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قاهلا أبو عبد اهلل احلسني)عليه السال( و هو خياطب رجال عبيد اهلل بن زياد، يف يوم عاشوراء، لو 
دققنا و متعنا بهذه املفردات لوجدنا أّنها حتمل درسًا خالدًا من دروس اإلمام احلسني)عليه السالم( 
يوم عاشوراء، هذه الكلمة )أحرارًا( ترتجُم لنا خالصة الدين اإلسالمي وخالصة رسالة النيب 
األكرم)صلى اهلل عليه وآله(، اليت ضّحى من أجلها طوال ثالثة وعشرين عامًا وهكذا ضّحت من 
أجلها الزهراء)عليها السالم( واإلمام احلسن)عليه السالم( واإلمام احلسني)عليه السالم(، وهكذا 
باقي األئمة )عليهم السالم( واملؤمنون إىل يومنا هذا وسيبقى طريق التضحية من أجلها إىل يوم 
العبد..  العبودية.. واحلر: ضد  أّن احلرية: ضد  لوجدنا  والعبودية  قارنا بني احلرية  لو  القيامة، 
وحترير الرقبة: عتقها من الرق والعبودية.. فاحلرية: هي اإلباحة اليت متكن اإلنسان من الفعل 

املعرب عن إرادته، يف أي ميدان من ميادين الفعل، وبأي لون من ألوان التعبري.
النظرة اإلسالمية ضرورة من الضرورات اإلنسانية، وفريضة إهلية وتكليف شرعي  احلرية يف 
واجب.. وليست جمرد »حق« من احلقوق، جيوز لصاحبه أن يتنازل عنه إن أراد، فمقام احلرية 
يبلغ يف األهمية وسلم األولويات، مقام احلياة اليت هي نقطة البدء واملنتهى، وربط عالقة اإلنسان 
أي  الرقبة،  فعتق  حياة..  احلرية  واعترب  املوت،  مبثابة  الرق  اإلسالم  عدَّ  لقد  الدنيوي..  بوجوده 
حترير العبد، هو إخراج له من املوت احلكمي إىل حكم احلياة.. لذلك جند النيب األكرم)صلى 
اهلل عليه وآله( وأئمة اهلدى كانوا حيّثون الناس واملؤمنني على التمّسك حبريتهم اليت تعيد هلم 
املبدأ وبهذا  الناس بهذا  إنسانيتهم، لذا جند اإلمام احلسني)عليه السالم( يوم عاشوراء يذّكر 
احلق الذي باعوه ألعداء اإلسالم واإلنسانية بأخبس األمثان وأصبحوا عبيدًا ألهوائهم وللخارجني 
عن اإلسالم وعن الدين هذا إن كانوا قد دخلوا فيه!! واإلنسان احلر يف تفكريه بالتأكيد يضع 
لذا  إن كانت عقيدة حّقة،  ينسجم مع فطرته وعقيدته  الذي  القرار  ويتخذ  األمور يف نصابها 
يذكرهم اإلمام احلسني)عليه السالم( بأن يتذكروا من يقاتلون إّنهم يقاتلون رحيانة رسول اهلل 
إّنهم يقاتلون سيد شباب أهل اجلنة أراد بذلك أن ينّور عقوهلم و مينعهم من أن يرتكبوا مثل هذه 
اجلرمية النكراء اليت يندى هلا جبني اإلنسانية حيث هتكوا مجيع احلجب وأسفروا عن وجوههم 
املشوهة بالعبودية للكافرين، وهذا درٌس البد أن نأخذ منه العربة والعضة، فما أكثر من يعيش 
العبودية لغري اهلل عزوجل يف زماننا هذا من أجل دنيا يصيبها أو ماٍل يتمتع به قلياًل ثم يرتكه إىل 

ورثته، وكم مّنا من باع آخرته بدنياه من حيث يعلم أو ال يعلم..
لقد أعطانا اإلمام احلسني)عليه السالم( يف يوم عاشوراء أروع الدروس يف احلرية من قيود اجلهل 
و االستبداد ودعانا إىل العبودية احلّقة هلل عزوجل، فلنكن دائمًا أحرارًا يف دنيانا وال ندين إال 

بالعبودية خلالق هذا الكون... 

كونوا أحرارًا يف دنياكم

هيأة التحرير



الدستور العلوي
للمدراء والمسؤولين 

في دوائر الدولة
٢٢ مادة

ر قلبك الر�ة ملن صرت مسؤوال عليهم� والطف بهم وار�ه�م فهم من أمانات ا�  ١- أشع�
لديك.

٢- أعطهم من عفو�ك وصفحك مثل ما حتب أن يعطيك ا� من عفوه وصفحه� ف�ن كنت 
فوقهم فا� فوقك.

٣- ال يكونن� ا�سن واملسيء عندك سواء� ف�ن� يف ذلك تزهيدًا ألهل اإلحسان يف اإلحسان� 
وتدريبا ألهل اإلساءة على اإلساءة.

ا أ�� لك يف  ٤- استعمل الرفق واإلحسان إليهم مهما كانت انتماءاتهم� ف�ن الناس صنفان إم�
الدين� أو نظري� لك يف اخللق.



ف الناس من نفسك ومن املقربني إليك� ف�نك إن مل تفعل تكن �املا� ومن �لم  ٥- انص�
عباد ا� كان ا� خصمه.

� ف�نه يغشك وإن تشب�ه بالناصحني. ٦- ال تعجلن إىل تصديق وا��
٧- ال تفرحن بعقوبة أصدرتها� ف�ذا استحقها أحدهم فلتكن على قدر اجلناية� ورب�  خمط�� 

مقدار عقوبته إعالمه بذنبه.
٨- ال تندمن على عفو� أهديته� وإن كانت الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على 

العقوبة.
٩- اجعل لذوي احلاجات منك قسما تفر� هلم فيه ش�صك� وجتلس هلم جملسا عاما 
فتتواضع فيه � الذي خلقك بعيدًا عن مو�فيك �حتى يكلمك متكلمهم غري مرتدد وال 

خا�ف.
١٠- اعلم أن أكثر حاجات الناس إليك مما ال مؤونة فيه عليك� فغالبها أحد أمرين� شكاة 

مظلمة� أو طلب إنصاف يف معاملة.
١١- اق�� ما متكنت منها يوم ورودها عليك وإن استقلها مساعدوك.

� ف�ن لكل يوم ما فيه. ١٢- ال تؤخرن� عمل اليوم لغد�
١٣- ال تطولن احتجابك عن مر�وسيك� ألنه يقطع علمك بأمورهم.

اإلحسان�  يبطل  املن�  ف�ن  فت�لف�  تعدهم  أو  ب�حسانك�  مر�وسيك  على  واملنَّ  إياك   -١٤
واخللف يوجب املقت عن ا� والناس.

١٥- اجعل لكل واحد منهم عمال تأخذه به� ف�نه أجدر أال يت�كل بعضهم على بع� يف قضاء 
ما أردته منهم.

١٦- إياك والعجلة باألمور قبل أوانها� أو التهاون فيها عند إمكانها� فضع كل أمر� موضعه� 
وأوقعه موقعه.

ر العقوبة حتى يسكن غضبك فتملك االختيار. م وال تأمر حني الغضب� وأخ� ١٧- ال تصم�
١٨- أفضل آلة� حتملك إىل الر�اسة �سعة الصدر�.

ن ال يوافقك فيما يصدر منك مما  ١٩- ليكن أقرب مستشاريك أقوهلم �ر� احلق لك� وم�
كره ا� ألوليا�ه. 

٢٠- اعلم أن� أفضل من شاورت هو صاحب التجارب.
٢١- شر� املسؤولني من خيافه الربيء. 

أن  إذ  واألمانة�  الكفاءة  وساطة  إال  وساطة  للو�يفة  املتقدمني  استعمال  يف  تقبلن  ال   -٢٢
الو�يفة يف اجملتمع أمانة � يف عنقك.

املؤمنني  أمري  بعثه  الذي  العهد  من  بتصرف  أخذت  الدستور  هذا  يف  املذكورة  النصو�   �
ه على مصر� وغريه من الكالم الوارد  )عليه السالم( إىل مالك األشرت رضوان ا� عليه حني وال�

عن أهل البيت )عليهم السالم(.
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فضائية العتبة العلوية.. جهود ميدانية لنقل الشعائر الحسينية 
ومواكب العزاء َّـ رحاب حرم اِّـوُّـ أمري اِّـؤمنني (ع)

اعداد:
شعبة األخبار .. وكالة الميزاب االخبارية



بتنفيذ خطته  العلوية املقدسة  العتبة  املراقبة واالتصاالت يف  باشر قسم 
اخلدمية اخلاصة بشهر حمرم احلرام إلحياء الشعائر احلسينية وتقديم 

اخلدمات املتنوعة ملواكب العزاء وحتقيق االنسيابية التامة .
وعن اخلطة اخلدمية صرح رئيس القسم املهندس رعد ابراهيم قائاًل: مت 
تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع قسم حفظ النظام يف العتبة املقدسة 
احلماية  لتأمني  األشرف  النجف  مدينة  يف  الساندة  األمنية  واألجهزة 
للزائرين يف هذه املناسبة  باإلضافة اىل التعاون مع قسم اآلليات وهيأة 
دخول  تواجه  اليت   العقبات  لتذليل كافة  املقدسة  العتبة  املواكب يف 
اللوجسيت  الدعم  مستلزمات  دخول  تسهيل  عن  فضال  املعزية  املواكب 
للمواكب اخلدمية, كذلك رفد بعض األقسام املعنية بأجهزة االتصاالت 
والبطاريات واملعدات الفنية اليت حيتاجها املنتسبون لتسهيل مهام عملهم.

بالكامريات  النقاط  بعض  تغطية  على  عملنا  القسم:  رئيس  بني  كما 
لغرض االشراف التام على مجيع املواقع اليت تتواجد فيها مواكب خدام 
اإلمام احلسني )عليه السالم( لغرض تأمني احلماية هلم يف هذا الشهر 
الالسلكي  االتصال  وترددات  املوجات  بعض  جتهيز  مت  كما  العظيم, 

اجلديدة الستخدامها يف  حاالت الطوارئ.
هذا و يقع على عاتق القسم العمل على مدار الساعة وزيادة عدد املالكات 

للزائرين واملواكب  الفنية واللوجستية يف الوقت الذي يكون فيه زخم 
املعزية يف حميط العتبة العلوية املقدسة  لتسهيل مهمات دخول املواكب 
وتنقل املنتسبني يف األقسام التابعة للعتبة املقدسة ويتم ذلك بالتنسيق مع 
قسم اإلعالم وقسم الشؤون اخلدمية وقسم حفظ النظام وكل األقسام 

ذات العالقة يف العتبة املقدسة .

العلوية املقدسة جهود كوادره  استنفر قسم مضيف الزائرين يف العتبة 
لتقديم اخلدمات لزائري مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( خالل شهر 

حمرم احلرام.
حول  اخلربي(  لـ)املركز  اخلرسان،  عيسى  السيد  القسم  رئيس  وقال 
اجلهود املبذولة : إن مضيف العتبة العلوية املقدسة وضع خطة  متكاملة 
وداعمة لتوفري وجبات الطعام للزائرين ، فضال عن تقديم الدعم اللوجسيت 
للمواكب املعزية ومجيع الدوائر اخلدمية اليت تساهم يف توفري األجواء 

اآلمنة والصحية للزائرين«.
وأضاف: يقدم املضيف  ثالث وجبات طعام يوميًا مبعدل ثالثة آالف وجبة 
القوات  اىل  الطعام  وجبات  تقديم  عن  فضال  وعشاء(،  وغداء،  )فطور، 
من  الساندة  والقوات  األشرف  النجف  داخل حمافظة  املتواجدة  األمنية 

الفرق  عن  فضال  للزائرين  األمين  الدعم  تقديم  بغية  احملافظات  باقي 
الصحية اليت تنتشر  داخل احملافظة ألداء مهامها الصحية، و املواكب 

احلسينية املتواجدة يف حميط الصحن الشريف.

تعد شعبة احلدادة االستثمارية التابعة لقسم الورش من الشعب اإلنتاجية 
اليت تعمل على توفري املنتجات خلدمة أقسام العتبة املقدسة والزائرين 
او لتوفري متطلبات املواطنني عن طريق االستثمار من خالل كوادر فنية 

متخصصة .
وعن طبيعة العمل واإلنتاج قال مسؤول الشعبة املهندس زيد املظفر: تعمل 
من خمتلف  املطلوبة  احلديدية  واملنتجات  اخلدمات  توفري  على  الشعبة 
اخلاصة  املنتجات  توفري  واملتضمنة  املقدسة  للعتبة  التابعة  املؤسسات 

خبدمة الزائرين الكرام واملرقد العلوي الطاهر.
وأكمل: نعمل على توفري املنتجات احلديدية للمواطنني ضمن الربنامج 
السكنية  الدور  احلدادة وجتهيز  بأعمال  يتعلق  ما  االستثماري جبميع 
واملظالت  باملسقفات  واملتمثلة  باملنازل  اخلاصة  االحتياجات  جبميع 

والكيسبان واألبواب والشبابيك باستخدام املواد ذات اجلودة العالية .
ويتوفر لدى معرض القسم مناذج ملختلف املنتجات املصنعة ، فضال عن 
واليت تستقبل  بالطريق احلولي  الدائم  املقر  املركزية يف  العمل  ورشة 

طلبات املواطنني ومنتسيب العتبة املقدسة لتجهيزهم مبختلف األعمال .

قسم املراقبة واالتصاالت يعلن عن خطته 
الخدمية لشهر محرم الحرام

مضيف العتبة العلوية املقدسة يستنفر جهوده لتقديم 
الخدمات للزائرين طيلة شهر محرم الحرام

شعبة الحدادة.. أعمال مختلفة لسدّ 
احتياجات أقسام العتبة واملواطنني
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الكامل  الدعم  بتقديم  املقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  وجهت 
اخلاصة  املختلفة  والفعاليات  احلسينية  واهليئات  املواكب  جلميع 
امليداني ملعمل نبع  اليومي  العمل  بإحياء شعائر حمرم احلرام، ويربز 
العتبة والذي جيهز املواكب واهليئات احلسينية بعبوات املياه النقية 

الصاحلة للشرب وبأسعار مدعومة.
وعن طبيعة العمل ومراحل اإلنتاج قال مسؤول شعبة الذاتية واملتابعة 
حسام اإلبراهيمي : يقوم معمل نبع العتبة بتجهيز املياه النقية املعبأة 
وتلبية الطلبات املتزايدة عليها، حيث نعمل وبطريقة منتظمة وعادلة 
يف التجهيز وملختلف الفئات اجملتمعية باخلصوص املشاركة يف إحياء 
الشعائر احلسينية من أصحاب املواكب واهليئات احلسينية وبأسعار 

مدعومة وبكميات إنتاجية عادلة للجميع.
وأضاف اإلبراهيمي : بادرنا اىل االستعداد وبشكل مبكر مع بداية 
الشهر الرابع من العام احلالي بتوفري املواد األولية وصيانة املكائن 
 24 لــ  بالعمل  اإلنتاج  وترية  وزيادة  الطلبات  توفري  أجل  من  اإلنتاجية 
ماء  آالف صندوق   )6  -  5( إنتاج  على  نعمل  متواصلة، حيث  ساعة 
مبعدل نصف مليون قدح يوميًا وبأسعار ثابتة وتنافسية، ولكي تكون 
هنالك عدالة يف التوزيع نعمل على جتهيز املواكب احلسينية مبعدل 
100 صندوق يوميا، ورغم زيادة اإلنتاج وتوفري الكميات الكبرية إال 

أن اإلنتاج يف املعمل حمدد بوجود خط إنتاجي واحد .

وتوفري  بالتكامل  حديثا  بدأ  العتبة  نبع  معمل  أن  اإلبراهيمي:  وبنّي 
 ،)PET( الـ  مادة  باخلصوص  املعمل  داخل  وتصنيعها  األولية  املواد 
االستعمال  ذات  املياه  أقداح  إلنتاج  وتشغيل خط  افتتاح  على  وعملنا 
الواحد، بالتالي وصلنا اىل عدم احلاجة للمواد األولية اخلارجية، إذ 
لتلبية  للعتبة املقدسة زيادة اخلطوط اإلنتاجية  العامة  تدرس األمانة 
واهليئات احلسينية  واملواكب  الزائرين  االحتياجات اخلاصة خبدمة 
باخلصوص يف موسم الزيارات املليونية، ومنها زيارة إحياء املراسم يف 

شهري حمرم احلرام وصفر اخلري.

تعد شعبة اهلياكل التابعة لقسم الورش يف العتبة العلوية املقدسة من الشعب 
اإلنتاجية التخصصية اليت تقدم خدماتها امليدانية سواء للمؤسسات التابعة 

للعتبة املقدسة أو للمواطنني يف جمال دعم املنتج الوطين.
تقوم  عادل:  بهاء  املهندس  الشعبة  مسؤول  قال  واإلنتاج  العمل  طبيعة  وعن 
مبختلف  احلديدية  اهلياكل  وتنصيب  بتصنيع  والفنية  اهلندسية  كوادرنا 
أنواعها وتصاميمها، حيث  نعمل على تهيئة اهلياكل املصنعة الواردة إلينا 
من شعبة الــ)CNC( وفق قطع جاهزة ومقطعة ضمن التصاميم الواردة من 
قسم التصاميم وذلك بتصنيع األجزاء احلديدية الساندة لتلك اهلياكل قبل 

املباشرة بتنصيبها.
وأكمل : نعمل على تنصيب املسقفات مبختلف أنواعها ومساحاتها ، ونعمل 
األقسام  من  إلينا  الواردة  الطلبات  حبسب  امليدانية  اخلدمات  تقديم  على 

املسقفات  من  العديد  نفذنا  وقد  املقدسة،  العتبة  يف  العاملة  اإلنتاجية 
العمالقة الكربى ملختلف األقسام، ونعمل على سّد احتياجاتها مبا يساهم 

يف إسناد عملها.

أعلنت شعبة اإلعالنات التابعة لقسم اإلعالم يف العتبة العلوية املقدسة 
عن جممل أعماهلا امليدانية اخلاصة بإحياء معامل شهر حمرم احلرام .
اليت  اجلهود  حول  الزهرة،  عبد  مصطفى  الشعبة  مسؤول  وحتدث 
بذلت قائال : عملت كوادرنا امليدانية على تنفيذ خطة منظمة لتغيري 
الشريف  الصحن احليدري  القريبة من حميط  والواجهات  اجملسمات 
وخمتلف أرجاء مدينة النجف األشرف القدمية استقباال لشهر احلزن 

والعزاء.
وأضاف: من ذلك مت نشر حنو)200م2( من الواجهات والفلكسات اليت 
حتمل األحاديث واألقوال املأثورة عن اإلمام احلسني وأهل البيت األطهار 
اخلارجي  احمليط  يف  الواجهات  وتغيري  عليهم(  وسالمه  اهلل  )صلوات 
للصحن احليدري الشريف ومقابل األبواب الرئيسة للدخول اىل احلرم 
العلوي الطاهر، والواجهة الرئيسة ملدينة اإلمام الرضا)عليه السالم( يف 
الطريق احلولي، فضال عن مداخل املدينة القدمية والشوارع الرئيسة 

املؤدية اىل حرم املوىل أمري املؤمنني)عليه السالم(.

معمل نبع العتبة... جهود كبرية لدعم املواكب والهيئات 
الحسينية بمياه الشرب خالل شهر محرم الحرام

شعبة الهياكل عمل متميز يف تصنيع وتنصيب املسقفات بمختلف أحجامها

مساهمة ميدانية لشعبة اإلعالنات 
إلظهار معالم الحزن الخاصة بإحياء 

مراسم عاشوراء
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أعدت شعبة اآلليات اخلدمية التابعة اىل قسم اآلليات يف العتبة العلوية 
املقدسة خطة خدمية خاصة بشهر حمرم احلرام .

ويف هذا السياق أوضح مسؤول الشعبة وسام كاظم لفتة، قائال : بتوجيه 
من األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة مت وضع خطة خاصة بشهر حمرم 
تتناسب مع ثقل الزيارة وأعداد الزائرين الوافدين اىل مرقد أمري املؤمنني 
اإلسالة  ومياه  للشرب  الصاحلة  املياه  توزيع  تضمنت  السالم(،  )عليه 
للمواكب احلسينية على مدار الساعة بكميات تصل اىل 200 ألف لرت 
 )RO( يوميا، فضال عن توفري آليات خاصة لنقل 150 الف لرت من مياه
نقاط  اىل  باإلضافة  املقدسة  العلوية  العتبة  اىل  التابعة  التفتيش  لنقاط 
التفتيش التابعة اىل فوج محاية املدينة القدمية وكذلك النقاط التابعة 
اىل بلدية احملافظة ومديرية الكهرباء وقطعات احلشد الشعيب املتواجدة 
املاء  واجملاري   النجف ومديرييت   بلدية  بتنسيق مع  يف منطقة احلولي, 

لتقديم أفضل اخلدمات للزائرين.
وتابع مسؤول الشعبة قائال: مت العمل على توزيع اآلليات اخلدمية ومنها 
تسليك  أجل  من  تام  استنفار  حالة  يف  وجعلها  الصحي  الصرف  وحدة 

اجملاري وسحب املياه املوجودة يف الشوارع،  باإلضافة اىل توزيع كابسات 
النفايات يف شوارع املدينة القدمية والشوارع املؤدية اىل الصحن الشريف 
باإلضافة اىل مدن الزائرين بالتنسيق مع قسم الشؤون اخلدمية وختصيص 
عجلة كابسة للنفايات يف جممع قنرب السكين حيث تبلغ كمية النفايات 

اليت يتم رفعها يوميا من 40 اىل 50 طنًا.

عن جممل  املقدسة  العلوية  العتبة  يف  وامليكانيك  التربيد  قسم  كشف 
األعمال اليت مت تنفيذها خلدمة الزائرين يف مستهل شهر حمرم احلرام 

اجلاري .
اليت  اجلهود  حول  اخلالدي  ثابت  مهدي  املهندس  القسم  رئيس  وحتدث 

املقدسة مت وضع  العلوية  للعتبة  العامة  األمانة  بتوجيه من   : قائال  بذلت 
خطة خاصة لشهر حمرم احلرام، تضمنت إكمال األعمال اخلاصة بإدامة 
منظومات التربيد يف أبواب كرفانات التفتيش عند مدخل شارع اجلواهري 
وتنصيب أجهزة تربيد سعة 10 طن يف مدخل الزائرين )الرجال والنساء( 

وإكمال أعمال الدكتات واخلطوط اخلاصة  بسحب ودفع اهلواء«.
وأضاف: كما مت إدامة أجهزة احلرم الشريف بالتزامن مع توافد أعداد 
الضواغط  واستبدال  التربيد(  )منظومة  تأهيل  إعادة  الزائرين حيث متت 
أعمال  إكمال  عن  فضال  بالكامل,  وإدامتها  املنظومة  وفحص  العاطلة 
تضم)14( واليت  طالب  أبي  رواق  يف  املركزي  التربيد  ألجهزة  الصيانة 
جهازًا وتأهيلها بشكل كامل لتليب احتياجات الزائرين وحتقق األجواء 

املناسبة هلم«.
يف  جديدة  تربيد  أجهزة  تنصيب  اخلطة  تضمنت  كما  اخلالدي:  وبنّي 
التربيد اخلاصة  األماكن اليت مت استحداثها، فضال عن صيانة أجهزة 
بالكيشوانيات وكرفانات التفتيش واألمانات يف باب القبلة وباب الساعة 
وباب الطوسي من أجل توفري األجواء املناسبة الستقبال الزائرين الوافدين 

إىل مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم( يف هذا الشهر العظيم.

خطة عمل متكاملة لقسم اآلليات خالل شهر محرم الحرام

التصنيع الحريف يـُصـَنِع معدات 
حديثة وبمواصفات عالية

قسم التربيد وامليكانيك يعلن عن أعماله 
لخدمة الزائرين خالل شهر محرم الحرام

أعلنت الكوادر العاملة يف قسم التصنيع احلريف يف العتبة العلوية املقدسة 
عن تصنيعها مكائن ومعدات متنوعة االستخدامات ومبواصفات وجودة 

عالية لسد احتياجات أقسام العتبة املقدسة.
وحتدث مسؤول شعبة تصنيع املعدات يف القسم أمري حييى حمسن، قائال 
: إن قسم التصنيع احلريف من األقسام املهمة والفاعلة ملا له من دور يف 
صيانة وتصنيع املكائن واملعدات الثقيلة واخلفيفة، حيث أجنزت كوادرنا 
)املقرنص(،  لتصنيع  أخرى  وماكنة  السجاد،  لغسل  ماكنة  تصنيع 
وتصنيع معمل لألعالف احليوانية، فضال عن تصنيع عدد من املكابس 
اهلايدروليكية وغريها من املكائن واملعدات لسّد حاجة األقسام يف العتبة 

العلوية املقدسة.
وأكمل : ان القسم أجنز معدات ومكائن ومكابس )مستنسخة( حسب 

حيث  املستورد،  تضاهي  عالية  وجبودة  أقل  وبتكاليف  املطلوبة  النماذج 
تعتمد طريقة العمل على خمططات هندسية يتم إجنازها من قبل شعبة 
)cnc( ويتم العمل عليها يف ورشة اخلراطة والتفريز ويتم جتميعها لتصبح 

بالشكل النهائي.
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ضمن برنامج اخلدمات اإلعالمية امليدانية لقسم اإلعالم يف العتبة العلوية 
العاملة  اإلعالمية  للكوادر  الكبرية  واجلهود  امليداني  العمل  برز  املقدسة 
يف شعبة الفضائية التابعة للقسم يف أعماهلا خالل األيام العشر األُوىل من 
حمرم احلرام باخلصوص األيام الثالثة األخرية يف نقل مراسم العزاء وإقامة 
الشعائر احلسينية وحركة املواكب احلسينية الوافدة اىل حرم املوىل أمري 

املؤمنني )عليه السالم(.
وعن األعمال امليدانية حتدث مسؤول الشعبة حسني حداد، قائال: مت تشكيل 
غرفة عمليات لتفعيل البث املباشر وتغطية مواكب العزاء احلسيين بصورة 
متكاملة لتكون يف متناول مجيع القنوات الفضائية بصورة عامة اضافة 
املشاعل  وعزاء  شعرية  لتغطية  األخرية  الثالثة  لأليام  اخلاصة  التغطية  اىل 

الرتاثي النجفي«.
اإلعالمي  التعليق  إضافة  امليدانية  خدماتنا  تضمنت  كما  حداد:  وأضاف 
العزاء  ومراسم  وقائع  ونقل  املباشر،  البث  عملية  اىل  ليضاف  العقائدي 
باخلصوص خالل نقل شعريتي املشاعل واملشق الرتاثيتني يف النجف األشرف، 

جلميع أحناء املعمورة مع عمل استمر لعدة ساعات متواصلة.
احلسيين  العزاء  مواكب  حلركة  املباشرة  التغطية  ساعات  واستمرت   
)عليه  املؤمنني  أمري  املوىل  حلرم  الشريف  احليدري  الصحن  اىل  الداخلة 

السالم(.

الكوفة  وجامعة  املقدسة  العلوية  العتبة  بني  املشرتك  التعاون  منهاج  ضمن 
باشر طلبة كلية الزراعة يف جامعة الكوفة تنفيذ برنامج التدريب الصيفي 

برعاية قسم الزراعة والثروة احليوانية يف العتبة املقدسة.
الزراعي  املهندس  القسم  رئيس  قال  التدريب،  برنامج  ومنهاج  طبيعة  وعن 
مصطفى عنرب األعرجي : استقبلنا جماميع طلبة كلية الزراعة يف مشروع 
مزرعة فدك لرعاية برنامج التدريب الصيفي هلم حيث أوضحنا دور القسم 
واملشاريع اجلاري إنتاجها يف مشروع فدك الزراعي ، وأهمية تلك املشاريع يف 

دعم الصناعة الوطنية ودعم الناتج احمللي.
وعن أهمية الربنامج أوضح قائال :  تكمن أهمية برامج التدريب الصيفي 
يف إطالع الطلبة بعد دراستهم النظرية على الواقع امليداني وتطبيقهم ميدانيا 
يتم  اليت  واملخططات  للنباتات  امليدانية  للعمليات  كثب  عن  واملشاهدة 
وضعها وإعداد املشاريع وكيفية تنفيذها ومجيع املتعلقات اجلانبية اإلدارية 

واإلنتاجية لتلك املشاريع.
الزراعة  كلية  لطلبة  الصيفي  التدريب  برنامج  رعاية  يف  بدأنا   : وأكمل 

منذ العام 2019، وتوقف بسبب جائحة كورونا واليوم نعاود رعاية الربنامج 
للموسم الثاني باستقبالنا الوجبة الثانية ضمن برنامج يستمر 30 يومًا فيه 
العديد من مناهج التدريب العملية جلميع االختصاصات الزراعية واملتمثلة 
مبشاريع القسم اإلنتاجية يف مزرعة فدك من اإلنتاج احليواني، والبستنة، 

وهندسة احلدائق، والوقاية، والرتبة، واملياه، وقسم الصناعات الغذائية.

