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مفاده: هل  البعض  من  سؤال  يقع  قد 

وضع الله تعاىل ميزانا أو مقياسا ميكن للفرد 

فينجو،  الهداية  طريق  عىل  به  يستدل  ان 

ان  ينبغي  مام  ذلك  بان  الحتمي  والجواب 

يكون من الخالق العادل.

 ونجد ذلك املقياس يف كتاب الله تعاىل 

دامغة  داللة  يف  املستقيم(  الرصاط  )إهدنا 

مستقيام  ليس  غريه  رصاط  كل  أن  عىل 

طريقه  بني  التمييز  اىل  املستمرة  والدعوة 

الذي دعا إىل سلوكه وبني طرق الضالل.

الرصيحة  االشارات  ذلك  بعد  ولتأيت   

البيت  اهل  أحاديث  يف  الحق  رصاط  عىل 

بن  جابر  عن  روي  ما  ومنها  السالم  عليهم 

عليه  الله  )صىل  الله  رسول  أن  الله  عبد 

وآله وسلم(:....خط خطا هكذا أمامه فقال: 

ميينه وخطني  عن  الله، وخطني  سبيل  هذا 

ثم  الشيطان  سبيل  هذا  فقال:  شامله  عن 

وضع يده يف الخط األوسط وقرأ: ﴿وأن هذا 

إذاً  فالهداية  فاتبعوه﴾،  مستقيام  رصاطي 

الطريق  ذلك  العاقل  االنسان  يسلك  ان  يف 

املستقيم الوحيد، ومن يسلك أيا من الطرق 

األخرى فإنه سالك طريق الضالل ال محالة، 

فيكون محله قوله تعاىل)...فامذا بعد الحق 

إال الضالل...(

 وأكدت االحاديث الرشيفة أن الطريق 

عليهم  البيت  أهل  والية  هو  املستقيم 

السالم،  وورد عن أمري املؤمنني عليه السالم 

قوله:).. فمن عدل عن واليتنا أو فضل علينا 

ويؤكد  لناكبون(  الرصاط  عن  فإنهم  غرينا 

وآله  عليه  الله  صىل  الله  رسول  قول  ذلك 

)فوعزة ريب  السالم:  عليه  املؤمنني   أمري  يف 

وجالله إنه لباب الله الذي ال يؤىت إال منه، 

يَسأل  الذي  وإنه  املستقيم،  الرصاط  وإنه 

الله عن واليته يوم القيامة(.

واليوم وبعد ان ألبس اعداء االسالم كثريا 

من االمور عىل الناس وبخاصة يف موضوعة 

الوالية ألهل البيت عليهم السالم صار لزاما 

التذكري املستمر بالرصاط الذي وضعه أهل 

البيت عليهم السالم الوارد يف زيارة عاشوراء 

)اِنيّ ِسلٌْم لَِمْن سالََمُكْم َوَحرٌْب لَِمْن حاَربَُكْم 

َوَوىِلٌّ لَِمْن واالكُْم َوَعُدوٌّ لَِمْن عاداكُْم (، فهل 

ميكن والحال هذه ان يوضع يف مصاف أهل 

البيت  اهل  وأتباع  اولياء  يعادي  من  الحق 

عليهم السالم، ويرصح قوال وفعال بوالئه ملن 

السالم  عليهم  البيت  ألهل  العداء  يعلنون 

وملن يواليهم.   

اىل  الحاجة  بأشد  اليوم  االميان  اهل  ان 

تحديد خط سريهم، فإما طريق الحق بوالية 

اوليائهم  بوالية  وتأكيدها  النبوة  بيت  أهل 

ضالل  طريق  وإما  أعدائهم،  ومعاداة 

مبفاسدهم  االرض  ضجت  الذين  أعدائهم 

وعدائهم لإلسالم عالنية أكرث منها رساً. 

صراطي مستقيما

بدءاً

رئيس التحرير
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ما  قصيّ  أنه  السالم(  )عليه  الحسني  بن  عيل  اإلمام  ان  روي 

كان من قصة أصحاب السبت الذين قال الله تعاىل عنهم: }َولََقْد 

ِقرََدًة  كُونُواْ  لَُهْم  فَُقلَْنا  بِْت  السَّ يِف  ِمنُكْم  اْعتََدواْ  الَِّذيَن  َعلِْمتُُم 

قول  ويؤيده  حقيقي,  مسخ  "هو  فقال:  )البقرة/65({..  َخاِسِئنَي 

ابن عباس )ت68ه(: فمسخهم الله عقوبة لهم، وكانوا يتعاوون 

وبقوا ثالثة أيام مل يأكلوا ومل يرشبوا ومل يتناسلوا، ثم أهلكهم الله 

تعاىل وجاءت ريح فهبت بهم فألقتهم يف املاء"، واورد هذا العالمة 

املجليس يف: بحار األنوار 14/59. 

غري  مسخ  )إنه  االول:  املسخ،  مسألة  يف  رأيان  هنالك  كام 

حقيقي, فلم ميسخوا قردة, وإمنا هو مثل رضبه الله )جل جالله(, 

والظاهر أن قد يحمل عىل املجاز, الن األمثال لها ظاهر يف الواقع.

فقالوا: ومسخ قلوبهم, فجعلها كقلوب القردة, ال تقبل وعظاً, 

وال تتقي زجراً وهذا ما نسبه الطربيس إىل مجاهد / )ظ: مجمع 

البيان 1/248(.

والثان خالف الظاهر, الن الذي عليه جل املفرسين- من غري 

}كُونُواْ{   : إذا وقفنا عىل قوله تعاىل  إليه، خصوصاً  رضورة تدعو 

عرفنا ان قوله لليشء إذا أراده: )كن فيكن عىل الحقيقة(, ورمبا 

يجر القول الثان إىل فتح باب تحمل معه قصص القرآن جميعاً إىل 

التسلية واألمثال الخيالية ال الواقعية, وهو أمر غري مقبول.

أصحاب السبت.. 
وقول اإلمام السجاد  فيهم

الباحث: أ.م.د جاسم محمد عيل الغرايب

معنًى آخر 
يقول الله )عز وجل( يف محكم كتابه املجيد }الَْحْمُد لِليِّه الَِّذي 

 ،})1 )األنـعام:  َوالنُّوَر  الظُّلاَُمِت  َوَجَعَل  َواألَرَْض  اَمَواِت  السَّ َخلََق 

وعندما نقرأ كلمتي )الظلامت والنور ( يتوارد للذهن ان معناهام 

)الكفر واالميان(، ولكن املعنى هنا مغاير متاما ويعني: ))ظلمة 

نارص  للشيخ  ))االمثل((  تفسري  يف  ورد  كام  النهار((  ونور  الليل 

مكارم الشريازي.

