مستمرة

وأضاف، »املرشوع يمّر بمرحلتي بناء، االوىل تتضمن انشاء اهليكل اخلاص 
البنائية  املجاري، وان االعامل  الطرق وربط  بإكامل  تتمثل  والثانية  باالبنية، 
مستمرة يف املرشوع بارشاف مبارش من قسم املشاريع االسرتاتيجية وتنفيذ 
هي  احل��ايل  الوقت  يف  امل��رشوع  انجاز  ونسبة  اهلندسية،  الفقار  ذو  رشكة 

)43%(، كام وحيتوي املرشوع عىل مساحات خراء ترّس الناظرين«.

المهندس عالء عباس
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أقام��ت جامع��ة النهرين ف��ي العاصمة بغ��داد مهرجانها الس��نوي الس��ابع برعاية الس��يد رئيس جامعة 
النهرين االستاذ الدكتور علي عبد العزيز الشاوي وقد نظمت كلية العلوم المهرجان في دورته السابعة 
إلحياء ذكرى استش��هاد االمام الحسين )عليه السالم( على قاعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة، فيما 
تضمن المهرجان تالوة عطرة من الذكر الحكيم ثم قراءة سورة الفاتحة على اروح شهداء العراق وبعدها 
كلم��ة لعميد كلي��ة العلوم الدكت��ور ابراهيم س��عيد الحياوي ثم كلم��ة االمانة العامة للعتبة العباس��ية 
القاها الدكتور احمد الشيخ علي وبعدها جاءت محاضرة الشيخ احمد جميل العاملي ممثالً عن االمانة 
العام��ة للعتبة الحس��ينية المقدس��ة بعن��وان جمال المودة )قدس��ية ودالل��ة( ومن ثم محاضرة للس��يد 
محمد ال عيس��ى من مؤسس��ة الخالني الثقافية االجتماعية بعنوان )ثنائية الجهل والعلم وأثرها في 
واقعة الطف( وكان ضمن فعاليات المهرجان إقامة معرض فوتوغرافي لقسم اعالم العتبة الحسينية 

المقدسة.

تقرير: احمد الوراق - تصوير: صالح السباح

مسؤول  االحرار(  )جملة  التقت  املهرجان  عن  اكثر  ولتفاصيل 
شعبة املعاهد الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة الشيخ امحد مجيل 
املهرجان  يف  الثانية  للمرة  اشارك  ان  »يرشفني  فقال:  العاميل 
)عليه  احلسني  االمام  استشهاد  ذكرى  إلحياء  السابع  السنوي 
السالم(، الذي اقامته كلية العلوم جلامعة النهرين، يف ظل اجواء 
ذكرى اربعينية ايب االحرار )عليه السالم(، حيث قدمنا حمارضة 
السالم(،  )عليهم  البيت  ألهل  باملودة  نلتزم  ان  عنوان  حتت 
عنوان  وهو  احلب  عنوان  غري  عميل  عنوان  باملودة  وااللتزام 
نفيس، وااللتزام باملودة هي ان يكون االنسان صادقًا يف تعاطيه 

ومعامالته، وكذا يكون متميزًا مبدعًا من اجل الوصول اىل ما 
االمام  موالنا  وصية  يف  كام  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  يريد 
وا إلينا كل  احلسن العسكري )عليه السالم( )ألزموا مودتنا جرُّ
حسنة وادفعوا عنا كل قبيح، شيعتنا كونوا لنا زينا وال تكونوا 

لنا شينا(«.
بجامعة  وكالة  العلوم  كلية  عميد  حتدث  اخرى  جهة  ومن 
مناقشة  »متت  قائاًل:  مراد  شامل  طه  الدكتور  األستاذ  النهرين 
التي  الضيوف  االساتذة  قبل  من  والكلامت  البحوث  بعض 
تريد  التي  الرسالة  عن  منوهًا  االليمة«،  الطف  واقعة  تضمنت 

جامعة النهرين في بغداد تقيم 

مهرجانها السنوي السابع 
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إيصاهلا يف ان نعرج بالضوء عىل الثورة احلسينية من اجل احلياة 
العامة، وأن نستلهم من الوضع التارخيي لذكرى استشهاد االمام 
احلياة  يف  منعطف  تشكيل  يف  خيدمنا  بام  السالم(  )عليه  احلسني 
االجتامعية، وكيف نعالج ونؤطر هذا العالج من اجل الوصول 

اىل احسن النتائج من خالل االساتذة والشيوخ الكرام«.
ذات  االجتامعية  الثقافية  اخلالين  مؤسسة  مسؤول  حتدث  بدورِه 
مشاركتنا  »كانت  قائاًل:  عيسى  ال  حممد  املهندس  العام  النفع 
بحثا  وقدمنا  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  مهرجان  يف  الرابعة 
بعنوان )ثنائية اجلهل والعلم وأثرها يف واقعة الطف(، وسلطنا 
الضوء عىل سياسة التجهيل التي عانت منها االمة، والتي فقدت 

سبط نبيها ورحيانه رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(«.
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حسين فرحان

األرب���ع���ي���ن���ي���ُة
وأسطواناٌت

مشروخة
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عجبُت ملن ال يتِعُظ من هزيمِة اجلبابرِة أماَم كربالء! وعجبُت 
ه حكايًة تروي تفاصيَل هنايِة  ملن قرأ التاريَخ أو سِمَع من جدِّ

طاغيٍة أراَد بقضيِة احلُسنِي سوًءا؟.
عِجبُت ملن ُيرِصُّ عىل اإلصغاِء ألسطوانٍة مرشوخٍة أكَل الدهُر 
التارخييِة  بالُسنَِن  بعُد  يؤِمْن  مل  ملن  وعجبُت  ورشَب،!  عليها 
للُمتقني،  العاقبَة  وأنَّ  ينطفئ،  نوًرا هللِ ال  أّن هناك  ه  خُترِبُ التي 

وأنَّ الَزَبَد يذهُب جفاء!.
العفلقية،  منظومتِه  أوصاِل  ِد  وتبدُّ الطاغيِة  صنِم  سقوِط  منُذ 
وزوبعًة  نوًرا،  حتسُبها  كاذبًة  هالًة  النظاِم  ذلك  بقايا  صنعْت 
اجلولَة  خرِسوا  من  عقوَل  هبا  لُتغّذَي  إعصاًرا  حتسُبها  ضئيلًة 
كذباٍب  البلداِن  تناثروا يف  الذين  والّرفيقاِت  الّرفاِق  أبناِء  من 
مريٍض ينتظُر حتَفه، فصاَر حائًرا عىل أّي مزبلٍة يقُع ليقتاَت منها 
أسطواناٍت  عىل  حمفوًظا  مُمالًّ  ُمقرًفا  ُمزعًجا  طنينًا  ُيصدُر  وهو 
مرشوخٍة باليٍة رتيبٍة كئيبة.. توَضُع يف آالِت التسجيِل ُكلَّ عاٍم 
مع ثوراِن بركاِن الِعشِق احلُسيني وهديِر بحِر الوفاِء الكربالئي 
عن  حيكمون-  كانوا  -حني  عِجزوا  الذي  الوالِء  وإعصاِر 

القضاِء عليه وإمخاِد صوته..
أيادي  وتتناوُله  ُج،  الُسذَّ يتداوُله  الباليِة  األسطواناِت  وطننُي 
اجلميِل  الزمِن  إىل  احلنني  أهِل  آذاُن  إليه  وُتنِصُت  احلمقى، 
الذين ُيصّورون للعاملِ أهّنم جيُل الطيبني، رغم أّن دمويَتهم مل 

تُكْن متتُّ للجامِل والطيبِة بأّيِة صلة!.
الطرَف عن حفالِت اإلعداِم  الطيبني هذا.. كاَن يغضُّ  جيُل 
ًفا لرفيٍق حزيٍب بائٍس يرجو  اجلامعية إْن مل يُكْن ُيساهُم فيها تزلُّ
منه زجَّ اسِمه بتقريٍر لطيٍف خفيٍف، ُتغِدُق عليه القيادُة بسببِه 

عطايا ال ختتلُف عن ملِك الري بيشء..
تقريِره  يف  فُيدّوهنا  الصلواِت  يرصُد  كاَن  هذا..  فاِق  الرِّ جيُل 
ها ما شئَت، عىل حني  جرًما أو جنحًة أو هتًكا أو عاملًة.. سمِّ

ترصُدها مالئكُة السامء لُيصىّل هبا عىل صاحبِها عرًشا!.
جيُل الرفاق هذا.. كاَن حيوُم حوَل قدوِر الطبِخ احلُسيني، يشمُّ 
رائحَتها فُتزعُجه؛ ألّنه مل يعَتْد عىل رائحِة الطّيباِت من الرزق، 
فُيخِرُج أقالَمه احلمراَء واخلراَء من جيوِب بدلتِه الزيتونيِة، 
اهللِ  لغرِي  ُأِهلَّ  قد  طعاًما  هناك  أنَّ  اإليامنية  محلتِه  لقائِد  فيربق 
فالعراُق  أركاهُنا،  وهتتّز  املؤمنِة  القيادِة  )شوارب(  فتهتّز  به، 
ُر  ُتقرِّ الديُن والشعائر، وحني  ُيْقلُقها  بحساباهِتا دولٌة عفلقيٌة، 
القيادُة أْن ينعَم الشعُب بالّديِن فلن يكوَن سوى الّديِن السلفي 

والفكِر الوهايب الذي ُيبِغُض )الطبَخ أليب عبد اهلل(.. 
موسِم  يف  الزائرين  كاِت  حترُّ يرصُد  كاُن  هذا..  الرفاِق  جيُل 
ُحزهِنم، فينصب السيطراِت اعرتاًضا لطريقهم، فإذا كانوا يف 
سياراٍت تقّلهم ضايقوهم واهتموهم وحّققوا يف أوراقهم كام 

ُيصنَُع بالُغرباِء الوافدين من بلٍد آخر!
والقفار،  البساتنِي  يف  خطواهِتم  تعّقبوا  سائرين  كانوا  وإْن 
احلدوَد  اجتازوا  قد  كأهّنم  عليهم،  القبِض  بإلقاِء  يتلّذذون 
إىل دولٍة أخرى بطريقٍة غرِي رشعيٍة مع أهّنا كربالُء، امُلحافظُة 
العراقيُة التي تكوُن يف شهري حُمّرٍم وصفر من أخطِر األماكِن 

ُد الوجوَد العفلقي املشؤوم. التي هُتدِّ
األسطواناُت املرشوخُة الباليُة التي تستهدُف زيارَة األربعني، 
مْت مؤّخًرا بطننٍي جديٍد ال خيتلُف كثرًيا عن طننِي السنواِت  ُطعِّ

السابقة.. مثاًل:
- الفقراُء أوىل هبذا الطعاِم من غرِيهم.