فضائية العتبة العلوية املقدسة.. جهود ميدانية لنقل الشعائر الحسينية 
ومواكب العزاء يف رحاب حرم املوىل أمري املؤمنني )ع(

قسم الشؤون الهندسية يعلن عن املباشرة 
بتأهيل طريق لخدمة زائري األربعني

قسم الزراعة والثروة الحيوانية يرعى التدريب الصيفي
 لطلبة كلية الزراعة يف جامعة الكوفة

أعلن قسم الشؤون اهلندسية والفنية يف العتبة العلوية املقدسة عن املباشرة 
بتأهيل طريق خدمي يهدف إىل تسهيل وصول الزائرين إىل حرم املوىل أمري 

املؤمنني )عليه السالم( خالل زيارة األربعني.
وعن طبيعة املشروع قال املهندس املشرف وسام حسام عبد الواحد: ضمن 
باملشروع  املباشرة  متت  والفنية  اهلندسية  الشؤون  لقسم  امليدانية  األعمال 

اخلدمي يف الطريق احلولي خلدمة الزائرين مبرحلته األوىل ميدانيا.
وأضاف : تتضمن املرحلة األوىل للطريق -الذي يبدأ من السّلم الكهربائي 
مبحاذاة مدينة اإلمام الرضا)عليه السالم( خلدمة الزائرين صعودا - األعمال 
قبل  وذلك  سبان(  )الكي  مسقفات  قواعد  وتثبيت  حفر  وأعمال  الرتابية 

الشروع بأعمال املقرنص والبناء.
وتشارك يف أعمال الطريق شعب )املساحة، والصيانة، واحلدادة، واآلليات 
اهلندسية( والذي من شأنه تقديم اخلدمة لزائري أمري املؤمنني يف أربعينية 

اإلمام احلسني )عليهما السالم(.
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الشعائر العاشورائية
يف ضوء منهr الدراسات االنثروبولوجية

شعرية اإلصالح أختيارًا

قطع الرÙوس يف الطف
قراءة يف األسباب والدوافع

الرقّي األخالقي
يف شخصية اإلمام السجّ�اد )عليه السالم(

العوامل االقتصادية
 املستدامة يف زيارة األربعني 



 فهذِه املبادئ جندها واضحة يف نصوٍص واردة حبـقِّ 
معُه،  اسُتـشهَد  وَمْن  الم(  السَّ احلـسني)عليِه  اإلمام 
فجاَء  بها،  وتعجُّ  احلّقة،  املبادئ  بتلَك  تضـجُّ  فهي 
َسِبْيِل  يِفْ  َجْاَهْدَت  َأنََّك  »َوَأْشَهُد  ياراِت:  الزِّ مثاًل يف 
اهلِل َحقَّ ِجهاِدِه ،مَلْ َتْأخْذَك يِف اهلِل َلْوَمُة اَلِئم«)1(، َو 
ِاَلْيِه«)2(،  َوَدَعْوَت  َواْلَعْدِل  ِباْلِقْسِط  َاَمْرَت  َقْد  »انََّك 
الزَّكاَة،  َوآَتْيَت  الَة،  الصَّ َاَقْمَت  َقْد  َانََّك  »َاْشَهُد  َو 
َوَدَعْوَت ِاىل  َوَنَهْيَت َعِن امُلْنَكِر،  ِباملَْعُروِف،  َوَاَمْرَت 

َسَنِة...«)3(.  ْكَمِة َواملَْوِعَظِة احْلَ َسبيِل َربَِّك ِباحْلِ
ُحِفظْت  واليت  للنَّهضِة،  احلّقُة  املبادُئ  هي  تلَك    
عـائُر  عائِر العاشورائيَّة، فلو مل تكْن الشَّ بفضِل الشَّ
الستطاع اإلعالُم اأُلمويُّ ـــــ مثاًل ــــــ أن يصّوَر يزيَد  
الكعبِة،  هادم  القروِد،  ُمالعَب  اخلمِر،  معاقر 
مستبيح املدينة، قاتل النَّفس احملرتمة أو احملرمة، 

كما شهد بذلك الصحابي عبد اهلل ابن حنظلة )4( 
إمامًا للمسلمنَي، وأنَّ اخلارَج عليِه خارٌج عن ربقِة 

اإلسالِم.
عائُر العاشورائيَُّة بيانًا عمليًَّا ملبادِئ    لذا كانْت الشَّ
)عليهُم  البيِت  أهُل  َعِمَل  ولقد  وُأسسها،  النَّهضة 
عائِر احلسينيَّة يف وجداِن  الم( على ترسيِخ الشَّ السَّ
عائر،  اأُلّمِة، واختذوا ُسُباًل خُمتلفًة إلحياِء تلك الشَّ
اليت ِمْن شأِنها أن جتعَل ذكرى اإلمام احلسني)عليِه 
الم( ماثلٌة للعياِن، ومتجّددًة يف كّل حني، وهذا  السَّ
ومبادئ  أهداف  ة  اأُلمَّ لدى  ُيرّسَخ  أن  شأنِه  ِمْن 

الم()5(. حركة اإلمام احلسني)عليِه السَّ
عراقتها  اليت  اإلصالح  شعرية  عائر  الشَّ هذِه  َوِمْن 
وجذورها املمتّدة بامتداد الوجود املبارك ألتباع أهل 

أحمد موفق مهدي

 للنهضة اإلصالحيـَّة على الصـّبغة يف الحفاظ عظيم ُة لها دورالشـَّعائرُ العاشورائي
الحسينيـَّة، وإنـَّها امتازت بطابعٍ يختلفُ عن بقية الثَّورات اإلصالحيـَّة، يف ضوِء التـَّأكيد 
 األمرِ باملعروف :النـَّهضُة هي مبادئ اإلسالم عينها مـِن تلك رت على أنَّ املبادئ التي أطَّ
والنـَّهيّ عـَن املنكر، والجهاد يف سبيلِ اهلِل، وإقامة حددود اهلل من: فرائضِ الدينِ والسننِ 

اإللهيـّة...،

الشعائر العاشورائية
يف ضوء منهج الدراسات االنثروبولوجية

شعرية اإلصالح اختيارا

لقد َعِمَل أهُل البيِت 
الم( على  )عليهُم السَّ

عائِر احلسينيَّة  ترسيِخ الشَّ
يف وجداِن اأُلّمِة، واختذوا 
ُسُباًل خُمتلفًة الحياِء تلك 
عائر، اليت ِمْن شأِنها  الشَّ
أن جتعَل ذكرى اإلمام 
الم(  احلسني )عليِه السَّ

ماثلٌة للعيان
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البيت)عليهم السالم(، والسيما يف ظل طيف متنّوع 
مع  ظاهرًا  املتعاطفة  أو  الشيعّية  احلكومات  من 
حكمت  اليت  السالم(  البيت)عليهم  أهل  مذهب 
البويهية  كالدولة  اإلسالمّية،  البلدان  بعض 

والفاطمية واحلمدانية والصفوية والقاجارية.
الثاني  النصف  يف  اإلصالحيَّة  الشعرية  توّسعت 
أن  وميكننا  اهلجري،  عشر  الثالث  القرن  من 
وامليدانّية  الواسعة  باحلركة  التاريخ  هذا  نبتدئ 
العاشورائيَّة،  الشعائر  الدربندي يف جمال  للفاضل 
أسرار  يف  العبادات  )إكسري  وهو صاحب كتاب 
والتطوير  التوسعة  لدعم  تصّدى  إذ  الشهادات(، 
والتنويع يف الشعائر العاشورائية، يف ظل احلكومة 
القاجارية يف عهد امللك ناصر الدين شاه )1247-

نوعه،  من  فريد  اجتهادي  وبُأسلوب  1313هـ(، 
فكانت احلركة اإلصالحية للشعائر بنظره ينبغي 
نن  أن تقع يف سياق توسعة رقعة ما قد ُيسّمى بالسُّ
احلسنة يف هذا اجملال، وهناك جمموعة كبرية من 
العلماء واخلطباء املعاصرين له اختذوا ذات املنهج 

يف التعامل مع الشعائر وُسبل تطويرها.
للشؤون  خمالفًا  يرونه  ملا  العلماء  بعض  تصّدى 
احملّدث  صدارتهم  يف  نضع  ولعّلنا  احلسينية، 
فقد  القزويين.  تقي  حمّمد  بن  وعلي  النوري، 
احلسيين  املنرب  إصالح  عن  كثريًا  النوري  حتّدث 
والسيما  احلسينية،  الشعائر  من  مجلة  وتهذيب 
اللغة  من  املعّرب  واملرجان(  )اللؤلؤ  كتابه  يف 
)أسرار  القزويين يف كتابه  وهكذا  الفارسّية)6(، 
املصائب ونكات النوائب(،وعلى ذات املنهج تالهما 
جمموعة من العلماء الذين أّسسوا اأُلسس ووضعوا 
تطويرها.  أو  وتهذيبها  الشعائر  لتقنني  الضوابط 
على  فعل  كرّدة  التهذيبّية  احلركة  هذه  وجاءت 
الطقوس  من  جمموعة  واستحداث  توسيع  ظاهرة 
واملراسم احلسينية، كما يؤّكد على هذه احلقيقة 
احملّدث النوري يف انتقاده الالذع والشديد للفاضل 
)اللؤلؤ  من كتابه  مواضع كثرية  ويف  الدربندي، 

واملرجان(، كما أشرنا إىل بعضها. 
ُأخرى الحقة  أيضًا حركة  تلك احلركة  تلت  ثم 
داعمة حلركة التوّسع والتجديد يف جمال الشعائر 
مضاّدة  أيضًا  فعل  كرّدة  جاءت  وقد  احلسينية، 
استمّر  وهكذا  التصحيحية،  احلركات  لتلك 
ب  ومهذِّ ع  موسِّ بني  الرؤى  يف  واالختالف  السجال 

إىل يومنا احلاضر.
احلكم  ضوء  يف  اإلصالح  حركة  أن  واملالحظ 
شغلت  وقد  جمتمعاتنا،  يف  الطاغية  هي  الشرعي 
أربعة  على  يزيد  ما  منذ  والباحثني  العلماء  هموم 
من  مجلة  تصّدى  إذ  تقريبًا،  الزمن  من  قرون 
بعض  إلصالح  وجريء  ُمعلن  وبشكل  املفكرين 
خمتلفة  منطلقات  ومن  العاشورائية،  الشعائر 
ومتنّوعة، ولكن كان اهلدف األبرز لتلك احلركة 

هو الدفاع عن الدين واحلفاظ على حرمة األحكام 
والقوانني الشرعية.

أّما يف جمال التأكيد والدعم والتجديد والتطوير 
العلماء  من  األغلب  األعّم  فيمّثله  والتوسعة، 
والكاشفي  القّمي  صدارتهم  ويف  واخلطباء، 
والدربندي وغريهم، ولنا أن نستشرف الدعم العاّم 
الشديدة  والردود  الرسائل  من  الشعائرّية  للتوسعة 
األشرف  النجف  علماء  من  اليت صدرت  والقاسية 
وفضالئها للرّد على دعاة اإلصالح التهذييب، واليت 

تؤّكد على ضرورة التوسعة والدعم والتجديد.
فبعد  والتنزيه،  والتنقية  التهذيب  جمال  يف  وأّما 
حممد  السيد  جند  والقزويين،  النوري  مرحلة 
مهدي املوسوي القزويين، نزيل البصرة، قد تصّدى 
سعى  واسعة،  تصحيحية  حلملة  صريح  وبشكل 
احلسينية،  للشعائر  وتهذيبًا  إصالحًا  يراه  ملا  فيها 
وهو ينطلق يف محلته من منطلقات شرعية دينّية، 
والسيما ما جاء يف رسالته املعروفة بـ)صولة احلق(، 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  مبسألة  افتتحها  إذ 
املنكر، ووجوب تصّدي العلماء للبدع، وأّكد بعد 
تثنيه  وال  الطريق،  هذا  يف  مستمّر  أّنه  على  ذلك 

الزعقات وهجمات التشنيع والبهتان.
ثم انتقد متثيل بنات الرسالة مما قد يوجب اإلهانة 
وهتك احلرمة والسخرية واالستهزاء، وأن ذلك بنظره 
املبتدعات والسخافات واخلرافات املنكرة يف  من 
الدين ولدى العقل والعقالء، ومل يرد فيها نص وال 
دليل، ويواصل القول: بأننا إذًا ملاذا نكرر ما فعله 
يزيد وشيعته بعقائل النبّوة وحمّجبات الرسالة؟! وما 
هو وجه تكرار ما فعلوه من اجلرائم يف كّل عام؟!
ثّم حصر مشروعية اللطم يف داخل املآمت، وحّرمها 
يف األزقة والطرقات، مستهدفًا من ذلك احلّد مما 

قد يقع من احملرمات يف تلك احملافل املختلطة.
يف  الوقوع  من  بنظره  إليه  يؤّدي  ملا  التطبري  وحّرم 
إيذائها،  أو  النفوس  هالك  قبيل  من  احملّرمات، 
مضافًا إىل كونهـ  كما يرىـ  عماًل وحشيًا همجيًا 

ال دليل عليه وال مثرة فيه)7(.
تصحيحية  مباشرة حركة  احلركة  هذه  تلت  ثم 
تهذيبّية ُأخرى، قادها السّيد حمسن األمني العاملي 
ما  حول  اللغط  كثر  دمشق،  نزيل  اهلل(،  )رمحه 
إليه من اإلصالح، وُكِتبت جمموعة  يتبّناه ويدعو 
وكان  عليه،  للرّد  والبحوث  الرسائل  من  كبرية 
الشيخ  كتبها  اليت  الرسالة  الردود  تلك  أهّم  من 
بعنوان  اهلل(،  )رمحه  العاملي  صادق  احلسني  عبد 
األمني  السّيد  دعا  ما  وهي  الصلحاء(،  )سيماء 
بعنوان  اجملال  هذا  يف  مفّصلة  رسالة  كتابة  إىل 
)التنزيه ألعمال الشبيه(، وقد حتّدث فيها مفّصاًل 
عن نهضته اإلصالحية يف جمال الشعائر احلسينية، 
وناقش يف مشروعية مجلة من تلك الشعائر، كما 

حاول أن يهّذب بعضها)8(.

أن حركة اإلصالح 
يف ضوء احلكم 

الشرعي هي الطاغية يف 
جمتمعاتنا، وقد شغلت 
هموم العلماء والباحثني 
منذ ما يزيد على أربعة 
قرون من الزمن تقريبًا
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هو  إليه  يرمي  الذي  واهلدف  أيضًا  املنطلق  وكان 
بأحكامه  وااللتزام  القويم  الدين  على  احلفاظ 
وقوانينه الشرعية، حيث افتتح رسالته أيضًا مبسألة 
وجوب إنكار املنكر والنهي عنه، ووجوب إنكار 
شاب  ما  بعض  حيصي  أن  وحاول  ورّدها،  البدع 

الشعائر  برأيه من املنكرات.
وقد تصّدى أيضًا كبار العلماء من النجف األشرف 
وغريها للرّد مفّصاًل على ما جاء يف هذه الرسالة، 
واحلكم  الدليل  حول  حتوم  كّلها  وكانت 
الشرعي، وتنطلق من منطلقات وجوب احلفاظ على 

الدين والدفاع عنه.
استمّرت  ذاتها  وباآلليات  األساليب  هذه  وبنفس 
املصلحني،  بني  واجلذب  والشّد  اإلصالح  مسرية 
الداعني إىل التنزيه، وخصومهم ممن يرى أّن فيما 
ُيّدعى من التنزيه هدمًا للدين ووقوفًا بوجه احلركة 
اإلهلّية للرسل واألنبياء واألوصياء )عليهم السالم(، 
وبني هذا وذاك كانت الشريعة والدين واألحكام 
الشرعّية هي املنطلق األساس وهي الغاية واهلدف.

  وانطالقًا من البعد اإلنساني البشري، وبعيدًا عن 
يف  االجتهادي  واالختالف  الديين،  النص  جتاذبات 
الشرعية جتاه  والوظيفة  الشرعي  احلكم  حتديد 
ُأخرى  مسرية  تبدأ  أن  ينبغي  احلسينية،  الشعائر 
موازية يف اإلصالح، وميكننا أن نتصور هذه املسرية 
موازاة  يف  والعقالنّية  العقلية  املسرية  من  منطلقة 
مسرية اإلصالح يف حمورها األّول، لكّنها كانت 
بداية حمدودة جّدًا، تعّرض هلا العلماء واملفكرون 
التضحيات واجلهود  بصورة عابرة ويف ظل وسياق 
الكبرية اليت بذلوها للحفاظ على الدين واألحكام 
نتلّمس معاملها وأمثلتها يف  أن  الشرعّية، وميكننا 

أدبيات َمن رفع راية اإلصالح والتهذيب يف الشعائر 
عن  عنها،بعيدًا  للدفاع  تصّدى  وَمن  احلسينّية، 
حناننا ومشاعرنا العطوفة جتاه احلكم الشرعي، 
بعد أن شّكلت مجلة من الشعائر احلسينية ظواهر 
اجتماعية بارزة ألفتت نظر العامل واجملتمع الدولي، 
وشغلت املؤّسسات اإلعالمّية والسياسّية، ليس من 
املهنية حينئذـ  ويف اجملال اإلنسانيـ  ترك الدراسات 
اإلنسانية احملايدة ذات الصلة.فمثاًل: يف جمال علوم 
متدّينًا  ـ  االجتماع  عامل  أنا  ـ  إن كنت  االجتماع، 
حيّلل  أو  حُيّرم  ملن  ذاته  الوقت  يف  ومقّلدًا  مؤمنًا، 
احلسينّية،  املراسم  يف  ـ  مثاًل  ـ  التطبري  ظاهرة 
للحكم  وتبعييت  تقليدي  يستميلين  ال  أن  ينبغي 
يؤّدي  تؤّثر سطوته يف نفسي، مبا قد  أو  الشرعي 
أو  إهمال  إىل  املختّصة  االجتماعية  دراساتي  يف 
حتوير أو تعظيم أو تقزيم وتشويه هذه الظاهرة من 
الوجهة االجتماعية، فقداسة املقّدس الديين شيء، 
والتجربة االجتماعية اإلنسانية ومعطياتها احلياتية 
شيء آخر، وليس بالضرورة أن يتوافق عامل الغيب 
)املعطى الديين( مع عامل احلّس واإلدراك والشهادة 

)املعطى اإلنساني(.
كما ينبغي أن ُتدرس هذه الظاهرة أيضًا ـ وباملنهج 
واإلدارية،  القانونية  وجهتها  من  ـ  ذاته  واأُلسلوب 
واالقتصادية،  والعسكرية  واألمنية،  والسياسية 
هذه  تبقى  وأن  ذلك.  وأمثال  والبيئية  والصّحية 
يتبع  ثم  ومتواصلة،  مفتوحة  اإلنسانّية  الدراسات 
متكاملة  دراسات  إعطاء  على  اجلاد  العمل  ذلك 
العلمّية  املعطيات  جممل  بني  ومقارنة  ومشرتكة 
جملموع تلك العلوم اإلنسانّية املتنّوعة؛ بهدف اخلروج 
بنتائج وتوصيات علمّية حقيقية ومفيدة يف توصيف 

شّكلت مجلة من 
الشعائر احلسينية 

ظواهر اجتماعية بارزة 
ألفتت نظر العامل 

واجملتمع الدولي، وشغلت 
املؤّسسات اإلعالمّية 

والسياسّية
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وتقنني وتقويم تلك الظاهرة يف الشعائر احلسينّية، 
الحقة  مرحلة  يف  التوصيات  تلك  مواءمة  ثّم  ومن 
مع املنتجات الدينّية املرتبطة بتلك الظاهرة؛ إلعطاء 
ثنائية  تعتمد  ومقارنة،  متكاملة  علمّية  دراسة 

املنتوج الديين البشري.
الشبيه  مبراسم  يرتبط  فيما  احلال  وهكذا 
العاشورائية، يأتي الباحث يف جمال اآلداب واملسرح 
والتمثيل والدراما والسينما والفنون اجلميلة عمومًا، 
ليدرس ظاهرة الشبيه والتمثيل احلسيين، واليت هي 

اأُلخرى من طقوس عاشوراء ومرامسها.
ونرتقب منه أن يزّودنا بدراسات ختّصصية مفيدة 
والواقعية  العلمّية  وبّناءة، فمثاًل: ما هي توصيفاته 
هلذه الظاهرة؟ وما هو رأيه بها؟ وما هي انتقاداته هلا؟ 
وما هي أهّم التحّديات اليت تواجهها؟ وهل ميكننا 
تنميتها وتطويرها؟ وما هو السبيل إىل ذلك؟ وأسئلة 
ُأخرى كثرية جّدًا تبقى عالقة، ال ميكننا اإلجابة 
اإلنسانية  الدراسات  معطيات  طريق  عن  إاّل  عنها 

املختّصة ذات الصلة.
لإلنتاج  ماّسة  حباجة  كوننا  يف  أبدًا  أشك  وال 
اإلنساني يف جماالته الفنّية، لو أردنا أن نضع شعرية 
بها  ونرتقي  الصحيح،  البشري  نصابها  التمثيل يف 
النهضة  مع  عطائه  يف  يتناسب  رفيع  مستوى  إىل 

احلسينية املعطاء.
يرتبط  بالنسبة إىل كّل ما  أيضًا  وكذلك احلال 
ومفردات  مفاهيم  من  احلسينية  الشعرية  بهذه 
املنتوج  إىل  وبنائها  تأطريها  يف  نفتقر  وطقوس، 
عر، واألناشيد، والرسم،  اإلنساني البشري، كالشِّ

والتصوير، ولسان احلال، والقّصة وأمثاهلا.
املواكب  وظاهرة  شعرية  حال  هو  أيضًا  وهكذا 

اية( أو التحشيد البشري واملسريات السلمية،  و)املشَّ
وما يرتبط بها مثاًل من مفاهيم سياسية وحكومية، 
كاإلدانة،  واجتماعية،  وعسكرية  وأمنية 
واملعارضة،  والثورة،  واإلرهاب،  والتضامن، 
والسعي  واالعتصامات،  واالنقالبات،  واملظاهرات، 

لتغيري السلطة، وحماربة الفساد، وحنو ذلك.
فإن هذه املفاهيم املهّمة وغريها، الناجتة واملنبثقة 
حباجة  كّلها  احلسينّية،  والشعائر  الطقوس  عن 
وأخالقية،  ونفسية  اجتماعية  دراسات  إىل  ماّسة 
وغري  واقتصادّية  وسياسّية  وعسكرية،  وقانونّية 

ذلك من العلوم واملعارف اإلنسانية.
  ومن أراد اإلطالع أكثر على هذه الشعرية هناك 
حبوث كثرية كتبت بهذا الصدد والسيما البحث 
احلسينّية  الشعائر  يف  اإلصالح  مسرية  بـ:  املوسوم 
}الشيخ قيصر التميمي{ فهو حبث غين باملعلومات 

وذو فائدة كبرية.
-------------

اهلوامش:
)1( كامل الزيارات، جعفر بن حممد ابن قولويه: 207.

)2( املصدر نفسه : 360.
)3( املصدر نفسه : 371 ــــــ 372.

)4( ينظر: احلسني والقرآن، حممد جواد مغنية: 18.
)5( الشعائر احلسينية يف العصرين اأُلموي والعباسي، 

حممد باقر: 150.
)6( ينظر:على سبيل املثال: النوري، حسني، اللؤلؤ واملرجان، 

تعريب:الشيخ إبراهيم البدوي: 134ـ140،و182ـ203.
)7( ينظر: رسائل الشعائراحلسينّية، حممد احلسون: 

201/1ـ202.
)8( ينظر:املصدر نفسه: 160/1 -  169.

إن هذه املفاهيم املهّمة 
وغريها، الناجتة واملنبثقة 

عن الطقوس والشعائر 
احلسينّية، كّلها حباجة 

ماّسة إىل دراسات 
اجتماعية ونفسية 

وأخالقية، وقانونّية 
وعسكرية، وسياسّية 

واقتصادّية وغري ذلك من 
العلوم واملعارف اإلنسانية.
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عمار كاظم عبد الحسني -  الكويت

يف شخصية اإلمام السجـّاد )عليه السالم(
الرقيّ األخالقي

22
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َربُِّكْم  ِمْن  َمْغِفَرٍة  ِإىَل  )َوَساِرُعوا  تعاىل:  اهلل  قال 
ِلْلُمتَِّقنَي  ْت  ُأِعدَّ َواأَلْرُض  َماَواُت  السَّ َعْرُضَها  َوَجنٍَّة 
َواْلَكاِظِمنَي  اِء  رَّ َوالضَّ اِء  رَّ السَّ يِف  ُيْنِفُقوَن  الَِّذيَن   *
ِْسِننَي(  احمْلُ حُيِبُّ  َواهلُل  النَّاِس  َعِن  َواْلَعاِفنَي  اْلَغْيَظ 
زين  لإلمام  كلمة  يف   .)143-133 عمران/  )آل 
متّر  الذي  اإلمام  هذا  ـ  السالم(  )عليه  العابدين 
ذكرى والدته يف شهر شعبان املبارك ـ وهو يتحّدث 
عن أحّب األشياء إىل نفسه، قال: »ما جتّرعت من 
بها  أكافئ  ال  غيٍظ  جرعة  من  إليَّ  أحّب  جرعًة 
صاحبها«. فقد اعترب اإلمام )عليه السالم( أّن أحّب 
األشياء إىل نفسه، هو أن ال يبادل اإلساءة مبثلها، 
هو  السلوك  وهذا  منه.  باإلحسان  يبادهلا  أن  بل 
الذي طبع شخصية هذا اإلمام )عليه السالم(، من 
بني العديد من املزايا اليت اّتصفت بها شخصّيته، 
للساجدين  وسيِّدًا  للعابدين،  زينًا  كان  فقد 
للفقراء،  حمّبًا  وكان  وعبادته،  سجوده  لكثرة 
وهو الذي كان يقول )عليه السالم(: »الّلُهّم حّبب 
ُصحبتهم حبسن  على  وأعيّن  الفقراء،  ُصحبة  إليَّ 
الصرب«)الصحيفة السجادية :151(. وكان إذا جّن 
بيته  من  الناس، خرج  ونام  العيون،  وهدأت  الليل، 
يقضوا  ال  للفقراء كي  ظهره  على  الطعام  حاماًل 

ليلتهم جائعني.
السالم(  )عليه  بها  اليت متّيز  واملواقف  املزايا  ومن 
كظم الغيظ، والعفو، ومبادلة اإلساءة باإلحسان. 
وقد برزت هذه املزايا لدى اإلمام )عليه السالم( يف 
تعامله مع خمتلف تنّوعات اجملتمع؛ مع العبد والسيِّد، 
د  ومع القريب والبعيد، واحلاكم واحملكوم، ليؤكِّ

الطابع الشامل هلا. 
الذي  أقربائه  السالم( مع أحد  )عليه  ومن مواقفه 
عليه،  وحيقد  السالم(  )عليه  اإلمام  حيسد  كان 
بنعوت  ويصفه  عليه،  يتهّجم  أن  إىل  يومًا  دفعه  ما 
انصرف،  فلما  أصحابه،  من  مرأى  وعلى  مسِيئة، 
الرجل،  هذا  قال  ما  مسعتم  »لقد  ألصحابه:  قال 
رّدي  تسمعوا  حتى  إليه  معي  تبلغوا  أن  أحّب  وأنا 
عليه!«. وهم ال يشّكون أّن رّد اإلمام )عليه السالم( 
سيكون قاسيًا. ولكن يف الطريق، مسعوه يقول: 
)َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواهلُل حُيِبُّ 
ِْسِننَي()آل عمران/134(، فعرفوا أّن اإلمام )عليه  احمْلُ
السالم( ال يريد ما كانوا يتمّنون. فلّما وصل اإلمام 
متوّثبًا  خرج  الرجل،  ذلك  بيت  إىل  السالم(  )عليه 
»يا  له:  وقال  روعه  من  هّدأ  اإلمام  لكّن  للشّر، 
أخي، إّنك كنت قد وقفت عليَّ آنفًا، فقلت وقلت، 
فإن كنت قلت ما يفَّ، فاستغفر اهلل  منه، وإن كنت 
قليلة  كلمات  لك«..  اهلل   فغفر  يفَّ،  ليس  ما  قلت 

ولتجعله  الرجل،  هذا  أعماق  لتهّز  كافية  كانت 
السالم(،  )عليه  اإلمام  من  موقفه  يف  النظر  يعيد 
وليقول له: بل قلت فيك ما ليس فيك وأنا أحّق به. 
تعفو عين، وأن  وأنا اجلاني. أرجو أن  أنا املخطئ 
تستغفر لي ربَّك. وصار هذا الرجل من بعدها من 

أخلص الناس لإلمام )عليه السالم(.
وموقف ثان مع أحد مواليه ـ واملقصود أحد عبيده. 
ومن املعروف عن اإلمام زين العابدين )عليه السالم(، 
أّنه كان يشرتي يف كّل عام عبيدًا، ليعتقهم يف 
إذ  عرفة،  يوم  ويف  رمضان،  شهر  يف  مومسني؛ 
الضيوف حضروا إىل  أّن عددًا من  السرية  تذكر 
اإلمام )عليه السالم(، فآثر اإلمام أن يعّد هلم شواًء، 
الطعام  حتضري  على  ليعينه  العبد  بهذا  فاستعان 
تعّثر  الّطعام،  وقت  حّل  وعندما  بالشواء،  ويقوم 
هذا اخلادم، وهو حيمل الّسفود الشديدة احلرارة، 
ـ والّسفود هي األسياخ  التنور  بعد أن أخرجها من 
فسقطت  ـ  اللحم  فيها  يوضع  كان  اليت  الطويلة 
على رأس ابن صغري لإلمام )عليه السالم(، فاحرتق 
العبد، وأصابه اهللع من رهبة  بسببها، فتغرّي وجه 
اجلزاء. لكّن اإلمام )عليه السالم( قال له: »هّون 
اإلمام  يكتِف  ومل  ذلك«.  تتعّمد  مل  فإّنك  عليك، 
)عليه السالم( بذلك، بل قال له: »اذهب فأنت حّر 

لوجه اهلل«.
مواقفه  خالل  من  السالم(  )عليه  اإلمام  أراد  لقد 
القيمة  هذه  اآلخرين؛  إىل  اإلحسان  قيمة  يعّزز  أن 
كان  أّيًا  بها،  يقوم  َمن  وحيّب  اهلل  حيّبها  اليت 
لبلوغ  وسيلًة  سبحانه  جعلها  واليت  اإلحسان،  هذا 
املوضع املميَّز، عندما قال: )َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اهلَل حُيِبُّ 
اهلِل  َة  َرمْحَ )ِإنَّ  وقال:   ،)195 )البقرة/  ِْسِننَي(  احمْلُ
ِْسِننَي( )األعراف/ 56(، وقال: )ِللَِّذيَن  َقِريٌب ِمَن احمْلُ
ْسَنى َوِزَياَدٌة َوال َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ َوال  َأْحَسُنوا احْلُ
نَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن( )يونس/  ِذلٌَّة ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اجْلَ
أو  اإلحسان عند األصدقاء  قيمة  تتوّقف  وال   .)26
األحّبة أو َمن حيسنون إليه، بل إّنها ترقى إىل أن 
حُيسن اإلنسان حتى إىل الذين أساؤوا إليه، وهذا 
ما أشار إليه اهلل سبحانه عندما قال: )َوال َتْسَتِوي 
يَِّئُة اْدَفْع ِبالَّيِت ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي  َسَنُة َوال السَّ احْلَ
اَها ِإالَّ  يٌم * َوَما ُيَلقَّ َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ مَحِ
اَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم( )فّصلت/  الَِّذيَن َصرَبُوا َوَما ُيَلقَّ
34-35(. فاإلحسان يف اإلسالم إىل الذين أساؤوا، 
ارتقاء يف  هو تعبري صادق عن عمق اإلميان، وهو 
َوَما  َصرَبُوا  الَِّذيَن  )ِإالَّ  يبلغها  وال  اإلنسانية،  سلَّم 
اَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم(. وباإلحسان ميلك اإلنسان  ُيَلقَّ

قلوب الناس، وحيّول األعداء إىل أصدقاء.

alwelayh.com
23



جدًا  أبعادًا كبرية  أخذت  قد  الدينية  املزارات  إن 
أكرب  صارت  حتى  اإلجيابية  مردوداتها  لكثرة 
حركة سياحية منظمة يف العامل يرتادها سنويًا مبا 
ال يقل عن عن عشرات املاليني من السياح بواردات 
وكان  الدوالرات،  من  املليارات  بعشرات   تقدر 
العراق وما زال من مجلة أهم البلدان يف العامل من 
حيث السياحة الدينية السيما بعد سقوط الطاغية 
حتى أصبح عدد الزائرين إليه باملاليني سنويًا، ولئن 
وكربالء  والنجف  وسامراء  بغداد  مدن  كانت 
تتضاعف  األعداد  هذه  فإن  بزائريها  تعّج  وغريها 
أيام زيارات اإلمام احلسني)عليه السالم( السيما يف 

يوم األربعني حيث املسرية املليونية املباركة.
والفوائد  العوامل  أهم  نرصد  أن  علينا  توجب  لذا 
الدينية  الزيارات  هذه  على  املرتتبة  االقتصادية 

وتطويرها،  بها  االهتمام  من  القائمون  ليتمكن 
وميكن إجياز ذلك على النحو اآلتي:

الزائرين  ازداد عدد  : كلما  1-توفري فرص عمل 
أشكاهلا  خمتلف  يف  السياحية  املشاريع  ازدادت 
أياٍد  اىل  املشاريع  هذه  حتتاج  ثّم  ومن  وألوانها، 
يؤدي  مما  للعمل  جديدة  فرصًا  لنا  ختلق  عاملة 
رفع  يف  تسهم  حبيث  البطالة  معدل  اخنفاض  اىل 
املستوى املعيشي والرفاهي للفرد داخل البلد إذ إّن 
عدد  زيادة  افرتاض  مع  الفنادق  عدد  يف  زيادة  أي 
السائحني يرتتب عليه زيادة الطلب على عدد األسرة 
وملحقاتها وعلى األدوات الصحية وسائر اخلدمات، 
وهذا بدوره سيدخل موردين، ومن ثّم إنشاء مشاريع 

جديدة لتزويد الفنادق مبثل هذي املستلزمات.
2-زيادة رؤوس األموال: مثل هذه األموال ميكن أن 

أ.د خليل خلف بشري - جامعة البصرة

بسبب انبثاق ممارسة زيارة األربعني من قلب الحركة الجماهريية املؤمنة، وبسبب وقوف الحكومات موقفًا معاديًا لها فقد 
اقرتنت املمارسة نفسها بالجمهور املؤمن وتحسسهم من كل مقاربة للحكومات بقصد تقديم العون واملساعدة يف بعض 
املراحل أو عقد هدنة مؤقتة معهم، وهذا ما تسبب يف تشنج العالقة بني الجمهور والحكومات، واستمر هذا التشنج اىل 
زمن قريب، وما زالت آثار ذلك واضحة حتى هذه األيام، وهذا ما تسبب بتأخر مشاريع التنمية الهادفة اىل االرتقاء بتقديم 

الخدمات وتطوير وسائل الراحة للزوار الكرام حتى يتسنى لهم أداء شعائرهم بيسر وانسيابية وسالمة. 