لفظة  أنيّ  هو  هنا  إليه  االلتفات  ينبغي  الذي  اآلخر  واألمر 

تأيت  الظلمة  بينام  املفرد،  بصيغة  الكريم  القرآن  يف  ترد  )نور( 

بصيغة الجمع )ظلامت(، وقد يكون هذا إِشارة لطيفة إِىل حقيقة 

للتشتت واالنفصال  دامئاً  )املادي واملعنوي( مصدراً  الظالم  كون 

والتباعد، بينام النيّور رمز التوحد والتجمع.

بالوالدين احسانا
ِببَِنيِه  يَْوِمِئٍذ  َعَذاِب  ِمْن  يَْفتَِدي  لَْو  الُْمْجرُِم  يََودُّ   ...{

)املعارج/11( َوَصاِحبَِتِه َوأَِخيِه )املعارج/12( َوفَِصيلَِتِه الَِّتي تُْؤويِه 

)املعارج/13( َوَمن يِف اأْلَرِْض َجِميًعا ثُمَّ يُنِجيِه )املعارج/14({ يف 

اآليات الكرميات اشارة اىل عظمة االحسان للوالدين ففي سورة 

املعراج يخىش املجرم ان يفتدي امه وابيه عنه يف العذاب، وهي 

رضا  تشرتي  فال  بالوالدين،  الرب  واهمية  عظمة  عىل  تدل  صورة 

الباري بسخطه..

ارتــــــــح
تريد الطأمنينـة؟ يقول الله يف محكم التنزيل: }... فََسيَْكِفيَكُهُم 

 ...{ التسليم  )البقرة/137({،  وتريد  الَْعلِيُم  ِميُع  السَّ َوُهَو  الليُّه 

ِبالِْعبَاِد )غافر/44({،  وتريد  بَِصرٌي  اللََّه  إِنَّ  اللَِّه  إىَِل  أَْمِري  ُض  َوأُفَوِّ

الُنرصة }إِنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ... )الحج / 38({،  وتريد 

اكِِريَن  َذلَِك ِذكَْرى لِلذَّ يِّئَاِت  الَْحَسَناِت يُْذِهْبَ السَّ إِنَّ  املغفرة }... 

)هود/114({،  وتريد الوعيد }... َوَما كَاَن َربَُّك نَِسيًّا )مريم/64({.
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قرأت شيئا ملفٌت للنظر فاذا أمتمت ما 

سوف تقرأه ستعلم ما نحن غافلني عنه، وقد 

تتبعت التسبيح يف القرآن الكريم فوجدت 

كام  القدر  يرد  التسبيح  أن  وجدت  عجبا، 

قال  حيث  السالم(  )عليه  يونس  قصة  يف 

تعاىل يف محكم التنزيل: }فلَْواَل أَنَُّه كَاَن ِمْن 

بَطِْنِه  يِف  للَلَِبَث  )الصافات/143(  الُْمَسبِِّحنَي 

فكان  )الصافات/144({،  يُبَْعثُوَن  يَْوِم  إىَِل 

يقول يف تسبيحه: }.. الَّ إِلََه إاِلَّ أَنَت ُسبَْحانََك 

إِنِّ كُنُت ِمَن الظَّالِِمنَي )األنبياء/87({، كذلك 

تردده  كانت  الذي  الذكر  هو  التسبيح 

يف  السالم(  )عليه  داود  مع  والطري  الجبال 

الِْجبَاَل  َداُووَد  َمَع  رْنَا  َوَسخَّ  ...{ تعاىل:  قوله 

)األنبياء/79({،  فَاِعلِنَي  وَكُنَّا  َوالطَّرْيَ  يَُسبِّْحَن 

فالتسبيح هو ذكر جميع املخلوقات: }أَلَْم تََر 

اَمَواِت َواأْلَرِْض  أَنَّ اللََّه يَُسبُِّح لَُه َمن يِف السَّ

َوالطَّرْيُ َصافَّاٍت كُلٌّ قَْد َعلَِم َصاَلتَُه َوتَْسِبيَحُه 

َواللَُّه َعلِيٌم مِبَا يَْفَعلُوَن )النور/41({.

من  السالم(  )عليه  زكريا  خرج  وملا 

}فََخَرَج  فقال:  بالتسبيح  قومه  أمر  محرابه 

أَن  إِلَيِْهْم  فَأَْوَحى  الِْمْحرَاِب  ِمَن  قَْوِمِه  َعىَل 

وكان  )مريم/11({،   َوَعِشيًّا  بُْكرًَة  َسبُِّحوا 

دعاء موىس )عليه السالم( لربه بأن يجعل 

التسبيح  عىل  يعينه  له  وزيرا  هارون  أخاه 

أَْهيِل  ْن  مِّ َوِزيرًا  يلِّ  }َواْجَعل  فقال:  والذكر، 

ِبِه  اْشُدْد  )طه/30(  أَِخي  َهاُروَن  )طه/29( 

أَْمِري )طه/32(  يِف  َوأَْشِكُْه  أَْزِري )طه/31( 

كَِثريًا  َونَْذكُرََك  )طه/33(  كَِثريًا  نَُسبَِّحَك  َكْ 

)طه/34({.

قال  الجنة  أهل  ذكر  التسبيح  أن  كام 

اللَُّهمَّ  ُسبَْحانََك  ِفيَها  }َدْعَواُهْم  تعاىل: 

أَِن  َدْعَواُهْم  َوآِخُر  َسالٌَم  ِفيَها  َوتَِحيَّتُُهْم 

)يونس/10({،  الَْعالَِمنَي  رَبِّ  لِليِّه  الَْحْمُد 

قال  املالئكة  ذكر  هو  كذلك  والتسبيح 

َربِِّهْم  ِبَحْمِد  يَُسبُِّحوَن  َوالَْماَلئَِكُة   ..{ تعاىل 

َويَْستَْغِفُروَن لَِمن يِف اأْلَرِْض أاََل إِنَّ اللََّه ُهَو 

االثر  وبهذا  )الشورى/5({،  الرَِّحيُم  الَْغُفوُر 

أن  لدرجة  عظيم  شأنه  فالتسبيح  البالغ 

الله تعاىل يغري به القدر كام حدث ليونس 

)عليه السالم(.

َربَِّك  ِبَحْمِد  }َوَسبِّْح  وجل(:  )عزيّ  وقال 

ْمِس َوقَبَْل الُْغُروِب )ق/39(  قَبَْل طُلُوِع الشَّ

ُجوِد )ق/40({،  َوِمَن اللَّيِْل فََسبِّْحُه َوأَْدبَاَر السُّ

َربَِّك  ِبَحْمِد  َوَسبِّْح   ..{ تعاىل:  قوله  كذلك 

ْمِس َوقَبَْل ُغُروِبَها َوِمْن آنَاء  قَبَْل طُلُوِع الشَّ

تَرَْض  لََعلََّك  النََّهاِر  َوأَطْرَاَف  فََسبِّْح  اللَّيِْل 

بالرضا  مرتبط  التسبيح  فهل  )طه/130({. 