ويقصدوَن بذلك الزّواَر القادمني من بلداٍن أخرى..
الواقَع  لُتغرّيَ  اخلراِء؛  إىل  احلشوُد  هذه  تتجُه  ال  ملاذا   -

السيايس؟..
لكنّنا  الوطِن  عىل  حرَصكم  )نشكُر  سوى  لدينا  جواَب  وال 
حُمّرم  شهري  يف  هذا  احلرِص  ُمستوى  يرتفُع  ملاذا  نتساءل: 

وصفر؟(.
موَن ُكلَّ يشٍء باملجان، فلو كاَن هذا األمُر يف دولٍة  - ملاذا ُتقدِّ

أخرى جلَنَْت منه األرباَح التي توازي أرباَح النفط؟!
ما  يوٍم  يف  حكومًيا  كاَن  املواكِب  متويَل  إنَّ  هل  نعلُم  ولسنا 

لُيحاسبنا أبناُء الرفيقات عىل ِخدمِة الزوار جماًنا؟.
وهناك الكثرُي من الطننِي يف هذه األسطوانات، يرتّدُد يف أروقِة 
الفيس بوك وتويرت، ال ُيصغي إليه سوى من جلَس يف بيتِه وهو 
ُيشاهُد عرشَة ماليني زائٍر قِدموا من خارِج العراق، وضعف 
الزيتونيَة  الثياَب  ألّن  كثرًيا؛  ويتأمّلُ  داخله،  من  العدِد  هذا 
كثرًيا؛  ويتأمّلُ  الطبخ،  قدوِر  بنرياِن  احرتقْت  قِد  والتقاريَر 
مُمولٍة  قنواٍت فضائيٍة  رفاًقا، وأنَّ بضعَة  يعودوا  مل  الرفاَق  ألنَّ 
عجزْت عن تشويِه الصورِة الناصعِة للزيارِة رغَم املاليني التي 

تبذهُلا مومياءاُت البعِث القابعُة يف دوِل املهجر..
الزيارُة  أدخلته  الذي  الغيِظ  من  إال  البائسُة  اهلجمُة  هذه  وما 
عليهم.. فالسالُم عىل أربعنِي احلُسني، وشعائِر احلُسني، وزّواِر 

احلُسني، وُخّداِم احلُسني، وانتصاِر احلُسني.
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ربيع الرس��الة..
يف  مجعه  يمكن  ال  عنه  واحلديث  شهادته،  يوم  اىل  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  والدته  منذ 
صحف وال حيصيه مداد، فالبشارة قبل والدته وبعدها.. وقال تعاىل يف كتابه الكريم: 
)وما أرسلناك إال رمحة للعاملني( نبي الرمحة املولود يف عام الفيل سنة )570( ميالدية 
أي قبل اهلجرة النبوية ب� )52( سنة، رسول اهلل النبي العريب القريش األمني يف زمن 
وبددت  األنام  فأضاءت  املكرمة  مكة  من  الكريمة  أنواره  سطعت  السعيدة  والدته 
الكبرية دعائم  الوثنية وحمقت األصنام, وثبتت بفضل جهوده  الظالم وحمت  جيوش 
األديان  خاتم  اإلسالمي(  الدين  )رسالة  اخلالدة  برسالته  اإليامن  وأسس  الوحدانية 
الساموية وخاتم املرسلني واألنبياء املنزل عليه من اهلل سبحانه الوحي األمني جربائيل 
التي  الساموية واملعجزة اإلهلية  الكتب  الكريم( خاتم  )عليه السالم( حامال )القرآن 
قهرت العباد بمجاراته, وأنترشت بفضائل الرسول الكريم )صىل اهلل عليه وآله( يف كل 
بقاع األرض أبتداًء من الصفة العامة التي متيز هبا داخل وخارج جمتمعه ب�)الصادق 
األمني( يف فرتة اجلاهلية قبل املبعث النبوي وإىل )نبي الرمحة( ومنقذ البرشية وشفيع 
الرشيفة  وأحاديثه  وبتعاليمه  هبا  األهتداء  وبسريته  احلساب(  )يوم  القيامة  يوم  األمة 
وسنته املباركة، واحلدث التارخيي بمولده الرشيف كوهنا ظاهرة تعرب عن ذروة وقمة 
باهلل وبكل  باألمة يف فرتة اجلاهلية والتخلف والظلم واإلرشاك  الرمحة واإلحساس 
بأنه أمة  آالمها وآماهلا ومن هنا كان الرسول األعظم )صىل اهلل عليه وآله( يوصف 
هبيئة رجل, فكانت شخصيته هلا مكانة يف اخلطاب اإلهلي ومع القرآن الكريم تشكل 
احلدود املكتملة حلدود املسلم املؤمن برسالة رب العاملني, هو الضوء الذي يسري عليه 
كافة املسلمني يف العامل منذ بدء الرسالة واىل قيام خاتم احلجج اإلمام احلجة ابن احلسن 

العسكري مهدي األمة )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(.
وقعت يوم والدته املباركة أحداث عجيبة، منها ُواِلدته )صىل اهلل عليه وآله( خمتونًا 
وأصياًل(,  بكرًة  اهلّل  سبحان  كثريًا،  هلّل  واحلمد  أكرب  )اهلّل  يقول:  وهو  الرسة،  مقطوع 
وكذلك تساقط اأَلصنام يف الكعبة املرشفة عىل وجوهها، وخروج نور أضاء مساحة 
واسعة من اجلزيرة العربية، وانشقاق إيوان كرسى، وسقطت منه أربعة عرش رشفة، 
سبب  وعن  س��اوة!،  بحرية  جفاف  وكذلك  تعبد،  كانت  التي  فارس  نار  وانطفاء 
نور  الليلة  تلك  يف  فأنترش  واألرض(  السامء  يف  حُيَمد  بأن  إهلية  )إرادة  حممد  تسميته 
الدنيا  ملوك  من  مللك  رسيٌر  يبَق  ومل  املرشق،  بلغ  حتى  أستطار  ثم  احلجاز,  قبل  من 
الكهنة، وبُطل  وانُتزع علم  يومه ذلك،  يتكّلم  إال أصبح منكوسا، واملِلك خمرسًا ال 
سحر السحرة، ومل تبق كاهنٌة يف العرب إال ُحجبت عن صاحبها، وعُظمت قريش 

بقلم: محمد الموسوي 
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قال تعالى: )وما أرس��لناك إال 

رحم��ة للعالمي��ن(  نب��يٌ كري��م 

أس��س الدولة اإلس��المية ولمَّ 

ش��مل الطوائف ووّحد األمم 

وأنق��ذ البش��رية م��ن الجاهلي��ة 

والتخّل��ف والتعص��ب..

بأمر اهلل سبحانه تكريام حلبيبه  اهلل  أثناء والدة رسول  العرب  يف 
ورسوله حممد سيد الكائنات وخاتم األنبياء والرسل )صلوات 

اهلل عليهم أمجعني(.
ُأرسي به )صىل اهلل عليه وآله( لياًل من املسجد احلرام إىل املسجد 
األقىص ثم عرج به اىل السامء العليا, وشاهد اجلنة والنار وسلمت 
اهلل  جاللة  من  أدنى  أو  قوسني  قاب  فكان  السامء,  مالئكة  عليه 
وأتاه  املوت  ملك  إليه  بعث  أن  سبحانه  اهلل  ففضله  وجل(,  )عز 
ليقبض روحه الطاهرة فلم يدخل عىل النبي حممد )صىل اهلل عليه 
وآله( إال بإذنه, وكذلك فضله اهلل تعاىل حينام أعطاه مخسًا مل يعطها 
بعث  بينام  القيامة,  يوم  اىل  اإلنس واجلن  اىل  فبعثه  قبله  أحدًا من 
األرض  له  جعلت  وكذلك  فقط,  أقوامهم  اىل  قبل  من  األنبياء 
طهورًا ومسجدًا, وحلت له الغنائم, وكذلك نرصه اهلل عىل عدوه 
من  أول  وأنه  ألمته,  القيامة  يوم  يف  الشفاعة  وأعطاه  باملعجزات, 
بحلقه  يأخذ  من  وأول  يشفع  من  وأول  يدعي  من  وأول  يسأل 

اىل اجلنة.
ونحن حمبو رسول اهلل وآل البيت الكرام )صلوات اهلل وسالمه 
عليهم( يف العراق ويف كافة بقاع األرض نحيي ذكرى أستشهاد 
فخر الكائنات وسيد املرسلني وخاتم األنبياء )صلوات اهلل عليهم 
أمجعني( وشفيعنا يوم القيامة رسول اهلل حممد )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( ونحن بأمس احلاجة إىل أن نعيد قراءة السلوك للرسول 
اإليامنية كل  الرشيفة ورسالته  أحاديثه  أمام  تنهزم  الذي  الكريم 
بتعاليم  وتتحد  التكفريية,  واألفكار  واملذهبية  الطائفية  احلدود 
إيامنية تتشوق بعمق الكتاب الرشيف ونستفيد منها الشكل الذي 

يرقى فيه املعنى اإلمجايل يف التاريخ.
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مدن الزائرين العصرية في كرباء
 24 م��دار  على  الزائرين  ام��ام  مشرعة  أب��واٌب 

ساعة طيلة الزيارة االربعينية حباً بالحسين 
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قصة قصيدة 
)يحسين بضمايرنه(..

للشاعر المرحوم 
الحاج رسول محي الدين النجفي

روى يل الباحث واملؤرخ واملحقق جناب األستاذ أمحد 
بن عبد األمري بن جواد آل حمي الدين النجفي عن كتابة 

قصيدة حيسني بضاميرنه..صحنه بيك آمنه
حيث قال: يف عام 1974م اخذ النظام البعثي يستدعي 
أصحاب املنابر احلسينية من شعراء وخطباء و منشدين 

يف حمافظات الوسط واجلنوب أيام شهر حمرم احلرام..
احلاج  استدعاؤهت  تم  الذي  الشخصيات  ومن ضمن 
مايش  آل  حسن  احل��اج  والشهيد  الدين،  حمي  رس��ول 
ُأعدم  ال��ذي  الرشقي  احلمزة  مجهور  موكب  صاحب 
الشعبانية  االنتفاضة  عىل  القضاء  بعد  1991م  عام  يف 
العفلقي  وحزبه  املباد  النظام  جيش  قبل  من  العراق  يف 

املجرم..
حر يف مديرية أمن احلمز ة)رسول حمي الدين، حسن 
لدعم  القيادة  من  ظرفني  املعاون  هلام  قدم  م��ايش(  آل 
املواكب،  فقال احلاج رسول: انا ال آخذ الظرف ألنني 
غري حمتاج واما  بالنسبة للقراءة اعتربها تكليف يف خدمة 

سيد الشهداء )عليه السالم(. 
هدية  هذه  رس��ول  حاج  يا  املعاون:  أخ��رى  مرة  فقال 
القيادة لكم، ونطلب منكم ذكر منجزاهتا أمام اجلمهور 

احلسيني. 
املوكب  يف  تواجدكم  اطلُب  إذًا  قائاًل:  الدين  حمي  فرد 
ما  عىل  اجيبك  سوف  وانا  اجلمهور  أمام  الدعم  وقّدم 

تريد !!
احلسني  وخيل  اخرجو  وزجرهم:  املعاون  فأمتعض 

يفيدكم!!
احلمزة.. أمن  دائ��رة  من  مايش  وآل  الدين  حمي  خرج 
عنده  تولد  اخلارجي  الباب  إىل  الكبري  شاعرنا  وصل 

فكرة املستهل.
حيسني بعقايدنه بداية..ثم غريها فيام بعد بضاميرنه..