العوامل االقتصادية
 املستدامة يف زيارة األربعني 

 العدد 154- �شهري حمرم وصفر 1443ه
24



نتلمسها بشكل واضح على أعداد الزائرين السيما 
يف زيارة األربعني، ومن املعروف أن طرق دخول هذه 

األموال اىل البلد يتم من خالل اآلتي:
أ -تأشريات الدخول للسياح اىل داخل البلد.

خالل  من  الداخلة  األجنبية  األموال  ب -رؤوس 
التأشريات اخلاصة بالسياحة الدينية.

ت -االنفاق اليومي للسائحني.
ث -فروق التحويالت للعملة.

ج -إيرادات الفنادق والقطاعات السياحية األخرى.
منو  يف  مهمًا  عاماًل  سيشكل  ذلك  أن  شك  وال 
وازدهار هذا القطاع بشكل خاص والبلد بشكل 

عام.
الزيارة  هذه  جلبتها  اليت  األرباح  عن  ناهيك 
وسكان  عام  بشكل  العراق  لسكان  العظيمة 
املستفيد  هي  واحلكومة  خاص  بشكل  كربالء 
من  تعد  السياحة  ألن  الفائدة؛  هذه  من  األكرب 
العامل  بلدان  من  لكثري  االقتصادية  املصادر  أهم 
أجل  من  الدوالرات  ماليني  حكوماتها  وتصرف 
ولكن  بالدها  اىل  السواح  جتلب  لكي  الدعاية 
اىل  السياح  جيلب  السالم(  الشهداء)عليه  سيد 
بل  احلكومة  تقدمها  تذكر  دعاية  بدون  العراق 
هو كاملغناطيس الذي جيلب القلوب بشكل قوي 

اليت  الصعوبات  رغم  مقاومته  احملب  يستطيع  ال 
الصعوبات  هذه  من  يسري  جزء  فلو كان  تعرتضه 
يف أي بلد من بلدان العامل لتوقف القطاع السياحي 
فيه بل انعدم ولكن يف العراق العدد يتضاعف يف 
كل عام , فإذا صرف كل زائر قادم من اخلارج 
حوالي 1000 دوالر لكان مدخول العراق من زيارة 
األربعني فقط حوالي نصف مليار دوالر وأن صرف 
زائر دخل كربالء 10 دوالر لكان مدخول  كل 
حكومة كربالء من هذه الزيارة 180 مليون دوالر.

أما الذي يدعي بأنها ليست من اإلسالم نقول نأتي 
البعيد عن احلقيقة بعد  معك على هذا االفرتاض 
اإلسالم  من  تعتربها  ال  نقول  األرض,  عن  السماء 
بروابط  اجملتمع  تربط  سياحية  سفرة  واعتربها 
فوائد  مخسة  السفر  ويف  العامل  يف  نظريها  قل 
)األسفار تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآدب 
هذا  من  الشعب  هذا  فليقتنص   ) ماجد  وصحبة 
العظمة  بهذه  سفرة  جتد  فأين  اخلمس,  الفوائد 
والرعاية  االهتمام  منا  تستحق  أال  احلجم  وبهذا 
يف عامل غلبت عليه املاديات, علمًا أن هذه السفرة 
املقدسة اليت حتمل أمسى وأعظم املبادئ اإلنسانية 
واملؤيدة باملئات بل باآلالف من الروايات والنصوص 
اليت تؤكد على استحبابها يف اإلسالم, وبدون أن 
والنقل,  تكلف احلكومة أي شيء فقط احلماية 
اال تستحق زيارة بهذا احلجم وشعب بهذه الروحية 
أن نقدم هلما التقدير واالحرتام الالئقني بهما وما 

يقدماه من إجناز إنساني عظيم. 
السوق  تتطور  وتطورها:  التجارية  السلع  3-نوع 
العامة ألئمة أهل  الزيارات  التجارية يف ظل أجواء 
البيت )عليهم السالم( وزيارة اإلمام احلسني )عليه 
الزدياد  تبعًا  األربعني  يوم  خاص  بشكل  السالم( 
عدد الزائرين وتنوعهم سواء أكانوا من داخل البلد 
أو خارجه، وسريى الزائر ألوانا من السلع التجارية 
القادمة من خارج البالد يف شتى اجملاالت مما يفتح 
واألمجل  األحسن  انتخاب  يف  الزوار  أمام  األبواب 
التنافس االقتصادي  نتيجة  منها وبأرخص األسعار 
هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن هناك جمااًل واسعًا 
يف تسويق املنتوجات الداخلية بشكل كبري فضاًل 
ينسجم  الذي  بالشكل  وحتسينها  تطويرها  عن 
الفرتة،  هذه  يف  املتنوعة  السوق  متطلبات  وتلبية 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  زيارة  يف  والسيما 
حيث يرى اجلميع بعينيه توزيع املنتوجات احليوانية 
اخلضار  والنباتية  الزراعية  واملنتوجات  كاللحوم 
والفواكه واملنتوجات الصناعية كاأللبسة والفرش 
مسبوق  غري  وبشكل  ذلك،  شابه  وما  والبطانيات 
وبكثرة الفتة للنظر وبكرم يضرب به املثل، ومع 
أعداد املاليني من الزائرين الذين تتوزع عليهم كل 
يدعو  سوف  ذلك  أن  الشك  السابقة،  اخلدمات 
املزارعني لزيادة اإلنتاج وتنشيط املراعي احليوانية 
لسد حاجات السوق ناهيك عن الثالجات والربادات 
أيام  التدفئة  ووسائل  الصيف  أيام  التربيد  ووسائل 

 كلما ازداد عدد الزائرين 

ازدادت املشاريع السياحية 

يف مختلف أشكالها وألوانها، 

وتحتاج هذه املشاريع اىل أيادٍ 

عاملة تخلق لنا فرصًا جديدة 

للعمل مما يؤدي اىل انخفاض 

معدل البطالة بحيث تسهم 

يف رفع املستوى املعيشي 

والرفاهي للفرد داخل البلد
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الشتاء والربد اليت حيتاجها الناس بكثرة يف تلك 
يشرتيها  اليت  واحلاجيات  اهلدايا  الفرتة فضاًل عن 
كل  بلدانهم  إىل  ويأخذونها  العراق  من  الزائرون 
متحركة  التجارية  السوق  جعل  إىل  يدعو  ذلك 
ألهميته ومتطورة غري متقوقعة وراحبة غري خاسرة، 
وهذا حبد ذاته هدف كبري تصرف من أجله الدول 
الدوالرات  من  املليارات  بل  املاليني  واحلكومات 
للوصول إليه، ورمبا تكون عالمة من عالمات هذا 
اكتظاظ  هو  الزوار  من  باملاليني  املتحرك  السوق 
مطارات العراق السيما النجف األشرف بالعشرات 
من شركات الطريان العاملية اليت ما كانت لتصل 
هذه  لوال  القائمة  أوضاعه  ظل  يف  البلد  هذا  إىل 
املقدسة  لعتباته  الزائرين  من  املباركة  األعداد 
السيما سيد الشهداء )عليه السالم( يف يوم األربعني.

علينا  جيب  الشهداء:  سيد  طريق  يف  4-استثمار 
استثمار املسريات الراجلة اىل سيد الشهداء يف بناء 
ومشاريع خدمية  علمية،  ومؤسسات  دينية،  قواعد 
يف إحياء مسريات أهل البيت )عليهم السالم( عامة 
ونهضة اإلمام احلسني )عليه السالم( خاصة، ونشر 
وغري  وتعبيد طرقهم،  علومهم،  وترسيخ  أهدافهم، 
ذلك، ولكي يشعر زائر سيد الشهداء مبا يقدمه 
املسرية  هذه  إحياء  الصادق يف  املعنوي  العطاء  من 
املادي  العطاء  يف  وأسهم  شارك  قد  أنه  اخلالدة 
والعملي يف تأسيس وتثبيت معامل أهل البيت )عليهم 
إقامة  من  به  الواقع مبا جيود  أرض  على  السالم( 
السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  باسم  علمية  جامعة 
أو إنشاء األوقاف اخلريية للزائرين والفقراء واأليتام 
واملرضى أو تعبيد الطرق والشوارع املؤدية اىل حرمه 
واهلادفة  املفيدة  الكتب  طباعة  أو  السالم(  )عليه 
يف نشر علوم أهل البيت )عليهم السالم( وثقافتهم 
وتوزيعها على الناس بأسعار مناسبة جدًا، وغري ذلك 

من املشاريع اخلريية والكثرية اليت تصب يف خدمة 
بأن  وذلك  السالم(،  )عليهم  البيت  أهل  مدرسة 
توضع صناديق كبرية خاصة على مداخل كربالء 
والشوارع املؤدية إليها، ويف داخل املدينة على غرار 
الزائرين  تربعات  لوضع  وذلك  الزكاة،  صناديق 
والسائرين إلحياء طريق سيد الشهداء)عليه السالم( 
مع مراعاة أن الزائر حر يف وضع املبلغ الذي يتربع 
به، وإن كان أصغر فئة نقدية واألوىل وضع عنوان 
عليه  ُيكتب  صندوق  كوضع  صندوق  كل  على 
جامعة  )إنشاء  آخر  وصندوق  الزائرين(،  )إطعام 
إسالمية(، وصندوق ثالث )طبع الكتب لنشر علوم 
اختيار  والزائر  وللمتربع  وهكذا،  البيت(،  أهل 
الصندوق الذي يليب غايته وهدفه على أن تتكفل 
إدارة املشروع هيأة مستقلة خاصة من أهل اإلميان 
املرجعية  ومباركة  بإشراف  واإلخالص  والنزاهة، 

الدينية.
والعلماء  اخلري  أهل  تشجيع  من  بد  ال  هنا  من 
يف  االستثمار  على  واملثقفني  واملفكرين  والعقول 
املقدسة، ومنها مدينة  املدن  بناء األوطان والسيما 
خالل  من  وحضريًا  اقتصاديًا  املقدسة،  كربالء 
التحتية  الُبنى  الشامل خللق  االقتصادي  التخطيط 
العصرية  املدن  صناعة  على  والقادرة  السليمة، 
سليمة  بيئة  يف  الزائرين  ماليني  تستوعب  اليت 
للمواطنني  واالزدهار  الرفاه  توفر كامل  خضراء، 
والزائرين، وحتقق االكتفاء الذاتي املطلوب، وقد 
العتبتني  أموال  من  وبدعم  الدينية  املرجعية  سعت 
يف  األموال  هذه  استثمار  اىل  والعباسية  احلسينية 
إنشاء مطابع، ومستشفيات، وجامعات أهلية، ومدن 
وأسواق  لأليتام،  ودور  زراعية،  ومدن  للزائرين، 

جتارية، ومعارض بيع دائم للكتب، وغريها. 

يجب علينا استثمار املسريات 

الراجلة اىل سيد الشهداء يف 

بناء قواعد دينية، ومؤسسات 

علمية، ومشاريع خدمية يف 

إحياء مسريات أهل البيت 

)عليهم السالم( عامة ونهضة 

اإلمام الحسني )عليه السالم( 

خاصة، ونشر أهدافهم، 

وترسيخ علومهم، وتعبيد 

طرقهم، وغري ذلك

 العدد 154- �شهري حمرم وصفر 1443ه
26



 علي محمد عبد الحسني أبو شبع

قصيدة الطف )األمُة والجراحُ(
يف مضمونها البالغي 

لُه كاَن  َمْن  السائُل  أّيها 
قْد عالها الشكُّ يف هذا الوغى
وما الفكُر  ذهَب  ما  وسعى 
يف والباقُر  السجاُد  ذا  ثمَّ 
سرى والكفَر  احلقَد  أّن  بْيَد 
املنى يف  شعارًا  الّسلَم  رّسَخ 
مهجٌة سالْت  الطِف  وبأرِض 
للوغى قومي  األياِم  يف  قاَل 
املال اهلُل  أكرَب  وعزيزًا 
سائٍل ِمن  لنا  اكتْب  ربنا 

يف الطفوِف َمن وفا ِمن مذهِب؟
املرعِب حقِد  دوَن  خصاٍم  ِمن 
احلقِب عناِد  يف  اختالٌف 
السيب وحكاِم  أشراٍر  حْكِم 
راهِب ِمْن  باجملتبى  فاتكًا 
املأرِب وشّف  البلوى  أرغَم 
عربي ِمن  ال  األحراِر  ألبي 
للنيب نداًء  احّلبَّ  أرفعوا 
املهرِب منُه  العزِم  بعظيِم 
املكتِب مساِء  عقِل  داعيًا 
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ينقسم  معروف  هو  كما  العمودي  الشعر 
القريض,  أو  وعجز  صدر  الشطرين  شعر  إىل 
عمومًا  واملوشح,  والثنائية,  الرباعية,  والقصيدة 
األسئلة  تنادي  املأساة  عمق  يف  البالغة  أن 
تهدي  الطفوف  يف  الدم  جمريات  عن  لتفصح 
املعرفة  أمنية  هلا  لتكون  الوفاء  طرقات  يف 
ترتفع  بها  وإذا  األعوام  أنشدتها  آالمًا  حتكي 
راية للمفجوعني يف عامل املظلومني, حيث يقول 
السائُل(,  )أّيها  شبع  أبو  احلسني  عبد  الشاعر 
املصري,  روايات تشكوا  يقف عند  فالسؤال ال 
وإمنا رفرفت يف عامل الظلم تكشف عما جرى 

من أقرار أمعنت يف سحق الضمري.
أّيها السائُل َمْن كاَن لُه

يف الطفوِف َمن وفا ِمن مذهِب؟
شرايني  يف  أشرقت  البليغ  اجلرح  أيها  نعم    
املظلومني  أمل  وتعود  الدهماء  عن  لتكشف 
و)َمْن  واإلميان,  الثورة  مرقد  حيث  للخالص 
كاَن لُه يف الطفوِف(, َمن: للسؤال عن العاقل: 
حنو قوله تعاىل:َقاَل َفَمْن َربُُّكَما َيا ُموَسى)طه/ 
آنفًا  ذكرنا  كما  الشاعر  قول  وحنو   .)49
)َمْن كاَن لُه يف الطفوِف( هنا جاء االستفهام 
جوابًا  الشاعر  يطلب  مل  ألنه  للتنبيه,  جمازيًا, 
وعادًة أغلب الشعر مل يكن استفهامًا حقيقيًا 
لغرض التصوير أو التصديق, بل يكون جمازيًا 

لغرض اللوم, والذم, والتوبيخ... وغريها عمومًا
قْد عالها الشكُّ يف هذا الوغى

ِمن خصاٍم دوَن حقِد املرعِب
اجملاز  بني  نفسه  يطرح  املوضوعي  فاملعادل 
واعية  الشعرية  اللغة  تكون  حيث  واحلقيقة 
تدرك وجودها يف أكرب مصيبة اجتاحت اأُلمة 
اإلسالمية من أحقاد ماضية جّرت اإلسالم إىل 
اجملهول ومن هنا ينطلق الشاعر عبد احلسني 
ذراعُه  باسطًا  اأُلمة  يعزف على جرح  أبو شبع 
يف حرية األمر املفروض منه ولكن يف اللحظة 
اجلزالة  ليستفهم  الطريق  على  يبقى  احلامسة 
واحلبكة والُسبك أن ُتفرج الكلمة عن مأساة 

إيقاعية تنذر احلق املسلوب.   
وسعى ما ذهَب الفكُر وما

اختالٌف يف عناِد احلقِب
 وبهذه املرارة ُيفتش الفكر عن دليل ميكن أن 

ُينهي ذلك العناد األبدي. 
ثمَّ ذا السجاُد والباقُر يف

حْكِم أشراٍر وحكاِم السيب
الوفاء  إعطاء  يف  اإلمامة  موقف  عن  ناهيك 
السجاد  أعلن  حيث  والسالم  التسامح  بالغة 
بشارق اأُلمم يف رفض احلقد والضغينة وكما 

ظفروا  عظيمة  قلوب  يف  تشرق  اإلمامة  يف 
فكان  اإلمام  وظفر  حليفهم   احلقد  فكان 
العفو والسالم إنهم ميلكون الرمحة يف قلوبهم 

طبيعية ال يدخلها إي شك.    
بْيَد أّن احلقَد والكفَر سرى

فاتكًا باجملتبى ِمْن راهِب
السالم هو احلسن)عليه  أول من رفع اسم اهلل 
صنع  الذي  وهو  البشرية  دماء  السالم(ليحقن 
فاإلمام  الدماء  حقن  العاملية يف  السالم  جائزة 
السامية  الروح  هذه  غذى  السالم(  علي)عليه 

باحملبة واإلخاء بني البشرية واأُلمم.
رّسَخ الّسلَم شعارًا يف املنى

أرغَم البلوى وشّف املأرِب
وبأرِض الطِف سالْت مهجٌة

ألبي األحراِر ال ِمن عربي
قاَل يف األياِم قومي للوغى

أرفعوا احّلبَّ نداًء للنيب
وعزيزًا أكرَب اهلُل املال

بعظيِم العزِم منُه املهرِب
ربنا اكتْب لنا ِمن سائٍل

داعيًا عقِل مساِء املكتِب
القصيدة  هذا  كتب  الذي  الشاعر 
العموديةحاكى يف شعره القضايا الفلسطينية, 
وحتّدث  ُأخرى  وقضايا  اجلزائرية,  والقضايا 
وينتمي  اإلسالم  بلسان  العروبة وحتدث  بلسان 
يتجزأ  ال  جزء  وهو  لإلنسانية  كبري  بشكل 
على  تؤشر  )عراقياته(  وإن  الطف،  أدب  من 
)وطين(  للفظ  عبارته  وان  وإخالصه،  وطنيته 
ذات داللة على العمق التارخيي ألرض الرافدين, 
األئمة  واألدب، ومثوى  والفكر  بالد احلضارة 

األطهار)عليهم السالم(
وذكر الشاعر صباح أمني يف كلمته عند نصب 
متثال الشاعر إن: »عبد احلسني أبو شبع مواطن 
عاملي يوزع رغيف الشعر على كل جياع العامل 
الفقراء  دين  واحلرية  واخلبز  الشعر  أن  ومبا 
فانه كان يطالب بدولة اإلنسان اليت حتكمها 
عدالة علي بن أبي طالب )عليه السالم(؛ وألنه 
مؤمن باشرتاكية اخلبز مترَد مترَد الغفاري على 
سلطة التنانري القومية، فدمعة طفل جائع يبحث 
املتخمة  القصور  بفضالت  عطف  كسرة  عن 
بالعهر االجتماعي حيرق رئتيه حبسرة شعرية« 
أما موجزًا عن حياة الشاعر فهو أبو علي عبد 
بن  إبراهيم  بن  ناصر  بن  حسن  بن  احلسني 
عباس بن عزيز أبو شبع ولد عام )1907م( يف 
حملة احلويش يف مدينة النجف األشرف, نظم 
الشعر منُذ مطلع شبابه ومل يتجاوز عمره )13( 
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عامًا, إذ أبدع يف شعره على مدى ما ُيقارب )60( 
احلسينية  بالقصيدة  الشاعر  اشتهر  وقد  عامًا 
لكنه مل  أمنوذجًا(  يا ضنوتي  )جسام  املنربية 
يرتك بابًا من أبواب الشعر مل يطرقها ولُه )6( 
من الدواوين املطبوعة واملنشورة منها: )مشاعر 
شبع  أبو  أجزاء(,)حسينيات   )4( يف  يقع  الوالء 
)روائع عبد  يقع يف جزئيني(,)قصائد خمتارة(، 
احلسني االجتماعية(, )الشيخ عبد احلسني أبو 
شبع النجفي حياته األدبية والسياسية(, )ديوان 
أبو  احلسني  عبد  الشهيد  للشاعر  الفصحى 
اهلل  بعون  قريبًا  ستصدر  موسوعة  وله  شبع( 
واإلعداد  البحث  قيد  يف  وهي  وتعاىل  سبحانه 
)السرية  بعنوان:  جزًء   )30( من  أكثر  والطبع 
عبد  الشهيد  للشاعر  الشعرية  واملسرية  الذاتية 
احلسني أبو شبع((, وله )12( ديوانا خمطوطا، 
ولُه خمطوطات شعرية كثرية ال ُتعد وال حُتصى 
للنظام السابق  التابع  الرغم من أن األمن  على 
ثم  الشاعر  آنذاك  تابعوا  قد  حسني,  لصدام 
اعتقاله والسيطرة على أغلب قصائده وصادرها 
لشاعر  استشهاد  قبل  حدث  وهذا  وأتلفها، 
وبعد استشهاده، وكان كل من حيتفظ شعر 
الشاعر وخاصًة شعر أهل البيت)عليهم السالم( 
يعاقب من قبل حزب البعث وتصل عقوبته حتى 
لإلعدام، وقد وصفه الكثري من الذين واكبوه، 
ويف جملة )بانوراما(أيضًا، يصفون الشاعر بأنه 
فيلسوف ومفكر وحملل؛ ألن يف شعره االرجتال 
يصف كل ما يتوقعه أنه سيحدث باملستقبل، 
وفعاًل حيدث ما يتوقعه الشاعر، يف كل زمن 
النثرية للشاعر  القصيدة  ودليل على ذلك هذه 

وهي متثل واقع اليوم حنو:
يف حلظِة يأْس:

يا ربَّ إنَّ القهَر أوقفين على أبواِب اجلحيِم
ركضنا يف دروِب النضاِل نطلُب األماَن والسالَم

ال ِمْن معنٍي وال ِمْن خالٍص
احلِق  بساحاِت  وبقيُت  وطين  يا  التعُب  أوهَنَنا 

فريدًا
خرُب  املصطفى  وفيها  الوالِء  نهضُة  جتّلْت  بعليٍّ 

النداِء
كلُّ نفٍس أشرَق فيها الرثاُء
قْد عال صوُت احملبِة والثناِء

ببنِت النيب فاطمَة الطهِر قصيدٌة معادُل النساِء
حسٌن وحسنٌي سبطا املنتهى نوُر وجهيهما بأبهى 

ضياٍء
وقد قال عنه الشاعر صباح أمني عند مقابلته 
عبد  »إن  واصفًا:  الفضائية  كربالء  قناة  يف 
يف  حربيًا  مراساًل  كان  شبع  أبو  احلسني 

معركة  يصف  كان  ألنه  الطفوف؛  ساحات 
للشام,  السبايا  ومسرية  اخليام  وحرق  الطف 
يرى  بعيِنه«فهو  حدَث  ما  كل  شاهَد  كأنه 
ثورة احلسني )عليه السالم( رسالة عاملية جيب 
إيصاهلا للعامل فهي ثورة سياسية ذات مضامني 
أنتجت  اليت  وهي  وثقافية  ومعرفية  فكرية 
ثورات اإلصالح يف العامل؛ ألنها مجعت الفكر 
والعاطفة واحتوت العقل والسيف وضمت الشعار 
إىل احلكمة والِعربة إىل الَعربة والدمعة الساخنة 
إىل التأمل والفكرة. وقد اهتم الشاعر يف قراءة 
والتاريخ،  الفلسفة،  وكتب  الكريم,  القرآن 
وكان  واألدب،  والفقه,  والنحو،  والبالغة، 
حيفظ الكثري من دواوين اجلواهري والشريف 
الرصايف  معروف  بالشاعر  وتأثر  الرضي، 
وحممد سعيد احلبوبي, وله أسلوبه اخلاص, ويف 
الكثري  وكتب  شعرية,  بالغة  كالمه  أغلب 
من النصوص النثرية, وُلقب بـ)مدرسة الشعر(، 
وقد ذكر الدكتور حسن احلكيم يف مقدمته 
مسات  قصائده  يف  جند  »إذ  الشاعر  لديوان 
املنهجية  وهذه  والفكر،  والسياسة  العقيدة 
وعمقها اإلبداعي قد أقلقت السلطة احلاكمة، 
وإمخاد  الشاعر،  صوت  إلسكات  فسارعت 
أنفاسه« بعد أن عرض عليه النظام البائد راتبًا 
)عليهم  البيت  أهل  رثاء  يرتك  أن  مغريًا شرط 
السالم( ويكون بداًل من ذلك شاعرًا لإلذاعة 
شديدًا،  رفضًا  ذلك  رفض  لكنه  والتلفزيون، 
)مدحا( شعرًا  يكتب  أن  أيضًا  منه  وطلبوا 
لصدام حسني، رفض ذلك أيضًا، وبسبب ذلك 
تعرَض اعتقاالت عديدة ألسباب واهية وحاولوا 
اغتياله أكثر من مرة... لكن احملاوالت باءت 
النجف  أمن  مديرية  استدعته  وأخريًا  بالفشل! 
الشعر،  تفحص  النظام حبجة  من سلطة  بأمر 
وُدَس له السم يف فنجان قهوة واستشهَد على أثر 
ذلك يف تاريخ )1980/1/27م(. ويبقى الشاعر 
خارج سلطة املوت، تتهشم صنمية الطغاة وتسّود 
وجوه القصور الرخامية وتتحول الكراسي إىل 
توابيت مستعملة, وتأخذ حفاة األفكار مسعتها 
احلرة  الكلمة  وتبقى  الثقافة  مؤخرة  من 
جواز  بدون  الدنيا  كل  يف  تسافر  الصادقة 
حُيجز  ال  والضوء  ضوئية  كلمة  ألنها  سفر؛ 
يف قارورة املمنوع, واْن حوصرت بدائرة الدخان 
السلطوي فاألفكار املضادة للرصاص ال متوت 

وال يستطيع أحد تقزيم اهلامات الشاخمة...
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هناك سؤاالن ينبغي البحث يف جوابهما وهما:
األول: ما أسباب ودوافع قطع الرؤوس يف معركة الطف من حيث 
العموم أو مبعنى آخر هل قطع الرؤوس إجراء انتقامي حمض أو 

أنه ذو صبغة سياسية تتسم بفلسفة انتقامية؟
البعض  الرؤوس على بعض وترك  الثاني: ما سبب اقتصار قطع 

اآلخر.
بالنسبة للتساؤل األول نضعه يف نقاط أهمها:

1ـ ال شك بأّن ما أقدم اجليش األموي عليه ال خيرج عن دائرة 
االنتقام احملض اليت تكّنها نفوسهم ونفوس أسيادهم جتاه أهل 
سايكولوجي  دافع  من  نابع  وهذا  السالم(  )عليهم  النبوة  بيت 
سادي حياول إشفاء غليله امُلرتع باحلقد والدونية من خالل عدم 

االكتفاء بالقتل بل وقطع الرؤوس أيضا.
بل  ال  األسباب  السياسي كأحد  اجلانب  من  األمر  خيلو  ال  2ـ 
أهمها، إذ عرب الشيخ حممد مهدي مشس الدين بقوله: فإن رجال 
النظام األموي وعلى رأسهم يزيد بن معاوية، كانوا يرون أن ثورة 
كّله،  النظام  تقّوض  أن  السالم( ميكن  )عليه  احلسني  اإلمام 
وكانوا يقّدرون أّن ما نسّميه اآلن:)احلالة الثورية( حالة منتشرة 
يف جمتمع العراق بصورة خطرية، وإن كانت حباجة إىل حتريض 
أي  فإن  ولذا  ومواقف،  حركات  يف  نفسها  عن  وتعرّب  لتتحرك 
حتّرك تقوم به قوة ذات نفوذ إسالمي ميكن أن جيمع الطاقات 

قّوة احلركة حنو إجناز ثوري كبري احلجم،  الثورية، ويعطيها 
ولقائدها مركزًا  السالم(،  اإلمام احلسني)عليه  لثورة  فإن  ولذا 
إىل  بالنسبة  تشّكل  اإلسالمي،  اجملتمع  جدًا يف  معنويًا كبريًا 
النظام األموي خطرًا مبا ميكن أن تؤّدي إليه من تفاعالت ينشأ 
منها تصعيد الروح الثورية وإعطاء مجاعات الثوريني يف اجملتمع 
اإلسالمي أماًل كبريًا يف االنتصار بوجود قيادة ذات رصيد معنوي 
كبري لدى املسلمني.كما أّننا نقّدر أّن رجال النظام األموي قد 
رجااًل  غالبيتها  يف  متّثل  احلسني  مع  الثائرة  اجلماعة  أن  علموا 
اجلنوبية  القبلية  زعامة يف اجملموعات  مراكز  يتبوؤون  قياديني 
والشمالية، وأّن هلؤالء أتباعا يتأثرون مبواقفهم؛ هلذا أراد رجال 
النظام أن يقضوا على كلِّ أمٍل عند اجلماهري بنجاح أي حماولة 

ثورية، وذلك جبعل أبطال هذه احملاولة عربة لآلخرين. 
قوة  أضخم  كربالء  يف  الصغرية  القوة  على  للقضاء  فحشدوا 
عسكرية استطاعوا توفريها يف هذا الزمن القصري، إذ أّن قطع 
الرؤوس له داللة سياسية ورسالة ُترسل لكل الذين يفكرون يف 
اإلمام  وعوائلهم سيكون مصري  بأّن مصريهم  يزيد  على  الثورة 
احلسني)عليه السالم( وأهل بيته، إال أّنه فشل يف ذلك؛ ألّن ثورة 

التوابني وثورة  احلّرة )يف املدينة( ضد يزيد قامت بعد سنتني.
3ـ حماولة اإلذالل والتنكيل ألهل بيت النبوة )عليه السالم( من 
خالل قطع الرؤوس نظرًا ملا حتمله مسألة قطع الرؤوس من رمزية 

د.علي زناد كلش البيضاني

قطع الرؤوس يف الطف
قراءة يف األسباب والدوافع
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كبرية يف ُعرف العرب، ولذلك مل يهدأ بال لإلمام زين العابدين 
)عليه السالم( إاّل بعد أن أرجع رأس اإلمام احلسني )عليه السالم( 
أساس  ميّثل  الرأس  ألّن  روايات؛  من  تواتر  ما  على  جسده  إىل 
اإلنسان وواجهته وترك اجلسد بال رأس فيه إهانة كبرية لآلخر، 
فضاًل عن تشويه صورته بل عدم معرفته لعدم وجود رأسه الذي 