نفسيا؟ الله )جل عاله( يكشف عن هذا يف 

يكون  بان  املعنى  هذا  فرسُّ  الكريم؛  كتابه 

أسباب  من  سببًا  اليوم  سائر  يف  التسبيح 

الغروب  وقبل  الرشوق  قبل  النفيس؛  الرضا 

بقي  ماذا  وآخره،  النهار  وأول  الليل  وآناء 

من اليوم مل تشمله هذه اآلية بالحثيّ عىل 

املباركات  التسبيح!، والرضا يف هذه اآليات 

عام يف الدنيا واآلخرة.

سورة  يف  تعاىل  يذكره  التسبيح  واجر 

مِبَا  َصْدرَُك  يَِضيُق  أَنََّك  نَْعلَُم  }َولََقْد  الحجر: 

يَُقولُوَن )الحجر/97( فََسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك وَكُن 

اِجِديَن )الحجر/98({، وهنا االرشاد  َن السَّ مِّ

التسبيح هو  ان  التأكيد عىل  واضح  حيث 

الدواء الذي يُستشفى به من ضيق الصدر، 

والرتياق الذي تستطبيّ به النفوس.

هل التسبيح يرد القدر؟
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صالة الجمعة بإمامة ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربالئي

المحافظة على سلمّية التظاهرات مسؤولية 
تضامنّية 

الفئات  مختلف  تشمل  التي  السلمية  التظاهرات  متثيّل 

للقيام بإصالحات  السلطات  املجتمعية وسيلة فاعلة للضغط عىل 

حقيقية تضمن تنفيذ مطالب الشعب، ولكن الرشط األساس لنجاح 

هذه املساعي هو االبتعاد عن العنف والفوض والتخريب ألن هذه 

الترصفات واألفعال ليس لها مسوغ شعي او قانون بل ستكون لها 

ارتدادات عكسية تُضعف التظاهرات، وتؤدي اىل انحسار التضامن 

املختلفة  الشعب  فئات  قبل  والدعم من  التعاطف  معها وضعف 

تحاول  مشبوهة  وأجندات  تخريبية  تيارات  يف  االنجرار  من  خوفاً 

جر البلد اىل الهاوية.  

ويف هذا الصدد، أكد ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد 

الرشيف  الحسيني  بالصحن  الجمعة  خطبة  يف  الكرباليئ  املهدي 

عىل  املحافظة  إنيّ   "6/12/2019  - اآلخر/1441هـ  9/ربيع  بتاريخ 

تحظى  والتخريب  العنف  أعامل  من  وخلويّها  املظاهرات  سلمية 

لها الجميع، فإنها كام  بأهمية بالغة، وهي مسؤولية تضامنية يتحميّ

السلميني  املتظاهرين  تحمي  بأن  األمنية  القوات  عاتق  عىل  تقع 

عاتق  عىل  أيضاً  تقع  مطالباتهم،  عن  للتعبري  لهم  املجال  وتفسح 

هذا  يتقمصوا  أن  للمخربني  يسمحوا  ال  بأن  أنفسهم  املتظاهرين 

األمن  قوى  عىل  باالعتداء  ويقوموا  يف صفوفهم  وا  ويندسيّ العنوان 

أو عىل املمتلكات العامة ويتسببوا يف اإلرضار مبصالح املواطنني".

وبهذا أكدت املرجعية العليا مرة أخرى، انها لجميع العراقيني 

استخدام  ترفض  لكنها  وانتامءاتهم،  وتوجهاتهم  أطيافهم  مبختلف 

عنوانها من قبل أي من املجاميع املشاركة يف التظاهرات املطالبة 

باإلصالح لئال تحسب عىل جمعٍ دون آخر، فاملرجعية الدينية كام 

م أمان يف وجه االبتالءات املختلفة التي يتعريّض لها  عويّدتنا هي صاميّ

البلد منذ سقوط النظام البائد، من اعتداءات ارهابية وانقسامات 

مواجهته  أصبحت  حتى  فشيئاً  شيئاً  يتعاظم  أخذ  وفساد  حاديّة 

والقضاء عليه باألطر القانونية والرشعية أمراً حتمياً ال مناص منه.

في ذكرى النصر على داعش..
نستذكر الشهداء بإجالل وإكبار 

يف  داعش  عىل  النرص  إلعالن  الثانية  السنوية  الذكرى  مريّت 

بالًء  فيها  وأبلوا  العراقيون  خاضها  التي  الكربى  التاريخية  املنازلة 

حسناً لتحرير أجزاء غالية من وطنهم سبق أن استوىل عليها التنظيم 

موا يف هذا الطريق طوال أربعة أعوام اآلالف من  االرهايب، وقد قديّ

الجرحى واملصابني، وسطيّروا صفحات  الشهداء وأضعاف ذلك من 

خاللها  ورسموا  وإباء،  عزيّ  من  بأحرف  العراق  تاريخ  من  مرشقة 

أجمل صور البطولة والفداء، دفاعاً عن االرض والِعرض واملقدسات.

السيد  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قال  املناسبة  هذه  ويف 

أحمد الصايف يف خطبة الجمعة بالصحن الحسيني الرشيف بتاريخ 

16/ربيع اآلخر/1441هـ - 13/12/2019" مبناسبة الذكرى السنوية 

عىل  العزيزة  املناسبة  هذه  يف  داعش..  عىل  النرص  إلعالن  الثانية 

األبرار  الشهداء  وإكبار  بإجالل  نستذكر  جميعاً  العراقيني  قلوب 

الذين سقوا تراب الوطن بدمائهم الزكية فارتقوا اىل أعىل درجات 

ه بأسمى آيات االحرتام والتقدير اىل األحبيّة  املجد والكرامة، ونتوجيّ

من أرسهم وعوائلهم، واىل األعزة الجرحى واملعاقني، واىل املقاتلني 

الحمى  عن  الذود  يواصلون  منهم  الكثري  يزال  ال  الذين  األبطال 

ويواجهون بقايا االرهابيني بكل بسالة..     

لقد كانت الفتوى املباركة التي انطلقت بفضلها جموع الناس 

يعّدها: صباح الطالقاين شذرات الجمعة
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صالة الجمعة بإمامة ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي

شيباً وشباباً متثل نافذة االمل الوحيدة لخالص العراقيني من براثن 

وعاملية  اقليمية  قوى  معه  تكالبت  الذي  االرهايب،  داعش  تنظيم 

للنيل من وحدة العراق وتدنيس أرضه ومقدساته وانتهاك حرماته، 

ورغم أن الثمن كان باهضاً لتحرير االرض وحامية املقدسات إال ان 

العراقيون جميعاً وبالخصوص الذين وهبوا أرواحهم فداءاً للوطن 

هم محتِسبون لله وتواقون لنيل وسام الشهادة يف سبيل الله.