فوصل إىل حمل إقامته واكمل املستهل..
مجهور  موكب  يف  وقرأها  الرائعة  القصيدة  بنظم  بدأ 
مقر  يف  األربعني  زيارة  ايام  املقدسة  كربالء  يف  احلمزة 

بقلم: الباحث أحمد الكعبي
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املوكب، بعدها قرأها يف حرم اإلمام احلسني عليه السالم 
)تربة كربله  الشطر  املوكب.. وعندما وصل هلذا  لنفس 
تشهد املن دمنه أصبحت محره( اخذ حمي الدين يبكي ومل 

يكمل القصيدة ..
املثنى  حمافظة  يف  و  الرميثة،  قضاء  يف  منه  طلبت  بعدها 

الساموة وانشدها للجمهور الكريم. 
يف عام 1977م اتفق موكب أهايل خرنابات من حمافظة 
خلفا  للقراءة،  الرميثي  ياسني  مال  ال��رادود  مع  دي��اىل 
للرادود القدير نجم مذبوب النجفي الذي توجه إلحياء 
البحرين  يف  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  شهادة  ذكرى 
صاحب  القصاب  هادي  الشيخ  الكبري  الشاعر  بمعية 

ديوان اهلداية احلسينية..
رسول  الكبري  بالشاعر  والتقى  للنجف  الرميثي  جاء 

حمي الدين وأخذ منه العديد من القصائد احلسينية منها 
)حيسني بضاميرنه ( و) هذي تربية حيدر ( و)خذ يا حممد( 

وغريها الكثري يف خمتلف املواضيع املميزة..
القاهرة  الظروف  رغم  خرنابات  يف  الرميثي  انشدها 

والصعبة ضد الشعائر الدينية يف حمرم احلرام..
اخذت القصيدة باالنتشار حول العامل بعد انتفاضة صفر 
حكومة  االرشف  النجف  أهايل  وحتدي  1977م  عام 
عليهم  واحلكم  منهم  العرشات  واعتقال  والبكر  البعث 

باإلعدام أمام العامل ..
كان هلذه القصيدة الشعار املدوي لرفض الظلم والطغيان 

ضد شيعة أهل البيت عليهم السالم. 
السعودية،  رفحاء  يف  و  الرميثة،  يف  الرميثي  وانشدها 

وأمريكا يف التسعينات من القرن املايض..
جملة االحرار اال�سبوعية
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الى روح الشهيد السعيد
)غسان شبات حسون العتابي (

) حجي جون( صقٌر أرعب داعش
حيدر عاشور

يصرخ  غضب  داخلِه  في  لكن  هادئاً،  عبوراً  الخالدة  الحياة  الى  العتابي(  )غساُن  عبَر 
من  عينّي  تالزم  التي  الحيرة  تلك  عينيه  وفي  وأهلِه،  وأرضِه  معتقدِه  على  خوفا 
بما  متمسك  وهو  عاماً  اربعين  قضى  بعنف.  البالد  تعيشه  الذي  الواقع  يرفض 
تعّلمه من أمِه، وكان ينّفذ تعاليمها على خير وجه، حتى شعرت أمه أن )غسان( 
القويم  الطريق  نحو  تشاء  حيث  وتوّجهها  طريقها  تنير  حياتها  في  ضوء  نقطة 
شؤما  يكون  عليه  عشقه  على  يطرأ  تغيير  وأي  السالم(،  األطهار)عليهم  لألئمة 

على حياته فتركته على عاداته وأخالقه تحت سماء ملّبدة باألماني المحنطة.
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الدينية  املرجعية  طريق  اىل  يقينية  وقناعة  عالية  بروح  ودخل 
يبال قط  النجف األرشف ال يسمع غريها ومل  العليا يف مدينة 
بنظره  فهي  أمه  بصوت  اال  ليبايل  كان  فام  وزخرفها.  باحلياة 
اجلنة اإلهلية التي حتميه وتسعده يف احلياة وتشفع له يف االخرة. 
ويبدو من شخصيته مل يكن لديه من مطمع سوى أن يتسنى له 
أن يموت شهيدا يف طاعة اهلل حتى النفس االخري. بعد حرب 
من  نفسه  حيمي  أن  استطاع  الطاغية  عهد  يف  قاومها  رضوس 

جراثيم –البعث- قدر املستطاع.
قلبه وكبده،  اللوامة تعرص  املستطاع كانت نفسه  القدر   وهبذا 
شمس  أفلت  أن  بعد  واأليتام  االرام��ل  لرعاية  مجعية  فأّسس 
دفئها  يغادر  مل  التي  املرجعية  شمس  ن��ور  وأرشق  البعثيني 
احلسيني  وموكبه  االي���ام.  اصعب  يف  للمؤمنني  وترعها 
الرشحية  هلذه  رعايته  عىل  شاهد   2003 اح��داث  بعد  الدائم 
التي حيبها اهلل. الفكرة التي شقت طريقها يف دماغه فكرة النور 
احلب  وهي  السالم(  احلسني)عليه  لإلمام  عشقِه  يف  اإلهل��ي 
يرتدد  مل  أنه  غري  الشيعي.  املسلم  االنسان  يف  الفطري  واجلامل 
هنيهة واحدة يف تطوعه للدفاع عن حرم السيدة زينب )عليها 
الشهادة  ملتمسا  الفطرية  بالغريزة  مندفعا  كان  اذ  السالم(. 
وهو  عنها،  األبطال  قتال  فقاتل  شهيدا.  للعراق  والرجوع 
يلّقن جماميع النرصة االرهابية دروسا يف الصمود الشيعي ضد 
موجات التكفري السلفي. ويف كل صد قوي جلبهة النرصة وهو 
حني  تنبعث  كقشعريرة  طفيفة  بقشعريرة  يشعر  احلياة  يتنفس 
كأس  رشب  وكأنه  رأسه  عىل  الكريمة  يّدها  احلنون  أمه  تضع 
ماء مثّلج يف جو متوزي ملتهب باحلرارة ينزل عىل قلبه فيبتهج 

منترصًا هبذا االحساس.
الشهادة  من  عرَب  الكفائية،  فتواه  املبارك  املوىل  اطلق  وحني 
اإلمامة  هنر  يف  يصّبان  أهنام  رغم  احلسينية  الشهادة  اىل  الزينبية 
املوحد. قّبل يد أمِه واستأذهنا والتحق باحلشد الشعبي جماهدا. 
فكان أسدًا شيعيًا يف محاية اإلمامني العسكريني)عليهام السالم(، 
وحّرر وطّهر مع املجاهدين – بلد وسيد حممد وعزيز بلد وسيد 
املجاهدين  مع  اقتحم  خارقة  وببطولة  والبوحشمة-  غريب 
لفك احلصار عن أهايل -الضلوعية وبني سعد- ليتسنم هبذه 
للحشد  الثاين  للفوج  االقتحام  فصيل  »أمر  قيادة  الشجاعة 
الشعبي« ولّقب باسم ) حجي جون( لكثرة ذكره ل�)جون( موىل 
)الدواعش(،  بني  اسمه  فشاع  السالم(.   احلسني)عليه  اإلمام 
فكان«  ال��زؤام.  املوت  يكون  )جون(  فيها  يكون  معركة  فأي 
غسان« مصدر رعب لكل الدواعش. فكانوا بمواجهته جيهزون 
املوت بكل طرائقه وحيثياته وتدبرياته بخطط شيطانية رهيبة. 
وعند معركة )سور شناس( قرب اإلمامني العسكريني)عليهام 
لقوات  واضحا  بان  قد  الدواعش  إرهاب  خطر  كان  السالم( 

مهمة  فكانت  األخ��رى،  العسكرية  والقوى  الشعبي  احلشد 
فصيل »غسان« صد اهلجوم وكرس أجنحتهم، ولكن أسلحتهم 
كأمطار  وهتوي  تتقدم  كانت  واالنتحاريني  واملفخخني  الثقيلة 
البرشي  احلقد  من  سيوال  يأتون  واحلارقة،  اهلائجة  الرباكني 
القاتل. لكن ابطال احلشد ويف مقدمتهم »غسان« كانوا مؤمنني 
بالشهادة، فصدوا اهلجوم بكل ما اعطاهم اهلل من قوة وبنفس 
انبثاق  من  القتال  واصلوا  نفوسهم  يف  الشهداء  لسيد  ثابت 

الفجر اىل انتهاء النهار.
أمام  الفجر حتى ظهر  انفلق  باردة وطويلة. ما أن  ليلة   كانت 
سواتر الصد املحصنة –بلدوزر- ضخم مفخخ عن بكرة أبيه 
حركة  إيقاف  »غسان«  حاول  املفخخني.  بالدواعش  وممتلئ 
–البلدوزر- بربه بقاذفة مبارشة ومتجهة اىل صوب سائقه، 
وراء  ممن  للنيل  املجاهدين  االبطال  مهم  شحذ  الربة  وهبذه 
عنان  اىل  العجلة  وصعد  تفجريه  تم  وفعال  البلدوزر،  عجلة 
السامء ومتزق وتطاير الدواعش مع قوة االنفجار اهلائلة، لكن 
الرؤوس هجموا  تعاقب اصحاب ورثة قطع  املعركة مل حتسم 
وفجروا انفسهم مع بلدوزر جديد كان معدا حلركة مباغتة ثانية 
بصورة  يشاهد  مل  والنار  الدخان  توسط  حني  متواصل  هلجوم 
واضحة سدد »غسان« قاذفته اليه عن قرب ولكن قبل اطالق 
القذيفة جاءت رضبة مبارشة اىل عجلة البلدوزر الثانية  من قبل 
العجلة وأخذت معها كل  األبرامز( وتفجرت  )أبو  ما يسمى 
اهلل  جهة  اىل  العبور  بداية  إىل  غسان«   « وصل  هنا  حوهلا.  من 

مرجا بدمائه عبور النار يف اهلشيم بني ثنايا القتال الدامي.  
املوافق    2015  /  2  / املصادف 28  السبت  يوم  كان صباح 
املباركة  باألنفاس  متوهجا  ب��اردا  1436ه���  األول  مجادى   9
حية  احلياة  غادرت  التي  املجاهدة  االرواح  كل  رافقت  التي 
عند اهلل ترزق. ألقى »غسان« جسده الطاهر عىل ارض الساتر 
الكبري هلل واحلسني،  املعهودة وابتسامته الصامتة وحبه  برزانته 
بعد اصابته بربة قوية يف رأسه.. رقد وعيناه خترتقان دخان 
املعركة  ومها مصّعدتان اىل السامء وقلبه عامر برضا أمه، شعر 
بكل ما حوله يغيب رويدًا ..رويدًا وبإحساس مقدس ينساب 
يف روحه ونفسه. بدا له أن السيدة زينب تدنو منه شيئا فشيئا 
بذلك الوشاح اإلمامي واخلامر اإلهلي لتقول له : ال ختف انت 
يف رعاية اخي احلسني أنه قادم اليك لينقلك اىل صفوف انصاره 
حلقه  يف  ترتدد  املوت  حرشجة  كانت  وملا  معه.  واملستشهدين 
وهو ينطق الشهادة هلل ورسوله الكريم، جتمهر حوله املجاهدون 
وهم هيللون ملا يرون من وجه كالبدر وقد فتح هلم عينيه لتلتقي 
هبم نظرته االخرية كأنه يوصيهم بكربالء واملقدسات.  ولسان 
هو  احتاجوه  والوطن  املذهب  بس  يش  حمتاج  يقول:«ما  حاله 

اآلن حيتاجكم«.
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تقرير: نمير شاكر -  تصوير: احمد القريشي

فلس��طينيون من كرب��الء:
وجدنا في ثورة اإلمام الحسين المتجددة

 في نفوس البشرية سبيال لديمومة قضيتنا

في واحدة من الحركات الفكرية والثقافية 
إلي��ص��ال  الفلسطينيون  خ��الل��ه��ا  يسعى 
لهدف  واي��ض��ا  العالم،  ال��ى  مظلوميتهم 
مبادرتهم  كانت  الحق  صوت  فيه  يتسامى 
)خيمة  منبرهم  نصب  في  الثاني  وللعام 
عطر  فيه  تشدو  مكاٍن  في  االق��ص��ى(  ن��داء 
لقضيتهم،  وأقاموها  الدنيا  اشعلوا  ث��وارٍ 
قضيتهم  إلب��راز  االه��م  محطتهم  ولتكون 
كربالء  من  انطالقة  لهم  تكون  أن  البد  كان 

عاصمة النهضة الحسينية.
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وجدنا في ثورة اإلمام الحسين المتجددة
 في نفوس البشرية سبيال لديمومة قضيتنا