ُيعرف به.
القدسية  اهلالة  تبديد  كّله  هذا  من  األموي  النظام  هدف  4ـ 
وإفهام  البيت،  وأهل  السالم(  )عليه  باإلمام احلسني  اليت حتيط 
أّن  كربالء  ثورة  يف  يشاركوا  أن  هلم  يتح  مل  الذين  الثائرين 
إجراءات السلطة يف محاية نفسها ال تتوّقف عند حد، وال حترتم 
أية قداسة وأي مقدس وأي عرف ديين أو اجتماعي، ويأتي قطع 
الرؤوس، ومحلها من بلد إىل بلد، والطواف بها يف املدن - وخاصة 
الكوفة - جزًء من هذه اخلطة العامة، ولتبديد إمكانات الثورة 
الثورة قد  وحتطيم املناعة النفسية لدى املعارضة، وإفهامها بأّن 
انتهت بالقضاء عليها، ولقطع الطريق على الشائعات باألدلة املادية 
ألّن  احلسني؛  رأس  مقدمتها  ويف  الثائرين  رؤوس  وهي  امللموسة 
الدالئل املادية احلسّية )املشاهدة(أكثر ثبوتًا ووضوحًا من الدالئل 
املعنوية،و الذي يشلُّ القدرة الثورية ويسبب اهلزمية النفسية لدى 
الدليل  ورفع  قتلوا،  قد  وقادتها  زعماءها  ترى  أن  هو  اجلماهري 
املادي على قتلهم، وهو رؤوسهم، على أطراف الرماح، ولعل ذلك 
يكون جوابًا لتساؤل آخر ملاذا طيف برأس اإلمام احلسني )عليه 
السالم( يف أزقة الكوفة وأمام األشهاد؟ فتذكر الرواية:  )... 
ثم أّن عبيد اهلل بن زياد نصب رأس اإلمام احلسني )عليه السالم( 
به يف الكوفة(، وهنالك سبب آخر فيه  يدار  بالكوفة، فجعل 
جنبةإعالمية إذ أراد منها يزيد أن يوصل فكرة انتصاره املزعوم 
على أهل البيت)عليهم السالم( إاّل أّنه ساهم يف ازدياد نقمة الناس 

عليه وال جمال لشرح ذلك اآلن.
الرؤوس  الثاني وهو ما سبب اقتصار قطع  للتساؤل  بالنسبة  أما 

على بعض وترك البعض اآلخر، فنجمله باآلتي:
قطع  على  الكوفة  يف  وقبلها  الطف  يف  الرؤوس  قطع  إقتصر 

بني  من  فقط  عروة  بن  وهاني  عقيل،  بن  مسلم  رأس  زياد  ابن 
الرؤوس  الثوار، ويف كربالء كانت  الكوفة من  قتلهم يف  من 
تقريبا  النصف  على  والشام  الكوفة  إىل  وأرسلت  ُقطعت  اليت 
له  من عدد الشهداء، وهذا االنتقاء يف اختيار هؤالء األشخاص 
جنبة غائّية غري اعتباطية كانت ختّطط هلا السلطة األموية إذ 
فقد قطعت  دقيقني،  واختيار  انتقاء  لعملية  الرؤوس  قطع  خضع 
نطاق  يف  شعيب  بوالء  حتظى  اليت  البارزة  الشخصيات  رؤوس 
وبهذا  واالجتماعي،  السياسي  املستويني  على  مدنها  أو  قبائلها 
تعمل على خطة حتطيم وقتل  قاعدتها  األموية  السلطة  كانت 
التأثري  فاعلية  يفقد  مّما  و مجهورها،  أتباعها  وتشتيت  الشعبية 
الكارزمي أو االعتباري على الفئات اليت تنظر هلا الدولة األموية 
األمويني عند وجود  بوجه  تثور  أن  تلبث  ما  بأّنها بركان خامد 
هذه الشخصيات بينهم وهذا ما يفّسر لنا قطع رأسي هاني بن 
عروة ومسلم بن عقيل؛ ألّنهما أقوى شخصيتني يف التحّرك الذي 
إىل  وأرسلهما  رأسيهما  زياد  ابن  قطع  فلذا  الكوفة؛  يف  حدث 
يزيد بن معاوية برهانا ماّديًا على قمع الثورة، أما الباقون، وهم 
رجال عاديون، فإّن رؤوسهم ال تعين شيئا يف نظر ابن زياد؛ ألّن 
قتلهم مع وجود القادة، ال يؤّثر على الثورة، ولذا فلم يكن ابن 
زياد حباجة إىل قطع أكثر من رأسني، واحلال ينطبق على رؤوس 
شهداء كربالء، فإّن املوالي والرجال العاديني مل تكن رؤوسهم 
فكانت  األموي  احلكم  على  الناقمني  إىل  بالنسبة  شيئا  تعين 
االختيارات دقيقة وحيسب هلا ألف حساب ليس على املستوى اآلني 
بل على مستوى بعيد وهو األهم يف احملافظة على السلطة الظاملة.

ويبدو حتى توزيع الرؤوس على القبائل اليت محلت الرؤوس كان 
واملكانة  احلظوة  تريد  قبيلة  كل  ألّن  له؛  وخُمّططًا  مدروسًا 
املناطة  للرؤوس  محلها  خالل  من  الظاملة  األموية  السلطة  عند 
بها،فأخذت كل قبيلة بعض رؤوس الرجال البارزين من أبنائها، 
وليزداد مركز  السلطة،  عند  السياسي  لتعزيز مركزها  وذلك 

زعيمها املوالي للسلطة قوة ومناعة عند يزيد وأعوانه.
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إىل  املدينة  من  خروجه  منذ  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  على كلمات  الضوء  نسلط  أن  أردنا  إذا 
مكة حتى وصوله إىل كربالء ويف األيام اليت قضاها يف كربالء فكلُّ ما حتّدث به اإلمام )عليه 
السالم( ينتهي إىل مصبٍّ واحد وهو رضى اهلل وما يتفّرع منه من مفاهيم عبادية وإميانية وإنسانية 
كثرية، فلو استعرضنا بعض هذه الكلمات فإّننا سنقف على شاطئ حباٍر من املعرفة والعلوم اليت ال 
جندها إاّل عند أهل هذا البيت الطاهر، ومن هذه الكلمات عندما قال )عليه السالم(: }الّناس عبيد 
صوا بالبالء قل الّديانون{)حتف  الّدنيا والّدين لْعٌق على ألسنتهم حيوطونه ما دّرت معايشهم، فإذا حُمّ
العقول:245(،قال هذه الكلمات يف أحد املنازل اليت مّر بها يف طريقه إىل كربالء، كلمات حتمل 
يف طّياتها أمجل املعاني اليت إذا ما وعينا وأدركناها بعمقها احلقيقي ستكون لنا طريقًا واضحًا يف 
هذه الدنيا لنصل إىل خالقنا وحنقق اهلدف السامي الذي أراده اإلمام احلسني)عليه السالم( مّنا، وكما 
نرى اليوم كرب من الناس متعلقني بزخارف الدنيا وكأّن هذه الدنيا ال نهاية هلا فهو كالعبد املطيع 
هلا وتطلب منه فيسرع لتلبية نداء الدنيا حتى وإن كانت هذه التلبية من طريٍق حرام فكم من رعى 
األحكام الشرعية يف معامالته و يف عالقاته مع اآلخرين؟! و كم مّنا من ظلم اآلخرين من خالل 
سلب حقوقهم الشرعية أو الركون إىل مالذ الدنيا و إن كانت خمالفة لشرع اهلل)عزوجل(؟! وهذا أمٌر 
واضح والكثري رمبا مرَّ بهذه التجربة من قريب أو بعيد، بعد ذلك يقول)عليه السالم(: والديُن لْعٌق على 
ألسنتهم، نعم الكثري من الناس اليتجاوز الدين ألسنتهم وشفاههم فهم متدينون ظاهرا ولكن غري 
عاملني بأوامر هذا الدين أو غري منتهني عما نهى عنه إذا كان يتقاطع مع مصاحلهم الدنيوية فالدنيا 
مة على دينهم، و يستخدمون هذا الدين إذا كانت هلم مصلحة فيه ألغراض دنيوية دنيئة،  عندهم مقدَّ
أّما إذا ما امتحنوا يف مواقٍف صعبة جندهم سرعان ما يتخّلون عن دينهم و عن مبادئهم و هذا هو واقع 

الكثري من الناس يف هذه احلياة الدنيا. 
و يف كلمة أخرى له )عليه السالم( حيث قال: }إّني ال أرى املوت إال سعادة واحلياة مع الّظاملني إال 
برما{)حبار األنوار381:44(، قال هذا خماطبا أنصاره يف كربالء، اإلمام احلسني)عليه السالم( إماٌم 
معصوم خرج إىل كربالء وهو حيمل بني جنبيه روَح جّده رسول اهلل)صلى اهلل عليه وآله( و أّمه وأبيه 
وأخيه)عليهم السالم(، ومل خيرج من أجل دنيا يصيبها أو حكٍم مييّن نفسه الوصول إليه إمّنا خرج من 
أجل احلفاظ على دين جّده)صلى اهلل عليه وآله( بعدما رأى أّن قواعد هذا الدين بدأت تنهار القاعدة 

تلو األخرى، و ذلك مبا أّسس له معاوية )لعن( ومن بعده ابنه يزيد)لعن(، لذلك رأى من الواجب 
أن يقوم وامسك باألمر ليضع حدًا هلذا اإلنزالق يف مسرية هذا هلذا الدين، ففي كالمه هذا 

درٌس واضح لنا مجيعًا أّن يف املوت سعادة اإلنسان املؤمن مببادئه احلّقة وأن ال يعيش ذلياًل 
خانعًا مستكينًا حتت سطوة األعداء وتسلطهم وجربوتهم فاملوت عند اإلمام احلسني)عليه 

السالم( شعور بالسعادة األبدية وأن اهلل خلق اإلنسان حّرًا ال يتحكم به أحد و إّن اهلل 
عزوجل خلقنا أحرارًا فلماذا جنعل من أنفسنا عبيدًا أذالء للحاكم اجلائر املستبد، 

و كان يعتقد )عليه السالم( أّن احلياة مهما طالت فهي خزٌي وعار ومنقصة إذا 
كانت حتت ظل الظاملني، فكم نستطيع أن نأخذ من هذا الدرس العميق، 
ومتى نوظف هذه املعاني السامية يف حياتنا اليومية، وهل وقفنا وقفة متأّمٍل 

عند دالئل هذه الكلمات وسعينا إىل تطبيقها يف حياتنا العملية؟ 

عطاء اإلمام  الحسني )عليه السالم(
 رياض الخزرجي
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  ميكن أن نعد صلح اإلمام احلسن )عليه السالم(  مع معاوية من 
أصعب مراحل مسرية اإلمام يف اإلسالم ، وكان أكثر اهلدنات ثورية 
التاريخ، وكان هذا الصلح مثارًا للجدل والنقاش دائما،وحاول  يف 
املغرضون بأقالمهم املأجورة واجلاهلون بنظرتهم اجلاهلية أن حّيرفوا 

هذه املسرية اإلميانية لإلمام احلسن )عليه السالم( . 
أن األئمة مجيعًا مظهر للتقوى والسياسة وإنهم يشرتكون مجيعا يف 
يصبون  ولكنهم  والسياسة  األسلوب  وخيتلفون يف  واإلميان  التقوى 
اىل هدف واحد وما كان صوت اإلمام احلسني)عليه السالم( املدوي 
وان  احلسن،  اإلمام  صلح  دون  من  التاريخ  يف  ليسجال  وتضحياته 
كل أولئك الذين اتهموا اإلمام احلسن )عليه السالم( بطلب العافية 

والدعة والركون إىل السلم كانوا خمطئني إىل أبعد احلدود. 
 رمبا كان احتمال الشهادة على اإلمام احلسن أسهل،غري أنه كان 
يفكر بانقاذ اإلسالم واملسلمني والشك انه لوال صلح اإلمام احلسن 
مع معاوية وكونه مقياسًا اختباريًا يف نقض ما جاء فيه ملا حدثت 
ثورة اإلمام احلسني، ولو مل يشرتط اإلمام احلسن على معاوية بشرط 
حيرمه من حق االستخالف حتى ينقضه باستخالف يزيد ملا كانت 
هناك ذريعة مقبولة لإلمام احلسني )عليه السالم(يف ثورته وال كان 

هناك دليل يستدل به شيعته 
ويّعرب أحد املؤرخني عن هذا الصلح بقوله:إن احلرب والسلم وسيلتان 
لتحقيق هدف ما ، فإذا كانت احلرب هي احملققة للهدف احلقيقي 
هو  فاملمدوح  العكس  وإن كان  السلم  دون  املمدوحة  كانت هي 
املزيفة  لألهداف  وسيلة  احلرب  كانت  وإن  احلرب،  دون  السلم 

كانت احلرب هي املذمومة وكذا السلم، فالرسول )صلى اهلل عليه 
وآله( حارب حيث كانت احلرب هي الوسيلة لتحقيق اهلدف اإلهلي 
يف  فحارب  احلقة  لألهداف  احملقق  هو  السلم  كان  حيث  وسامل 
وأهل  أشجع  وبين  بين ضمره  وسامل  وغريها  واألحزاب  وأحد  بدر 
مكة حيث انصرف من احلديبية واهلدف من كل ذلك هو احلفاظ 
على الدين ونشر اإلسالم فاإلمام احلسن )عليه السالم(صاحل ألجل 
حتقيق األهداف اليت صاحل من اجلها رسول اهلل، واإلمام احلسني 
حارب يزيد ألجل نفس اهلدف الذي صاحل من أجله اإلمام احلسـن 
)عليه السالم( معاوية وحارب من أجله الرســول )صلى اهلل عليه وآله( 

واإلمام علي )عليه السالم( . 
 فهل يقال بعد ذلك أن ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( باحلرب 
أوىل من موقف اإلمام احلسن )عليه السالم( بالسلم ؟ وهل ميكن 
لإلمام احلسن  أن يرتك طلب الشهادة؟، لوال أن الشهادة يف املعركة 

تعين شهادة الدين. 
وأخريًا ميكن القول بأن اإلمام احلسن أسس ألكرب خطوة إصالحية 
فيه  حتكم  كان  وقت  يف  واألخالق  اإلصالح  مدرسة  باب  وفتح 

الفتنة والسالح . املصادر :
1- حممد جواد فضل اهلل ، صلح اإلمام احلسن أسبابه ونتائجه ، 

بريوت : دار الزهراء ،1987.
2- جبار صاحل التميمي ، صلح اإلمام احلسن دراسة تارخيية ،بريوت 

: مكتبة املكتبة ، 2016.

 صلح اإلمام الحسن )عليه السالم(
 م.م. وسن صاحب الجبوري )غدير عز ولغز جهاد(
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د � ب������ع������زا�������ك ص���������ربي ي������ت������ب������د�
�������ك� أح�����زان�����ي �����د� ج�������رح� ي�����ت�����وس�
وجت�������������ود� ب����ن����ف����س����ك وال�����دن�����ي�����ا
ت�������ذك�������ر� م�������ا ����������ري ل����ل����زه����را
وت������������دي������������ر� ب���������ع���������ني� دام���������ع���������ة�
ف�����������رت� ��������م��������ن�������ًا ي���س���ت���س���ق���ي
�����ع�����ت � �����ط� �������ًا مل����������ا ق� وت�����������ر� ك�������ف�
وت�����������ر� ج�������رح�������ًا ي������ن������زف أب���������دًا
وت�������������������ن� ل�����������������رأس� م������ق������ط������وع �
وب������ن������ات������ك ت�����س�����ب�����ى ح��������ا���������رةً 
ومت�������������������ر� ل������������ي������������ال� ح�������ال�������ك�������ة�
ومت��������������ر� مت�����������ر� م���������ن ال������ب������ل������و��
ب���ن���ي���ك � ه�����ي األخ������ر� ف����ق����ب����اب� 
أح������د� ب������غ�����ض�����ًا يف  م������ا ك�����ان�����ت 
وك��������أن��������ي أ��������������ع� ه����م����س����ت����ه �
ك����ل����م����ات� خ���ت���م���ت �م�������ا ي�����وح����ى
ف����م����ه... ويف  ال������ن������ور�  رح��������ل�  ق�����د 

����د � وب�����ف�����ق�����دك ح�����زن�����ي ي����ت����ج����س�
�����د� ����������ر� ع�������ل�������ي�  ت�����ت�����وس� ����������ج� و��
م�����ن ف����ي����� وج����������ودك ت������ت������زو�د �
����د� ������������������رارة� ق��������ل��������ب�  ي����ت����ف����ص�
جت���م���د� إذ  ���س���ي���ن���ك  ح� وب�����ع�����ني 
�����د� ل������رض������ي������ع ي�����ب�����ك�����ي ي�����ت�����ن�����ه�
������د� ���������ل��������ت� آم������������������اال  ت������ت������وق�
خي����م����د� ال  ب����������رك����������ان�   دم������������ه� 
����د� م�������ن ف������������وق� ق�������ن�������اة� ي����ت����ه����ج�
�������د � وع�����ل�����ي�����ه�����ا مش�����������ر� ي�������ت�������وع�
د � أح��������زان��������ك ف����ي����ه����ا ت�����ت�����ج�����د�
أح�������ق�������اب� ت����ش����ه����د� م������ا ت���ش���ه���د �
ح������اص������ره������ا إع���������ص���������ار� أس����������ود�
أ��������د� ي�������ا  ب�����غ�����ض�����ك�  يف  إال� 
ردد� �إذ  ع������ل������ي   � أذن  يف 
ل��������������ن ص����������داه����������ا ي�������������������رتد�د �
������د� �������م� آل�  أي�����������ا  ال��������ص��������رب� 

رحيلُ  النور
حيدر رزاق الكعيب
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والدته ونشاته
هو السيد حممد سعيد جنل آية اهلل السيد حممد علي بن السيد 
أمحد بن السيد حمسن بن السيد أمحد بن السيد حممود بن 
ابن  احلكيم  علي  السيد  األمري  بن  )الطبيب(  إبراهيم  السيد 
للسيد  األكرب  السبط  وهو  الطباطبائي،  مراد  السيد  األمري 

املرجع الديين اإلمام السيد حمسن احلكيم )قده(.
ولد يف مدينة النجف األشرف، عام 1936م. لقد حظي منذ نعومة 
أظفاره برعاية والده رعاية واهتمامًا بالغني، وذلك ملا وجده يف 
ولده األكرب من االستعداد والقابلية على تلقي العلم والتعمق و 
بعد مل  وهو  ذلك،  املعظم  حنو  والده  فوجهه  ملباحثه،  التنظري 
يتجاوز العقد األول من عمره، وزرع يف نفسه من سجايا اخللق 
املرضي والشمائل النبيلة ما انعقدت عليها سريرته وبدت بارزة 

يف شخصيته.
حياته العلمية

متتع مساحته بالرعاية املتميزة من قبل والده الكريم، وكذلك 
الراحل السيد حمسن احلكيم )قدس سره( من  أحاطه اإلمام 
الذهين،  واالستعداد  املبكر،  النبوغ  فيه  أدرك  االهتمام، حيث 
وما صدرت من آيات الثناء يف حقه، تعبريًا عما يعقد عليه من 

العلمية، وبلوغه مراقي  نبوءته يف شخصيته  آمال ، ومبا حيقق 
الكمال والنشاط العلمي، ولذلك فقد عهد إليه مراجعة مسوّدات 
موسوعته الفقهية )مستمسك العروة الوثقى( استعدادًا لطباعته، 
فقام بذلك خري قيام، وكان يراجعه يف بعض املطالب فيجري 
اإلمام  فيه  اكتشف  الذي  األمر  واملناقشة،  التباحث  بينهما 
تفوق  ما عليه سبطه من  )قدس سره(  السيد احلكيم  الراحل 

علمي فطلب منه مراجعة بعض األجزاء املطبوعة منها.
وُأستاذه  سره(  )قدس  احلكيم  اإلمام  على  لتلمذته  وقد كان 
أبلغ  )قدس سره(  احللي  الشيح حسني  العظمى  اهلل  آية  اجلليل 
األثر يف الرتبية والسلوك، حيث أنه كان يتلقى مع دروسه العلمية 
دروسًا عملية يف السلوك والتقوى والورع والزهد والصالح، هذه 
املثل العليا، والقيم الروحية اليت جيب أن يتحلى بها أعالم الدين 

وعلماء األمة.
أساتذته

1 ـ والده مساحة آية اهلل السيد حممد علي الطباطبائي احلكيم 
والنحو  اللغة  يف  املقدمات  أول  من  تدريسه  باشر  حيث  )قده(، 
واملنطق والبالغة واألصول والفقه حتى أنهى على يديه جّل دراسة 

السطوح العالية.

بظاهرة  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  مدرسة  تميزت 
فروعه  يف  اإلسالمي،  الفكر  حركة  تفعيل  يف  اإلبداع 
والرتبية  والقرآن  العقيدة  بحوث  من  املختلفة  ومجاالته 
واألصالة  والنقاء  بالعمق  تميزت  وغريها،حيث  والفقه 
األصيل  اإلسالم  نهج  عن  كله  ذلك  يف  معبّرة  والحيوية 

وثقافته الحيّة.
األشرف  النجف  ملدينة  املعاصر  التاريخ  نستقرئ  وحني 
التي حّلت مكانتها املرموقة يف الزعامة الدينية واملرجعية 
للتشيع وما قدمته على هذا الصعيد نجدها رغم معاناتها 
املريرة تؤتي يف كل حني ثمرًا يانعًا من قطاف نتاجها يف 
أصالتها،  عمق  على  يدل  مما  واملرجعية  االجتهاد  مدرسة 
ورسوخ كيانها العلمي، ووفائها للمبادئ الحقة التي ضحى 

من أجلها أهل بيت العصمة )عليهم السالم(.
ومن الصفحات املضيئة الجديرة بالبحث هذا القبس من 
املالمح العامة لحياة سماحة املرجع الديني الكبري آية اهلل 

العظمى السيد الحكيم )قدس سره(.

سماحة املرجع الديني الكبري آية اهلل العظمى السيد الحكيم )قدس سره(
شذرات من حياته وأصداء نبأ الرحيل، ومراسم التشييع املهيب وبيانات التعزية

رحيل فقيه أهل البيت )عليهم السالم(

الباحث:جواد ابو غنيم
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2 ـ جده مرجع الطائفة األكرب اإلمام السيد حمسن الطباطبائي 
احلكيم )قدس سره(، حيث حضر لديه مجلة وافرة من أبواب 

الفقه، وكتب من ذلك ما يأتي يف تعداد مؤلفاته.
3ـ  أستاذ الفقهاء واجملتهدين آية اهلل العظمى الشيخ حسني احللي 
)قدس سره(، حيث حضر لديه يف علمي الفقه واألصول، )كما 

تقدم وكتب تقريرات درسه(.
السيد  احملقق  العظمى  اهلل  آية  الراحل  الطائفة  مرجع  ـ   4
ملدة  األصول  علم  يف  لديه  حضر  حيث  سره(،  اخلوئي)قدس 

سنتني، وكتب من ذلك ما يأتي عند احلديث عن مؤلفاته.
 تدريسه وتالمذته..

بعد أن أمت )قده( عدة دورات يف تدريس السطوح العالية للدراسة 
على  اخلارج  البحث  بتدريس  1388هـ  عام  يف  شرع  احلوزوية 
ويف  1392هـ  عام  منه  األول  اجلزء  أمت  حيث  األصول  كفاية 
نفس السنة بدأ البحث من مباحث )القطع( مبنهجية مستقلة عن 
كتاب الكفاية حتى أمت دورته األصولية األوىل عام 1399هـ، 
رغم  والتأليف  التدريس  واصل  وقد  ثانية  أصولية  دورة  بدأ  ثم 
به منذ عام 1403هـ حلني  القاسية اليت مّرت  ظروف اإلعتقال 
عام 1411هـ، ومن ذلك ابتداؤه بدورة يف علم األصول ـ بتهذيب ـ 

خالل هذه الفرتة.
وأما الفقه فقد بدأ تدريس البحث اخلارج على كتاب مكاسب 
الشيخ األنصاري )قدس سره( يف عام 1390هـ ثم يف سنة 1392هـ 
الصاحلني  منهاج  كتاب  على  االستداللي  الفقه  بتدريس  بدأ 
للمرحوم السيد احلكيم )قدس سره( وما زال على تدريسه إىل 
اليوم رغم الظروف العصيبة اليت مّرت به خالل سنوات عديدة ، 
وقد خترج على يديه خنبة من أفاضل األعالم األجالء يف احلوزة 
يف  العلمية  احلوزات  األساتذة يف  أعيان  من  اليوم  وهم  العلمية 

حواضرها العلمية النجف األشرف وقم املقدسة وغريها.
 مؤلفاته

إضافة ملا متيزت به بعض كتاباته أثناء دراسته السطوح العالية 
جمموعة  له  ظهرت  فقد  دقيقة  علمية  ونكات  حتقيقات  من 

مؤلفات منها:
1ـ احملكم يف أصول الفقه، وهو دورة يف علم األصول كاملة 

وموسعة.
2ـ مصباح املنهاج وهو فقه استداللي موسع على كتاب )منهاج 

الصاحلني.
3 ـ الكايف يف أصول الفقه.

4 ـ كتاب يف األصول العملية.
5 ـ حاشية موسعة على رسائل الشيخ األنصاري )قدس سره(.

6 ـ حاشية موسعة على كفاية األصول.
7 ـ حاشية موسعة على املكاسب.

8 ـ تقريرات درس اإلمام السيد احلكيم )قدس سره( يف كتب: 
النكاح، واملزارعة، والوصية، والضمان، واملضاربة، والشركة.

علم  يف  سره(  )قدس  احللي  الشيخ  أستاذه  حبث  تقريرات  9ـ 
األصول.

10ـ تقريرات حبث أستاذه الشيخ احللي أيضًا، يف الفقه.
11ـ  تقريرات بعض ما حضره عند آية اهلل العظمى السيد اخلوئي 

)قدس سره(.
12 ـ كتابة مستقلة يف خارج املعامالت.

وغريها العديد من املؤلفات املطبوعة واملخطوطة..
لقد أدرك السّيد اجلليل من خالل جتربته االجتماعّية القاسية ما 
حّل بالنجف األشرف وحوزتها العلمّية من التحّديات واملصاعب، 
لصّد  حتّملها  ينبغي  اليت  املسؤولّيات  ووعى  الشديد،  والفقر 
طليعته  ويف  احلديث  االستعماُر  وّجهها  اليت  العنيفة  اهلجمات 
اليت  احلكومات  من  معه  يتعامل  وَمْن  الربيطانّي،  االحتالُل 
كانت حتكم العراق يومذاك، وأذنابهم وأتباعهم الذين جاؤوا 
باملفاهيم املستوردة، وكانت غايتهم إلغاء الدين وحماربة القيم 
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الُعليا واملقّدسات.
وفيما كانت احلوزة العلمّية يف النجف تعيش املعاناة واالضطهاد، 
فقد وجدنا املرجع احلكيم )قّدس سّره( قد نذر نفسه ليخطو يف 
مسريٍة قاسية، يذّلل فيها الصعاب خلدمة مذهب أهل البيت)عليهم 
السالم(، وُعِرف يف األوساط العلمّية يف النجف مبناقشاته اجلاّدة 
وآرائه ومبانيه املستقّلة، من دون أن يكون ظاّلً وتابعًا لقناعات 
أساتذته ونظرّياتهم، األمر الذي جعله متمّيزًا بني أقرانه، بسبب 
املكانة  له  هّيأ  الذي  الّرصني  العلمّي  البناء  ُأُسس  استحكام 

السامية اليت بلغها جبدارٍة وكفاءة.
كانت شخصّية مساحة السّيد الفقيد مسحًة متواضعة، متأّثرًا 
)قّدس  احلّلي  حسني  الشيخ  اهلل  آية  والروحّي  العلمّي  بأستاذه 
احلكيم  حمسن  السّيد  جّده  زمانه  يف  األعلى  واملرجع  سّره(، 
الظّل  للشيخ احلّلي مالزمة  أّنه كان مالزمًا  إاّل  )قّدس سّره(، 
وتأّثر  تعبريه،  حّد  على  كثريًا  ذلك  من  استفاد  وقد  للجسم، 
باألسلوب العلمّي للسّيد املعّظم أبي القاسم اخلوئي)قّدس سّره( 

وتتلمذ على يديه أيضًا.
متّيز السّيد احلكيم بعبقرّيته الفّذة وقدرته الفائقة على استعياب 
املطالب العلمّية، وهو يف مقتبل العمر وأوائل الشباب، حيث كان 
الشاّب الصغري الذي حيضر دروس األعالم يف عصره، وُعِرف بني 

أقرانه بسرعة البديهة وقّوة احلافظة وجزالة األسلوب.
تعّرض املرجُع الراحل لالعتقال يف عام 1983من ِقبل زمرة البعث 
واطلق سراحة عام 1991م، وكان يواجه بصالبٍة ضغوط النظام 
آنذاك على العلماء واألفاضل إلظهار تأييد احلوزة العلمّية له، بل 
كان يشّجع على مواجهة تلك املمارسات اإلجرامّية مهما كّلفت 

من مثن.
ترك املرجُع الراحل جواهر قّيمة من الكتب الفكرّية والدينّية 
املرجع  العطرة هلذا  السرية  التخّصصية، وهذا غيٌض من فيض 

الدييّن الكبري. 
مراسم التشييع املهيب والعزاء

شيع اجلثمان الطاهر للمرجع الراحل حبشود غفرية يف  العتبتنِي 
حمّرم   26( السبت  يوم  صباح  والعّباسيُة  احلسينّيُة  املقّدستنِي 

احلرام 1443هـ( املوافق لـ)4 أيلول 2021م(، 
وقد اشرتك يف مراسم التشييع حشٌد كبرٌي من رجاالت ومراجع 
الدين وطلبة احلوزة العلمّية وأوساط شعبّية وأكادميية وسياسية 

وجمتمعّية كبرية.
أمري  حرم  اىل  الطاهر  اجلثمان  تشييع  مراسم  جرت  كما 
املؤمنني )عليه السالم( يوم االحد املوافق 5 أيلول 2021 املوافق 
مهيبة  املراسم حبشود  1443هـ.. حيث جرت  احلرام  27 حمرم 
وحبضور املرجعيات الدينية وطلبة احلوزة العلمية وزعماء العشائر 

واالكادمييني واملؤسسات  الثقافية وخمتلف شرائح اجملتمع..
كما أقيم لسماحة املرجع الراحل جملس الفاحتة ملدة 3 ايام يف 
الفاحتة  الدينية جملس  املرجعية  املعظم وأقامت  السهلة  مسجد 

يوما واحدا يف مسجد اخلضراء يف الصحن العلوي الشريف..
فقيه  روح  على  الفاحتة  املقدسة جملس  العلوية  العتبة  وأقامت 
أهل البيت )عليهم السالم( مساحة املرجع الديين السيد حممد 
سعيد احلكيم ) قدس سره الشريف( يف جامع اخلضراء بالعتبة 
املقدسة حضره األعالم من رجال الدين وفضالء احلوزة العلمية 

وطيف واسع من أبناء النجف األشرف .
الفقيد  أسرة  وكبار  املقدسة  العتبة  إدارة  جلنة  أعضاء  وتقّدم 
املرجع احلكيم )قده( الستقبال املعزين يف اجمللس الذي اختتم 

بذكر عزاء مصائب أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(
العربية  كما كان اصداء الرحيل املؤمل جيوب خمتلف الدول 
يف  تعزية  جمالس  الطاهرة  روحه  على  اقيمت  حيث  واالجنبية 