دنسِه  من  الوطن  وتحرير  داعش  تنظيم  نهاية  بعد  ولكن، 

بفضل الفتوى املباركة، يجد العراقيون أنفسهم أمام معركة مصريية 

إنهاء  العمل عىل  الجميع  تتطلب من  التي  وهي معركة اإلصالح، 

بنظر  األخذ  البلد، مع  إدارة  والفشل يف  الفساد  حقبة طويلة من 

خطبة  يف  أكّدت  وأن  سبق  العليا  الدينية  املرجعية  ان  االعتبار 

النرص قبل عامني )ان معركة السعي لإلصالح ومحاربة الفساد قد 

تأخرت طويالً وهي ال تقّل رضاوة عن معركة االرهاب إن مل تكن 

أشد وأقىس، وهي - املرجعية العليا – تؤمن بأن العراقيني الذين 

الله تعاىل عىل خوض  استبسلوا يف معركة االرهاب قادرون بعون 

غامر هذه املعركة واالنتصار فيها أيضاً إن أحسنوا ادارتها(.

 إقرار قانون االنتخابات ومفّوضّيتها ضرورة 
قصوى

رغم بوادر االستجابة من قبل القوى السياسية لبعض مطالب 

الشعب، ال يزال البلد يعيش أوضاعاً صعبة ومقلقة، حيث تستمر 

التظاهرات واالعتصامات السلمية املطالبة باإلصالح، ويف خضم ذلك 

يتعرض بعض املتظاهرين لالغتيال والخطف والتهديد، ويف املقابل 

تستمر مجموعات بإجبار الدوائر الحكومية واملؤسسات التعليمية 

عىل غلق أبوابها، ويشتيك الكثريون من ضعف هيبة الدولة وازدياد 

التمرّد عىل القوانني والضوابط املنظِّمة للحياة بال رادع.

ويف هذا الصدد قال ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد 

الرشيف  الحسيني  بالصحن  الجمعة  خطبة  يف  الكرباليئ  املهدي 

بتاريخ 23/ربيع اآلخر/1441هـ - 20/12/2019 " أرشنا يف خطبة 

سابقة اىل ان الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد رشعيتها 

ـ كام ينص عليه الدستور ـ وعىل ذلك فإّن أقرب الطرق وأسلمها 

للخروج من األزمة الراهنة وتفادي الذهاب اىل املجهول أو الفوىض 

أو االقتتال الداخيل ـ ال سمح الله ـ هو الرجوع اىل الشعب بإجراء 

انتخابات مبكرة، بعد ترشيع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية 

مراحل  جميع  عىل  فاعلة  مراقبة  آلية  ووضع  إلجرائها،  مستقلة 

عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية االنتخابية".

إقرار  تعرقل  يالَحظ  هذه،  العليا  املرجعية  دعوة  مقابل  ويف 

الرئيسة  مواده  بعض  بشأن  الخالف  وتفاقم  االنتخابات  قانون 

الجريدة  يف  ينرش  ومل  رسمياً  يُقر  مل  اللحظة  هذه  لحد  انه  حتى 

الرسمية، وهنا تتضح رضورة االرساع يف إقراره وأن يكون منسجامً 

مع تطلعات الناخبني، ويرعى حرمة أصواتهم وال يسمح بااللتفاف 

عليها، وإّن اقرار قانون ال يكون بهذه الصفة لن يساعد عىل تجاوز 

األزمة الحالية.

واذا تّم إقرار قانون االنتخابات عىل الوجه املقبول يأيت الدور 

السيايس  العمل  يف  الراغبة  الوطنية  والكفاءات  الفكرية  للنخب 

مشاكله  وحّل  بالبلد  للنهوض  برامجها  وتعد  صفوفها  لتنظّم 

أوان  يف  الناخبني  عىل  لعرضها  استعداد  عىل  وتكون  املتفاقمة، 

االنتخابات، ويتم التثقيف عىل التنافس فيها عىل أساس النظر اىل 

ما يتصف به املرشحون من كفاءة ومؤهالت وما لديهم من برامج 

قابلة للتطبيق للعبور بالبلد اىل مستقبل أفضل. 
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المشكلة ليس في أهل الحكمة بل في َمن 
ال يستمع لهم

تتشعب األمور الحياتية يف سهولة وصعوبة، وينبغي علينا يف 

جميع مناحي الحياة أن نركن اىل أهل العقل وأهل الحكمة، وأن ال 

نتجاوز املشورة ألن ذلك يُفيض اىل الندامة.

وهذا ما أشار اليه ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد 

الصايف، يف خطبة الجمعة بالصحن الحسيني الرشيف بتاريخ 30/

االحيان  بعض  يف  قائالً"  /2019م   12/  27  - اآلخر/1441هـ  ربيع 

فيبدأ يترصف وفق هذا  انه ُمحيط بكل يشء  االنسان  يتصور  قد 

املنظور غروراً بنفسه واتكاالً عىل عقله، مع وجود من هو أفضل 

منه وأعقل منه وأكرث حكمة يف مسرية الحياة بشكل عام.. وهنا ال 

بد من تذكري هؤالء بوجود أهل العقل والحكمة وأنهم ال يعطون 

العقل  أهل  ميزة  ان  بل  انفعاالت،  مع  يتعاملون  وال  ُجزافاً  رأياً 

صها من جميع األطراف ومن ثم  والحكمة هي دراسة األمور وتفحيّ

إبداء الرأي الذي هو عادة يضمن لنا سالمة القرار".

ية والحكمة هم نوع من الرحمة يف كل  ان أهل العقل والرويّ

مجتمع، يلجأ اليهم االنسان ليك يوجهونه مبقدار ما يجعل له حالة 

من اإلنقاذ يف املشكلة التي هو فيها، فاملشاكل عادًة ليست يف أهل 

الحكمة والعقل ولكنها يف َمن ال يسمع أهل الحكمة والعقل.

وكٌل منيّا يحتاج اىل أن يشاور أهل املشورة، وكٌل منيّا يحب أن 

يكرب ولكن الكرب الحقيقي والنافع هو باكتساب املعرفة والحكمة، 

أما اذا كان االنسان ال ميتلك املعرفة والحكمة وال يشاور أهلها فإنه 

سيبقى صغرياً مهام بلغ من العمر، وليس ذلك من إنصاف النفس 

فكام يختار االنسان الطعام الجيد واللباس الجيد والحياة الجيدة 

البد أن يختار لعقله ونفسه الفكرة الجيدة والقرار الجيد، وإن مل 

يستطع فالبد أن يسعى اىل الحكمة عرب السبل املتاحة، فإذا توفيّرت 

وجَب عليه العمل بها.