بغية انصهارهم مع مبادئ الثورة احلسينية وقضيتهم العادلة، 
شارك فلسطينيون يف مسرية االربعني اخلالدة وقدموا اخلدمات 
وتوجيه  املسلمني  بني  الوحدة  نحو  ساعني  الكرام،  للزائرين 
البوصلة نحو القدس خالل موكب خيمة نداء االقىص الكائن 
عىل طريق )كربالء – النجف( قرب جامعة اهل البيت )عليه 
السالم( حيث كان يقدم كافة اخلدمات لزائرين اإلمام احلسني 

)عليه السالم( كافة...
وعن اخليمة قال عضو موكب نداء االقىص الشيخ مجال حممد: 
»من فلسطني اتينا لكي نكون مع زوار سيد الشهداء ونشارك 
يف مسرية االربعني هذه الذكرى السنوية التي تعني يف مجلة ما 
السالم(  )عليه  االحرار  ايب  لنهج  والوالء  العهد  جتديد  تعنيه 
هنج احلرية والكرامة هنج االصالح وااليامن هنج حممد رسول 
اهلل )عليه وآله افضل الصالة والسالم(، حيث افتتحنا املرشوع 
نحو  البوصلة  وتوجيه  املسلمني  بني  الوحدة  انشاد  هبدف 
ارادتنا  احلسينية وكانت  بالثورة  فلسطني  القدس وتبني حترير 
الثورة  مبادئ  بني  التالزم  عىل  التأكيد  )اخليمة(  خالل  من 
عدونا  كون  ذلك  خاصة  فلسطني  يف  قضيتنا  وبني  احلسينية 

حياول بث الفتنة فيام بيننا«.
مصدرًا  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  ثورة  »كانت  واضاف: 
مهام يلهمنا إهلاما عظيام ولكافة الشعوب املظلومة عرب التاريخ 
ان  الظلم واالستبداد واالحتالل وهذا يعني  اّمة تعاين  ولكل 
كربالء  واقعة  وان  ومستمرًا،  مفتوحًا  زال  ال  عاشوراء  يوم 
ممتشقًا  زال  ما  السالم(  )عليه  احلسني  وان  مستمرة،  تزال  ال 
سيفه والبسًا المة حربه يدافع عن املظلومني وهيدد جربوت 

الفاسدين«.
ومن جانبه حتدث رئيس اللجنة التنظيمية ملوكب نداء االقىص 

نداء  موكب  »ضمن  قائال:  عاتب  عيل  والصحفي  الرسام  
حيث  الرابعة،  حمطته  يف  االول(  فلسطني  )معرض  االقىص 
لدينا رسالة البد ان تصل، ورسالتنا بدأت يف بغداد ثم انتقلت 
اىل اكثر من حمطة اخرها كانت يف وزارة الثقافة واالعالم من 
االقىص  نداء  موكب  ضمن  نحن  واليوم  كبري  معرض  خالل 
يف  فوجدنا  قضيتنا  وطمس  طمر  ُيراد  انه  خالهلا:  القول  نريد 
البرشية  املتجددة يف نفوس  ثورة اإلمام احلسني  انطالقتها مع 
فنان   )130( املعرض  يف  ش��ارك  حيث  لديمومتها  السبيل  
 )200( واخرتنا  لوحة   )700( وصلت  خمتلفة  دولة  و)37( 

لوحة منها«.
كبرية  اهدافا  له  كان  االقىص(  )نداء  موكب  أن  بالذكر  جدير 
منها خدمة الزائرين وتقديم خدمات متنوعة مصنعة يف دولة 
يعرف  كام  )بحت(  او  العباس  كعك  مثل  )القدس(  فلسطني 
مع  والعشاء،  والغداء،  )الفطور،  وجبات   وتقديم  لدهيم 

الفواكه والعصائر(.
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الزي��ارة: ف��ي اللغة مص��در زار بمعن��ى أن اآلخر يقصد االلتق��اء به فهو زائ��ر وذلك مزور، 
والَمزار هو موضع الزيارة، وفي المصطلح هو الحضور الى مرقد األنبياء واألئمة واألولياء 
م عليهم،  والصالحين ُقربة لله تعالى للحصول على األجر والثواب بإحياء ذكراهم والترحُّ

وُتطلق الزيارة على النَّص الذي ُيتلى عند قبورهم.

والزيارة حتصل لألحياء واألموات، فقد يزور الشخص قريبه أو 
الزيارة  من  واهلدف  ورمسه،  قربه  يزور  وقد   ، حيٌّ وهو  صديقه 
الود  إظهار  هي  املثىل  صورهتا  يف  عدمها  أو  احلياة  حال  يف  سواء 
بالطبع  والثواب  للطرف اآلخر وتكريمه، واحلصول عىل األجر 
إماَمُه  أو  نبيَّه  املؤمن يزور  الذي نتحدث فيه، فإذا كان  يف املجال 
ُحبًا  منه  يستلهم  وأن  إليه  النظر  من  ود  ليتزَّ إليه  ويرتدد  حياته  يف 
وكرامة، فإنه بعد وفاته يواصل عىل زيارته لتلك األسباب، فإذا 
كان  إْن  وهكذا  عاملًا،  كان  إْن  عبادة  املؤمن  وجه  اىل  النظر  كان 
كان  وإذا  مراقدهم،  زيارة  يف  كذلك  هو  ذلك  فإن  نبيًا،  أو  إماما 
الود عنوانًا من عناوين الزيارة فإن الود ال ينتهي بموته بل يواصل 
م عليه  زيارة َمن يوّده وحيّبه من خالل احلضور عىل رمسه ويرتحَّ
وخياطبه بكلامت احلُب والتعظيم والتبجيل، وإذا كانت املودة يف 
القربى فرٌض إهلي فمن املودة عقاًل وُعرفًا ورشعًا تعاهد قبورهم 
وزيارة مراقدهم وإحياء ذكراهم، فاحلبيب ال ينسى ذكر حمبوبه، 
القربى«  املودة يف  إال  أجرا  أسألكم عليه  »قل ال  تعاىل:  قال  وقد 
]الشورى: 234[، فان الرسول )ص( طلب من أمته أقّل اإليامن 
يف قبال الرسالة التي أوردها هلم بأن يردون قرباه ويتعاهدوهم، 
ومن أبرز مصاديقه هو تعاهد هذه املراقد، وقد فرض اهلل سبحانه 

ني لذوي قربى الرسول )ص(، احلق املادي  وتعاىل عىل االمة حقَّ
ه« ]اإلرساء:  بإعطاء اخلُمس هلم، وقد قال: »وآت ذا القربى َحقَّ
26[، واملودة التي هي من األمور املعنوية، وأضاف كنتيجة هلذين 
ني حق أعظم وهو إطاعتهم حيث قال: »وأطيعوا اهلل وأطيعوا  احلقَّ
الطاهرة،  الزمرة  هذه  وإنَّ   ،]59 ]النساء:  منكم«  األمر  وأويل 
الرسول وآله املعصومني )ع( اجتمعت فيهم كل موازين العرفان 
والوالية  والطهارة  والعصمة  الروحية  القيادة  فمن  والكامل، 
والشهادة، فال أحد أعىل منهم مرتبة وال أقدس منهم منزلة وهم 
وقد  والصاحلني،  والشهداء  وبالعارفني  التطهري  بآية  املقصودون 
قال تعاىل: »وال حتسبن الذين ُقتلوا يف سبيل اهلل أمواتا بل أحياء 
عند رهبم يرزقون« ]آل عمران: 169[، فَمن زارهم بعد وفاهتم 
كمن زارهم، فلهم حرمتهم كام هم أحياء، وقد ورد يف زيارهتم: 
أن  املؤمن  فعىل  جوايب،  وترّدون  كالمي  تسمعون  أنكم  أشهد 
من  والتزّود  واإليامن  التُّقى  منهم  ويستلهم  قبورهم  يتعاهد 
ك من تلك املنزلة التي أعطاهم اهلل هلم، ويضعهم  فضائلهم، ويتربَّ
اىل اهلل جل وعال  الطاهرة والصادقة واألمينة والرسيعة  الوسيلة 
ليتشفعوا له، وقد قال تعاىل: »وابتغوا إليه الوسيلة« ]املائدة: 35[، 
وقد قال تعاىل: »وال يشفعون إال ملَِِن ارتىض« ]األنبياء: 28[، وقد 

شريعة الزيارة
من فكر العاّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
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اهلل  إن  بل  له،  أوصياء  وآله  نبيًا  حممدًا  يكونوا  ألن  اهلل  ارتقاهم 
جعل الشفاعة لكل َمن ريض اهلل عنه حتى من صالح املهاجرين 
واألنصار: »والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين 
]التوبة: 100[،  عنه«  اهلل عنهم ورضوا  بإحسان ريض  اتبعوهم 
وهم يشفعون يف الزيارة يوم اآلخرة، حيث يقول: »يومئذ ال تنفع 
الشفاعة إال َمن أذن له الرمحن وريض له قوال« ]طه: 109[، عىل 
تفصيل أوردناه يف رشيعة الشفاعة، ولسنا هنا جلواز زيارة قبورهم 
ُمسلَّامت اإلمامية،  الصالة عند قبورهم الن ذلك من  وال جواز 

وقد بحثنامها كل واحدة يف رشيعته.
إنام املطلوب بيان فضل زيارهتم فنخترصها يف عدد من الروايات 
علينا،  حّجة  هم  والذين  )ع(  بيته  وأهل  الرسول  عن  الواردة 
والترشيع ظهَر من بني أفواههم ومن سريهتم ومالحظاهتم، فقد 
قال:  )ع(  الصادق  االمام  الصحيح عن  بسنده  قولويه  ابن  روى 
فقال  رأسه  رفع  )ص(  اهلل  رسول  ِحجر  يف  عيل  بن  احلسني  بينام 
زائرًا  أتاين  َمن  ُبنّي  يا  فقال:  موتك؟  بعد  زارَك  ملَِْن  ما  أبه  يا  له: 
بعد مويت فله اجلنة، وَمن أتى أباك زائرًا بعد موته فله اجلنة، وَمن 
موتك  بعد  زائرًا  أتاك  وَمن  اجلنة،  فله  موته  بعد  زائرًا  أخاك  أتى 
االمام  عن  آخر  حديث  ويف   ،]10 الزيارات:  ]كامل  اجلنة«  فله 
الصادق )ع(: »قال احلسني صلوات اهلل عليه لرسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله وسلم: ما جزاء َمن زارَك؟ فقال: يا ُبنيَّ َمن زارين حيًا 
أو ميتًا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارَك، كان حقًا عيلَّ أن أزوره 
يوم القيامة حتى ُأخلِّصه من ذنوبه« ]كامل الزيارات: 11[، وقال 
الرسول)ص(: »يا عيل َمن زارين يف حيايت أو بعد مويت أو زارك 
بعد موهتام،  أو  ابنيك يف حياهتام  أو زار  بعد موتك  أو  يف حياتك 
حتى  وشدائدها  أهواهلا  من  ُأخلِّصُه  أن  القيامة  يوم  له  َضِمنُْت 
حديث  ويف   ،]11 الزيارات:  ]كامل  درجتي«  يف  معي  ُه  ُأصريِّ
آخر مروي عن االمام السجاد )ع( قال: قال رسول اهلل صىل اهلل 
يوم  ُزرته  ذريتي  زار واحدًا من  أو  زارين  »َمن  وآله وسلم:  عليه 
خيفى  وال   ،)11 الزيارات:  ]كامل  أهواهلا«  من  فأنقذته  القيامة 
وباألخص  وجليل  كبري  )ع(  املعصومني  قبور  زار  َمن  أجر  أن 
قرب االمام احلسني )ع(، ومن تلك الروايات ما رواه ابن قولويه 
بإسناده اىل االمام الصادق )ع( عندما ُسئل ما ملن زار قرب احلسني 
ُغربًا  ُشعثًا  أربعة آالف ملك  به  َل اهلل  َوكَّ إن احلسني  )ع(: »فقال 
السائل: بأيب أنت وأمي، ُروي عن  القيامة، فقال  يبكونه اىل يوم 
أبيك احلج والعمرة، قال )ع(: نعم َحّجة وُعمرة، حتى َعدَّ عرش« 
الزيارات: 160[، ويف حديث أخر عنه )ع( عندما ُسئل  ]كامل 
)ع(:  قال  ركعتني  عنده  وصىل  السالم  عليه  احلسني  قرب  زار  ملن 
»ُكتبت له َحّجة وُعمرة، فقال السائل: ُجعلت فداك وكذلك كل 
َمن أتى قرب إمام مفرتض الطاعة، قال )ع(: وكذلك كل َمن أتى 