خمتلف الدول..
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بيانات التعزية..
أصدر املرجع الديين مساحة آية اهلل العظمى السّيد السيستانّي 

)دام ظّله( بيان تعزية جاء فيه:
بسم اهلل الرمحن الرحيم .. )إّنا هلل وإّنا إليه راجعون(

تلّقيُت ببالغ األسى واألسف نبأ رحيل العامل الرّبانّي فقيه أهل 
الطباطبائي  سعيد  حمّمد  السّيد  اهلل  آية  السالم(  البيت)عليهم 

احلكيم )رضوان اهلل عليه(.
أحد  بفقده  األشرف  النجف  يف  العلمّية  احلوزُة  خسرت  لقد 
لُنصرة  الشريفة  نفسه  نذر  الذي  البارزين،  وفقهائها  أعالمها 
وأهله،  العلم  املباركة خلدمة  حياته  وكّرس  واملذهب،  الدين 

وخّلف تراثًا علمّيًا جلياًل حيظى مبكانٍة سامية.
العصر  صاحب  إمامنا  اجللل  املصاب  هذا  يف  أعّزي  إذ  وإّنين 
-وال  السعيد  الفقيد  وأسرة  العلمّية،  واحلوزات  فداه(  )أرواحنا 
أسأل  عاّمة،  واملؤمنني  الكرام-  وأجناله  اجلليَلنْي  أخَوْيه  سّيما 
العلّي القدير أن يرفع درجته يف عّلّيني وحيشره مع أوليائه  اهلل 
حممٍد وآله الطاهرين، ويلهم أهله وحمّبيه الصرب والسلوان. وال 

حول وال قّوة إاّل باهلّلِ العلّي العظيم.
أصدر املرجع الديين مساحة آية اهلل العظمى الشيخ حممد إسحاق 

الفياض )دام ظله(، بيان تعزية وجاء يف البيان:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

)الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون(
)عليهم  البيت  أهل  فقيه  رحيل  نبأ  واحلزن  األسى  ببالغ  تلقينا 
)قدس  احلكيم  سعيد  السيد حممد  العظمى  اهلل  آية  السالم( 
سره( الذي قضى عمره املبارك يف نشر تعاليم أهل البيت )عليهم 

السالم(، وخدمة املؤمنني واحلوزة املباركة.
العصر  صاحب  موالنا  إىل  تعازينا  نرفع  األليمة  املناسبة  وبهذه 
أرواحنا فداه وإىل احلوزات العلمية واألسرة الكرمية من السادة 

آل احلكيم ال سيما أبناءه وإخوته األجالء واملؤمنني كافة.
رمحته  بواسع  السعيد  الفقيد  يتغمد  أن  وتعاىل  تبارك  ونسأله 
وحيشره مع أجداده حممد وآله والطاهرين ويلهم ذويه ومتعلقيه 
وحمبيه الصرب والسلوان وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

وعزى املرجع الديين مساحة آية اهلل العظمى الشيخ بشري النجفي 
األمة  »فجعت  بيانه:  يف  وقال  الراحل  املرجع  بوفاة  ظله(  )دام 
اإلسالمية وأتباع أهل البيت )عليهم السالم( باخلصوص بنبأ رحيل 
املرجع الديين الكبري العظيم آية اهلل العظمى السيد حممد سعيد 
احلكيم عن هذه الدنيا الفانية إىل الرفيق األعلى وإىل أحضان 
جّده رسول اهلل ص وأمه الزهراء وأبيه علي بن أبي طالب )عليهم 

السالم(.
العلماء يف  ُوفِّق خلدمة دين جّده وتربية  الراحل قد  إن »املرجع 

حوزة جّده )صلى اهلل عليه وآله( أكثر من نصف قرن«.
وأصدر املرجع الديين السيد اخلامنئي، بيانًا عّزى فيه برحيل آية 
اهلل العظمى املرجع الديين السّيد حممد سعيد احلكيم )قده(، 

جاء فيه:
برحيل  العزاء  آيات  بأمسى  أتقّدم  الّرحيم..   الّرمحن  اهلل  بسم 
احلكيم،  سعيد  حممد  السيد  احلاج  اهلل  آية  احملقق  العالمة 
التقليد  ومراجع  املباركة  النجف  حوزة  إىل  عليه،  اهلل  رمحة 
وال  الكرام،  احلكيم  الطباطبائي  آل  وإىل  العظام،  وعلمائها 
سّيما أبنائه وسائر أقربائه. كان الراحل من املراجع وأصحاب 
املؤلفات القّيمة يف الفقه واألصول، ويعّد فقدانه خسارة علمية 
اإلهلي  الرضوان   - تعاىل   - اهلل  أسأل  املباركة.  احلوزة  لتلك 

للفقيد.
وتوالت بيانات وبرقيات التعزية من خمتلف املرجعيات والزعماء 
والثقافية  والسياسية  الدينية  والشخصيات  والوزراء  والرؤساء 

واملؤسسات يف احناء العامل .
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إعداد:
احمد الكعبي

من شهداء املنرب احلسيين
الشيخ صباح حميل 

املال نصري الكربالئي للوالية: 
جيب على كل رادود ان يكون حمرتما ومؤثرا يف 

قلوب مجهوره الذي يستمع له...

من قادة عزاء ركضة طويريج...
السيد محمد حسني القزويني 



متى تشرفتم يف نظم الشعر الشعيب احلسيين؟
اجملالس مدارس كما يقال بداييت يف مرحلة 
الشوشرتلية  جامع  يف  أحضر  كنت  الصبا 
بالرادود  وأتأثر  العمارة أمسع  الواقع يف حملة 
والشاعر املال عبد احملمد )رمحه اهلل( وهو من 

الشخصيات املنربية املعروفة آنذاك.
هادي  الشيخ  املرحوم  جملس  حضرت  بعدها 
القصاب الذي جيتمع فيه أبرز الشعراء واألدباء 
منت  حتى  املاضي  القرن  من  الستينات  منذ 
ورثاء  مدح  يف  النظم  موهبة  لدي  وتطورت 
العرتة الطاهرة )عليهم السالم( وأذكر يف هذا 
الصدد حيث صارت مساجلة و كان مطلعها:

القدير  والرادود  الشاعر  زارت  الوالية  جملة 
احلاج محودي شعبان يف جملسه األدبي )جملس 
األدباء  ملتقى  حيث  العامرة  داره  يف  الزهراء( 
)عليهم  العرتة  وحميب  واملنشدين  والشعراء 

السالم ( فكان هذا اللقاء.....

البطاقة الشخصية واالجتماعية: 
من  شعبان  ياسني  احلاج  ابن  محودي  احلاج 
مواليد النجف األشرف عام 1947 م واكملت 
دراسيت الرمسية يف اعدادية السدير و زاولت 
مهنيت يف خدمة زوار اإلمام أمري املؤمنني )عليه 

السالم(.
متزوج ولدي ثالثة أبناء أكربهم حيدر.

الشاعر والرادود حمودي شعبان للوالية: 

ال زال��ت جمال��ä النج��ف األش��رÃ †رج رج��االت عرفت بال��والء واحملبة 
أله��ل بيت الن8 )صلى اهلل عليه وآل��ه ( وÇل” من خالل احلضور الواضح 
واخلدمة يف أقامة املناس��بات االجتماعية والديني��ة والثقافية وغريها.
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جام��ع  يف  أخض��ر  كن��ت 
يف  الواق��ع  الشوش��رتلية 
حمل��ة العمارة أمس��ع وأتأثر 
بال��رادود والش��اعر املال عبد 
احملمد )رمح��ه اهلل( وهو من 
الشخصيات املنربية املعروفة 

آنذاك

العاصم��ة  نع��م ش��اركت يف 
والكاظمي��ة،  بغ��داد، 
وكربالء، واحلرية، والش��نافية  
ومدينة س��يد حمم��د )بلد( وأما 
يف اخلارج فقد ش��اركت يف قم 
املقدس��ة، ومش��هد ويف الس��يدة 
زينب )عليها الس��الم( يف دمشق 

م لشا ا

املعنى شيء يذكر؟ 
النيب  ورثاء  مدح  يف  دواوين  سبعة  لي  صدر 
والسالم( وقد قدم هلا  الصالة  )عليهم  والعرتة 
فضيلة العالمة الشيخ جميد الصائغ )دام عزه( 

ونطمح بإمتام اجلزء الثامن بتوفيق اهلل تعاىل.

هل كانت لكم مشاركات يف حمافل الشعر 
داخل وخارج النجف؟ 

نعم شاركنت يف العاصمة بغداد، والكاظمية، 
سيد  ومدينة  والشنافية،  واحلرية،  وكربالء، 
حممد )بلد( وأما يف اخلارج فقد شاركت يف 
)عليها  زينب  السيدة  املقدسة, ومشهد ويف  قم 

السالم( يف دمشق الشام.

أرباب الشعر كل عام     اهلــــــم ينعقد جملس 
بي يدرس املـــــو دارس       واللي دارس ايــدرس 

معظم  شارك  وقد  م   1967/12/25 بتاريخ 
احلاضرين فكانت مشاركيت بهذا البيت: 

يرباب الشعـــــــــــــــر والفـــــــن
عليكم واجـــــــــــب و مريود 

انتو الزم اترشـــــــــــــــــــــــدون
كلمن عاصي املعبــــــــــــــود 

أو دلــــــــــــو اعله درب اخلري
أو هذه ايـــــــــرد اله جمهود 

كلكم الزم اجتهـــــــــــدون
أو عنه النظــــــــــــر لتغضون 

وبهــا اهلمـــــــــــــم تنعدون 
اجلان اخلدمته حــــــــــارس

بسمه يفتخـــــــــــــــر فطرس 
األدب  جمالس  يف  الكتابة  بدأت  هنا  من 

النجفية آنذاك.

تأثرت بهم وكان له معك  الذين  الشعراء  أيُّ 
دعم معنوي؟ 

حيث  القصاب,  هادي  الشيخ  الشاعر  املرحوم 
كان من الذين شجعوني  على النظم والكتابة 

واملشاركة يف اجملالس.
جمالسك  يف  أبياتها  تردد  قصيدة  لديك  هل 

األدبية؟ 
احلسن  اإلمام  حق  يف  نظمتها  قصيدة  نعم 

الزكي )عليه السالم(: 
هذا اجملد هذا اخلري        واضــــــــح بيانـــــــــــه 
للحسني ال مو للغيـــر          واضـــــــح بيانـــــــــــه
هالفكرة هالفكرة          حساسة كل فرتة 

           
احلسن عنوان الكرامــــــــــــة   

جــان قديس احبيـــــــــــــاته 
احلسن منهاج السالمــــــــــــــه

اتعرفه من جوهر صفاته
واالنـــــــــــــــاء ابطيب ينضح

كلها تنهل طيبـــــــــــــــــاته 
والدر ميتحــول صدف     جوهر معانيه اتصف 
حبر الكرم هو انعرف     يسخي للناس ابعباته 
هذا الكرم من انسان    كوكب زمــــــــــــانه
دائما ينضح اميــــــــــان         كوكب زمــــــــــــانه

من مثله مــــــــــــــن مثله      معروف ابهل اخلصله 
للحسن ال مو للغري         واضح بيانـــــــــــــــــــــه 
تعترب الدواوين بساتني الشعراء هل لكل هذا 
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املدارس  ضمن   األولية  دراساته  يف  الكريم  القرآن  أجواء   يف  انسجم  عمره،  وحداثة  أظفاره،  نعومة  منذ 
اإلبتدائية بعدها درس املقامات ال9 جعلت منه عنصرا مهما يف املسابقات القرآنية يف التسعينات من القرن 

املنصرم ..
 äوحاز على املراتب العالية والدرجات املشرفة يف ظل القرآن الكريم ومعانيه وبيانه .. ثم أخذ حيضر جمال
عام  املتوفى  الزغري  محزة  احلاج  للمرحوم  اخلالدة  الكربالئية  باملدرسة  ومتأثرا  مستمعا  احلسيين  العزاء 
 nالبع التأثر واضحا يف األداء والقراءة رغم الæروÃ القاسية والصعبة ال9 حكم بها حزب  )LTRQم( فكان 
الصدامي آنذاك الذي حارب نهr  اإلمام احلسن )عليه السالم( بالæلم والطغيان واالعدامات واالعتقاالت، جاء 

ضيف عددنا من هذا الرحم الطاهر ...

حوار: أمحد الكع8
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التأث��ري  أن يك��ون  جي��ب 
واضح��ا عل��ى اجلمه��ور م��ن 
خالل االنس��جام واالس��تماع 
للقصي��دة مم��ا جيعله يتتبع 
ال��رادود كيف ي��ؤدي وخيلق 
له ج��و ا للمصيبة وخصوصًا 
يف ليالي ش��هر حم��رم احلرام

كل م��ا نق��دم وخن��دم ل��ن 
نص��ل اىل م��ا ه��و مطل��وب 
من��ا أم��ام م��ا قدم��ه اإلم��ام 
احلس��ن)عليه السالم( ومن 

حل��ق بركب��ه املب��ارك

أس��تمع اىل املدرس������������ة 
الكربالئية اخلال��دة للرادود 
احل��اج مح��زة الزغ��ري )رمحه 

اهلل( م��ع احرتام��ي للجميع

وضمن  الكربالئية  الثقافات  تعدد  خالل 
الضوابط األصولية.

اختيارها  يتم  اليت  األحلان  تنجز  كيف   -
الشاعر  مع  االتفاق  يتم  وهل  معينة  ملناسبة 

الجناز ما يلزم من نظم القصيدة؟ 
املناسبة قبل  والطرق  يكون إجناز األحلان 
حمرم وصفر وحتى اختيار املوضوع من قبل 
الرادود والشاعر ضمن دراسة وحتليل حتى 

ال نقع باحملذور أمام الناس.

- أبرز الشعراء الذين تعاملت معهم يف خدمة 
املنرب احلسيين؟ 

الشاعر كرار حسني الكربالئي، الشيخ 
وسام الشويلي، السيد عبد اخلالق احملنة، 
األستاذ علي عسيلي العاملي، املريزا عادل 

اشكناني، االستاذ واثق العيساوي، 
علي جعفر القطيفي وعالء عبد احلسني 

الكربالئي وغريهم.

- ملن تسمع من رواد املنرب احلسيين الراحلني 
واملعاصرين؟ 

أستمع اىل املدرسة الكربالئية اخلالدة 
الرادود احلاج محزة الزغري )رمحه اهلل( مع 

احرتامي للجميع.

- هل وصلت إىل ما ترغب إليه من طموحك 
اإلنشادي؟ 

هو  ما  اىل  نصل  لن  وخندم  نقدم  ما  كل 
مطلوب منا امام ما قدمه اإلمام احلسني)عليه 

السالم( ومن حلق بركبه املبارك.

- أي األماكن حتب أن ترقى املنرب احلسيين 
فيها؟

احلسني  اإلمام  موالي  حيدده  أمر  هكذا 
)عليه السالم( فهو من يقرر الصعود والتوفيق 

أمام اجلمهور احلسيين.

له بعض  وقدمنا  األحزان  التقيناه يف شهر 
يف  جتاربه  أهم  على  ليطلعنا  التساؤالت 

خدمة املنرب احلسيين

- هل جتد يف جمالسك احلسينية املباركة 
التأثر باألداء أم الكلمات؟ 

كال  ويف  واضح  والتأثري  التفاعل  نعم 
واالستماع  االنسجام  املذكورين،  األمرين 
كيف  الرادود  يتتبع  اجلمهور  من  جيعل 
يؤدي وخيلق له جوا للمصيبة وخصوصًا يف 

ليالي شهر حمرم احلرام.

خربة  صاحب  الرادود  أن  نعرف  كيف   -
اجلمهور  فيه  خيدم  الذي  اجمللس  إدارة  يف 

احلسيين؟
هكذا أمور تعتمد على ثقافة الرادود من 
حيث معرفة الضوابط والثوابت اليت جيب 
أن يرتبى عليها ومن ضمنها الرتاث احلسيين 
واالطالع الكايف بكل أجزاء العزاء، حتى 
اإلدارة  ومعرفة  فهم  يف  املقدرة  لُه  تكون 

للمجلس سواء كان يف العراق وخارجه

- ما مميزات الرادود الناجح أمام اجلمهور؟
أن يكون مرآة تعكس كل ما هو صحيح 
ورسالي عن اخلدمة احلسينية، مع احلرص 
على االجتهاد واملثابرة من ناحية األداء املميز 
والشعر الواعي واملقبول لدى عموم الناس 

احلسينية  جمالسك  خمتلف  يف  نراك   -
ومل  العراق  من  شعراء  لعدة  اإلنشاد  كثري 
تثبت على خيال شاعر واحد يف الطرح ملاذا 

هذا التغيري؟ 
ال بأس أن يكون التغيري يف حمله ولكن 
أمثال  عام   كل  يف  ثابتون  شعراء  يوجد 
حسني  )كرار  األخ  احلسيين  الشاعر 
لدى  التجدد  يكمن  وهنا  الكربالئي(، 
الشعراء فيكون شعرهم مجيل ومؤثرا من 
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واليت  )غريج(  آل  من  حميل  صباح  الشيخ  الشهيد  هو 
أسد  بين  مع  اليت تسكن  العشائر  من  تضم جمموعة 
يف اجلبايش إال أن أسرته كانت تسكن مع عشرية آل 
جويرب يف سوق الشيوخ فكانت والدته يف ناحية الطار من 

توابع سوق الشيوخ حدود عام 1962م .
نشأ يف أحضان أسرة موالية آلل البيت )عليهم السالم( ويف أجواء 
رمضان  وشهر  حمرم  شهر  يف  العامرة  احلسينية  مبجالسها  عرفت 

خاصة .
استدعي اىل اخلدمة العسكرية اإللزامية بعد تركه الدراسة الثانوية 
يف سين احلرب العراقية اإليرانية إال أنه رفض االلتحاق باجليش، وآثر 
االلتحاق بصفوف اجملاهدين يف األهوار، فاتصل هناك باخلطباء واملبلغني 
الذين التحقوا بركب اجملاهدين وأعد نفسه للخطابة واملنرب يف جهاده 

معهم فكان خطيبا يف مناطق األهوار .
وقد قرأ يف جملس املرحوم احلاج ساجت دوخي رئيس عشرية النواشي يف 
شهر رمضان سنة 1407 هـ وُطلب للخطابة ايضا يف اجمللس ذاته وذلك 
شهر حمرم سنة 1408 هـ وكان جمللسه ومنربه أثر يف نفوس املستمعني 
واحلضور من الشباب حيث كان كما حدثين عنه احلاج ساجت : شابا 
ميتاز بالذكاء واإلميان والوقار والصالبة وكانت له عالقة مع ضباط 

مؤمنني .
انتهاء العاشر من  ويف حمرم سنة 1408 هـ  وبعد حوالي أسبوعني من 
احملرم ألقي القبض على جمموعة من الضباط يف القوة اجلوية والبحرية 
آنذاك  الصدامي  البعث  حكومة  ضد  اجملاهدين  الرجال  من  وكانوا 
وكانت لديهم خطة الغتيال الطاغية عند زيارته مدينة البصرة وسرعان 
ما اكتشفت احملاولة ومت اعدامهم وكان خطيبنا صباح حميل من بينهم 

ومعهم قائمقام )العزير( .
طيب اهلل ثراهم وأحلقهم بالصاحلني .

من شهداء املنرب الحسيني

الشيخ صباح محيل 
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السيد حممد حسني بن السيد هادي بن السيد صاحل 
بن السيد مهدي احلسيين القزويين .

ولد يف مدينة اهلندية )طويريج( سنة 1318هــ - 1900م 
, ونشأ يف ظل والده واخوانه العلماء , فدرس على ايديهم 

, وتتلمذ عليهم .
وحضر  االشرف  النجف  العلم   مدينة  اىل  سافر  ثم 

حلقات دروس العلماء فيها .
ثم رجع بلدته طويريج وأشرف على أدارة بعض االراضي 

الزراعية العائدة ألبيه العالمة السيد هادي القزويين .
وكانت له شخصية اجتماعية نافذة ومكانة مرموقة 
يف بلدته فال مير احد مستطرقا هذه البلدة اال وكانت 

داره مأوى له .
الرابطة  )مجعية  فرع  تأسيس  يف  الفضل  له  وكان 
عام  افتتاحه  مت  حيث   , طويريج  يف   ) االدبية  العلمية 
الرابطة   ادارة  مدير  القزويين  السيد  وكان   , 1935م 

- فرع طويريج-  كما كان الشاعر الكبري وخطيب 
املوسوي  رضا  حممد  السيد  املرحوم  آنذاك  العراق 

اخلطيب )رمحه اهلل( معتمدا هلا .
 , اجلمعية  هذه  خالل  من  ألدب  حركة  نشطت  وقد 
واصبحت واجهة ألقامة االحتفاالت واملناسبات االدبية 

والفكرية .
شخصية  ادركته  كما  حسني  حممد  السيد  كان 
وادعة , قد اكلته احلياة االجتماعية والعالقات العامة 
واخلاصة فكان ال يأنس اال الزائرين , وجملسه عامر 
مفتحة ابوابه طوال ايام السنة , وكان ال يأنس بتناول 

غداءه اال مع ضيوفه الكرام .
ويف ايام فتوته وصباه ولع بالشعر ونظمه , لكنه بعد 
مرور الزمن خفت صوت الشعر لديه , ومل جيتمع شعره 

سوى ببعض القصاصات .
وكانت له كتابات وخطب يف شتى املناسبات الدينية 

والسياسية .
احملرم  من  العاشر  يوم  طويريج يف  عزاء ركضه  قاد 

حتى اقعده املرض .
توفى يوم 13 مجادى الثانية 1393هــ /14 متوز 1973م 
وشيع مبوكب ضخم اىل النجف االشرف حيث خرجت 

عشائر الفرات االوسط مستقبلة جثمانه الطاهر .
على  ...وصلى  احلزينة  الشعبية  االهازيج  يرددون  وهم 
جثمانه الطاهر العالمة السيد يوسف احلكيم )قدس 

اهلل سره( 

من قادة عزاء ركضة طويريج...
السيد محمد حسني القزويني 
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ــاوى مساحــة آيــة اهللا العظمــى  نقــدم هــذه املجموعــة مــن املســائل الشــرعية مــع أجوبتهــا طبقــا لفت
ــاع بهــا ــني االنتف ــوارف) آمل ــه ال ــي احلســيين السيســتاني (دام ظل الســيد عل

مسائل شرعية تخص املجالس الحسينية

bعداد:  شعبة التبلي»

اجلواب: الضرب على الطبل يف مواكب العزاء واملراسم 
العســكرية وحنوها ال بأس به كما أن االســتماع اىل 
الصوت املنبعث عنه جائز إال ما كان مناســبًا جملالس 

اللهو واللعب.

الســؤال: مــا قولكم يف بكاء النســاء بصــوت عاٍل يف 
جمالــس العــزاء عندمــا يكــون اجمللــس مشــرتكًا بني 
الرجال والنســاء وعادًة ُتســمع أصوات النساء مما يلفت 
نظــر الرجــال وقد مييــز بعض الرجال صــوت الباكية 

ويعرفها؟
اجلواب: إذا كان صوتها مبا يشــتمل عليه من الرتقيق 
والتحسني مهيجا عادة للسامع فالالزم التجنب عن ذلك 

مع إحراز مساع األجنيب لصوتها وإال فال بأس به.

احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم علــى 
أشــرف األنبيــاء واملرســلني حممــد وعلــى أهــل 
بيتــه الطيبــني الطاهريــن، هــذه جمموعــة مــن 
الــيت ختــص اجملالــس  الشــرعية  االســتفتاءات 
احلســينية طبقــا لفتــاوى املرجع الديــين األعلى 

مساحة السيد السيستاني )دام ظله(.

الســؤال: هل استخدام الطبل حرام يف مجيع اجملاالت؟ 
وإذا كان حرامــًا فإننــا نســتمع إىل بعــض األناشــيد 
اإلســالمية أو بعــض املوســيقي الكالســيكية الــيت 
حتتــوي الضــرب علــى الطبل فهل جيوز االســتماع إليها 

أم ال؟
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الســؤال: هل جيوز للمرأة أن تلطم وجهها وتنثر شــعرها 
يف العزاء احلسيين؟
اجلواب: نعم جيوز.

الســؤال: هــل جيــوز للفتــاة أو املــرأة املتزوجــة أن تذهب 
إىل املســجد حلضور صالة اجلماعة ومساع احملاضرات 
الدينية وجمالس العزاء احلســيين إذا مل يرض األب أو 
الــزوج بذلــك، أو إذا عــارض حضورهــا حقوق زوجها أم 

ال جيوز؟
اجلــواب: أمــا املتزوجــة فال جيــوز هلا اخلــروج من بيتها 
إال بــإذن زوجهــا وأمــا غري املتزوجة فــإن كان خروجها 
موجبــًا لتــأذي أبيها شــفقة عليها من بعــض املخاطر مل 

جيز هلا اخلروج أيضا.

السؤال: ما املراد بالتلذذ أو الُتهيج عند االستماع لقارئة 
العــزاء؟ وإذا تهيــج بعــض دون بعــض فكيــف يكــون 

احلكم؟
اجلواب: املراد بالتلذذ والتهيج ما يكون جنسيًا، والعربة 
يف اإلمســاع مبــا إذا كان الصــوت مهِّيجــًا للنــوع، ويف 

االستماع مبا إذا كان موجبًا لتلذذ املستمع بشخصه.
السؤال: ما حكم استعمال الطبل والبوق وحنوهما من 

اآلالت يف مواكب العزاء؟
اجلــواب: ال مانــع مــن اســتخدامها يف مواكــب العــزاء 
وحنوهــا علــى الطريقــة املتعارفة مع كونهــا من اآلالت 

املشرتكة وليست من آالت اللهو احملرم.

الســؤال: يقام العزاء احلســيين يف منطقتنا على طريقة 
العــزاء البحريــين، مبعنــى احتــواء العزاء علــى أطوار أو 
أحلــان خمتلفــة ولرمبــا شــابه أحد هــذه األحلــان الغناء 
املتعــارف يف جمالــس اللهــو أو يف غريهــا فهــل جيــوز 

استعمال هذه األحلان واألطوار يف العزاء احلسيين؟
اجلواب: إذا مل يعلم بكون تلكم األحلان من األحلان 
املتعارفــة عنــد أهــل اللهــو واللعــب جــاز اســتخدامها يف 

قراءة التعزية، وإذا علم ذلك مل جيز.

الســؤال: هل حيرم الرياء يف املســتحبات؟ وهل الرياء يف 
خصــوص املشــاركة يف جمالــس اإلمام احلســني )عليه  

السالم( حمّرم أو ال؟
اجلــواب: الرياء حــرام يف مطلق موارده، نعم قد يكون 
هنــاك داٍع إىل إّطــالع اآلخريــن علــى ممارســة العمــل 
ويكون هذا الداعي غاية قربية فحينئذ يكون خارجًا 

عن الرياء والسمعة إّما موضوعًا أو حكمًا.

الســؤال: هــل جيــوز صرف ســهم اإلمام )عليه الســالم( 
يف تعمــري املســاجد وإقامــة جمالــس أهل البيــت )عليهم 

الســالم( مع إمكان حتصيل موارد أخرى من الترّبعات 
وغريها؟

اجلواب: مع فرض وجود ترّبعات أخرى فسماحة السيد 
)دام ظله( ال جييز ذلك.

الســؤال: هل جيوز للحائض والنفســاء واملســتحاضة أن 
حتضر يف جمالس تعزية اإلمام احلســني )عليه الســالم( 
أو يف جمالس ذكر باقي املعصومني )صلوات اهلل عليهم 

أمجعني(؟
اجلواب: نعم جيوز.

الســؤال: هــل حُيــرم علــى املــرأة احلائــض أو النفســاء 
حضور جمالس اإلمام احلسني )عليه السالم( أم يكره 

هلا ذلك؟
اجلواب: ال حيرم وال يكره.

الســؤال: قام يف منطقتنا العديد من اجملالس احلســينية 
لعدد كبري من املآمت وذلك مبناســبة الذكرى الســنوية 
لشــهادة سبط الرســول األعظم )ص( وأصحابه األبرار، 
وتفاعــل املؤمنــني وتفانيهــم حبب أهل البيــت )ع( جعلهم 
يدعمون املآمت وذلك باملشــاركة يف اجملالس احلســينية 
وتقديــم الدعــم املادي الســخي واملعنوي لتلــك اجملالس. 
حيــث تعقــد العديــد مــن اجملالــس يف وقــت واحــد ويف 
أوقات متقاربة بالنسبة للمجموعات األخرى وأغلب هذه 
اجملالس تقدم وجبات الطعام )األرز( وذلك منذ الصباح 
الباكر )الساعة 7 صباحًا( إىل ما بعد الظهر )الساعة 
الثانيــة والنصــف(، مما ســبب حالة من رمي معظم هذا 
الطعام يف أماكن النفايات. فما هو نظركم الشــريف 

يف ذلك؟
اجلواب: التبذير مبغوض وحمّرم شرعًا فالبد من اختاذ 
اإلجــراءات الالزمــة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنســيق 
بني أصحاب املآدب ليوفر من الطعام مبقدار ما يتيســر 

صرفه.

الســؤال: مت عقــد النــكاح بني زوجني قبل شــهر حمرم 
احلرام بفرتة طويلة ولكن سفر الزوج لعدة أسباب أدى 
اىل تعطيل الدخول، فهل جيوز القيام به بعد العاشر من 

احملرم مباشرة؟
اجلــواب: ال حيــرم ممارســة ما ذكر يف أيام املناســبات 
إاّل ما عّد هتكًا كإقامة الفرح والزينة يف يوم العاشر، 
نعم ينبغي أن ال يوقع يف أيام مصائب أهل البيت )عليهم 
الســالم( وحزنهــم مــا ال يوقعــه اإلنســان عــادة يف أيــام 
حزنــه ومصابــه بأحبائه إاّل ما اقتضته الضرورة العرفية 
فيختار وقتًا أبعد عن املساس مبقتضيات العزاء واحلزن 

واهلل املوفق.
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اعداد:
أخبار ثقافيةهاشم الباججي

صدر حديثًا

كتاب َّـ سطور

مكتبات نجفية



أخبار ثقافية

أقامت شعبة إحياء الرتاث من خالل وحدة التنمية 
الفكري  احليدرية  الروضة  جممع  يف  البشرية 
مبشاركة  التحقيق  بعلم  ختصصية  دورة  والثقايف 
وتأهيل  بتحقيق  العاملة  الكوادر  من  خنبة 
التحقيق  بعلم  الدورة  وتهتم  الرتاثية،  املخطوطات 
إحياء  من  فيها  ملا  ودقيقة  علمية  بطريقة  وأصوله 
للرتاث العلمي املوجود يف املكتبات العامة واخلاصة 
البيت )صلوات اهلل وسالمه عليهم(  أهل  تراث  من 
اليت مل  املوجودة  املخطوطات  من  الكثري  فهنالك 
تتناوهلا األيدي اىل يومنا هذا وحتتاج اىل إخراج من 

تراث  لتحقيق  السالم(العلمي  )عليه  احلسني  اإلمام  أقام جممع 
املقدسة،  احلسينية  للعتبة  التابع  السالم(  )عليهم  البيت  أهل 
املؤمتر العلمي العاملي اخلامس بعنوان )أبو طالب اإلنسان واملؤمن 
واألساتذة  العلماء  من  كبري  عدد  حبضور  وذلك  والشاعر(، 
املتخصصني والباحثني من داخل وخارج العراق، وتأتي أهمية هذا 
حيث  اجملتمع  إىل  وتعريفه  طالب،  أبي  إلظهار شخصية  املؤمتر 
واتهامه  احلقيقية،  شخصيته  إخفاء  يف  كبرية  مظلومية  القى 
بأنه )كان كافرا ومات كافرا(، وهذا املؤمتر قد دافع جبهود 
املسلمني  بني  ووجوده،  إأميانه  ابو طالب  الباحثني عن شخصية 
والعرب حيث وصل عدد البحوث املشاركة يف املؤمتر العاملي إىل 
)55( حبثا علميا. وتناولت البحوث سرية حياة العبد الصاحل ابو 
طالب، وقد أستمر ملدة يومني وبعدة جلسات ومبشاركة واسعة 
إزاحة  املؤمتر  العراق، وقد شهد  داخل وخارج  الباحثني من  من 

تناولت  جزًء   )20( تضمنت  ومهمة  كبرية  موسوعة  عن  الستار 
حياة ومسرية ابو طالب )رضوان اهلل عليه( وأهمية هذه الشخصية 

املهمة واملظلومة يف التأريخ.