أوضاع صعبة ودعوة الى ضبط النفس

العام 2020 حوادث جسيمة ومنعطفات  العراق مطلع  شهد 

خطرية، فمن تفاقم أزمة التظاهرات املطالِبة باالصالح وما رافقها 

التعليم  مؤسسات  يف  للحياة  وتوقف  وعنف  شغب  أعامل  من 

مواقع  لها  تعرضت  التي  اآلمثة  االعتداءات  اىل  الرسمية  والدوائر 

وجرح  استشهاد  اىل  وأدت  القائم  مدينة  يف  الشعبي  الحشد 

العرشات من أبنائنا املقاتلني، ثم االعتداء الغاشم بالقرب من مطار 

العراقية وانتهاك  للسيادة  الدويل وما مثيّله من خرق سافر  بغداد 

للمواثيق الدولية، حيث أديّى ذلك االعتداء اىل استشهاد عدد من 

أبطال معارك االنتصار عىل االرهابيني الدواعش.

الشيخ  بيان تاله  العليا يف  الدينية  رت املرجعية  وإثر ذلك حذيّ

عبد املهدي الكرباليئ يف خطبة الجمعة بالصحن الحسيني الرشيف 

شذرات الجمعة

صالة الجمعة بإمامة ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربالئي

ان أهل العقل والرّوية والحكمة هم 
نوع من الرحمة في كل مجتمع، يلجأ 

اليهم االنسان لكي يوجهونه بمقدار ما 
يجعل له حالة من اإلنقاذ في المشكلة 

التي هو فيها.
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بتاريخ 7/ جامدى األوىل/ 1441هـ - 3 /1 /2020 قائالً"

ان هذه الوقائع وغريها تنذر بأن البلد ُمقبل عىل أوضاع صعبة 

جداً، وإذ ندعو األطراف املعنية اىل ضبط النفس والترصف بحكمة 

العراق  عن  يدفع  بأن  القدير  العيل  الله  اىل  بالدعاء  نا  أكفَّ نرفع 

ِت  ار:" اللَُّهمَّ إِلَيَْك أَفَْضِت الُْقلُوُب َو ُمدَّ وشعبه ش األشار وكيد الفجيّ

اأْلَْعَناُق َو َشَخَصِت اأْلَبَْصاُر َو نُِقلَِت اأْلَقَْداُم َو أُنِْضيَِت اأْلَبَْداُن، اللَُّهمَّ 

َنآِن َو َجاَشْت َمرَاِجُل اأْلَْضَغاِن، اللَُّهمَّ إِنَّا نَْشُكو  َح َمْكُنوُن الشَّ قَْد رَصَّ

رَبِّ  يَا  عنيّا  فََفرِّْج  َعَدِدنَا،  َوِقلََّة  نَا  َعُدوِّ وَكَرْثََة  أَْهَوائَِنا،  تََشتَُّت  إِلَيَْك 

لُُه، َو نرَْصٍ ِمْنَك تُِعزُُّه، ِبرَْحَمِتَك يَا أَرَْحَم الرَّاِحِمنَي،  ِبَفتٍْح ِمْنَك تَُعجِّ

آِمنَي رَبَّ الَْعالَِمنَي".

أسلوب المغالبة يؤدي الى استحكام األزمات

يف أوقات املحن والشدائد متسيّ الحاجة اىل التعاون والتكاتف، 

باألزمة  املعنية  األطراف  جميع  استعداد  مع  إال  ذلك  يتحقق  وال 

الدائرة يف البلد للتخيليّ ولو عن جزء من مصالحهم الذاتية وترجيح 

املصالح العامة عليها.

يف  أشار  الصايف  أحمد  السيد  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 

جامدى   /14 بتاريخ  الرشيف  الحسيني  بالصحن  الجمعة  خطبة 

االوىل/1441هـ - 10 /1 /2020م اىل" انيّ التعامل بأسلوب املغالبة 

القوة  من  جانباً  منها  كل  ميلك  التي  املختلفة  األطراف  قبل  من 

الباقني  عىل  رؤيته  فرض  منهم  كل  ومحاولة  واإلمكانات  والنفوذ 

رمبا  وبالتايل  الحل،  عىل  واستعصائها  األزمة  استحكام  اىل  سيؤدي 

نصيب  من  األكرب  الخسارة  وتكون  خارسين،  منها  الجميع  يخرج 

الجارية  الرصاعات  يف  دخل  لهم  ليس  الذين  الناس  وعامة  البلد 

مبقدار ما يهمهم أمن بلدهم واستقراره واملحافظة عىل استقالله 

وسيادته وتوفري حياة حرة كرمية لهم وألوالدهم".

وال يخفى ان االعتداءات السافرة واالنتهاكات املتكررة للسيادة 

العراقية مع ضعف السلطات املعنية يف حامية البلد هي جزء من 

جميع  عىل  الواجب  من  فإن  هنا  ومن  الراهنة،  األزمة  تداعيات 

املامطلة  ان  تدرك  أن  الدائر  بالرصاع  املعنية  العراقية  الجهات 

والتسويف يف تنفيذ االصالحات وعدم التنازل عن املصالح الفئوية 

النواحي  مختلف  يف  املشاكل  تفاقم  اىل  يؤديّي  الضيقة  والحزبية 

األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية، ويفسح املجال للمزيد 

من التدخل يف شؤون البلد وتنفيذ األجندات واملطامع.

انيّ شعور الجميع باملسؤولية الوطنية وترجمة هذا الشعور اىل 

ملتطلبات  باالستجابة  الحالية  لألزمة  حل  وضع  يف  مؤثرة  مواقف 

املخرج  يشكيّل  بشأنها  الحديث  تكرر  التي  الخارطة  وفق  االصالح 

من  عاناه  ما  الشعب  وكفى  الخانقة،  األزمة  هذه  من  الصحيح 

األنظمة  ظل  يف  الزمن  من  عقود  طوال  وشدائد  ومحن  حروب 

السابقة وحتى النظام الراهن.

وال  الوطنية  املسؤولية  مستوى  اىل  املعنية  األطراف  فلرتتق 

تضييّع فرصة التوصل اىل رؤية جامعة ملستقبل هذا الشعب ليحظى 

أن  وهو  اليوم،  هذا  اىل  لألبناء  يتحقق  ومل  اآلباء  به  حلم  مبا  فيه 

يكون العراق سيد نفسه يحكمه ابناؤه وال دور للغرباء يف قراراته، 

يعمل  رشيداً  الشعب ويكون حكامً  إرادة  الحكم فيه اىل  ويستند 

لخدمة جميع املواطنني عىل اختالف انتامءاتهم القومية والدينية، 

ويوفر لهم العيش الكريم والحياة السعيدة يف عزيّ وأمان.

صالة الجمعة بإمامة ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي
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وهو  استشهد  السالم(  )عليه  والحسني 

فواقعة  عمره  من  والخمسني  الثامنة  يف 

تعرف  ماذا  عمره  وبقية  واحد  يوم  الطف 

الشهيد  السبط  عمر  من  فرتة  واهم  عنه؟ 

بعد  أي  له  االمامة  كانت  التي  الفرتة  هي 

استشهاد اخيه االمام الحسن )عليه السالم( 

50 هـ لغاية استشهاده، أي ان عرش سنوات 

السالم(  )عليه  الحسني  االمام  حياة  من 

والتي كان فيها مرجع لكل املسلمني ما هي 

والتي  عنه  صدرت  التي  واالفعال  االقوال 

تعترب مصدر فقهي واخالقي وعلمي؟.