قرب إمام مفرتض طاعته« ]كامل الزيارات: 160[، وسأله رجل 
)ع(:  قال  واجبة؟   – )ع(  احلسني   – زيارته  العراق،  أهل  من 
»زيارته خري من َحّجة وعمرة حتى عرشين َحّجة وُعمرة، ثم قال 
)ع(: مربورات متقبَّالت« ]كامل الزيارات: 161[، ويف غريها: 
»إحدى وعرشين، ويف أخرى ثامنني َحّجة مربورات، ويف أخرى 
االمام  عن  وروي  اهلل)ص(،  رسول  مع  حّجة  فإن   ، حجَّ كمن 
]كامل  رقبة«  ِعْتُق مخسة وعرشين  لَك  ُزرته  »فإذا  )ع(:  الصادق 
آجر  يف  املتواترة  الروايات  عرشات  وهناك   ،]165 الزيارات: 
وثواب َمن زار قرب االمام احلسني )ع( أو سائر املعصومني )ع( بل 
روي عن االمام الصادق )ع(: »إذا انرصف الرجل من إخوانكم 
من زيارتنا أو زيارة قبورنا فاستقبلوه، وسلموا عليه، وهنؤوه بام 
وهَب اهلل له، فإن لكم مثل ثوابه، من رمحة اهلل، وإنه ما من رجل 
يزورنا أو يزور قبورنا إال غشيته الرمحة وُغفرت له ذنوبه« ]بحار 

األنوار: 302/99[.
إّن فلسفة هذا التحريض واحلّث عىل زيارة قبور املعصومني )ع( 
الزيارات  نصوص  ودراسة  والثواب  األجر  من  العديد  وبيان 
املأثورة عنهم توصلنا أن مسألة زيارة مراقد املعصومني )ع( بغّض 
الظاملني  ضد  تظاهرة  فإهنا  والدينية،  املعنوية  آثارها  عن  النظر 
والطغاة عىل طول اخلط ما دام هناك ظلم واضطهاد للحق املتمثل 
واملوالني  املؤمنني واألتباع  ُأريد من  إذ  هبم، وهي مسألة شعائر، 
احلكومات  لقيام  رفضهم  عن  ويعلنوا  الظلم  بوجه  يقفوا  أن 
األمويون  تركه  ما  عىل  هذا  يومنا  اىل  استندت  التي  الالرشعية 
تلو  إحداها  البدع  وَسنّوا  َعضوض  ُملٍك  اىل  احلُكم  حتويل  من 
األخرى، ولوال حكومة األمويني ملا ُوجد حكام املسلمني الظاملني 
منهم البقاء يف احلُكم، وإنام جاءت رشعيتهم عىل قيام اول حكومة 
أنشأها معاوية بن أيب سفيان األموي يف دمشق، حيث  انفصالية 
وضع  وبذلك  الكوفة،  يف  الرشعية  للحكومة  اخلضوع  رفض 
ق االمة االسالمية وتأسيس الدويالت بدل  حجر األساس لتمزُّ
أن تكون دولة واحدة قوية بأبنائها وبخرياهتا واقتصادها وعدهتا 
قامت  والظلم واالضطهاد  والبدع  االنفصال  ردٌّ عىل  وعديدها، 
من  ظهرت  التي  احلكومات  هلذه  وأسست  األمويني،  حكومة 

عهدهم، وقلَّدهم العباسيون ثم العثامنيون ثم الدويالت.
واالضطهاد  الظلم  عن  تتحدث  كلها  الزيارات  من  نصوص  إّن 
تتكلم عن الذين اغتصبوا اخلالفة والذين قتلوا األنبياء واألوصياء 
وفيها اللعن وتعداد املظامل واجلهر هبا، فيها هذه الزيارات تكريس 
الوالء للمعصومني )ع( والرباء من أعدائكم، فال جتد مقطعًا من 
زيارة إال ويتحدث إما عن الوالء وإما عن الرباء، وإما عنهام معًا، 
أن اخلالفة واحلُكم حق من حقوقهم، ويعربِّ  يتحدث عن  وفيها 

عن الذين حكموا باجلبت والطاغوت.
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بين الش��وق واألنين  

رحلة االربعي��ن 

ه��ا هي زينب تعود م��ن رحلِة األربعين، رحل��ة 

الس��بي، الدم��وع، األل��م، الع��ذاب، الفق��د، 

الش��وق، واألنين. 

هدى الحسيني
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عادْت بعد درٍب مريٍر من العذاب، والسبي؛ لتعلن بكِل فخٍر وإباء، انتصار عاشوراء الدم عىل السيف، وانتصار املبادئ 
عىل بيع الذمم، وانتصار الكرامة والصمود عىل العطش، وانتصار الكلمة عىل األغالل والقيود. 

عادت؛ لرتوي لنا حكاية الفقد، وآه من هذِه الكلمة، ما أوجعها، وما أمّر احلنظل الذي تسقيه للقلوب، وما أقسى الشعور 
الذي مُتليه عىل النفس، وأي ِفْقد أنه ِفْقد أخيها احلسني )عليه السالم( الذي ترَك يف قلبها فجوة، لن تردمها كل جبال العامل، 

ال بأس عليِك يا زينب، هذا الدمع تطهري، ذلك الفقد خرٌي ال يعلَمُه إال العليم اخلبري.
وما أن وطأت أقداُمها أرِض كربالء؛ حتى استذكرت حوادث ذلك اليوم املرير، القصري بساعاته الطويل بحزنه، ووجعه.
نظرت إىل ذلك املكان الذي سقط فيه البدر، وتناثرت حولُه النجوم، وكأهنا ترى جسد أخيها احلسني )عليه السالم( مرمٌي 
عىل رمضاِء كربالء، مقطع االشالء، مسلوب العاممة والرداء، ثم دارت عينيها نحو جمرى املاء، وكأهنا ترى كفي اخيها 

العباس، ملقاة بجانب هنر الفرات، نادته اهنض يا عباس، انه املاء لكن هل بعد كفيك ارتواء؟..
كانت  بل  تكن نصف هنار،  مل  فمعركة عاشوراء  الرسالة،  وأدْت  االمانة،  إهنا حافظت عىل  أخيها احلسني  لتخرب  عادت 
أكثر من ذلك، بعد انتهائها عسكريًا، وقفْت )عليها السالم( كالطود الشامخ، ومحلْت راية أخيها احلسني؛ لتكمل املعركة 
اعالميًا، وتؤدي دورها بنفس الروح التي كان عليها ابطال عاشوراء، كيف ال وهي من حتمل يف داخلها األنوار الثالثة، 
ورثْت  السالم(  )عليه  املرتىض  عيل  ابيها  نور  ومن  وعلمها،  دينها،  أخذْت  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  حممد  النبي  نور  فمن 

شجاعتها، ومن نور فاطمة تنبع حكمتها، وصربها حتى أصبحْت مثااًل للصرب واحلكمة.
كانت )عليها السالم( عىل مسار ذلك الطريق الطويل، والشاق وامليلء باألوجاع، واآلالم رغم كل تلك اجلراحات التي 
يف داخلها، كلام جتمهر الناس »للفرجة« حُتِدُثهم عام جرى يف عاشوراء من ظلم وجور بحقهم، فلم تشغلها املصيبة، واألمل، 
والدموع عن اداء دورها الرسايل؛ حتى ادهشت الناس بفصاحتها، وبالغتها، وهذا ما ذكرُه حذيم الراوي، حني وصف 
ردود افعال الناس، عندما كانت متر قافلة السبايا، وتتحدث اليهم العقلية اهلاشمية: »رأيُت الناس حيارى، قد ردوا أيدهيم 

إىل افواههم، فام ِوِجَد غري شيخ يبكي، ونساء تصيح، وشباب مذهول، واضطربت األمور«.
بينهم وبينها؛ حتى اهنا مل تأخذ  الفراق  عادت )عليها السالم( ألرض كربالء فالشوق ألخوهتا احرق قلبها، وطال أمد 

نصيبها الكايف من احلزن، ومل تقيم مآتم العزاء، كام هو حال كل من يفقد عزيٌز عليه.  
التي  األقامر  بقية  السالم( وعن  )عليهام  العباس  قرب  اخيها احلسني وعن  قرب  تبحث عن  اخلطوات  مثقلة  دخلت كربالء 

سقطت يف كربالء، وكأن لسان حاهلا ينشد ويقول: 
يا نازلني بكربالء هل عندكم خرب بقتالنا وما اعالمها

ما حال جثٌة ميت يف أرضكم بقيت ثالثا ال يزار مقامها
التفتت )عليها السالم( نحو اإلمام السجاد وقالت: »خذ بيدي فلقد غيش عىل برصي أصبحت ال أرى، دّلني عىل قرب 
أخي، أخذ السجاد )عليه السالم( بيدها، أقبل هبا إىل قرب احلسني عليه السالم َوَضَع يدهيا عىل القرب رصخت احلوراء عليها 
السالم وا حسّيناه، وا حسّيناه، أخي حسني هل غسلوك أم كفنوك أم بغري كفٍن دفنوك، يف ذلك اليوم، أقامت السيدة زينب، 

أول اربعني لألمام احلسني )عليه السالم(.

بين الش��وق واألنين  

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

81



أرشقت الشمس معلنة آيات الوالء، حيث بدت حزهنا مبكرًا من غري 
عادهتا، مستعينًة برياح هوجاء حمملةً  بغامئم صفراء لكي تطغي بأشعتها 
عىل من تفيض روحه نورًا إىل السامء، اختلطت لدينا فرحة امليالد بصرب 

فقد النبي  فصار ربيع الوالدة  بطيف احلزن. 
جيهز  وهو  حزنًا  رأس��ه  ومطأطأ  نفسه  طالب(  ايب  ابن  )عيل  خياطب 
مراسيم العزاء قائاًل: »من بعدك يا نبي الرمحة تتواىل املصائب والفقدان، 
وبرحيلك ُيفقد اإلسالم مهجته، وتعرص آية الكوثر بني الباب واملسامر، 
أمة  من  الظليمة  الظليمة  وينادي  بكربالء  فداء  ككبش  أبنك  ويذبح 
قتلت ابن بنت رسول اهلل وتسبى عياله كالسبايا يف الطرق والفلوات.. 