واقعها املخطوط اىل واقع ورقي ينشر بني القّراء وتستفيد منه كل الكوادر 
مناهج  وفق  التحقيقي  للعمل  تهيئة كوادر  اىل   الدورة  وتهدف  ،هذا  املثقفه 

علمية حديثة.

ملركز  التابعة  النسوية  الكريم  القرآن  دار  لشعبة  القرآنية  العلمية  النشاطات  ضمن 
القرآن  ُدرر  )نشرة  من  األول  العدد  املقدسة، صدر  العلوية  العتبة  يف  الكريم  القرآن 

اإللكرتونية(. 
وُتعنى نشرة )درر القرآن اإللكرتونية( بنشر موضوعات قرآنية هلا ارتباط حبياة املرأة 
دار  نشاطات شعبة  أخبار  بعض  قرآنية، مع ذكر  رؤية  وفق  األسرية  والرتبية  املسلمة 
إشاعة  شهرية،  النصف  القرآنية  النشرة  هذه  أهداف  ومن  النسوية،  الكريم  القرآن 
يف  املرأة  دور  ألهمية  خاصًة؛  النسوي  الوسط  ويف  عامة  اجملتمع  يف  القرآنية  الثقافة 
وأخالقيًا  تربويًا  منهجًا  الكريم  القرآن  من  يتخذ  واٍع  قرآني  تنشئة جيل  ويف  اجملتمع 
جعلت  وقد  النسوي،  الوسط  يناسب  مبا  النشرة  موضوعات  اختريت  وقد  احلياة،  يف 
الكريم  القرآن  دار  لشعبة  واملتابعات  القرآني  الشأن  يف  الباحثات  إلفادة  إلكرتونية؛ 
النسوية بشكٍل عام، وكذلك إفادة طالبات ومنسوبات الشعبة بشكٍل خاص، وجعلها 
متاحة للجميع يف داخل العراق ويف خارجه ،وميكن االطالع على نشرة ُدرر القرآن من 

خالل الرابط أدناه:
https://quran.imamali.net/?id=437

العتبة العلوية املقدسة تقيم دورة بعلم تحقيق املخطوطات

مركز القرآن الكريم يف العتبة العلوية املقدسة يصدر العدد األول من نشرة ?̌درر القرآن< اإللكرتونية

العتبة احلسينية املقدسة تقيم املؤ≥ر العلمي العاملي اخلامä بعنوان )أبو طالب االنسان واملؤمن والشاعر(
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صدر حديثًا

يف  والتبليغ  للخطابة  السالم(  )عليهم  البيت  آل  مؤسسة  عن 
النجف األشرف صدر كتاب )الشريف املرتضى ودليل اإلمجاع 
ملؤلفه  وحتليل-(  دراسة عرض   - الفقهي  االستنباط  عملية  يف 
الكتاب  هذا  ويعترب  الباججي،  الدكتور مجيل حممد  الشيخ 
ضمن السلسلة الرابعة من انتشارات املؤسسة، والكتاب حجم 
اإلمجاع  دليل  املؤلف  )264( صفحة، حيث مجع  بـ  يقع  وزيري 
الثالثة، وطبع يف مطبعة دار  املرتضى يف كتبه  الشريف  عند 

أبو طالب.

صدر حديثا عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية 
جملة  من   )27( العدد  املقدسة  العباسية  للعتبة  التابع 
بالرتاث  تعنى  فصلية  جملة  وهي  استشراقية  دراسات 
اإلسالمية  املكتبة  افتقار  سد  اىل  تسعى  االستشراقي 
عرضًا  املستشرقني  نتاج  مبتابعة  تعنى  ختصصية  جمللة 
ونقدًا مبنهج أكادميي موضوعي رصني، وحتوي اجمللة 
املواضيع  يف  مثانية حبوث  اىل  االفتتاحية  اىل  باإلضافة 

االستشراقية.

عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية يف العتبة 
والعشرين  الثاني  العدد  حديثا  صدر  املقدسة  العباسية 
سبعة  على  العدد  هذا  ضم  وقد  العقيدة،  جملة  من 
الوائلي  عامر  الدكتور  ببحث  ابتدأت  مهمة،  حبوث 
السالم(-   )عليها  الزهراء  فاطمة   - بعنوان  الذي كان 
الدكتور  ببحث  واختتمت  احملمدي(  االسالم  ونصرة 
الفلسفة  ُأُصول  َوَبرْت  )َنْقض  بعنوان  احلسناوي(  )باسم 
املاّدّية الغربّية يف نظرّية اجَلْوهر امليتافيزيقّي عند أوائل 

احُلكماء اليونانّيني(.

صدر حديثا كتاب )الشريف املرتضى 
ودليل االجماع يف عملية االستنباط الفقهي 

– دراسة عرض وتحليل-(

صدر حديثا العدد 27 من مجلة 
)دراسات استشراقية(

صدر حديثا العدد )22( من جملة 
)العقيدة(
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كتاب َّـ سطور

من الكتب املهمة يف قضية اإلمام احلسني )عليه 
السالم( كتاب اخلصائص احلسينية، فالكتاب 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  سرية  عن  يتحدث 
تأليف  من  وهو  مواقف،  من  عليه  وماجرى 
 1303 )ت  )الشوشرتي(  التسرتي  جعفر  الشيخ 
الكتاب  التسرتي يف هذا  الشيخ  وقد عمل  هـ(، 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  خصائص  بدراسة 
وتناول  حبثية،  مفصلة  بصورة  عاشوراء  وواقعة 
وأهميتها  احلسينية  اجملالس  مواضيع:  املؤلف 
)عليه  احلسني  اإلمام  زيارة  وثواب  وحمظوراتها، 
ومميزات  خصائص  املؤلف  تتّبع  وقد  السالم(، 
فأحصى300  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
مل  قسم   30 ضمن  وأوردها  ومميزة  خصيصة 
يتوفر منها إال 12 قسما يف جملد واحد، ومن أهم 
مميزات اإلمام اليت مت تناوهلا: مكانته يف عوالي 
الوجود من بدء خلق نوره )عليه السالم( اىل بعد 
يوم اجلزاء، احداث الوالدة والشهادة، مكانته يوم 

القيامة، بيان لكرامات اإلمام )عليه السالم(.

واسم الكتاب من قبل املؤلف كما ذكره بعنوان 
) خصائص احلسني ومزايا املظلوم( لكن الكتاب 
ُترجم  وقد  احلسينية(،  )اخلصائص  باسم  اشتهر 
الكتاب إىل لغات خمتلفة وُطبع عّدة مرات ، وأول 

طباعة للكتاب يف املطبعة احليدرية.
وهو  التسرتي،  جعفر  الشيخ  هو  الكتاب  ومؤلف 
إيران  مستوى  على  مشهور  حسيين  وخطيب  فقيه 
والعراق بني القرنني الرابع عشر واخلامس عشر، 
وقد كان الشيخ مهتمًا باجملالس احلسينية وبقي 

منربيًا وواعظا إىل أواخر عمره.
---------------------------------

املصادر :
خصائص  على  العني  دمع  جعفر،  الشوشرتي،   -
حسني  حممد  ترمجة:  السالم(،  )عليه  احلسني 
 1380 الكتاب،  دار  قم،  الشهرستاني،  املرعشي 

ش.
- اخلصائص احلسينية ، املقدمة

عنوان الكتاب: اخلصائí احلسينية
اسم املؤلف:   الشيخ جعفر التسرتي

الناشر :  املطبعة احليدرية
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تأسيسها وحيثياتها
تأسست املكتبة يف طليعة القرن الرابع عشر اهلجري من قبل الشيخ 
حممد السماوي ، ومل يعرف التاريخ عاملًا يف العصور املتأخرة أحاط 
األثرية  الكتب  وقيمة  ومواضيعها،  وتوارخيها،  القدمية  بالكتب 
يتعلق بالشعر،  ونفاستها، كالشيخ حمّمد السماوي، خصوصًا فيما 
املتأخرة كمحمد بن إسحق  والشعراء، ودواوينهم، فهو يف عصورنا 
يف  فذًا  مرجعًا  السماوي  كان  فقد  عصره،  يف  الفهرست  صاحب 
تثمني الكتب القدمية، ومظان وجودها، بل كان )فهرسا( حيتاجه 
املؤلفون ملعرفة حبوثهم، ومواضيعها، حني يريدون االحاطة التامة مبا 
يبحثون عنه، وقد جاءته هذه امللكة من إفناء عمره الطويل يف مجع 
الكتب، واملخطوطات بصورة خاصة، وللكتاب يف نفسه منزلة ما 
عنه على  الراوون  روى  ولقد  وتقديسًا،  وحبًا،  معزة،  حاكاها شيء 
سبيل الفكاهة قوله: انه عمل قاضيًا أكثر من ثالثني سنة وكان 
جيّنب نفسه االتصال بغري أصدقائه اخلّلص، املنتقني، وكان يرفض 
يف  حاجة  له  تكن  مل  وإن  حتى  شخص،  أيَّ  من  هدية  أية  قبول 
احملكمة، حذرًا من أن تشوب حكمه شائبة من العواطف، لقد قال: 
يفلحوا ألنهم مل يكتشفوا  فلم  الطرق  إغرائي بشتى  حاول الكثري 
نقطة الضعف يف نفسي، ولو عرفوا قيمة الكتب عندي، ومنزلتها يف 

نفسي، ألفسدوا لي برشوة الكتب كل أحكامي..!!)1(
القدمية  الكتب  من  النسخ  أندر  السماوي  مكتبة  ضمت  وقد 
شارع  يف  اشرتى  وحني  أصحابها،  املخطوطة خبطوط  ومنها  الثمينة 
آل الشكري مبحلة العمارة داره، خص الطابق الثاني بهذه الكتب، 
ووفر لنفسه مكانًا فسيحًا للمراجعة والعمل، وقد استخدم عددًا غري 
أن  يستطع  اليت مل  الكتب  بعض  استنساخ  قليل من اخلطاطني يف 
يظفر بها شراء، لتكون يف مكتبته نسخة منها كما استعان بعدد 
من الذين يثق بهم ملعاونته يف استخراج ما كان يريد من املواضيع، 
من بني هذه اخلزانة، أما الكتب النادرة املنحصرة مبكتبته، واألثرية 
عنده، فقد كان ينقلها خبطه، ولشدة خوفه على تلك الكتب الفريدة 
وراح جيّلدها  الالزمة  األدوات  واشرتى  التجليد  تعلم  عليها،  وحرصه 
أما  اجمللدين.  يقل جودة عن جتليد  انه كان  نظن  ال  بيديه جتليدًا 
خارج  يف  املطبوعة  الكتب  أعز  منها  ميلك  كان  فقد  املطبوعات 
العراق، أو غريها. وكل مطبوعات بوالق على وجه التقريب، وقد ترك 

السماوي من املؤلفات ما حيتاج كل واحد إىل مئات املراجع واملصادر، 
ومن مؤلفاته هذه:

1 ـ )الطليعة يف شعراء الشيعة( وهو يف ثالث جملدات.
2 ـ )إبصار العني يف أحوال أنصار احلسني(.

3 ـ )شجرة الرياض(.
4 ـ )مثرة الشجرة يف مدح العرتة املطهرة(.

5 ـ )قرط السمع(.)2(
6 ـ أ )عنوان الشرف يف تراجع النجف( ـ ب ـ )جمالس اللطف بأرض 
)وشائج  ـ  د  واجلواد(  الكاظم  الفؤاد إىل محى  ـ )صدا  ج  ـ  الطف( 
السراء يف شأن سامراء( وكل هذه األجزاء األربعة منظومة بالشعر 
ومؤرخة مجيع حوادث توارخيها بالشعر أيضًا، وعدد آخر من مؤلفاته 

املخطوطة الدالة على كثرة املصادر اليت ميتلكها.
صارت  أن  بالنفائس  انفرادها  مسعة  من  السماوي  مكتبة  وبلغت 
مقصد الزائرين من مجيع اجلهات. وقد عدها جرجي زيدان يف ضمن 
من  حسنة  طائفة  جتمع  إنها  عنها  وقال  سهوًا،  السماوة  مكتبات 

املخطوطات وأكثرها يف علم الفلك والرياضيات.
ومن أهم ما احتوت عليه مكتبة السماوي من املخطوطات:

1 ـ )نسخة من اجملسطي( منقولة عن نسخة املصنف.
كتاب  صاحب  اجلرجاني  الشريف  للسيد  التذكرة(  )شرح  ـ   2

التعريفات.
3 ـ )التحفة الشاهية(.

4 ـ )املدخل( لكوشيار وقد كتب سنة 800 هـ.
5 ـ )شرح اجلغميين( جلمال الدين الرتكماني وقد خط يف حنو سنة 

مثامنائة
6 ـ )كتاب التفهم( للبريوني.

7 ـ )كتاب األمكنة( ُيراجع، صاحب األصمعي.
8ـ  )نشوة السالفة( وهو ذيل على سالفة العصر، للشيخ حمّمد علّي آل 

بشارة النجفي وهذه النسخة فريدة وخاصة بهذه املكتبة.
صنفه  وقد  الشيباني  احلسن  بن  حملمد  البيان(  نهج  )تفسري  ـ   9

للمستظهر العباسي.
10 ـ )ذيل الفصح( البن فارس يف اللغة.

ومن الدواوين عدد كبري والكثري منها منحصر بهذه املكتبة وأهمها:
1 ـ ديوان السيد علّي خان صاحب )السالفة(.

2 ـ )ديوان السيد املرتضى( وهو يف أربعة جملدات.
3 ـ )ديوان عبد احملسن الصوري(.

4 ـ )ديوان صّردر( وقد طبع.
5 ـ )ديوان األبله البغدادي(.

6 ـ )ديوان الغزي(.
7 ـ ديوان )السري الرفاء( وغري ذلك من الدواوين الكثرية)3(.

وحني تويف السماوي احنصرت الوراثة بابنته فعرضت املكتبة للبيع 
فتزاحم وتنافس على شراء كتبها عدد من األفاضل وأرباب اخلزانات 
اخلاصة، وقد ابتاعت مكتبة اإلمام احلكيم منها حنو 450 كتابًا 
كتب  عدد  وكان  املطبوعة،  الكتب  من  ومئات  املخطوطات،  من 

مكتبة السماوي حنو )6000( كتاب.
أما الدواوين الشعرية فإن أغلبها قد انتقل إىل مكتبة الشيخ حمّمد 
علّي اليعقوبي والشيخ حمّمد رضا فرج اهلل، واحملامي صادق كمونة 
وصاحل اجلعفري، وهكذا انتهت حياة هذه املكتبة كما قد انتهت 

وتنتهي بعض حياة املكتبات العامة واخلاصة يف النجف.
ــــــــــــــــــــــــ

)1( مكتبات النجف القدمية ، اخلليلي ، ص98.
)2( األعالم للزركلي، حمّمد بن طاهر السماوي، اجمللد السابع، ص 

.43
النجف  )ماضي  زيدان  جلرجي  العربية(  اللغة  آداب  )تاريخ   )3(

وحاضرها( للشيخ جعفر حمبوبة.

مكتبات النجف العامة

مكتبة السماوي

alwelayh.comalwelayh.com
55





الشباب.. ونهضـة اإلمــــــام الحســــني )عليه السالم)

خطوة نحو اإلصالح االقتصادي؟

إعداد:
هاشم محمد الباججي



بدنية كالقتال واحلرب.
من  ميلكون  مبا  الشباب  يأتي  الطفولة  وبعد 
يتمّيزون  ومبا  وإمكانات،  ومواهب  طاقات 
به  يّتصفون  ومبا  وبدنية،  عقلية  قدرات  من  به 
على  قادرون  فهم  وأخالقية،  نفسية  من مسات 
صناعة التغيري االجتماعي، وإحداث الكثري من 
املتغرّيات فيما جيري من حوهلم؛ لذلك نالحظ أّن 
كّل الذين يصنعون التغيري يف خمتلف اجملتمعات 
اإلنسانية هم شرحية الشباب، فهم ـ عادًة ـ َمن 

حيملون راية التغيري، ويرفعون شعار اإلصالح.
الشباب  املباركة:  مسرية كربالء  يف  واشرتك 
والشيوخ، والكبار والصغار، والرجال والنساء، 

مرحلة الشباب متتاز بالقّوة واحليوية واحلماس 
مرحلة  هي  الشباب  فأّيام  والفاعلية،  والنشاط 
وضعف  الطفولة،  ضعف  ضعفني:  بني  القّوة 
الشيخوخة، وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه 
مِّن  َخَلَقُكم  الَِّذي  )اهللَُّ  تعاىل:  بقوله  احلقيقة 
َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد َضْعٍف ُقوًَّة ُثمَّ َجَعَل ِمن 
ُلُق َما َيَشاء َوُهَو اْلَعِليُم  َبْعِد ُقوٍَّة َضْعًفا َوَشْيَبًة خَيْ

اْلَقِديُر(]الروم /54[
مرحلة  هي  املؤكد  من  الطفولة  مرحلة  ان    
ضعف واعتماد على األبوين، ومرحلة الشيخوخة 
حتّمل  عن  وعجز  ضعف  مرحلة  كذاك 
املسؤوليات الكبرية، خصوصًا فيما يتطّلب قّوة 

ونهضـة اإلمــــــام الحســــني)عليه السالم(
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املصدر السابق[.
يسأل  كان  السالم(  )عليه  احلسني  فاإلمام 
بصورة  العرب  أو  العرب،  شباب  شرحية  عن 
الشهوات،  يف  انغمسوا  قد  وكانوا  عاّمة، 
أّما  واللعب،  اللهو  جمالس  يرتادون  وكانوا 
املوالي فكانوا شرحية مضطهدة مقهورة، ُينظر 
التمييز  واحتقار، وميارس ضّدهم  بدونية  إليهم 
العنصري، وكان العرب يعتربون أنفسهم أفضل 
كانوا  ذلك  ومع  منهم!  وجنسًا  قومية  وأرقى 

حريصني على الدنيا، ويأكلون الربا.
فأظهر اإلمام احلسني )عليه السالم( أسفه على 
تلك احلالة؛ ألّن هاتني الشرحيتني لو كانتا يف 
نصرة  يف  عليهما  اعُتمد  واخلري  الصالح  طريق 
والصالح،  ونشر اخلري  وبناء اجملتمع؛  اإلسالم، 
أصناف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  بنّي  ثّم 

الناس، وَمن هم أفضل الناس وشّرهم.
الشباب؛ ألّنهم  املوقف واالهتمام بشرحية  وهذا 
اإلمام  قال  فقد  خري،  كّل  إىل  الناس  أسرع 
الصادق )عليه السالم( ألبي جعفر األحول: »َأتيَت 
البصرة؟ فقال: نعم. قال: كيف رأيت ُمسارعة 
الّناس إىل هذا األمر، ودخوهَلم فيه؟ قال: واهلل، 
إّنهم لقليل، ولقد فعلوا، وإّن ذلك لقليل. فقال: 
خرٍي«]  كّل  إىل  أسرع  فإّنهم  باألحداث؛  عليك 
ج140/2،  الريشهري،  احلكمة، حممد  ميزان 
اجملتمع،  بناء  طاقات  من  هاّمة  طاقة  فالشباب 

فقد كان  والعجم،  والعرب  والعبيد،  واألحرار 
أنصار اإلمام احلسني )عليه السالم( من قوميات 
خمتلفة،  عمرية  مراحل  ومن  متعّددة،  وبلدان 
ولكّن الفئة الغالبة كانت من شرحية الشباب، 
فمنهم َمن كان يف مقتبل شبابه كالقاسم بن 
يف  كان  َمن  ومنهم  السالم(،  )عليها  احلسن 
ريعان شبابه كعلي األكرب، وعبد اهلل بن مسلم 

بن عقيل.
و ُتشري أغلب املصادر التارخيية عن أعمار الثّوار 
احلسني  اإلمام  مع  اسُتشهدوا  الذين  واألنصار 
الشباب  فئة  كربالء،من  يف  السالم(  )عليه 
الذين كانوا العنصر الغالب يف تركيبة اجليش 
احلسيين، وأنصار اإلمام احلسني )عليه السالم(.

العنصر  هم  الشباب  يكون  أن  الطبيعي  ومن 
شرحية  ألّن  احلسينية؛  النهضة  يف  الغالب 
تأثريًا  االجتماعية  الشرائح  أكثر  من  الشباب 
وتأّثرًا، وأكثرها محاسًا واندفاعًا، فهي كفئة 
عمرية تكون يف عنفوان عطائها وحيوّيتها، ويف 
أوّج قّوتها وقدرتها، وتستطيع أن تقاتل وحتارب؛ 
ولذا جند أّن اجليوش يف الدول إمّنا تتكّون يف 

أغلبها من الشباب.
وقد كان للشباب املؤمن دور مهم وفاعل ومؤّثر 
يف معركة كربالء، فقد أبلوا فيها بالًء حسنًا، 
وجاهدوا جهاد األبطال، ونازلوا األعداء ببسالة 

وشجاعة َعّز نظريها.

كان اإلمام احلسني )عليه السالم( يتفّقد أحوال 
اهتمامات  عن  ويسأل  االجتماعية،  الشرائح 
عناية  يولي  وكان  زمانه،  يف  الناس  أصناف 
املوالي  وشرحية  الشباب،  بشرحية  خاّصة 

)العبيد(.
علّي...  بن  احلسنَي  »أتيت  همدان:  ُجَعيد  قال 
فساءلين فقال: أخربني عن شباب العرب أو عن 
العرب. قال: قلت: أصحاب جالهقاٍت ]موسوعة 
جلنة  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  كلمات 
السالم(،  )عليه  العلوم  باقر  معهد  يف  احلديث 
ص 923[ . قال: فأخربني عن املوالي. قال: قلت: 
نيا. قال: فقال: إّنا  آكُل ربًا، أو حريٌص على الدُّ
نفاِن اللَّذان  هلل وإّنا إليه راجعون! واهلل، إّنهما للصِّ
أّن اهلل تبارك وتعاىل ينتصر بهما  ُكّنا نتحّدث 
لدينه. يا ُجعيد همدان، الّناس أربعٌة: منهم َمن 
له ُخلٌق وليس له َخالٌق ]نفس املصدر السابق[، 
َمن  ومنهم  ُخلٌق،  له  وليس  َخالٌق  له  َمن  ومنهم 
له ُخلٌق وَخالٌق؛ وذاك أفضل الّناس، ومنهم َمن 
ليس له ُخلٌق وال َخالٌق؛ وذاك َشرُّ الّناس«] نفس 
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بن مظاهر األسدي، ومسلم بن عوسجة وغريهم، 
وحبسب ما ُتشري إليه بعض املصادر التارخيية عن 
أعمار الثوار واألنصار، فإّن فئة الشباب كانت 
احلسيين،  اجليش  تركيبة  يف  الغالب  العنصر 

وأنصار اإلمام احلسني )عليه السالم(.

)عليه  احلسني  اإلمام  أنصار  يف  الغالب  إّن 
السالم( يف معركة كربالء كانوا من شرحية 
الشباب، فعندما ُنلقي نظرًة على أمساء الشهداء 
أّن أكثرهم كانوا من هذه  وأعمارهم سنجد 

الشرحية، ومن أبرز هؤالء الشباب هم:

1ـ علي بن احلسني األكرب )عليهما السالم(
كان علي األكرب يف ريعان شبابه، ويكّنى أبا 
احلسن، كان له من العمر سبع وعشرون سنة، 
ُأّمه  ُأم ولد،  أّنه كان متزوجًا من  وردت رواية 
ليلى بنت أبي مّرة بن عروة بن مسعود الثقفي، 
وهو أّول َمن ُقتل من بين هاشم«] مشس الدين، 
السالم(،  )عليه  احلسني  أنصار  مهدي،  حممد 
واجلمال  الكمال  يف  آية  وكان  ص129[، 
ومنطقًا  وُخُلقًا  خلقًا  الناس  وأشبه  واجلالل، 
أهل  وآله(، وكان  عليه  اهلل  )صّلى  اهلل  برسول 
إىل  يشتاقون  عندما  السالم(  )عليهم  البيت 
الرسول األكرم )صّلى اهلل عليه وآله( ينظرون 
إليه، ولكّنه عندما رأى املوقف يتطّلب منه أن 
ويكون  أجله،  من  وُيضّحي  الدين،  عن  يدافع 
بادر  السالم(،  )عليه  اإلمام احلسني  أنصار  من 
ليكون أّول اهلامشيني نزواًل إىل املعركة، ومل 
املوت  يقع  أو  املوت  على  يقع  أن  يكن خيشى 

فإذا استفيد من طاقاتهم وإمكاناتهم وقدراتهم 
تطوير  يف  ُيسهم  ذلك  فإّن  اإلجيابي  باالجتاه 

اجملتمع وازدهاره وتقّدمه.
عنها  يسأل  كان  اليت  اأُلخرى  الشرحية  أّما 
شرحية  فهي  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
املوالي، وهي شرحية ضعيفة ومظلومة، وميكن 
تسارع  ألّنها  الدين؛  نصرة  يف  منها  االستفادة 
والتمييز  الظلم  لرفع  الدعوة  مع  التفاعل  إىل 

العنصري عنها.
احلسني  اإلمام  اهتمام  فإّن  ُأخرى  جهة  ومن 
يربز مبختلف  الشرحيتني  بهاتني  السالم(  )عليه 
اإلجيابية  ونظرته  االجتماعية،  املكّونات 
إدارة  أجل  من  املظلومة  أو  الفاعلة  للشرائح 
اجملتمع بصورة صحيحة، ويعّزز من ِقيم التعايش 
بني  والرتاحم  والتواصل  واالنسجام  والتسامح 

خمتلف الشرائح واملكّونات االجتماعية.
الشباب  احلسيين  اجليش  يف  اشرتك  وقد 
والشيوخ، فقد كان أنصار اإلمام احلسني )عليه 
السالم( من مراحل عمرية خمتلفة، فمنهم َمن مل 
يبلغ احللم كالقاسم بن احلسن )عليه السالم(، 
ومنهم َمن كان يف ريعان شبابه كعلي األكرب، 
نبيط، وهم  بن  يزيد  ابين  وعبد اهلل وعبيد اهلل 
من عبد القيس، خرجوا من البصرة إىل كربالء 
وكان  السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  لنصرة 
ليزيد بن نبيط بنون عشرة، فقال: أّيكم خيرج 
معي؟ فانتدب معه ابنني له: عبيد اهلل وعبد اهلل 
]مقتل احلسني )عليه السالم(، أبو خمنف األزدي 

، ص 18[..
اهلل  رسول  صحابة  بعض  كان  الشيوخ  ومن 
الذين انضّموا إىل املسري  )صّلى اهلل عليه وآله( 
احلسيين، كأنس بن احلارث الكاهلي، وحبيب 

ق��ّدم عل��ي األك��رب 
مرحل��ة  يف  وه��و   �
حيات��ه   � الش��باب 
ف��داًء من أجل الدين، 
والدف��اع عن اإلس��الم

 العدد 154- �شهري حمرم وصفر 1443ه
60



عليه؛ ألّنه كان على احلق ومعه، وكان يقول 
ألبيه: »يا أبه، أفلسنا على احلق؟ فقال: بلى يا 
بين، والذي إليه مرجع العباد، فقال: يا أبه، إذن 
ج  املفيد،  الشيخ   - ]اإلرشاد  باملوت«،  نبالي  ال 

]82/ ،2
وقد محل علي بن احلسني على جيش يزيد وهو 

يقول:
أنا علي بن احلسني بن علي 

حنـــــن وبيت اهلل أْوىل بالنيب
واهلل ال حيكم فينا ابن الدعي  

أطعنكم بالرمح حّتى ينثين
أضربكم بالسيف حّتى يلتوي  

ضــــرب غالم هامشي علوي

ثم   ، القتل  فيهم  وأكثر  األبطال  قتال  وقاتلهم 
رجع لوداع أبيه، ثم عاد إىل القتال، ومحل وهو 

يقول:
احلرب قد بانت هَلا حقائق 

وظهرت من بعدها مصادق
واهلل رّب العرش ال نفارق 

مجوعكم أو ُتغمد البوارق

مرحلة  يف  وهو  ـ  األكرب  علي  قّدم  وهكذا 
والدفاع  الدين،  أجل  من  فداء  حياته  ـ  الشباب 
عن اإلسالم، وكان بإمكانه أن يعيش مثل أّي 
شاب، متمتعًا بشبابه، ومستمتعًا حبياته، لكّنه 
مّلا رأى مستقبل اإلسالم يف خطر، وأّن املعركة 
فاصلة بني احلّق والباطل، قّرر باختياره وقناعته 
وإرادته أن ميضي شهيدًا مع أبيه اإلمام احلسني 

)عليه السالم(؛ دفاعًا عن احلّق والدين.
القدوة  الشاب  بهذا  االقتداء  شاب  كّل  فعلى 
واأُلمنوذج والرمز،   وحتّمل املسؤوليات والواجبات 
الدينية واالجتماعية والعلمية وغريها، واستثمار 
مرحلة الشباب يف العمل الصاحل، والسعي حنو 

اخلري والصالح والعطاء.