)عليهم  البيت  اهل  علوم  ان  صحيح 

امية ومن بعدهم  بني  السالم( قد عاداها 

طمر  لغرض  الوسائل  بشتى  العباس  بني 

الحق ولكن هيهات لهم ذلك فعرص الباقر 

والصادق )عليهام السالم( يعد من العصور 

الذهبية للفقه االمامي الذي انعش الترشيع 

نابعة  باحاديث وترشيعات جمة  االسالمي 

من االصل املحمدي.

الكثري  انه هنالك  وبالرغم من ذلك اال 

من االحداث املهمة يف حياة االمام الحسني 

كتب  من  الكثري  ذكرتها  السالم(  )عليه 

هو  االهم  الحدث  لكون  ولكن  التاريخ 

واقعة الطف فقد تناولها خطباء املنابر.

الضوء  سنسلط  الباب  هذا  ومن خالل 

عىل جوانب مهمة من حياة االمام الحسني 

التعقيب وشح االبعاد،  )عليه السالم( مع 

باستثناء الطف 
عن الحسين ماذا تعرف؟

واقعة الطف عالمة بارزة يف التاريخ اإلسالمي خاصة والعاملي عامة، واألقالم كتبت عن 

هذه الواقعة بغض النظر عن خلفية كاتبها وألي مذهب يعتنق.

سامي جواد املنذري

باستثناء الطف



 الكثير من االحداث 
المهمة في حياة االمام 
الحسين )عليه السالم( 
ذكرتها الكثير من كتب 

التاريخ ولكن لكون الحدث 
االهم هو واقعة الطف 

فقد تناولها خطباء 
المنابر...

فما هي االقوال 
واالفعال التي صدرت 

عنه والتي تعتبر مصدر 
فقهي واخالقي 

وعلمي؟ ...
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من  يسري  بجزء  ولو  االيفاء  نستطيع  عليّنا 

حق االمام الحسني )عليه السالم( من الذي 

بذمتنا وذمة كل انسان عىل وجه املعمورة.

الربقي،  عن  رواية  الروايات  هذه  من 

الوشاء، عن عاصم  بأيب جعفر، عن  املكنى 

بن حميد، عن عمرو بن أيب نرص، قال:

فقال:  البرصة،  أهل  من  رجل  حدثني 

رأيت الحسني بن عيل )عليه السالم( وعبد 

الله بن عمر يطوفان بالبيت.

)وأما  الله:  بقول  عمر،  ابن  فسألت 

أن  أمرَه  فاجاب:  فحدث(،  ربك  بنعمة 

يحدث مبا أنعم الله عليه.

)عليه  عيل  بن  للحسني  سألُت  إن  ثم 

ربك  بنعمة  )وأما  الله:  قول  عن  السالم( 

فحدث(.

ث  يحديّ أن  "أمرَه  السالم(:  )عليه  فقال 

مبا أنعم الله عليه من دينه".

التعقيب واالبعاد 

اوال: لو كان السائل قد سأل اوال االمام 

ابن عمر،  السالم( ملا اجاب  الحسني )عليه 

يدل  السؤال  عن  عمر  ابن  اجابة  وان  كام 

عىل قرص الفهم من جانبه وعدم االعرتاف 

من  السالم(  )عليه  الحسني  االمام  بأعلمية 

جانب اخر فقد سأل سائل ابن عباس عن 

الله )عز و جل( والحسني جالس فأشار ابن 

عباس اىل الحسني وارشد السائل بأن يتوجه 

بسؤاله لإلمام )عليه السالم( فانه من بيت 

زقوا العلم زقا، لذا كان االجدر بابن عمر ان 

ميتنع عن االجابة وتوجيه السائل اىل االمام 

الحسني )عليه السالم(.

لها  االعتباطية  عمر  ابن  اجابة  ثانيا: 

الصادق  االمام  بني  حصلت  لحادثة  مثيل 

)عليه السالم( وايب حنيفة عندما سأله االمام 

الكرمية:  اآلية  معنى  عن  السالم(  )عليه 

 : )التكاثر  النَِّعيِم  َعِن  يَْوَمِئٍذ  لَتُْسأَلُنَّ  }ثُمَّ 

واملال  الطعام  هو  النعيم  ان  فأجاب   })8

االمام  فوبخه  صنوفها،  مبختلف  واالنعام 

النعيم  ان  اىل  نظره  والفت  السالم(  )عليه 

والية  هو  والنعيم  البيت،  اهل  نحن  هو 

عيل )عليه السالم( التي ستسألون عنها يوم 

القيامة وتخص اهل النار فقط كام جاء يف 

اكرث تفاسري االمامية.

ثالثا: اجابة الحسني )عليه السالم( عن 

السؤال بإضافة ستة حروف فقط ولكن لها 

مجلدات،  ستة  يكفيها  ال  وابعاد  مدلوالت 

وعبارة ) من دينه ( جاءت مطابقة لتفسري 

االمام الصادق )عليه السالم( فمحمد )صىل 

الله عليه وآله( واهل بيته هم الدين بعينه 

يطيعون  الذين  تشبه  التي  اآلية  بدليل 

انعم  و جل(  )عز  الله  بان  والرسل  النبيني 

فَأُْولَـِئَك  َوالرَُّسوَل  الليَّه  يُِطعِ  }َوَمن  عليهم 

النَِّبيِّنَي  َن  مِّ َعلَيِْهم  الليُّه  أَنَْعَم  الَِّذيَن  َمَع 

َوَحُسَن  الِِحنَي  َوالصَّ َهَداء  َوالشُّ يِقنَي  دِّ َوالصِّ

أُولَـِئَك رَِفيقاً )النساء: 69({.