وأنا أرضب برأيس من اشقى االشقياء..«. 
لتتوضأ  احلسني  واربعينية  الفقد  جرح  من  خرجت  الوالدة  هبجة  هي 
متمعنا  بقربه  عمه(  وأبن  )وصيه  جيلس  حيث  الشكر،  وتصيل  بالدمع 
بسورة النور يف وجهه ويتزود يف آخر دقائق من حياته.. أمسك رسول 
اهلل يد أمري املؤمنني وضمها إىل صدره وقال: »كنت نعم الفتى واألخ 
بعدي..«.  من  نبي  ال  أن  إال  موسى  من  ه��ارون  بمنزلة  مني  وأن��ت 
اهلل،  حبيب  »يا  وواساه:  حرسة..  قلبه  وبكى  بالدموع  عيناه  غرغرت 
كنت رمحة اهلل التي ُأرسلت للناس وقبلة اهلدى العاملني، من بعدك يضل 
هذا  بإطاللة  تغمرنا  الوالدة  فرحة  هي  اهلل..   كتاب  وهيجر  الكثريون 

احلزن املتوج بالقداسة«.
جلست فاطمة الزهراء عىل يمينه تسمع وتشاهد األحداث، وقد رضب 
احلزن اوتار قلبها الكسري وجتمعت يف عينيها الدموع منتظرًة أول فرصة 

للهطول.. 
الرسول قال البنته قد أخذت دموعها مأخذًا من قلبه:

- يا أبنتي قرة عيني.. ال حتزين، أنت أول أهل بيتي حلوًقا يب.. هي ذي 
بشارة الفرح املتوج بالوالدة..

توهج قلب الزهراء )عليها السالم( للحظة بسامع اخلرب لرسعة التحاقها 
ابيها.  لفقد  دموعًا  حزنا  تفيض  أخرى  مرة  عادت  اهلل،  رسول  بأبيها 
العرش  رب  إىل  العروج  روحه  ُتريد  السامء  وأنشقت  كورت  الشمس 

العىل.. 
ما هي إال حلظات والرسول ينوء بنفسه وتباطأت دقات قلبه كالعليل.. 
نزل ملك املوت عزرائيل بأمر من اهلل، ومالئكة الرمحة والوحي جربائيل 
متهد روحه الطاهرة لتذهب إىل بارئها.. تاركًا جسده الطاهر بني يد عيل 
وفاطمة الزهراء وهي تنوح قائلًة: »من بعدك يا أبتي المعنى للحياة«..

مولود ش��هيد 
 فاطمة محمود الحسيني 
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موقع ميدل ايست آي: 

نشر موقع )ميدل إيست آي( اإلخباري الذي يتخذ 
من العاصمة البريطانية لندن مقّراً له، إّن زيارة 
)عليه السالم( وّحدت  أربعينية اإلمام الحسين 
الشيعة  المسلمين  بين  المشتركة  الهوية 
من  الشيعة  مع  وتحديداً  والعالم،  العراق  في 

المواطنين والمقيمين في بريطانيا.

باللغة  صحفي  تقرير  يف  اإلخ��ب��اري  امل��وق��ع  وأوض���َح 
اإلنجليزية، بأّن »العرشاِت من الشيعة الربيطانيني سافروا 
احلسينية،  األربعني  زي��ارة  إلحياء  العراق  إىل  العام  هذا 
كربالء  صوب  بمسريهتم  الزائرين  من  املاليني  وشاركوا 

املقدسة«.
وأضاف بأّن »الربيطانيني الشيعة حرصوا عىل احلضور هذا 
العام يف العراق رغم االضطرابات السياسية يف البلد، فهم 
األرضحة  زيارة  وهو  لغرض عظيم  جاءوا  أهّنم  يؤكدون 

الطاهرة ألهل البيت )عليهم السالم(«.
يدعى  بريطاين من أصل هندي  زائر  التقرير عن  كام ضّم 
)حمسن( قوله: إّنه »أحيا الزيارة األربعينية يف وقت سابق 
من عام )2007(، ورغم نجاته بأعجوبة من انفجار نفذه 
إحياء  أخرى  مّرة  العودة  من  يمنعه  فلم  آنذاك،  إرهابيون 

الزيارة املباركة يف كربالء املقدسة«.

اململكة  فرع  يف  العاملني  أحد  )رومانا(  السيد  قال  فيام 
الربيطانيني  »الشيعة  إّن  السياحيني:  للمرشدين  املتحدة 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مرقد  زيارة  عن  يتوقفوا  مل 
وإحياء أربعينيته حّتى يف ظل الوضع األمني الصعب إبان 

سيطرة داع����ش اإلره���ايب عىل مدن عراقية عّدة«.
حقبة  خالل  الشيعة  وضع  بني  اإللكرتوين  املوقع  وقارن 
الشيعة  أن  مؤّكدًا  احل��ارض،  والوقت  املباد  البعث  حكم 
وي��زورون  الدينية  شعائرهم  إقامة  من  حمرومني  »كانوا 
العتبات املقدسة بصعوبة بالغة وبمراقبة أمنية مستمرة إىل 
احلّد الذي كان يتم فيه مراقبة كل زائر من قبل عنرصيني 
)ياسمني(،  الربيطانية  الزائرة  عن  ذلك  نقَل  كام  أمنيني«، 
فرتة  أب��ان  املقدسة  للعتبات  زي��ارة  أول  أج��رت  والتي 

التسعينيات من القرن املايض.

كيف يعّزز األربعين الحسيني 
بين  ال��م��ش��ت��رك��ة  ال��ه��وي��ة 
الشيعة في العراق والعالم
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ُحّبنا يَساِقط اِلذنوَب
تجّلي��اُت بيانّيٌة في قوِل اإلماِم الَحَس��ن 

ايمان صاحب 
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 )وإنَّ ُحّبنا ليَساِقط الِذنوَب ِمن َبني آدم كامَّ ُيَساقط الريُح 
وسطوره  التاريخ  صفحاِت  بني  ِمن  الشجِر(  من  الورَق 
تتجىّل حروٌف ِمن ذهٍب، مل  َيطلها غباُر السنني، بل ال تزال 
العيون، هي  عليها  وَقعت  كلامَّ  األبَصار،  خَتطِف  بربيقها  
دوَن كالِم اخلَالِق وفوَق كالِم املخلوقنَي،هي أمجل ما نطق 
بِه ُمتكلٌم ،وأرَشَف ما خّطه قلٌم، وكيَف ال تكون كذلك 
وقد تفوَه هبَا من ُعِصَم ِمن الَزلِل، وكاَن امُلسَتودُع حلكمِة 

الَباري )عّز وَجل(.
ذلك هو اإلمام احلََسن امُلَجتَبى )عليه السالم(، الذي اَمتاَز 
امُلرَتىَض  عيّل  كأبيه  البرش،  سائِر  عىل  وفصاحتِه  ببالغته 
إظهاِر  يف  َتَكلف  أو  تصنٍّع  دوِن   ِمن  السالم(،  )عليهام 
نّفسه  مَع  َخَلواتِه  يف  وحتَّى  النَّاس،  أمام  بكلامتِه  ذلك 
حينَّام ُيناجي ربُه، ألنَّ َذلك َنابٌع ِمن طبيعتِه الذاتية ونشأتِه 
النَقية، وإاّل ملَّا كاَن هو وأهلُه الكراُم ِعدَل الكتاب امُلبني، 
وحّجَة ربَّ العاملنَي، ِسواٌء يف حاِل ترشيع األحكاِم، أم يف 
ومنطقهم  واحد،  نوٌر  فكلهم  واالرشاد،  الوعِظ  جانِب 
أرَقى  أقواهلم  كانت  وهلذا  اآلخر،  َمنطِق  مَع  يتعارض  ال 
حمّمٍد  أيب  قول  كام  لألمثاِل،  َمربًا  وعباراهتم  األقوال، 
آدم  َبني  ِمن  الِذنوَب  ليَساِقَط  )وإنَّ حبنَّا  املجتبى:  احلََسن 
االختصاص،   - الشجر(  من  الورَق  الريُح  ُيَساقط  كامَّ 

املفيد، ص 82.
يف هذا القول أوجه قيميَّة، ال ختلو من براعة علِم البياِن، 
علُم  فيها  بام  الثالثة،  البالغية  العلوم  أحَد  ُيعترب  الذي 

املعاين، وعلُم البديع.
  - والَكشف  بالظهوِر  اللغة:  يف  البياِن  علُم  ُعّرَف  وقد   
َطالحًا  فهو ُاصول وقواعد ُيراد هبَا معرفُة املعنى  وأّما اصَّ
العلم  وهلذا  ُمتفاوتة،  وتراكيٍب  متعددة  بطرٍق  الواحد 
أربعة  َنذكر  بل  هنا،  ذكرها  بصدِد  لسنَّا  متعددة،  أقسام 

منَّها، ُتناِسب قوَل اإلمام احلََسن )عليه السالم( وهي:
ناية  ل  3-  الكَّ 1 - الَتشبيه امُلرَسل  2- الَتشبيه امُلفصَّ

 ً 4- امَلجاز امُلرَسل .
الَتشبيه، وهي  أداة  امُلرَسل ُمرساًل لوجوِد  الَتشبيه  ويكون 

حبنَّا  )وإنَّ  اإلمام  قول  يف  )كام(  َكلمة  يف  الَتي  الكاف 
ليَساقط الذنوَب ِمن َبني آدم...(.

 وُسمي بالَتشبيه امُلرسل إلرساله عن التأكيد، وألنَّه ملَّ خيُل 
استخدم  قد  السالم(  اإلماَم )عليه  أنَّ  ثَّم  التشبيه  أداة  من 
ل،  امُلفصَّ الَتشبيه  هو،  الذي  البياِن  علِم  ِمن  الثاين  القسم 
َح  أن رَصّ بعد  الَشبه،  منَّها وجَه  ليجعل  )بكلمة  يساقط( 

فيِه بذكِر وجِه الَشبه نّصًا.
هي:  والكنايُة  كنايٌة،  فيها  ُتوجد  )يَساقط(  لفظة  أنَّ  كاَم 
القسم الثالث من علِم البياِن، ومعنَّاها لغًة: الَتكلم بامَّ ُيراد 

بِه خالف الظاهر.
ُيقَصد منُه املعنى احلقيقي،  وأما اّصطالحًا: فهي َتعبري ال 
وإنَّام ُيقَصد بِه معنى ُمالزم للحقيقي، وللكناية أنواع ثالثة 
عن  وكناية  ُموصوف،  عن  وكناية  ِصفة  عن  كناية  هي: 
نِسبة، ولكل نوع منها َتعريف خاص، وما نحتاجُه هنا يف 
قوِل إمامنَا احلََسن، هو النَّوع األخري، أي الكناية عن نسبٍة، 
وصفتِه،  املوصوِف  إىل  ُتشري  ا  ألهنَّ االسم،  هبذا  وُسمَيت 
ولكنَّها ال ُتنَسب إليه بشكٍل مبارش، بل ُتشري إىل يشٍء يدل 
عليه أو يرتبط بِه، كنسبة زواَل الذنوِب وحموها بالتَساقِط.