2ـ القاسم بن احلسن )عليهما السالم(
)عليه  اجملتبى  احلسن  اإلمام  جنل  هو  القاسم  
السالم(، وُأّمه ُأّم ولد، و»امسها نرجس«، كان 
إىل  واستنادًا  قمر،  شّقة  وجهه  كأّن  مجياًل، 
حني  البلوغ  سّن  يبلغ  مل  فإّنه  الروايات  بعض 
أّنه  األنساب   لباب  مؤّلف   يرى  لكن  اسُتشهد، 
كان ابن سّت عشرة سنة] حبار األنوار، العالمة 

اجمللسي ، ج 36 ،ص 194[.
وتدل كيفّية استئذان هذا الفتى اإلمام احلسني 
)عليه السالم( على قّوة معرفته، وكمال درايته 
مل  سّنه  صغر  بسبب  ولعّله  وإميانه،  وشهامته 

يأذن له اإلمام )عليه السالم( بالذهاب إىل سوح 
أّن القاسم قّبل يدي  إاّل  القتال يف بادئ األمر، 
اإلمام )عليه السالم( ورجليه وأصّر كثريًا حّتى 

أذن له.
على  تسيل  الدموع  قطرات  كانت  حني  ويف 

خّديه، محل على صفوف العدّو،
وهو يرجتز:] حبار األنوار، العالمة اجمللسي، ج 

45 ،ص 34[ 
إن ُتنكروني فأنا فرع احلسن   

سبط النيّب املصطفى  واملؤمتن 
هذا حسني كاألسري املرتهن   

بني ُأناس ال ُسقوا صوب امُلزن

)عليه  احلسن  بن  القاسم  أّن  يتضح  ومّما سبق 
شبابه،  بداية  يف  يافعًا  فتى  كان  السالم( 
ولكّن عقله كان عقل الكبار، متّيز باجلمال 
والشهادة  الدنيا،  على  اآلخرة  آثر  والكمال، 
بعّز على العيش بذّل، تعّلم فّن املبارزة من عّمه 
العّباس )عليه السالم(، وعاش يتيمًا، وقد ترّبى 
السالم(،  )عليه  احلسني  اإلمام  عّمه  يف كنف 
يرى  والشجاعة، كان  واإلباء  العّزة  منه  فأخذ 
املوت مع اإلمام احلسني )عليه السالم( أحلى من 
الكربى ،  اهلداية  ُروي يف كتاب   فقد  العسل، 
زين   اإلمام  عن  اخلصييب،  بن محدان  للحسني 
ليلة  أحداث  بيان  يف  السالم(  )عليه  العابدين 

عاشوراء:
فأشفق  ُأقتل؟  وأنا  عّم!  يا  القاسم...:  له  »فقال 
عليه، ثّم قال: يابن أخي! كيف املوت عندك؟ 
إي  واهلل،  قال:  العسل!  من  أحلى  عّم  يا  قال: 
بن  احلسني  الكربى،  ]اهلداية  أحلى«  فذلك 

محدان اخلصييب ، ص204[.
ومل يقبل القاسم أن تفوته الشهادة، فأصّر على 
عّمه أن ينزل إىل املعركة حّتى أذن له، فقاتل 
وما  الشهادة؛  وسام  نال  حّتى  األبطال،  قتال 

أعظمه من وسام!
من  )القدوات(  النماذج  هذه  بذكر  ونكتفي 
شباب كربالء، وإاّل فإّن احلديث عنهم يطول، 
فإّن أغلب َمن اسُتشهد يف كربالء كانوا من 
شرحية الشباب، كأوالد عبد اهلل بن جعفر بن 
أبي طالب، وأوالد اإلمام احلسن اجملتبى )عليه 
إليه،  أشرنا  الذي  القاسم  وأشهرهم  السالم(، 
وحري  وغريهم،  طالب،  أبي  بن  عقيل  وأوالد 
هؤالء  مبثل  والتأّسي  االقتداء  اليوم  بشباب 
الشباب الذين ضّحوا بأنفسهم يف سبيل الدين، 

وآثروا اآلخرة على الدنيا.

وح��ري بش���������باب 
االقت�������داء  الي��وم 
والتأّس��ي مبثل هؤالء 
الش��باب الذين ضّحوا 
بأنفس��هم يف س��بيل 

ين لد ا

الش��باب ه��م العنص��ر 
الغال��ب يف النهض��ة 
ألّن  احلسيني������ة؛ 
الش��باب  ش��رحية 
م��ن أكث��ر الش��رائح 
االجتماعي��ة تأث��ريًا 

وتأّث��رًا
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األشرف  النجف  يف  الدينية  املرجعية  أفاضت 
على اخلطباء واملبلغني بكلمات نورانية مفعمة 
الدين،  على  واحلرص  والغرية  العناية  بروح 
أداء  يف  احلسيين  املنرب  ودور  موقع  وحفظ 
رسالته السامية، من أجل نشر العدل والفضيلة 
واالخالق واالعتقاد اخلالص هلل تعاىل، والتمسك 
مبحمد صلى اهلل عليه واله الطاهرين، وكان 
لسماحة املرجع األعلى السيد علي السيستاني 

دام ظله الوارف هذه التوصيات  :
الدين  نشر  تتلخص يف  املنرب  رسالة  إن   : أوال 
وترسيخه يف عقول املسلمني وقلوبهم من خالل 
باألدلة  الشبهات  ودفع  القرآنية  املعارف  بيان 
الوافية املقنعة وتربية نفوس املؤمنني على الورع 
والفضيلة والقيم املثلى، وهذا بعينه هو الدور 
الذي أناطه اهلل )عّز وجل( برسوله )صلى اهلل 
يف  املنرب  ارتقى  من  أول  هو  الذي  وآله(  عليه 
قوله  يف  دوره  لنا  القرآن  شرح  وقد  االسالم، 
َرُسواًل  يِّنَي  اأْلُمِّ يِف  َبَعَث  الَِّذي  »ُهَو  وجل(:  )عّز 
ُيَعلُِّمُهُم  َو  يِهْم  ُيَزكِّ َو  آَياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم 
ْكَمَة َو ِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي  اْلِكَتاَب َو احْلِ
َضاَلٍل ُمِبنٍي«، باإلضافة اىل ذلك ذكر ما جرى 
على أهل البيت )عليهم السالم(  من مصائب 
وآالم، ألن اهلدف األمسى للحركة االصالحية 
اليت قام بها أبو الشهداء )سالم اهلل عليه( هو 
األموي  املنهج  مقابل  وترسيخه  الدين  حفظ 
اإلسالم  ركائز  هدم  على  قائمًا  كان  الذي 

وقيمه.

توصيات املرجعية الدينية 
للخطباء واملبلغني...

ا6دÃ األمسى للحركة اإلصالحية ال9 قام بها أبو الشهداء )سالم اهلل عليه( هو حفø الدين
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بذكر مصائب أهل البيت )عليهم السالم( وما 
من  لذلك  ملا  فاجعة كربالء  يف  عليهم  جرى 
تأثري بالغ يف بقاء هذه القضية حية يف النفوس.
ويف احلديث عن جابر اجلعفّي عن أبي جعفر 
)عليه السالم( قال: قل لي: ))يا جابر، أيكتفي 
البيت،  التشّيع أن يقول حبّبنا أهل  ينتحل  من 
فواهلل ما شيعتنا إاّل من اّتقى اهلل وأطاعه، وما 
كانوا ُيعرفون يا جابر إاّل بالتواضع، والتخّشع، 
واألمانة، وكثرة ذكر اهلل، والصوم، والصالة، 
والرّب بالوالدين، والتعاهد للجريان من الفقراء 
وصدق  واأليتام،  والغارمني  املسكنة  وأهل 
عن  األلسن  وكّف  القرآن،  وتالوة  احلديث، 
الناس إاّل من خري، وكانوا أمناء يف عشائرهم 
يف األشياء((، وقال )عليه السالم(: ))يا جابر، 
ال تذهّ� بك املذاهب، حسب الرجل أن يقول: 
أحّب علّيًا وأتواّله، ثّم ال يكون مع ذلك فعااًل، 
عليه  اهلل  اهلل )صلى  أحّب رسول  إّني  قال  فلو 
وآله( فرسول اهلل خري من علي ثّم ال يّتبع سريته 
وال يعمل بسّنته ما نفعه حّبه إّياه شيئًا، فاّتقوا 
اهلل واعملوا ملا عند اهلل، ليس بني اهلل وبني أحد 
قرابة، أحّب العباد إىل اهلل عّز وجّل وأكرمهم 
واهلل  يا جابر،  بطاعته،  وأعملهم  أتقاهم  عليه 
بالطاعة،  إاّل  وتعاىل  تبارك  ُيتقّرب إىل اهلل  ما 
وما معنا براءة من النار، وال على اهلل ألحد من 
حّجة، من كان هلل مطيعًا فهو لنا ولي، ومن 
كان هلل عاصيًا فهو لنا عدّو، وما ُتنال واليتنا 

إاّل بالعمل والورع(( .
ويف احلديث عن معاوية بن وهب قال: قلت له 
)عليه السالم(: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما 
بيننا وبني قومنا وبني خلطائنا من الناس مّمن 
ليسوا على أمرنا؟ قال: ))تنظرون إىل أئّمتكم 
الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون، فواهلل 
جنائزهم  ويشهدون  مرضاهم  ليعودون  إّنهم 
األمانة  ويؤّدون  وعليهم  هلم  الشهادة  ويقيمون 

إليهم(( .
ويف حديث آخر: ))ما أيسر ما رضي به الناس 

عنكم، كّفوا ألسنتكم عنهم(( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - موقع مساحة السيد السيستاني دام ظله ، 
وصايا املرجعّية الدينّية العليا للخطباء واملبّلغني 

مبناسبة قرب حلول شهر احملّرم.
  - الكايف ،ج:2 ص:74

  - نفس املصدر ،ص:636
  - نفس املصدر ، ج:8 ص:341

الدين  حفظ  مصاديق  أجلى  من  إّن  ثانيا: 
وترسيخه يف العصر احلاضر هو التصدي لدفع 
الشبهات املطروحة يف اجملتمع ، ولكن ينبغي 

رعاية عدة أمور يف هذا اجملال:
1- ان يكون اخلطيب املتصدي لدفع الشبهات 
ووفرة  الباب متسلحًا باخلربة  متضلعًا يف هذا 
رمبا  بتصديه  يفسده  ما  فإن  وإال  املعلومات، 
من  هو  فاملنرب  يصلحه،  مما  اكثر  يكون 
عن  الشبهات  لدفع  املتاحة  الوسائل  أهم 
العقيدة احلقة، و إنه امتداد واستمرار للرسالة 
احملمدية، مما يقتضي أن يكون مرتقي املنرب 

ذا كفاءة وجدارة وأهلية علمية.
رائج  فبعضها  نوعني:  على  الشبهات  إن   -2
ومشهور، وبعضها مطروح ولكن ليس مبتداول 
الالزم  بل  املناسب  ومن  نطاق حمدود،  اال يف 
املعروفة  الشبه  لدفع  مباشر  بشكل  التصدي 
يف أوساط الناس، وأما الشبه غري املتداولة على 
استعراضها  احلكمة  من  فليس  واسع  نطاق 
يف  الصواب  بل  العامة  أوساط  يف  وشرحها 
عالجها أن يؤسس املبّلغ الديين بصورة حمكمة 
للمضمون الذي به تندفع الشبهة عن أذهان من 
وقفوا عليها، من غري حاجة لذكرها والتعليق 

عليها.
3- على اخلطيب أن يالحظ املستوى الذهين 
أم  باملباشرة  للخطاب  للمتلقني  والثقايف 
اال  الدينية  املعارف  من  يطرح  فال  بالواسطة 
للمستمعني  الذهنية  املستويات  مع  ينسجم  ما 
اجلواب  وتوضيح  الشبهات  بصياغة  ويعتين 
عنها مبقدار نفوذها يف أذهانهم، وقد ورد عن 
))ِإنَّا  واله(:  عليه  اهلل  )صلى  األعظم  الرسول 
َمَعاِشُر اأْلَْنِبَياِء ُأِمْرَنا َأْن ُنَكلَِّم النَّاَس َعَلى  َقْدِر 

ُعُقوهِلِْم((..
4- ال بد من أقصى االستفادة من معني علوم 
عنهم  املأثور  عليهم(  اهلل  )سالم  البيت  أهل 
ورد  وقد  املوثوقة،  واملصادر  املعتربة  بالطرق 
َعِلُموا  َلْو  النَّاَس  ))ِإنَّ  عنهم )سالم اهلل عليهم( 
حماسن  وتشتمل  اَلتََّبُعوَنا((  َكاَلِمَنا  اِسنَ   حَمَ
متكاملة  فكرية  منظومة  على  كالمهم 
ففيها  الكريم،  كالقرآن  املضمون  متنوعة 
من روائع احلكم ومعامل األخالق وإثارة دفائن 
املسلم  اإلنسان  ينري  ما  الشبهات  ودفع  العقول 
وجيعله واثقًا بعقيدته ودينه، وذلك هو مقتضى 
حديث  بصريح  للقرآن  الثاني  الثقل  كونهم 
الثقلني وغريه، فعلى اخلطيب احلسيين أن يهتم 
يهتم  أن  عليه  خطابته كما  يف  اجلانب  بهذا 

أن  اخلطي��ب  عل��ى 
 Óاملس�����تو ø��يالح
الذه��ين والثق����ايف 

للمتلق��ن

أيكتف��ي م�������ن 
ينتح��ل التش��ّيع أن 
يق��ول úّبن��ا أه��ل 
البي��ت، ف��واهلل م��ا 
ش��يعتنا bاّل من اّتقى 

وأطاع��ه اهلل 
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السلع  أسعار  ارتفاع  أو  باخلارج،  املقيمني 
منوذجا(  )النفط  املستوردة  والطاقية  األولية 
الطلب  تؤدي مجيع هذه الصدمات إىل تراجع 
اإلمجالي، وينخفض مستوى اإلنتاج تبعا لذلك.
 ويضيف الدكتور أمحد حرج فيقول : حدوث 
أزمات بسبب انفجار الفقاعات املالية اليت تنشأ 
)أوراق  عن املضاربة بعد عودة أسعار األصول 
الطبيعية  مستوياتها  إىل  عقارات(  أو  مالية 
رغبة  اإلنفاق  يف  احلكومي  التقشف  فضاًل 
يف خفض عجز امليزانية وتصحيح االختالالت 
يف  عرفتها  قد  العمومية  املالية  تكون  اليت 
عن  وينجم  التوسعي(،  )اإلنفاق  سابقة  مرحلة 
هذا تراجع يف االستهالك واالستثمار العمومي، 
اإلمجالي  الطلب  اخنفاض  إىل  بالتالي  ويؤدي 

الذي يعقبه اخنفاض يف اإلنتاج.

صدمات خارجية
يف البداية اتصلنا عرب مواقع التواصل االجتماعي 
بالدكتور أمحد حرج املختص باالقتصاد من 
إن  قائاًل:  فحدثنا  سوريا  يف  حلب  جامعة 
الصدمات اخلارجية اليت يتلقاها االقتصاد 
اخلارجي  الطلب  تراجع  خالل  من 
تقلص  أو  احمللية،  املنتجات  على 
أو  الوافدين،  السياح  أعداد 
العمال  حتويالت  اخنفاض 

üقيق: أمري الربكاوي

حروب وأزمات عصفت يف البالد أدت اىل انهيار البنى التحتية للمؤسسات مبختلف †صصاتها اخلدمية والعلمية 
والصناعية والعسكرية... هذه األزمات خلفت لنا اقتصادا شبه منهار وبلدا مستهلكا  غري منتr مما أدÓ اىل 
بنية  تراجع  اىل  أدت  ال9  األسباب  ملعرفة  صحفيا  üقيقا  أعددنا  6ذا  العراقي  االقتصاد  بنية  يف  كبري  تراجع 

االقتصاد وما هي اخلطوات ال9 جيب أن تتخذها اجلهات املعنية إلصالح وتنمية االقتصاد يف البلد.

خطوة نحو اإلصالح االقتصادي؟
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وتوفري  العامة،  التحتّية  البنية  دعم  طريق  عن 
لإلنتاج،  الّدعم  ُم  ُتَقدِّ اليت  املناسبة  الوسائل 

واخلدمات العاّمة.
3- دعم رؤوس األموال: يهتّم هذا اهلدف بتوفري 
اليت  العاّمة،  األموال  لرؤوس  الكايف  الدعم 
تعاني ضعفًا وعجزًا؛ بسبب قلة االّدخار املرتبط 
باالحتياطات املالّية يف البنك املركزّي، والبنوك 
التجارّية املشتملة على املال بصفته العادّية، أو 

األوراق املالّية املتنّوعة، مثل: الّسندات. 
اهلدف  هذا  التجارّي:  بالتبادل  4-االهتمام 
خاّص بتنمية التجارة، ويهتّم مبتابعة الّصادرات، 
والواردات التجارّية املعتمدة على تعزيز التجارة 
بني الدول الّنامية، والدول األخرى؛ وخصوصًا 
مقبولة،  بأسعار  الّصادرات  تشرتي  اليت  تلك 
األساسّية  للحاجات  الّدعم  توفري  على  تساعد 

للسّكان. 
باالهتمام  وذلك  اإلدارّي:  الفساد  معاجلة   -5
بوضع قوانني وتشريعاٍت، حتّد مـــــــــــن انتشار 
الفساد اإلدارّي الذي يؤّثرعلى استقرار القطاع 
هذه  وتساهم  موارده،  ويستغّل  االقتصادّي، 
وتعزيز  احمللّي،  االقتصاد  تطوير  يف  املعاجلة 

سياسة نقدية
ويؤكد أمحد حرج قائاًل : إن اعتماد املصرف 
املركزي لـ سياسة نقدية تقييدية )انكماشية( 
رغبة يف التحكم يف األسعار ومواجهة التضخم، 
مما ينعكس سلبا على االئتمان بسبب ارتفاع 
سعر الفائدة وتناقص السيولة )الكتلة النقدية 

املتداولة(.
bصالح اقتصادي

ويشري الدكتور أمحد حرج اىل جمموعة من 
األهداف اليت ميكن اتباعها لإلصالح والتنمية 

يف االقتصاد. 
اهلدف  هو  هذا  القومّي:  الّدخل  زيادة   -1
الرئيسّي واألّول من األهداف اخلاصة بالّتنمية 
مستوى  تطوير  يف  تساهم  حيث  االقتصادّية، 
اهليكلّية  الرتكيبة  وتعّزز  األفراد،  معيشة 
عالج  على  يساعد  مّما  والّصناعة،  للتجارة 
املشكالت الناجتة عن ضعف االقتصاد احمللّي. 
2-استثمار املوارد الطبيعّية: يسعى هذا اهلدف 
والدولّية  تعزيز وجود االستثمارات احمللّية  إىل 
للموارد الطبيعّية املوجودة على أراضي الّدول؛ 

ان الصدم��ات اخلارجية ال9 
يتلقاها االقتصاد من خالل 
تراجع الطلب اخلارجي على 
 íاملنتجات احمللي��ة، أو تقل
أعداد الس��ياح الوافدين، أو 
اخنف��اü ôوي��الت العمال 
أو  باخل��ارج،  املقيم��ن 
ارتفاع أس��عار السلع األولية 
 ªوالطاقية املس��توردة )النف
مجي��ع  ت��ؤدي  ≤وÇج��ا( 
ه��ذه الصدم��ات bىل تراج��ع 
 óالطلب اإلمجالي، وينخف
مس��توÓ اإلنت��اج تبعا لذل”
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خط��وات  هن��اك  bن   
أن تس��هم يف  ممك��ن 
تنمي��ة االقتص��اد وه��ي 
دع��م املنت��r الوط��ين م��ن 
والصناع��ة  الزراع�����ة 
اإلس��ترياد   Ãيق������اbو
وحماربة غس��يل األموال 

وتهريبه��ا للخ��ارج..

إىل  يشري  إذ  الدول؛  يف  االقتصادّية  الّتنمية 
على  باالعتماد  امُلنَتجِة  والسلع  اخلدمات  قيمة 
تأثري العوامل االقتصادّية املتنّوعة يف فرتة زمنّية 
معّينة، تشّكل جزًء من اإلنتاج العاّم يف الدولة.
  ويسرتسل أمحد حرج قائاًل: إن الناتج احمللّي 
 Gross Domestic )باإلجنليزّية:  اإلمجالّي 
باحلروف  اختصارًا  ُيسّمى   :)Product

الوسائل  من  قيمته  حساب  وُيعّد   ،)GDP(
املشرتكة مع حساب الناتج القومّي اإلمجالّي، 
ويساعد على التعّرف على طبيعة جناح الّتنمية 
االقتصادّية يف الدولة؛ إذ يشري إىل قيمة السلع 
التداول  يف  واملستخدمة  امُلنَتجة،  واخلدمات 
عليها  ُتطبَّق  واليت  التجارّي،  السوق  داخل 

عملّيات البيع والشراء امُلعتادة.
وقفة رأي

يف حمافظة النجف األشرف جتولنا يف شوارعها 
املواطنني حول أسباب  آراء  ومؤسساتها ملعرفة 
تراجع بنية االقتصاد العراقي فالتقينا بعضهم: 
تراجع  إن  تقول:  )إعالمية(   األمري  زينب عبد 
اإلقتصاد له عدة  اسباب أوهلا اعتماد االسترياد 
منتج  اي  اليصدر  أّي  منتج  غري  وبلدنا  فقط 
وهذا سببه إهمال الزراعة والصناعة والتجارة 

واألسباب كثرية.
حديثها  يف  األميـــــــــــر  عبد  زينب  وتسرتسل 
خطط  وضع  احللول  أهــــــــــم  أن  فتقول:  لنا 
الكفاءات  يد   على  املدى  بعيدة  اسرتاتيجية 
اإلدارة  يف  خيتصون  الذين  البلد  يف  املوجودة 
الدول  نكسات  على  واالطالع  واالقتصاد 

منّوه وازدهاره يف اجملاالت كاّفًة. 
يرتبط هذا اهلدف  الّديون اخلارجّية:  6-إدارة 
على  املدينة  املالّية  املبالغ  متابعة  بضرورة 
حكومات الدول النامية، واحلرص على إجياد 
الديون،  املناسبة لسداد هذه  الوسائل والّطرق 
مّما يساهم يف تعزيز النمّو االقتصادّي، وزيادة 

الّنفقات اخلاّصة باإلنتاج. 

مؤّشرات الّتنمية 
يؤكد  االقتصادية  التنمية  مؤشرات  وعن   
الدكتور أمحد حرج فيقول: ُتستخَدم جمموعٌة 
جناح  مدى  لقياس  واملؤّشرات،  الوسائل  من 
أهّمها:  ومن  اجملتمع،  يف  االقتصادّية  الّتنمية 
 Gross :الناتج القومّي اإلمجالّي )باإلجنليزّية
اختصارًا  ُيسّمى   :)National Product

هذا  قيمة  حساب  وُيعّد   ،)GNP( باحلروف 
قياس  يف  امُلستخَدمة  املؤشرات  من  الناتج 
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م��ن أه��م أس��باب دم��ار 
اقتصاد البلد هو الفساد 
املال��ي واالعتم��اد على 
النفطي��ة  اإلي��رادات 
دون غريه��ا وع��دم دعم 

مش��اريع الصناعة

جديد.
النهوض  إن   : فيقول  احملنة  ويسرتسل حسن   
البشرية  املهارات  استثمار  يتطلب  باالقتصاد 
وتشجيع فتح معاهد التدريب يف كل املهارات 
املاهرين  خصوصا الشبابية  خللق اآلالف من 
واالجتماعية  والطبية  الصناعية  اجملاالت  يف 
واالستفادة من خربات الدول املتقدمة يف هذا 
الطرق   بكل  اخلاص  القطاع  ودعم  اجملال 
وتطوير الصناعات االسرتاتيجية مثل الصناعات 
للتقليل من  البرتوكيماوية واحلديد والصلب  
االسترياد  فضاًل عن تشجيع فرص االستثمار 
العراق   ومناخ  واألجنبية،  العراقية  للشركات 
قوانني  ووضع  االستثمار  لفرص  جدا  متاح 

وتشريعات تنمي وتشجع هذا اجملال املهم.
خطوات  رسم  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  على 
والتنمية  لإلصالح  املدى  بعيدة  اسرتاتيجية 
االقتصادية يف البلد واإليعاز بتنفيذ هذه اخلطط 
باجلانب  واملختصني  اخلرباء  أمهر  قبل  من 
االقتصادية  املنظومة  إصالح  ألن  االقتصادي، 
اليت  العاملية  للبلدان  البلد  منافسة  يف  يسهم 

تقيس درجة تطور البلد بقوة اقتصاده.

من  بلدانهم  أصبحت  تتجاوزهاحتى  وكيف 
أفضل البلدان يف اإلقتصاد.

يقول:  عزام صاحل )كاتب وخمرج سينمائي( 
املياه  سيولة  ترتيب  وعدم  الزراعة  إهمال  إن 
بكل  الفالح  دعم  وعدم  وايران  تركيا  من 
تعمل  كانت  اليت  املصانع  وتوقف  التفاصيل 
الفساد  بسبب  االستثمار   وجود  عدم  وتنتج، 

واالمن كل ذلك أسباب لتدهور االقتصاد.
ويضيف عزام صاحل قائاًل: إن إصالح منظومة 
إجراءات  عدة  ُتفعل  ان  جيب  االقتصــــــــــــــاد 
وخطط منها عــــــــــــدم استرياد املواد الزراعية 
والتكامل  احمللي  املنتج  ودعم  والصناعية 
اىل  العملة  إخراج  وعدم  والصناعي  الزراعي 
اخلارج  وفتح املصانع وتشغيل الشباب ورفدهم 

بدورات ككوادر وسطية.
عمــــــــــــار صكبان )موظف( يقول: التدخالت 
اخلارجية من دول اجلوار والسياسة االقتصادية 
غري املدروسة من قبل الدولة وعدم االستقرار 
األمين الذي يعكس صورة ذهنية لدى املستثمر 
وأصحاب األموال أسباب يف ضعف االقتصاد. 

ويضيف عمار صكبان قائاًل: ومن اهم أسباب 
دمار اقتصاد البلد هو الفساد املالي واالعتماد 
على اإليرادات النفطية دون غريها وعدم دعم 

مشاريع الصناعة. 
هناك  إن  فيقول:  صكبان  عمار  ويسرتسل 
تنمية االقتصاد  خطوات ممكن أن تسهم يف 
وهي دعم املنتج الوطين من الزراعة والصناعة 
األموال  غسيل  وحماربة  االسترياد  وإيقاف 
فتح  على  وتشجيع اخلرجيني  للخارج  وتهريبها 

مشاريع عمل خاصة بهم.
حسن احملنة )موظف( يقول:  إن األزمة  احلالية 
تراكمات سوء  نتيجة  العراقي هي  لالقتصاد 
واإلدارة  فالسياسة  االقتصادية  السياسات 
على  سلبا  تنعكس  جمال  أّي  يف  اخلاطئة 

املعطيات والنتائج.  
 ويضيف حسن احملنة قائاًل: تتوفر يف العراق 
موارد  من  االقتصادي  النهوض  عناصر  كل 
بالعملة  مالية  ومردودات  خمتلفة  طبيعية  
الصعبة  واأليدي العاملة وكذلك طبيعة موقع 

العراق اجلغرايف. 
للعراق  التريد  اليت  العوامل  أهم  أن  وأعتقد 
يف  دولية   خارجية  تدخالت  هي  التطور 
االرادة  توفرت  واذا  االقتصادي  الداخلي  شأنه 
قوية  حكومة  خالل  من  الشجاعة  السياسية 
من  ينهض  سوف  االقتصاد  فان  البالد  تدير 
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دروس واقعية من مدرسة الطف
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القناعــة سر سعادة الزوجني

إعداد:
وحدة االعالم النسوي



إن التنوع يف أصحاب اإلمام احلسني )عليه السالم( يف واقعة 
الطف له من االثار الكبرية على اجملتمع فيما بعد الواقعة 
حيث أصبحت حمركا وداعما جلميع الفئات اليت شاركت 
يقارن  فالشاب  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مع  نظريتها 
نفسه مع من قاتل مع اإلمام احلسني)عليه السالم( وهكذا 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  فمدرسة  والنساء  الكهول 
أعطت من الدروس الواقعية مما جيعل من يطلع على تفاصيل 
الواقعة يتمنى لو كان أحد الشخصيات املضحية فيها وهذا 
ما ينعكس على سلوكه فيتخذ منهم قدوة يف الوقوف ضد 
الظلم والباطل ، بل نرى على مر التاريخ كيف أن من انتهج 
نهج اإلمام احلسني )عليه السالم( وتغذى من مدرستة صربا 
وتضحية واميانا وعقيدة وشجاعة صار يبذل الغالي والنفيس 

ليقف يف وجه الظلم أو يدافع عن أرضه ومقدساته.
على  مرت  اليت  األحداث  وعايشنا  التاريخ  تصفحنا  ولو 
األمة اىل اليوم نرى من اختذ من نهج اإلمام احلسني )عليه 

ثورة  مبادئ  حامال  مشرفة  وقفة  ووقف  له  طريقا  السالم( 
الطف دستورا له ليسجل انتصاراته على صفحة الظلم، ومن 
الشباب  هم  احلاضر  الوقت  يف  تضرب  اليت  األمثلة  أروع 
الذين لبوا نداء املرجعية يف التصدي لداعش هبوا منتفضني 
األرض  الدفاع عن  قدوة هلم يف  الطف  متخذين من شباب 
والعرض وسطروا أروع املالحم والبطوالت إذ تركوا األهل 
واملال والديار ألجل أرضهم ومقدساتهم وما هذه االنتفاضة 
اال تطبيقا للدروس اليت تعلموها من مدرسة اإلمام احلسني 
)عليه السالم(، فمن برز يف امليدان بثياب عرسه ليغسل وجه 
قدوة  السبط  احلسن  بن  القاسم  من  اختذ  بدمائه  التاريخ 
بالشهادة  أبيه بعد ما سبقه  له وهكذا من قاتل بدال بعد 
هو يقتدي بعمرو بن جنادة األنصاري الشاب الذي جاء مع 
أن  اىل  إمامه  اإلبن مدافعا عن  ويبقى  األب  ليستشهد  أبيه 
الالتي  ونساؤنا  الفخر،  درجات  أعلى  مسجال  بأبيه  يلتحق 
قدمن أفالذ أكبادهن كأم وهب اليت عانقت ولدها بعد 
استشهاده قائلة له أحسنت ياقرة عيين وسرور قليب وهكذا 
الكهل الذي مأل الشيب رأسه هو يتاسى حببيب بن مظاهر، 
هكذا مجيع تفاصيل واقعة الطف تعد مدرسة تنهل منها 

األجيال على مر العصور واالزمان الدروس والعرب .