رابعا: هذا ال يعني عدم شمول املأكل 

وامللبس واالنعام بالنعم التي يتحدث عنها 

القرآن الكريم بل انها ليست املقصودة يف 

كَانَْت  قَْريًَة  َمثاَلً  الليُّه  اآليات اعاله }َورَضََب 

كُلِّ  ن  مِّ َرَغداً  ِرزْقَُها  يَأْتِيَها  طَْمِئنًَّة  مُّ آِمَنًة 

َمَكاٍن فََكَفرَْت ِبأَنُْعِم الليِّه فَأََذاقََها الليُّه لِبَاَس 

)النحل  يَْصَنُعوَن  كَانُواْ  مِبَا  َوالَْخْوِف  الُْجوِع 

.})112 :

اآلية  الكريم  القران  يف  جاء  خامسا: 

البرش  الله وتحدت  نعم  تتحدث عن  التي 

الَ  الليِّه  نِْعَمَة  واْ  تَُعدُّ }إِن  عدها  امكانية  يف 

 : )النحل  رَِّحيٌم  لََغُفوٌر  الليَّه  إِنَّ  تُْحُصوَها 

فهل  الطعام  منه  املقصود  كان  فلو   ،})18

يعجز االنسان حقا عن عده؟ ولكن القصد 

االبعاد االخرى التي نوه عنها االمام الحسني 

ولو  بالدين  خصها  والتي  السالم(  )عليه 

البرشية  لوضع  متفحصة  نظرة  يف  تأملنا 

الذي  االرتقاء  لوجدنا  الجاهلية  وبعد  قبل 

مبا  العاملية  املجتمعات  شتى  اليه  وصلت 

االسالمي  الدين  بفضل  االسالمية  غري  فيها 

والذي ال ميكن ألي فرد حتى ولو استخدم 

نعم  لعدِّ  الحياة  يف  التقنيات  انواع  ارقى 

علينا  وجل(  )عز  الله  انعمها  التي  الدين 

)عليهم  بيته  واهل  الرحمة  نبي  من خالل 

ها. الصالة والسالم( ملا امكن عديّ
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الجواب :

الُم ورحمُة اللِه وبركاتُه  ار املحرتُم, عليُكم السيّ األُخ عبُد الغفيّ

النَّاُس  كَاَن  البقرِة آية ٢١٣ )  بالنيّسبِة لقولِه تَعاىل يف سورِة 

يَن َوُمْنِذِريَن ....( ،قاَل  ِ ًة َواِحَدًة فَبََعَث اللُه النَِّبيِّنَي ُمبَرشِّ أُمَّ

صاحُب مجمعِ البَيان : » َروى أصحابُنا عِن اإلماِم أيب جعفٍر 

ًة واحدًة عىل فطرِة اللِه ال  الباقِر : أنيّهم كانوا قبل نوٍح  أميّ

ُمهتديَن وال ضاليّني ، فبعَث اللُه النيّبييّني . وعىل هذا فاملعنى 

ٍة ، وال  هتديَن إىل نبويّ أنيّهم كانوا ُمتعبيّديَن مبا يف عقولِهم غرَي ميّ

َشيعة «.] مجمُع البَيان، الطيّربيس  2: 65[ 

وقولُه تعاىل ويف سورِة النيّحل اية ٩٣ )َولَْو َشاَء اللُه لََجَعلَُكْم 

ًة َواِحَدًة َولَِكْن يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َولَتُْسأَلُنَّ  أُمَّ

لو شاَء لجعَل  اللَه سبحانُه  أنيّ  ، معناُه  تَْعَملُوَن(  كُْنتُْم  َعامَّ 

النيّاَس كلَّهم عىل ديٍن واحٍد ومليٍّة واحدٍة ولكْن هذا يكوُن 

بنحِو التيّفضِل واإللجاِء ال بنحِو االستحقاِق ، وما يريدُه اللُه 

سبحانُه أن يكوَن النيّاُس مؤمننَي بنحِو االستحقاِق واإلختياِر 

ال بنحِو التيّفضل واإللجاء .

فاملَعان كام نَرى مختلفًة من حيُث استعامُل مفردِة الوحدِة 

وواحدٍة يف الُجَمِل القرآنييِّة ، وعىل العموِم ، الوحدُة املطلوبُة 

ال  يعِة  الرشيّ اتيّباِع  عىل  واالجتامِع  الحقِّ  وحدُة  هَي  شعاً  

وحدَة الِبَدِع واألهواِء ، فالكمُّ مبا هو كمٌّ ال قيمَة له ، ومْن 

يف   ) النيّوع   ( للكيِف  وتَعاىل  تبارَك  الحقيّ  وصَف  نجُد  هنا 

ٌة لوحدِه مع أنيُّه كاَن فرداً واحداً ، كام  بعِض املوارِد بأنيّه أميّ

الم ( : } إِنَّ إِبْرَاِهيَم  يف قولِه تعاىل يف حقِّ إبراهيَم ) عليِه السيّ

ة{ النحل : 120. كَاَن أُمَّ

وُدمتُم سالِمني.

معنى الوحدة وأّمة واحدة 
 في القرآِن الكريم

ُ
الوارَدة

الّسالُم عليكُم ورحمُة اللِه وبركاتُه

الّناُس أمًة  البقرِة آية ٢١٣ ) كاَن  قاَل تَعاىل يف سورِة 

واحدًة فبعَث اللُه الّنبينَي مبرّشيَن ومنذرين ....(

ويف سورِة يونُس اية ١٩ ) وما كاَن الّناُس إاّل أمًة واحدًة 

وال يزالوَن ُمختلفني ....(

ويف سورِة الّنحل اية ٩٣ ) ولو شاَء اللُه لجعلكُم أمًة 

واحدًة ولكن ...( 

ويف سورِة األنبياء ٩٢

ًة َواِحَدًة...( ُتكُْم أُمَّ ِذِه أُمَّ وسورِة املؤمنون )إِنَّ َهٰ

أمًة  لَجعلُهم  اللُه  شاَء  ٨)ولو  اية  الّشورى  سورِة  ويف 

واحدًة ولكن يُدخل ...(

أليَس لفُظ الوحدِة بحّد ذاتِه ممدوحاً فيام لو انطبَق 

يف الخارجِ ولكن جاَء يف اآلياِت املذكورِة مبعاٍن متغايرٍة 

هَو  وما  ؟  الكرميِة  اآلياِت  يف  بالوحدِة  املراُد  هَو  فام 

املراُد بالوحدِة بشكٍل خاصٍّ يف 

اللُه  تقّبَل  البياُن  يُرجى  البقرِة؟  سورِة  من   ٢١٣ اآليِة 

طاعِتكُم يف شهِر القران .

املصدر / موقع الرصد العقائدي

التابع  العقائدي  الرصد  ملركز  كثرية  استفهامات  ترد 

ومن  املؤمنني  من  لجملة  املقدسة  الحسينية  للعتبة 

الغّفار  عبُد  األخ  به  ماتفضل  االستفهامات  هذه 

العويض عن  معنى الوحدة وأّمة واحدة اما االستفهام 

فهو:

اسالميات
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الشيخ عيل الفتالوي

فأرسع اىل بيت السيدة فاطمة عليها السالم واخربها مبا حصل، 

عليها  فقالت  اليابسة،  كالخشبة  لها  قال  وجدته؟  كيف  فقالت: 

التي  الخشية  هي  ولكنام  اآلن  ميوت  ولن  ميت  مل  عيل  السالم: 

تصيبه، ملاذا تصيبه الخشية حتى يكون كالخشبة ويخيل للرايئ انه 

فقد فارقت روحه الحياة؟

الجواب: ألنه عرف ربه، ولكن ماذا عرف من ربه؟ 

عرفه بحسب علمه بربه، فعيل )عليه السالم( يعرف الله تعاىل 

)وروي  الناس فلذا ال يستطيع إال أن يكون خاشعاً  غري ما يعرفه 

عن النبي )صىل الله عليه وآله وسلم( وآله يا عيل ما عرف الله إال 

أنا وأنت(، ويف هذا داللة عىل ان هذه املعرفة هي املعرفة الكاملة 

التامة بالقياس اىل جميع الناس، فلذا ألن علياً )عليه السالم( عرف 

ربه حصلت له هذه الخشية التي جعلته يقع كالخشبة اليابسة.