وهو  البيان،  علِم  أقسام  ِمن  أخر  قسٍم  إىل  الكناية  وِمن 
املَجاز امُلرَسل، والذي ُعرّبَ عنّه بأّنُه لفٌظ اسُتعمل يف غرِي مَا 
وضع لُه لعالقة غرِي املشاهبة، و جيب أن تكوَن هناك قرينة 

متنع من إرادة املعنى االصيل للفظ.
وهي  أحدهَا،  عىل  نقترُص  كثريٌة  عالقاٌت  املجاز  وهلذا   
ُحّبنا  )وإنَّ  احلسن:  اإلمام  قوِل  يف  كاَم  امُلَسببيِّة،  عالقة 
ليساقط الذنوب...( فاحلبُّ بنفسه ال يسقُط الذنوَب، بل 
من  النابع  الصالح  العمل  وهو  واقعي،  ُمسبٍب  من  ُبّد  ال 
احلّب والوالِء الصادق واخلالص ألهل البيت املعصومني 
النتيجة،  بفعِل االسقاِط يف  يقوُم  السالم( بحيث  )عليهم 
كام هي الريح  تسقط الورَق من الشجِر، وهلذا جعل من 
لُه  امُلَسبَِّب  هذا  أنَّ  كاَم  الذنوِب،  إلسقاِط  ُمَسبِّبًا  احلُِب 
الفضل باإلشارة إىل يشٍء من بالغة اإلمام احلَسن )عليه 
السالم( وباخلصوص يف األوجِه البالغية ِمن علِم البياِن.
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من الصور القديمة ملسرية عاشوراء إىل األعامل 
اخلطية، يؤّك��د املصورون املقيمون يف كش��مري 
وفنانون تش��كيليون عىل عظمة اإلمام احلسني 
)عليه الس��الم(، والتعريف بقضيته من خالل 

أعامهلم الفنّية املتعددة.
وقد ُعرضت األعامل الفنية يف معرض »مش��ق 
األربعني« للفرتة من )14 – 24 أيلول(، بدعم 
من مؤسس��ة النهضة الرتبوية )إدراك(، إلحياء 

ذكرى »حّج األربعني احلسني«.
وق��ال مدي��ر مؤسس��ة إدراك الدكت��ور إلياس 
رضوي يف حديث لصحيفة )كشمري مونيتور(: 
املصوري��ن  أع��امل  يس��تعرض  »املع��رض  إّن 
والفنانني املش��هورين إىل جان��ب الطالب عن 
هنض��ة عاش��وراء وزي��ارة األربعني ومس��ريهتا 

املليونية«.
وتابع حديثه، »من خالل هذا املعرض، نش��يد 
باإلمام احلس��ني )عليه الس��الم( وتضحياته يف 

ثورته ضد الظلم، كام نحيي هنضته اإلنسانية«.
وأوضح رضوي، أن »بعض الصور املعروضة 
تعود لفرتة اخلمس��ينيات م��ن القرن املايض إىل 
جان��ب لوح��ة لريح اإلم��ام احلس��ني )عليه 
السالم( للفنان إشفار عيل كانت من أبرز معامل 

املعرض«.
وتابع، »يمكنك مش��اهدة صور نادرة تعود إىل 
اخلمسينيات والستينيات عن مواكب عاشوراء 

القديمة يف كشمري«.
فيام قال آفاق حسني، طالب الفصل الثاين عرش 

من بودجام، إنه 
»سعيد بمش��اركة يف هذا املعرض احلسيني مع 

كبار الفنانني واملصورين«.
وأض��اف، »التقطت الصور املش��اركة ملراس��م 
عاش��وراء يف بودجام وتلقيت اس��تجابة كبرية 
وتش��جيًعا من الزوار وعش��اق الف��ن والصور 

الفوتوغرافية«.

معرض كشميري يحيي األربعينية 
ويستذكر شهداء كرباء
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لطاملا كانت األربعني حلظة حمورية يف ديناميكيات املدرسة الفلسفية الشيعية ووسيلة قوية 
إليصال رسالة عاشوراء العاملية.

خيدم ه��ذا االحتفال الديني الفريد كحدث جتمع عاملي جلميع أولئك الذين يس��عون إىل 
اهلدوء الداخيل والعدالة والتضامن االجتامعي.

ش��هد املشاركون يف مسرية األربعني ش��عورًا فريدًا بالسالم والتامسك االجتامعي، فضاًل 
عن التزام أعمق باحلفاظ عىل التعاون البرشي وتعزيزه.

جتمع مسرية األربعني بني الناس من مجيع مناحي احلياة إلظهار احلاجة إىل السالم اإلهلي.
خ��الل األربعني، تغمُر كربالء احلش��ود الكبرية التي تطمح إىل اهلدوء، وهو أمر حاس��م 
للتنمية الفردية واجلامعية، وبالتايل، فإن انضامم املاليني إىل مس��رية األربعني يشكل دلياًل 

حيًا عىل السالم والعدالة اإلسالمية يف مجيع أنحاء العامل عىل املستويات االجتامعية.
األربعني ، أكرب حدث برشي يف العامل، تنذر بمس��تقبل أكثر إرشاًقا للبرشية. عندما خيرج 
الوح��ي النهائي لإلمام امله��دي )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( ،حفيد اإلمام احلس��ني 
)عليه الس��الم(، من الغيب، فإن احلضارة التي يري��د اهلل لنا أن نعيش فيها، بداًل من هذا 

السجن املادي الذي نسميه احلضارة، ستتحقق.
بس��بب مش��اركة غري املس��لمني يف األربعني، مل يعد التقلي��د القديم حرصًيا للمس��لمني 

الشيعة، بل ينترش اآلن إىل اجلامعات الدينية األخرى.
تطّور هذا احلدث الذي ال مثيل له إىل طقوس عاملية ستس��تمر يف النمو من حيث األمهية 

وتستمر يف القيام بذلك ألهنا تتجاوز مجيع احلواجز العرقية والعرقية واجلغرافية.
اتس��ع النطاق االجتامعي ألربعني تدرجييًا ليشمل السنة واملسيحيني، مما خلق رابطة قوية 

عرب األعراق واألديان يف العراق وخارجه.
لقد جتاوزت الوحدة االستثنائية بني احلجاج ومضيفيهم العراقيني خالل مسرية األربعني 
الزمان واملس��افة ، مما عزز شعوًرا قوًيا باالنتامء إىل املجموعة وكذلك هدًفا مشرتًكا لنرش 

السالم واملحبة.
واألربع��ني، هلا دالالت سياس��ية واضحة ألهنا حتيي ذكرى ش��هداء كربالء الذين قاتلوا 

ضد االضطهاد السيايس يف عرصهم وتعرض عاملية الرسالة الثورية لإلسالم.
ُبذل��ت عدة حماوالت جلمع جمموع��ات دينية خمتلفة من خالل االنخ��راط يف احتفاالت 
تكريام لإلمام احلسني  )عليه السالم(، فجرى استغالل كل فرصة لرشح الطبيعة املزعجة 
لعاملنا يف ضوء ملحمة اإلمام احلس��ني الش��هيد وحث املجتمعات عىل إصالح وجودهم 

االجتامعي والشخيص.
ويمكن حتقيق ذلك من خالل إقامة عالقات ال تنفصم بني اإلسالم واملسيحية من خالل 

طقوس مثل عاشوراء واألربعني ، وكذلك والدة السيد املسيح )عليه السالم(.
هذه أوقات حمفوفة باملخاطر، وعلينا أن نقدم تضحيات من أجل الس��الم واملحبة واملثل 
العليا. جيب أن تكون هناك وحدة إس��المية- مس��يحية كاملة ، وهلذا السبب من األمهية 

بمكان التضحية.

الحسين  واإلم������ام  األرب��ع��ي��ن 
ووحدة اإلسام والمسيحية
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مل ُيش��اهد الن��اس يف مَجي��ِع مراِح��ل الَتاري��خ أش��َجع، وال أرَبط 
جأش��ًا، وال أقوى ِجنانا من االماِم احلس��ني )عليِه الس��الم(، فقد 
وقَف ي��وم الطف موقفًا حرَي في��ِه االلباب، وأذَهل في��ِه الُعقول، 
وأَخذت األجيال َتَتحَدث بإعجاب وإكبار عن َبس��اَلتِه، َوَصالَبة 
َعزمه، وَقدم الَناس َش��جاَعَته عىل َش��جاعِة أبيه التي اس��َتوَعَبت 
��َر أعداؤُه اجُلَبناء بِقوِة بأِس��ه، فاَنُه مَل  مَجِي��ع ُلغات االرض. وقد هَبَ
ينهار أمام تلك الَنَكبات املذهلة التي أخذت تتواكب عليه، وكان 
ي��زداد انطالقًا وبرِشًا ُكل��ام ازداد املوِقف َبالًء وحِمن��ة، فانَّه َبعَد ما 
فقد أصحاَبه وأهِل بيتِ��ه َزَحَف عليِه اجليش بأرِسه وكان عدده - 
في��ام يقول الرواة - ثالث��ني الفا، فحمل عليهم وح��ده وقد َمَلك 
اخَل��وف والُرعب ُقُلوهِبم فكانوا َينَهزمون أَمامه كاملعزى إذا ش��د 
عليه��ا الذئ��ب - عىل َح��ِد َتعبري ال��رواة - وَبِقَي صام��دا كاجَلَبل 
َيتَلق��ى الَطعنات م��ن ُكِل جانِب، ومَل َيوه َلُه رك��ن، وإنام مىض يف 

َأمره إستِبسااًل وإستخفافًا باملَنيِة.
يقول السيد حيدر احليل:

وُع   َفَتلقى اجُلموع فردًا ولكن               كل ُعضٍو يف الَروِع ِمنُه مُجُ
ُرحَمُه من َبنانِِه وكتتتتتأَن ِمن               َعزمُه َحتتتتتد َسيِفه َمطبتتتتتوُع

َزوُج الَسيف بِالنفوِس ولكن          َمهَرها املَوت واخلضاب الَنجيع 
وتغ��ذى أهل بيت��ه وأصحابه هِبذه ال��روح الَعظيمة َفَتس��ابقوا إىل 
املَوت بش��وٍق واخ��الص، مَل خَيَتِلج يف ُقلوهِب��م ُرعب وال َخوف، 
وَقد َش��هد هَلم َعدوهم بِالَبس��الة وِرباَطة اجَلأش َفق��د ِقيَل لَِرُجل 

َش��َهَد َيوم الَطف َمَع ُعمر بِن َس��عد وحيك أَقَتلُتم ُذرَية َرسول اهلل 
)ص( ؟ فانَدف��ع قائال: » َعَضضت باجَلنَدل، إنَك لو َش��هدت ما 
ش��ِهدنا َلفعلت م��ا َفعلنا، ث��اَرت َعَلينا ِعصابة أيدهي��ا يف َمقابِض 
سيوفها َكاأُلس��ود الضاِرية، حُتِطم الُفرسان َيمينًا وِشاماًل، وَتلقي 
أنفَس��ها ع��ىل املَ��وت، ال َتقَبل االم��ان، وال َترَغ��ب يف املال، وال 
حَيول حائل بني الورود عىل حياض املنية، واالستيالء عىل امللك، 
فل��و كففنا عنها روي��دا التت عىل نفوس العس��كر بحذافريه، فام 
كنا فاعلني ال أم لك... ». ووصف بعض الش��عراء هذه البس��الة 

النادرة بقوله: 
م     َفلو وَقَفت ُصَم اجِلباِل َمكاهَنُ

                                                       مَلاَدت َعىل َسهٍل َوَدَكت عىل وعِر
 َفَمن قائم َيسَتعرُض النبَل وجٌه

ِة بالَصدِر                                                       وِمن ُمقدٍم َيرمي األسنَّ
لق��د حتدى أبو األحرار بَِبس��التِه الن��اِدرة الَطبيعة الَبرشية فَس��َخر 
ِم��ن املَوت وهزأ من احَلياة، وَقد قال أِلصحابِه حينام َمَطَرت عليِه 
ُكم اهلل إىل املَوت الذي البَد ِمنه، فاَن  ِس��هام األعداء: » قوموا َرمِحَ
هذه الِس��هام ُرُس��ل القوِم اليكم... ». لقد دعا أصحابه إىل املوت 
كأنام هو يدعوهم إىل مأدب��ة لذيذة، ولقد كانت لذيذة عنَدُه حقا، 

ألنه هو ينازل الباطل وَيرَتسم َلُه ُبرهان َربِه الذي هو َمَبدؤه.
املصدر/ حياة اإلمام احلسني  للمؤلف: الشيخ باقر رشيف القريش

شجاعة اإلمام الحسين 
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َعن َعب��ِد اهلل بِن َبكري يف حديٍث طويل، ق��ال: قاَل أبو َعبِد اهلل 
َعليِه الَسالم:

يا بن َبكري إن اهلل اختار ِمن ُبقاِع األرض ِستة: 
)البي��ُت احَلرام، واحَل��رم، وَمقابِر األنبي��اء، وَمقابِر األوِصياء، 

وَمقاتِل الُشَهداء، واملَساجد التي ُيذكُر فيها اسم اهلل(، 
ي��ا بن َبك��ري َهل َتدري ما مِلَن زاَر َقرب أيب َعبِد اهلل احُلس��ني عليِه 
السالم إذ َجهَلُه اجَلاِهل، ما ِمن َصباٍح إال وَعىل َقرِبِه هاتِف ِمن 

املاَلئِكة ُينادي: 
»ي��ا طالِب اخًلري أقبِ��ل إىل خالَِصِة اهلل َترَح��ل بالكرامِة وتأَمن 

الَندامة«،

َيس��َمع أه��ل املَ��رِش وأه��ل املَغ��ِرب إال الَثَقَل��ني، وال َيبقى يف 
األرِض َمَل��ك من احَلَفَظِة إال َعَطَف َعَليِه ِعنَد ِرقاِد الَعبِد َحتى 

ُيَسبِح اهلل ِعنَده، َوَيسأل اهلل الِرضا َعنه.
َوال َيبق��ى َمَلك يف اهلوى َيس��َمع الَصوت اال أجاَب بِالَتقديِس 
د أصواُت املالئكة َفُيجيبهم أهل السامء الُدنيا،  هلل تعاىل، َفَتش��تّ
َفَتش��َتد أص��وات املاَلئِكة وأهل الَس��امء الُدنيا حت��ى َتبُلغ أهل 
مَحون وُيَصلون  الس��امء السابِعة، َفَيس��َمع أصواهتم الَنبِيّون َفَيرَتَ

َعىل احُلسني َعليِه الَسالم وَيدعوَن مِلَن زاَره(.
املص��در/ كامل الزيارات – املؤلف جعفر بن حممد بن قولويه 

- ص 242

املَتمثِلة  الَنجاة  الَعامل َسفينة  َينتِظر  مِلاذا  الَبعض:  َيتساَءل  َقد 
باإلماِم احلسني )عليِه السالم(؟.

ومَل ال؟.
أوليَس ذلك َمكتوب عىل ساِق الَعرش، َحيث قال َرسوُل 
)عليُه  احُلسني  االم��اِم  َعن  آله(  وعىل  َعليِه  اهلل  )َصىل  اهلل 
ُهدى  ِمصباح  إنه  الَعرش  ساِق  عىل  )َمكتوب  السالم(: 

َوَسفينة َنجاة(؟.
الَدرب  ُينرُي  إنه  َيعني  اليس  هدى؟  ِمصباح  َيعني  وماذا 
ُثَم ماذا َيعني َسفينة  َوهَيدي بِه اهلل ِعبادِه اىل سبِل الَسالم؟ 
الَنجاة؟ أوَليس إنه َعليِه الَسالم ُيلهم الَناس بِسريتِِه احلافلة 
بالَتضحية والِفداء روح الَعزم وُقوة اإلرادة التي هِبا َيَتَغَلب 
اإلنسان عىل الِصعاب َوَيقَتِحم ِغامر الَتحدي ِضد املَشاكل 

الُكربى وهذه هي الَنجاة؟.
أَوَليَست َبصائِره َعليِه الَسالم هَتدينا اىل ُسبل الَسالم، وُقوة 

الَعزم ُتنّشطنا لِتنفيذ الَبصائِر؟
َبىل، َويف عاشوراء اإلمام احُلسني عليِه الساَلم كال األمرين، 
َفهو إمام ُهدى ِمثل القرآن الَكريم يف َكلامتِِه ويف سريتِه، وهَو 
ِسبط الِرسالة الذي قاَل فيِه َجده َرسول اهلل صىل اهلل عليِه 
واله: )ُحَسني ِمني وأنا ِمن ُحَسني(، َبىل إنه القرآن الناطق.

َرب��اين  هن��وض  َملَحمة  أك��رب  ص��اِح��ب   � ذل��ك  اىل  وه���َو� 
والَعدل  أحَلق  أجل  ِمن  ِفداء  وأَعَظم  التأريخ،  ِعرَب  إنساين 
واإلصالح، مما أهَلم األجيال مَحاسة ال َتنتهي وعزمًا عظياًم 

ال يزداد عرب الزمن اال شدة وعنفوانًا.
املصدر/ اإلمام )احلسني عليه السالم( هنج حياة ووسيلة 

نجاة � تأليف: السيد حممد تقي املدريس 

العاَلم ِبانِتظار َسفيَنة الَنجاة

َفضل زِياَرة اإلمام الُحَسين 
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هكذا سقطن على قبر الغريب

ش��ه��ي��داه وا  ح��س��ي��ن��اه  وا  م��ن��ادي��ات 

تغ��وص الكلامت يف بحر جودك ووفائك، وتس��مو احلروف فوق جمرات 
افالكك، فبأي العبارات اصفك؟ وبأهيا اناديك؟..

امِء.. وحامَل اللواِء.. يا ساقي الظَّ
ُجل��ت بس��وح الوغى ج��والت ُمق��داٍم مهام وَش��ِمخَت عىل قم��م املجد 

كصنديٍد رضغام..
كنت بدرًا س��احرًا يتألأل يف صحراء الطف، فأن��رَت رمضاء اهلجري حتى 

تسامرت عىل ضيائك نجوم السامء، وشِهاهبا وكواكبها..
ركب��ت ج��وادَك واقتحمت االعادي بص��درَك وأنت ضاٍم تتلهف ش��وقًا 
وعينك ترنو اىل عذب الفرات لتنهل من مائِه وتسقي عطاشاك وشمسك 

املنرية.
فالح��ت س��هام الغدر باألفق وان��ت تتلقاها بنحٍر م��رشق وروح ثابتة ال 

تتزعزع واقدام راسخة ال تتعثر.
أصاب��وا قربتَك وُاريق ماؤها وأمت��زج بدمائَك عىل رمال نينوى، ففاضت 

مسكًا وعنربا.
ي��ا طوفان��ًا اغرق اع��داءه وارهبهم بش��ديد بأس��ه، وعلو مهت��ه.. وقفت 
الش��مس عىل مرصعك باكية تس��تقي الوفاء من جودك الرباين، فتزلزلت 
وأفل نورها وغاب ارشاقها وهي تشاهد اوصالك قد تقطعت، وانفاسك 

قد سكنت، فرصخ املذاد عنه:
اآلن أنكرس ظهري اآلن قلت حيلتي اآلن شُمت يب عدوي

م��ن يغيثن��ي بعدك ي��ا كاف��ل االيت��ام؟ بعد مرصع��ك س��يؤؤل مجعنا اىل 
الش��تات.. ولكن هيهات هيهات ما من جميب؟ فقد خّر بدر الطف ظامئًا 

عند الفرات، مات سّقاء العطاشى بسيوٍف غادرات.

قال اإلمام احلس��ني )عليه السالم( يف إحدى خطبه: »أهيا الناس من جاد 
س��اد، ومن بخ��ل رذل، وإن أجود الناس من أعطى م��ن ال يرجوه، وإن 
أعف��ى الناس من عفا عن ق��درة، وإن أوصل الناس من وصل من قطعه، 
واألصول عىل مغارس��ها بفروعها تسموا، فمن تعجل ألخيه خريا وجده 
إذا ق��دم عليه غدا، ومن أراد اهلل تبارك وتعاىل بالصنيعة إىل أخيه كافأه هبا 
يف وق��ت حاجته، ورصف عنه من ب��الء الدنيا ما هو أكثر منه، ومن نفس 
كرب��ة مؤمن فرج اهلل عنه كرب الدنيا واآلخرة، ومن أحس��ن أحس��ن اهلل 

إليه، واهلل حيب املحسنني..«.
بحار األنوار - العالمة املجليس - ج 75 - الصفحة 122.

عجبت��م من خدمة األطفال.. واي أطفال جبلوا 

على محبة اإلمام الحسين )عليه السام(. 

خدمة اإلمام )عليه الس��ام( ال تحتاج الى عين 

ر.. بل تحتاج الى بصيرة ُتعَرف. ُتبصَّ

والئية محطات 

الطفوف سّقاء 

حسينية شذرات 

بقلم: إيناس الموسوي



غسان العقابي

جمهورية  في  والمذاهب  األديان  وزير 

صبولج«: »سيرومي  هنغاريا 

وانت تس��ري يف طريق العش��ق العميق ينس��اب حبا ازليا بني شغاف القلب 
وثناي��ا الروح.. متجليا فيه االيثار والتضحية والفداء وتتعاظم فيه االنفاس 

كلام اقرتبت من كربالئه.
املشوق قريب مهام امتدت مسافته.. البد انه قريب بروحه وأنفاسه البهية.

كلامت كانت رس��الة ش��هيد البنه يدع��وه اىل املداومة عىل املس��ري يف زيارة 
االربعني املباركة كانت مدونة يف )لوحة الرشف(..

ب��ني أف��واج الزائرين إىل كربالء جتد ش��ابا قد حفظ األمان��ة وصان الوديعة 
يق��ف عن��د تلك اللوح��ة منهمر الدموع ويعاه��د أباه أنه مل��زم بام أوصاه، 
فيس��ري إىل طريق العش��ق وكل��ه مهة وعنف��وان ألدراك مبتغ��اه هاديا خطاه 

لوالده الشهيد..

االنتظار في 

بياض  وس��ط  الم��ع��ًا  األرب��ع��ني  س��واد  يف  ملحتك 
يغنيك  كّل  جياشًا،  حلنًا  املاشون  يرددك  العيون، 
عنهم  أبعدك  وما  محاسًا،  إليهم  أقرَبك  ما  بحسبه، 

حواّسًا!.
النور  ويغيض  مجالك،  به  يمّر  أن  من  الظل  خيجل 
عن رّس جاللك، وبني يديك تسري املواكب باشتياق 

لتطال الكواكب يف اآلفاق.
تستافه  خطاك،  عبري  حيكي  الرتاب  جبني  عىل  أثٌر 
عثرات  يتحجلون  إليك.  باحلنني  املعذبة  نفوسهم 
بينام  السنني،  أوزار  ظهورهم  عىل  وحيملون  الدهر 
أط��راف  من  ومعاذهم  مالذهم  إىل  حيجون  هم 
األرض، يفرشون أعامرهم حرصًا ويعلقون قلوهبم 

فوانيس عىل أعمدة الطريق إىل كربالء.
تلك األهلة مناجل جتتث الوقت، أو لعلها قوارب 
مقلوبة يف بحر الصمت، فمتى تنفخ فيها الروح؟!.
اجتاه  بكل  تشاء  متى  حتركها  باألشياء،  هتزأ  الريح 
وبغري رجاء، أنت الوحيد الذي تنتشل العابرين من 

تياراهتا الساخرة. أنت املؤمل للنجاة من العثرات.
تعانقهم  م��ن  درب���ك، وح��ده��م  ع��ىل  ال��س��ائ��رون 
األجراس  هلم  وتدق  األس��وار  هلم  وتنحني  املنائر 
صدقًا  املنتظرون  ألهنم  األنفاس،  ألجلهم  وحتبس 
جنة  جناحك  حتت  وسيدخلون  حقًا،  واملنترصون 

احلسني.  

الحسين جنة 

مي 
�شال

ر ال
حيد

الشرف لوحة 

مش��اهدة املامرس��ات اإلنس��انية لدى الش��عب العراق��ي خالل أي��ام زيارة 
األربع��ني املباركة مثرية لإلعجاب، أمر عظيم يفتقد إليه العامل املادي حاليًا، 
وإّن مشاعري غامرة وال أستطيع تفسريها ولو حتدثت أكثر ستنزل دموعي!.