دروس واقعية من 
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القناعة هي رضا اإلنسان مبا قسم اهلل تعاىل له، أي الرضا 
وسعادتها  الزوجية  احلياة  سر  فإن  العطاء،  من  باليسري 
تكمن يف القناعة اليت تضفي على النفس الرضا والسعادة 
والطمأنينة، وحتتاج إىل التعاون والتفاني الكبريين من كال 
الزوجني لتأسيس احلياة الزوجية وبعدها األسرية، وبالتالي 
والصفاء  السعادة  أفق  تفتح لألسرة  اليت  بادرة اخلري  فإنها 
الروحي، فهما يعلمان أن األرزاق بيد اهلل تعاىل وأن احلياة 
الزوجية شراكة بينهما، ولكن رأس ماهلا ليس املال وإمنا 
احلب يف اهلل تعاىل فإذا كان الرجل حمبًا لزوجته يف اهلل 
بها  يقتنع  أن  وجيب  ويسعدها  يرضيها  ما  يعمل كل  فهو 
وينظر إىل اجلوانب الطيبة يف أخالق زوجته وصفاتها، قال 
تعاىل: ».. َوَعاِشُروُهنَّ ِباملَْعُروِف َفِإْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأْن 
َعَل اهللَُّ ِفيِه َخرْيًا َكِثرًيا« ]النساء: :19[،  َتْكَرُهوا َشْيًئا َوجَيْ
احلياة  تتقبل  تعاىل  اهلل  يف  احلب  بدافع  الزوجة  وكذلك 
صعوبات  ختطي  على  وتساعده  الزوج،  إليها  يقدمها  اليت 
للموضة  مبواكبتها  الكثرية  مبطالبها  ترهقه  فال  احلياة 
احلني  بني  وأثاثه  املنزل  ديكور  وتغيري  اللباس  جمال  يف 
)وارض  وآله(:  اهلل عليه  قال رسول اهلل )صِل  واآلخر، فقد 
اهلندي/ ٍ]املتقي  الناس(  أغنى  من  لك تكن  اهلل  قسم  مبا 
الكثرية على  واألدلة  األمثلة  العمال:1334/15[ ومن  كنز 
وهو  والنبوة  الرمحة  بيت  من  نأخذ  الطيبة  الزوجية  احلياة 
بيت اإلمام علي والسيدة فاطمة )عليهما السالم( أن ننظر 

إىل فاطمة بنت رسول اهلل )صِلى اهلل عليه وآله( سيدة نساء 
)فقد جهزها رسول اهلل )صِلى  تزوجت؟  أهل اجلنة كيف 
اهلل عليه وآله( ومعها قربة من آدم ووسادة من آدم حشوها 
ليف وجلد كبش ينامان عليها بالليل ويغلفان الناضح عليه 
فاطمة  طعمه/  آل  هادي  ]سلمان  وجرة(،  ورحا  النهار  يف 
الزهراء )عليها السالم( أم السبطني )عليهما السالم( :65[، 
فهنا جند أن الرضا جوهر وسعادة احلياة الزوجية القائمة 
على اخللق والقيم اإلسالمية اليت متثلت يف السيدة فاطمة 
اهلل  اهلل)صِلى  رسول  ،وبنت  النساء  خرية  السالم(  )عليها 
مبادئه،  و  إخالصه  و  لدينه  عليا  تزوجت  اليت  وآله(  عليه 
من  اليت هي أمسى  الدنيا  احلياة  وعرض  والثروة  للمال  ال 
أخطر  عمليا حلل  درسا  يعطي  وهذا  املادية  املغريات  كل 
مشكلة اجتماعية يواجهها اإلنسان يف مسألة الزواج الذي 
هو عملية اقرتان روحي ونفسي، ورابطة انسانية تتعاىل على 
املادة، وهما)عليهما السالم( فهما هذه احلياة على حقيقتها، 
فتعلق قلباهما باآلخرة، وتطلعا إىل ما عند اهلل تعاىل وهما 
)عليهما  بهما  نقتدي  أن  واألخرة، وجيب علينا  الدنيا  سادة 
السالم( يف قناعتهما يف احلياة وتكوين األسرة اليت متألها 
ومثقفة  مؤمنة  أسرة  تكوين  يف  هلا  مثيل  ال  اليت  السعادة 
بثقافة أهل البيت )عليهم السالم( فإذن القناعة من أسباب 

السعادة والراحة بني االزواج.

القناعــة 
سر سعادة الزوجني

ابتهال أبوصيبع
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رملة الخزاعي

على  صبيان  فيه  بيت  كل  تعود  فقد  احملافظات،  من  وغريها 
إقامة هذا التقليد الذي أصبح أحد الشعائر اخلاصة باألطفال، 
فنرى يف الشارع الواحد أكثر من تكية جتتمع صبية املنطقة 
اهلل  حممد)صلى  النيب  على  مصٍل  بني  أصواتهم  وتتعاىل  حوهلا 
وعليه وآله( وبني من يدعو اآلخرين لشرب الشاي )إشرب جاي أبو 
علي(، وطاملا تربى الكثري من الشباب على حب اإلمام احلسني 
)عليه السالم( يف هذه التكيات البسيطة، وقد أثرت يف نفوس 
على  لنقف  عديدة  آراًء  استطلعنا  الكبري  ولتأثريها  الكثريين، 

سبب هذا التأثري رغم بساطة العمل....

مع قرب حلول الليلة االوىل من حمرم وأنت تتجول يف أزقة النجف 
األشرف ترى الصبية يستعدون الستقبال شهر حمرم بني تعليق 
منقلة  الفحم،  أو  )احلطب  التكية  مستلزمات  ونصب  السواد 
- املكان الذي يوضع فيه الفحم- مستلزمات إعداد الشاي... 
وغريها(، وآالت تكبري الصوت تصدح بالردات احلسينية، وعند 
املهيل  والشاي  رائحة احلطب احملرتق  تفوح  األوىل  الليلة  حلول 
العادات إحدى  أبو علي(... هذه  وأصوات الصبية تصدح )جاي 
التقاليد العاشورائية اليت تكاد تكون عامة يف النجف األشرف 
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األثر النفسي والسوكي
تبعث  الراسخة  العقيدة  أن  املعروف  إن  البطاط:  علي  سيد 
الذي  والطفل  الروحي،  والصفاء  النفسي  والسالم  االطمئنان 
العقيدة يف  هذه  ترتسخ  حتما  بعقيدته  خاصة  طقوسا  ميارس 
نفسه وتكرب معه، وهذه العادات كاملشاركة يف املواكب أو 
إقامة التكيات أوجمالس العزاء اخلاصة بالصغارترسخ مفهوم 
الشعائر وحتببها لنفوسهم، فأثرها كبري وان كانت بسيطة، 
د.حممد ظاهر )علم نفس( يقول: هناك دراسة حديثة توصلوا من 
خالهلا اىل أن األطفال الذين ميارسون طقوسًا دينية، بشكل 
أكثر  النفسي  والرضا  والسعادة  باإلحساس  يتمتعون  منتظم، 
من غريهم يف مرحلة البلوغ، ومثل هذه املمارسات  التكيات- 
وغريها من الطقوس ترتك أثرا يف نفوسهم وخصوصا القضية 
هي قضية اإلمام احلسني )عليه السالم( وهذه املمارسات متعلقة 
برسالة كبرية تعمل على تغيري النفوس وترسخ يف العقول معاني 
أثرت يف  إذ وجدناها قد  تؤثر يف أطفالنا  سامية، فكيف ال 
تشجيع  مسؤولية  أب  على كل  الديانات،  أصحاب  من  غرينا 
أطفاله على إحياء الشعائر وحثه على املشاركة كونها جزًء 
يشعر  رساليا  جيال  تصنع  اليت  العملية  الرتبوية  املنظومة  من 

بالرضا والقناعة بعقيدته. 
م.م رقية عبداجلواد: عاشوراء لوحة تربوية كبرية حتمل طرقا 
نفوس أطفالنا  أثر على  تربوية كبرية، حتى أجواء حمرم هلا 
فأجواء احلزن والكابة وانتشار مظاهر احلزن تبعث تساؤالت 
يف نفوس أطفالنا وال بد لنا أن نكون مستعدين لإلجابة، ولعل 
هذه الطريقة من أسهل وأسرع الطرق مثال: تشجيع الطفل على 
حضور اجملالس أو املشاركة يف مواكب العزاء أو ننصب له 
تكية يتشارك العمل فيها مع أقرانه من الصبية تزرع يف داخله 
الكثري من املفاهيم اليت يصعب علينا توصيلها له يف الكالم 
كتعلم البذل والعطاء كالتعلم على السخاء ومساعدة اآلخرين 
وعشرات املعاني الرتبوية اليت يتعلمها يف هذه التكية البسيطة، 
إضافة اىل ترسيخ مفاهيم عاشوراء وثورة اإلمام احلسني)عليه 

السالم( 

أمهات تبدين آرائهن
أمهات عدة يعربن عن آرائهن حول حث أبنائهن على املشاركة 
يف إقامة التكيات، زهراء كامل عبد : ترى أن طريق إحياء 
الشعائر حيفظ أطفالنا من مسوم األفكار املنحرفة اليت تريد 
هلم أن يرتكوا طريق اهل البيت)عليهم السالم( والتكيات اليت 
تقام يف ابواب البيوت بوابة لرتسيخ مفاهيم كبرية يف أذهانهم، 
أبنائي منذ عمر أربع سنوات أهتم بإقامة التكية هلم مع أوالد 
مواكب  يديرون  حسينني  صاروا  كربوا  وعندما  اجلريان 
وأراهم  ملا كانوا صغار  له،  الديين مشهود  والتزامهم  كبرية 
احلسني)عليه  لإلمام  خبدمتهم  أذكرهم  بالصالة  يتهاونون 
)عليه  احلسني  االمام  الصالة،  الداء  بهمة  فيقومون  السالم( 
يقوم  وشعائر عاشوراء سلوك  النفوس  السالم( حمطة إصالح 

سلوكيات أبنائنا 
تشاركها الرأي د.زينة املرشدي: ال شيء يؤثر يف أبنائي مثلما 
الصغرية  أعمارهم  رغم  الغريب  والتكيات  املواكب  تؤثر 
يستعدون خالل عام هلذه الطقوس، جيمعون األموال ويشرتون 
اليت  االمور  من  وكثري  عاشوراء،  ملوسم  ويتهيأون  املعدات 
أحتاجها يف تربيتهم  يتيسر لي إيصاهلا هلم عن طريق الشعائر 
سوف  أقول  أرتضيه  ال  بفعل  يقومون  عندما  مثال:  احلسينية 

نادما،  السالم( فيرتكه  اإلمام احلسني)عليه  يرضى عنك  لن 
وعندما يبخل أحدهم أقول هل تذكر ماذا قدمت خالل مراسم 
عاشوراء، وعندما خياصم أحدا أذكره بتعاونهم أيام عاشوراء 
يف  تنزرع  سنويا  أراها  اإلجيابية  األمور  من  وهكذا... كثري 

أبنائي بربكة أيام اإلمام احلسني )عليه السالم( 
العيد  ينتظرون  ال  أبنائي  تقول:  السادة:  عبد  ميسون  الرتبوية 
كما ينتظرون حمرم وأيام خدمة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
قبل أكثر من أسبوع من حمرم يباشرون بتعليق السواد وحتضري 
أدوات التكية من شاي وأكواب وأمور أخرى.. أفرح كثريا 
احلسني  حب  )على  علي(  أبو  )جاي  ابين  صوت  يعلو  عندما 
األجيال  لكل  عطاء  مدرسة  عاشوراء  مدرسة  املاء(  اشرب 
لألطفال كما  ويوصلها  مفاهيم  يعطي  أن  مرب  أيَّ  واحتدى 
تعطي الشعائر ومنها التكيات، أحد أهم الطرق الرتبوية اليت 
أعتمدها هي حث أبنائي على املشاركة يف مراسم عاشوراء من 
لبس سواد وحضور جمالس وإقامة التكيات وخدمة زوار سيد 
الشهداء)عليه السالم(، حسب خربتي الرتبوية البسيطة أرى أن 
هذه الشعائر تغري نفوسهم وتزرع فيهم قيم نعجز عن زرعها بال 

هذه املمارسات
 

طقوس تدرأ املخاطر
باألطفال  اخلاصة  عاشوراء  مظاهر  من  مظهر  التكيات   
فهي ليست جمرد )منقلة، وإبريق شاي( بل فيها معاني تتعدى 
والبذل  الكرم  تعلم  فبني  الرتبوية  السلوكيات  من  الكثري 
احلسني)عليه  اإلمام  رسالة  مفاهيم  وبني  والسخاء  والعطاء 
يف  نبالغ  ولن  املاليني   بل  الدروس  مئات  فيها  اليت  السالم( 
العقيدة  هم  محلوا  شبابا  التكيات  هذه  خرجت  فكم  هذا 
والوطن  املقدسات  عن  دافعوا  واملذهب.. وكم خرجت شباب 
حاملني رسالة اإلمام احلسني )عليه السالم(اإلصالحية شعارا 
هلم، علينا أن ال نستخف بهذه الطقوس مهما كانت بسيطة 
فهي تزرع قيم ومبادئ كبرية وحتمل بركات وألطافا إهلية، 
شعائر اإلمام احلسني)عليه السالم( أفضل وسيلة لدرء املخاطر 

واآلفات اليت تهدد أفكار شبابنا.  
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مسجد الحنانة والشعائر الحسينية

حوار عند باب املوكب

املواكب الحسينية  طريق يتجدد كل عام

إعداد:

أرشد رؤوف قسام



مسجد 
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والشعائر 
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ملسجد احلنانة عالقة وطيدة مع الشعائر احلسينية 
واملقامات  املساجد  كل  حال  وهذا  فيه  وإقامتها 
شهري حمرم  خالل  األشرف  النجف  يف  والعتبات 
اإلمام  عزاء  جمالس  حيث  صفر  وشهر  احلرام 
اليت  الشعائر  وبقية  السالم(  )عليه  احلسني 
املشهد  يكتمل  حيث  صورها  بكل  وتؤدى  تقام 
العاشورائي يف املدينة اليت تتنفس بكل أحاسيسها 
والشعائر....  الفعاليات  هذه  املصيبة  شهري  خالل 
عزاء  بشعرية  لرمبا  احلنانة  مسجد  ويتفرد  كما 
وهو  اإلمام(  )بثالث  يسمى  ما  أو  األجساد  دفن 
يوم الثالث عشر من احملرم فتتدفق مجوع املعزين 
وخصوصا النسوة من كل حدب وصوب يف موكب 
احلسني  اإلمام  جسد  دفن  لذكرى  إحياًء  رهيب 
وصحبه  أهله  من  الصفوة  وأجساد  السالم(  )عليه 
الكرام بعد أن تركوا ثالثة أيام بالعراء لعن اهلل 

قاتليهم ... 
إن مسجد احلنانة  يف النجف األشرف هو موضع 
يروى  حيث  السالم(...  )عليه  احلسني  اإلمام  رأس 
أّن رأس اإلمام احلسني )عليه السالم( وروؤس أهل 
وهي  املكان  بهذا  وضعت  أصحابه  وبعض  بيته 
إىلٰ  السبايا  وصلت  فقد  الكوفة  إىلٰ  طريقها  يف 
وباتت  حمرم  من  عشر  الثاني  ليل  الكوفة  ختوم 

بهذا املكان وذلك حلرص ابن زياد على أن يكون 
دخوهلم صباح اليوم التالي استعراضيًا.. وقد طلبت 

العقيلة زينب )عليها السالم( من اإلمام السجاد 
)عليه السالم( أن يطلب من حاملي 

)عليه  احلسني  رأس 
الشهداء  وبقية  السالم( 

الرؤوس  تلك  يرتكوا  أن 
تلك  يف  معهم  تبقى  الشريفة 

فباتت  ذلك  هلم  فكان  الليلة 
تلك الرؤوس معهم فكانت ليلة 

والبكاء...  بالنوح  قضيت  رهيبة 
لصدور  باحلنانة  مسيت  وقد 

أصوات من احلنني يسمعونها جزعًا 
على هذه املصيبة  ومن هنا جاءت هذه  

الشعرية وارتباطها مبسجد احلنانة .... 
أّنه  يروى   أيضا  املسجد  خيص  وفيما 

كان هنا ديرًا نصرانيًا إمسه )حّنا( كان 
قد بناه املنذر األول بن النعمان.

الصادق  االمام  أن  طاووس  إبن  وذكر 
أن  عمران  بن  امُلفضل  أوصىٰ  السالم(  )عليه 

ُيصلي ركعتني بهذا املكان ألنه موضع رأس 
كما  السالم(....  احلسني)عليه 
ويذكر املؤرخون أيضا بأن منطقة 
احلنانة كانت تسمى بالثوية وهي 

وهي  الكوفة  ووجهاء  أعيان  مقربة 
مقدمة وادي السالم كما كان فيها 

وعند  املرتفع  على  أي  مائل  قائم  بناء 
مرور موكب نعش أمري املؤمنني )عليه 

النجف  يف  للدفن  طريقه  ويف  السالم( 
االشرف إحننى هذا القائم املرتفع احرتاما 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  لنعش  وحزنا 

كما أن مسجد احلنانة تقام فيه اجملالس 
وغريه  رمضان  ففي  العام  طوال  احلسينية 

من أشهر السنة ويف مجيع املناسبات الدينية 
تشهد  كما  دائم  ونشاط  حضور  فيه  يكون 

باحة املسجد يوميا صالة اجلماعة حبضور دائم 
وأجواء روحانية.. ومن مجلة املواكب احلسينية 

موكب  هو  فيه  العاشورائي  نشاطها  تقيم  اليت 
طرف احلنانة حيث يقيم شباب الطرف جملس عزاء 
يف ثالثة عشر ليلة تبدأ من أول حمرم وحتى ليلة 
الثالث عشر من احملرم كما يقوم املوكب مبسرية 
الشموع تتوجه مشيا على األقدام واملعزون حيملون 
الشموع ليصلوا حلرم أمري املؤمنني )عليه السالم( 
وموحشة  ومفجعة  مؤملة  ليلة  يف  باملصاب  لتعزيته 
على  فالسالم  السالم(...  )عليهم  البيت  آل  على 
احلسني وعلى علي بن احلسني وعلى أوالد احلسني 

وعلى اصحاب احلسني عليهم الصالة والسالم
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يف  احلسينية  املواكب  تعترب 
بقاع  كل  ويف  األشرف  النجف 
على   يعني  لألجيال  طريقا  األرض 
احلسني  اإلمام  ثورة  أهداف  حتقيق 
)عليه السالم( اليت قام من أجلها ومنها 
احلرية والعدالة ونبذ الظلم بكل صوره... 
وهي مصداق لقوله تعاىل: - )َذِلَك َوَمن 
َتْقَوى  ِمن  َفِإنََّها  اهللَِّ  َشَعاِئَر  ْم  ُيَعظِّ
اعتاد  فقد  )احلج/32(  اْلُقُلوِب 
األشرف  النجف  مدينة  أبناء 
ما  إىل  كذلك  وسيبقون 
أن  الدنيا  عمر  من  اهلل  شاء 
يستقبلوا شهر حمرم احلرام 
بشعائرهم اليت يزاولونها منذ 
القدم سواء كانت يف اخلفاء 
أو يف العلن، ومن أوهلا تشييد 
وتعليق  والتكايا  املواكب 

السواد ورفع الرايات يف الشوارع واألزقة واألطراف 
واألحياء ويف كل مكان حتى أسطح املنازل، واليت 
البداية  حيث  وصفر  احملرم  خواص  من  يعتربونها 

والنهاية لشهري املصاب واألحزان.
لبس السواد ال يقتصر على الكبار فهو يف الشهرين 
زي الكبار والصغار رجاال ونساء... كما ال تقتصر 
جمالس العزاء على فئة دون أخرى فالنساء جمالس 
وبكل  والكبار  للصغارا  وأيضا  للرجال  كما 
الطبقات األجتماعية فاإلمام احلسني )عليه السالم( 

لكل الفئات واألعمار. 
اإلمام  بقدوم شهر حمرم اجلميع مستعد خلدمة   
احلسني و زواره )عليه السالم( بكل ما يستطيعون 
احلسينية  باخلدمة  يشارك  أن  يف  يرغب  واجلميع 
:)كل  يقول  ولسان حاهلم  اخلدمة  أو  باملال  سواء 
تعيش  بكرامة  بس  تنهان  بالعني  شفناها  اخلدم 
خدام احلسني(. اجلميع يف مدينة النجف األشرف 
له حب وشغف يف تأسيس مواكب العزاء ونصبها 

املواكب الحسينية
 طريق يتجدد كل عام
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يف الطرقات كما وتقوم الشباب والصبية بإنشاء ما يسمى بـ )التكية( ليقدموا فيها 
الشاي والقهوة واحلليب والكعك وكل ما جتود به أيديهم ليقدموه للمعزيني مبصاب 

اإلمام احلسني )عليه السالم( وغالبا ما يكون  املكان قريبا من دورهم... 
حادثت صبيا يف الثانية عشر من عمره وقلت له ما هو شعورك وأنت تقوم بهكذا 

عمل فأجابين وبسرعة قائال : - أنا بفضل أهلل 
من حميب اإلمام احلسني )عليه السالم( وإنه لشرف لي أن أكون من خدمة 
يوم احملشر فحب اإلمام احلسني  السالم( ألنال شفاعته  اإلمام احلسني )عليه 
الشعائر احلسينية وقدسيتها  الدنيا واآلخرة. وعن  السالم( هي جناة يف  )عليه 
سألت شابا يف العشرين من العمر فأجاب قائال: يظل احلديث عن اإلمام احلسني 
)عليه السالم( يدمي القلوب ويستهوي نفوس األحرار ويستقطب املؤمنني من مجيع 

بقاع األرض حيث تشتعل جذوة احلب الفطري للحسني )عليه السالم( بالقلوب منذ 
التكوين وقد ولدت تلك الشعائر احلسينية بداخلنا منذ الطفولة دون ارادة منا بل هي 

حصيلة وحمصلة..
فبهذا الفكر وبهذا املنطق ندرك أن الشعائر احلسينية واملواكب هي ليست وليدة رغبة أو 

شعور أو اإلنتماء بل هو وجود حقيقي يف ذات املؤمنني ومنذ الوالدة..
حيث أن عاشوراء اإلمام احلسني )عليه السالم( ليست قصة  انتهت يف عصر العاشر من 
حمرم احلرام سنة 61 للهجرة، بل قد تكون من  هناك قد ابتدأت ومنت إن مل تكن 
فمبادؤه  البشر مجيعا.  من  واخلريين  املؤمنني  وقلوب  نفوس  أصال يف  موجودة  هي 
)سالم اهلل عليه( مل تقتل حلظة شهادته، مثلما أن أعداءه مل ينتصروا حني قطعوا 
رأسه، وأن نداءه )عليه السالم(: )هل ِمن ناصر ينصرنا( ما يزال موجها جلميع أبناء 
آدم الذين يستشعرون احلرية واالنعتاق من كل قيود الظلم واألستعباد، وهذه  هي 
لة(، كما  خصال املؤمنني واخلريين الذين لسان حاهلم ينطق بقوة )َهيهات منا الذِّ

هتف بها اإلمام احلسني )سالم اهلل عليه( وطبق مصاديقها.
هاهي اليوم مواكب اإلمام احلسني )عليه السالم( وقد أثبتت يف الواقع أن قضية 

اإلمام احلسني )عليه السالم( فوق ما يتصور اجلميع فهي ال حتكم بنظم الظاملني 
واملستبدين يف كل عصر وزمان بل هي من تتحكم بهم وقد هزت قواعدهم وقلعتهم من 

جذورهم، فأين سنوات املنع واملضايقة وأين أدواتهم وأين هم ؟ ولكن املواكب احلسينية 
يف ازدياد وتطور بل هي من   توصيل  احلياة اإلسالمية مبفاهيمها األصيلة، ألن قضية اإلمام 

احلسني )عليه السالم( متثل منهجا وسلوكا حيا للقيم اإلسالمّية واإلنسانية يف العزة واحملافظة على 
كرامة اإلنسان ووجوده.

ومن هنا يعترب إنشاء املواكب واخلدمة فيه  شيء مقدس ألنه يعرب عن والئهم وحبهم للحسني)عليه السالم( وكل ذلك طلبا لرضا 
اهلل الواحد القهار  فعشاق القضية احلسينية يسعون إىل رمحة أهلل تعاىل ورضاه أسوة باحلسني )عليه السالم(الذي  جاهد بنفسه 
وعياله يف سبيل اهلل لذلك  فإن أصحاب املواكب احلسينية عليهم أن يرتكوا رسالة  لألجيال جيال بعد جيل  بأن ثورة اإلمام 

احلسني  )عليه السالم( هي مشعل نور وحرية  يتجدد كل عام من أجل إنتصار القيم احلقة ويف سبيل أهلل جل وعال.
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يقف خادم زوار اإلمام  احلسني )عليه السالم(  أمام باب موكبه 
وهو يراقب مجوع املاليني السائرة  من العراقيني وغريهم  من العرب 
اإلنسانية   بأسم  شاركوا  أيضا  املسلمني  غري  من  وحتى  واألجانب 
احلب  ملحمة  ليكتبوا  كربالء  العشق  قبلة  صوب  متجهون  وهم 
وهم  املقدسة  كربالء  إىل  األربعني  مسرية  يف  اإلهلي  احلسيين 
يتسابقون كبارا وصغارا رجاال ونساًء ومن كل فج عميق مبسرية 
عابئني  وغري  وبرودته  اجلو  حبرارة  مبالني  غري  وليال  أليام  تستمر 
بالسهر أو اجلوع او املرض أو التعب.. تثري يف وجدانه رغبة عارمة 
يف العطاء والبذل ... يأتيه فجأة سؤال من زائر ماش هل يوجد مبيت 
داخل املوكب؟  فيجيب خادم اإلمام احلسني وبسرعة نعم نعم مع 

كل اخلدمات تفضل بالدخول. 
العشق  من  الصورة  تلك   يشاهد  وهو  لتأمالته  اخلادم  يعود  هنا 
احلسيين ملسريات راجلة تلتحم مع صورة البذل والعطاء اليت يقوم بها 
اجلميع من أجل إيواء وإطعام الزوار السائرين اىل نهر العطاء واجلود 
واملثل العليا  كربالء التضحية والفداء فمن املستحيل أن جتد ما 
فاجلميع  اإلطالق  على  العامل  بلدان  كل  يف  الصورة  هذه  مياثل 

يكون على استعداد للعطاء والبذل وعن إصرار يف البذل ويتساوى 
يف ذلك كل  من الغين والفقري الصغري والكبري، وكل مبا جتود 
به يده، ال ينتظر عن ذلك عوضا أو جزاًء وال ينتظر الشكر من 
أحد، إمنا اجلزاء يف الدار اآلخرة من فضل اهلل ومن شفاعة حممد 
وآهل بيته )صلوات اهلل عليهم امجعني( وشفاعة اإلمام احلسني )عليه 
ماهي  يسأل خادم احلسني  املشاي  الزائر  يعود  بالذات....  السالم( 
دوافعكم وأنتم تتسابقون يف خدمة السائرين الراجلني على طريق يا 
حسني ؟ جييب خادم اإلمام احلسني)عليه السالم( وبسرعة أيضا إن 
خدمة زوار أبي عبد اهلل احلسني سواء يف مواكب اخلدمة املنتشرة 
على طول الطرق املؤدية إىل كعبة األحرار أو يف املدن والقرى اليت 
أو تفرضها مقامات  الزوار وهذه اخلدمة ليست مصطنعة  بها  مير 
بيت  ألهل  واحلب  بالوالء  يرتبط  شرف  انها  بل  كضيوف  الزوار 
النيب حممد )صلى اهلل عليه وآله( وهي ال تدعو للتباهى مبا يقوم 
يربطه خدمة  امنا  وتعب وسهر  وبذل  وعطاء  اخلادم من خدمة  به 
اإلمام احلسني)عليه السالم( يف ذلك اىل كرامة وشرف ابي عبد 
أجل  من  قدمه  مبا  أهلل  عند  ومكانته  السالم(  احلسني)عليه  اهلل 

حوار عند باب املوكب
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اهلل والدين... وهنا بادر خادم اإلمام احلسني)عليه السالم( ليسأل 
الزائر املاشي هل جئت من قبل إىل كربالء يف زيارة األربعني ؟ 
أجاب الزائر قائال: نعم ولعدة سنوات من قبل .. أسرع خادم اإلمام 
احلسني )عليه السالم( قائال: ماذا تركت هذه الزيارات الراجلة 

من آثار يف نفسك ؟ 
فأجاب الزائر قائال: إن ما يرتكه حب اإلمام احلسني )عليه السالم( 
على النفوس امر خارق وال تستطيع أي تعابري وصفه بشكل دقيق 
زيارة  أو يف  أيام عاشوراء  والزيارة مشيا يف  بالسري  يقوم  فإن من 
األربعني فإنه حتما سيستشعر بقصة استشهاد اإلمام احلسني )عليه 
على  احلزن  حرارة  فيتحسس  األيام  هذه  يف  قتل  السالم(وكأنه 
اإلمام احلسني )عليه السالم( وأهل بيته وصحبه وبالنتيجة سوف 
الظلم  ونبذ  والتضحية  الرمحة  النفوس من مشاعر  أثرا يف  ترتك 

بكل صوره. 
فقد أعطى االمام احلسني )عليه السالم( كل ما ميلك خالصا لوجه 
اهلل من أجل احلفاظ على دين جده حممد )صلى اهلل عليه وآله( 
من كل ما يبعده  عن منهجه الصحيح كي ال ينحرف إىل نهج 
آل أمية الظامل اجلائر ولو مل يكن اإلمام احلسني )عليه السالم( 
خملصا يف تضحياته وعطائه ملا تربع على عرش قلوب األحرار وملا 
هنا   ... الكرام  بيته وصحبه  وبأهل  به  تليق  اليت  املنزلة  استحق 
تسائل الزائر: حتت أّي عنوان ميكن أن نضع املسري إىل كربالء 
ومبشهده الكامل هذا؟ فسارع خادم اإلمام احلسني )عليه السالم( 
للجواب قائال: أن مسرية األربعني وهي عنوان لشعرية من شعائر اهلل 
تعاىل ينضوي حتتها ماليني األحرار من خمتلف حمافظات العراق 
احلرية  رمز  متجهني صوب  مشيًا  العامل  بقاع  شتى  من  وكذلك 
واإلباء اإلمام احلسني )عليه السالم( هنا تسائل الزائر: ملاذا مسيت 

بزيارة األربعني ؟
األربعني  زيارة  قائال:  السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  فاجاب خادم 
تعين مرور أربعني يومًا على استشهاد اإلمام احلسني )عليه السالم( 
وانصاره يف يوم عاشوراء، حيث يصادف األربعني يف العشرين من  

صفر... 
بشرية  مسرية  أكرب  متثل  األربعني  يف  املشاية  أصبحت  ولذلك 
ُتندد بالظلم والطغيان ضد الفسقة واملتجربين اآلخذين بزمام أمور 
تعترب مكملة  وظلم... وهي  لدين اهلل جبهل  واملتعرضني  املسلمني 
للرسالة احلسينية اليت خرج من أجلها اإلمام احلسني)عليه السالم( 
بعد تركه مكة وتوجهه للكوفة، مضحيًا بنفسه من أجل نصرة 

الدين ومحاية املسلمني من النظام الظامل واملتجرب آنذاك.
فرتى املشاية يف ذكرى األربعني يسريون بلوعٍة وأسى مستذكرين 
موقف اإلمام احلسني)عليه السالم( حني كان واقفًا مع قلة أنصاره 
ضد طغاة عصره حيث نادى » أال من ناصٍر ينصرنا أال من ذاّب عن 
حرم رسول اهلل؟! وسط صمت مطبق من قبل صفوف اليت تدعي 
اإلسالم متمنني أن يفزعوا البن بنت رسول اهلل أو تأتيهم املنية يف 
سبيل نصرته وأهل بيته وال يزالون على هذه احلال حتى يصلوا إىل 
كربالء فيجددوا الوصل مع معشوقهم بالبكاء على ما جرى على 
آل الرسول يف يوم العاشر من حمرم ومواساًة للعقيلة زينب )عليها 
السالم( يف يوم األربعني  مستلهمني منهم أمسى مبادئ التضحية 
والقوة والثبات على دين اإلسالم احلنيف.. هكذا هم خدمة اإلمام 
)عليه  احلسني  اإلمام  زوار  هم  وهكذا  السالم(  )عليه  احلسني 
السالم( يف صورة واضحة املعامل من كل معاني احلب والتضحية 
خدام  وعلى  احلسني  عشاق  وعلى  احلسني  على  فسالم  والعطاء 

احلسني )عليه السالم( يف كل عصر وزمان..
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فائق الشمري

وحيدا 
ينسكب الضوء من مقلتيك

ينزف جرحك مشس
والعباس/ واجلود

وقسوة النهر
ينساب مرا كالرماد 

العطش/ زمزم يف زمن األفول 
يزرع يف الصحراء بسمة

و الدم السيف/ يا أطهر الناس
متأل راحتيك من جنيع النحر 

تؤذن حيَّ على اخللود
إن للصرب جنود

يا زينب األمل احلبيس
يا جنون العشق/ يا مشعًا يذوب 

آه للوعة الطفل الرضيع/ والسبايا 
يا حسني الطف/ والنواويس/ وهليب 

الغدر
وصرخة اجلبل األسري..

كأن الدنيا مل تكن/ واآلخرة مل تزل
سالم لك/ أيها اخلد الرتيب/ أيها 

اجلسم السليب

كأن الدنيا لم تكن