وقوع  وبني  املعرفة  بني  العالقة  هي  ما  سائل  سأل  لو  ولكن 

الخشية؟

ذلك  بعظمة  الشعور  اىل  تؤدي  باليشء  املعرفة  ان  فالجواب: 

اليشء او بخسته وحيث ان معرفة االمام )عليه السالم( لربه تؤدي 

من  والرهبة  الخشية  يف  الوقوع  اىل  تؤدي  والعظمة  العظمة  اىل 

ذلك العظيم، فوقعت الخشية لعيل )عليه السالم( ولكن هل لك 

ان تفرس ذلك؟

فأقول:

الخلق من ال يشء  الله تعاىل قد خلق  ان معرفتي بأن   -١

سابق، وخلقه بال عناء وال تعب وال عوامل اخرى تتعلق باملكان 

والزمان بل قال له كن فكان، ودبر شؤون خلقه بأحسن تدبري، ومل 

يهمل احدا مهام صغر ومهام كرب.

ألنه تعاىل تعهد خلقه باللطف والرأفة واعطى من سأله   -٢

وتنعم  بنعمه،  املؤمن  فتنعم  ورحمة،  منه  تحننا  يسأله  مل  ومن 

الكافر بنعمه لسعة رحمته، وبرغم انكار الكافر لوجود املنعم إال 

ا يدل  ان املنعم يغدق عليه ليال ونهارا، وان دل ذلك عىل يشء فإمنيّ

عىل سعة رحمة هذا الرب وعظمته.

قد يعطي الجواد ملن يشكر العطاء، وقد يعطي ملن ال   -٣

ينكر  ذاته  الوقت  ويف  يشكر  ال  ملن  يعطي  ان  ولكن  ايضاً  يشكر 

عظيم  امر  فهذا  نازل(  إلينا  وخريك  صاعد،  اليك  )فرشيّنا  العطاء 

هذا  وما  الحلم  هذا  وما  الجود  هذا  فام  العظيم  من  اال  يقع  ال 

العظمة؟

خلق الكون وسخر ما يف الساموات واالرض لإلنسان )أَلَْم   -4

َمَواِت َوَما يِف األَرِْض( – لقامن ٢0-،  َر لَُكْم َما يِف السَّ تََرْوا أَنَّ اللََّه َسخَّ

ة فهل لهذا التسخري  ليصل االنسان اىل كامله وهي العبودية الحقيّ

من شكر؟

وألنه  وذنوبنا،  زالتنا  عىل  يحلم  حليم  تعاىل  الله  وألن   -5

تعاىل مل يؤاخذ أهل األرض بألوان العذاب بسبب تقصرياتهم، وألنه 

حتى  وألنه  بنا،  رحمة  املعايص  عىل  ارصارنا  رغم  للتوبة  يدعونا 

ونخشاه  منه  نستحي  ان  الرب  هذا  يستحق  أفال  النفس،  ينقطع 

ونراه عظيامً فيغىش علينا؟

بعد رسول  األكمل  الفرد  السالم( هو  )عليه  االمام عيل   -6

الكون  هذا  تعاىل  الله  فخلق  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صىل  الله 

ألجل ذلك الفرد االكمل ليؤدي دوره وحجيته عىل الخلق وقيادته 

الناس اىل الرصاط املستقيم، وألنه األعلم بالله من جميع الخلق فال 

عجب ان يخشع ويغىش عليه.

ألنه عرف رّبه
ذكرت الروايات التاريخية ان أبا الدرداء تتبع االمام عيل )عليه السالم( يف احدى 

الليايل فرآه يصيل عند نخيالت يف وسط الظالم له أنني وملا انتظره حتى يفرغ سكت 

أنني االمام فذهب اليه وناداه فلم يجبه فحركه فاذا هو كالخشبة اليابسة، عندها قال 

ابو الدرداء ال حول وال قوة إال بالله لقد مات عيل )عليه السالم(.
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الصيام الطوعي.. صحة لألبدان
ن املنظومة الصحية الدينية املروييّة عن رسول الله )صىل  تتضميّ

الله عليه واله( يف قوله: صوموا تصحوا )١( فوائَد صحية جسامنية 

املتوازية  لإلنسان  الروحية  الصحة  مثرات  من  أهمية  بأقل  ليست 

العلم  باستمرار  خاصًة  بينهام،  ما  يف  اخرى  تارًة  املتقاطعة  تارة 

للصيام، آخرها  يوم عن عوائد صحية جديدة  بعد  يوماً  باإلفصاح 

ل العلامء فيها اىل قدرته عىل إعادة برمجة  ما كان يف دراسة توصيّ

ن  االستجابات الخلوية عىل املستوى الجيني داخل الجسم مام يحسيّ

العمر  م  بتقديّ املرتبطة  االمراض  الجسم من  الخاليا حامياً  وظائف 

اً ما  خاصة إذا كان الشخص نفسه من يتحكيّم يف أوقاته)٢( مطبقيّ

يُعرف بالصيام الطوعي املتقطع.

أحد أهم العوائد الصحية لنظام الصيام املتقطع التخليّص من 

الشخص  يختار  طوعي  صيام  حمية  كونها  بفعالية؛  الزائد  الوزن 

أثناء تطبيقها االمتناع عن الطعام لفرتة محسوبة من الزمن، مثلام 

يستطيع أن يحتيس مرشوباته الصحية بحرييّة تامة.

يعترب الصيام الطوعي املتقطع واحداً من افضل الطرق املثبطة 

ملستويات االنسولني داخل الجسم، األمر املؤدي اىل توازن مستوى 

الجلوكوز )السكر( داخل الجسم الذي يتجه بدوره اىل حرق الدهون 

كبديل، اآللية التي أُشتقت من معرفة أن الدهون والسكر كالهام 

مصدر لتزويد الجسم بالطاقة، وبذلك عندما يقل مستوى السكر 

داخله سيعتمد بدوره عىل الدهون من أجل الطاقة املطلوبة ألداء 

 ميمن مؤيد السعيدي

اسالميات
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  فاطمة الزهراء
الطريق االمثل للجميع

• طيبة املوسوي 

الزهراء  فاطمة  واألخرين  األولني  من  العاملني  نساء  سيدة 

يقتدوا  أَن  املسلمني  جميع  عىل  الواجب  من  السالم(  )عليها 

تنتسب  التي  النساء  بالذكر  وأخص  العطرة  وسريتها  بأخالقها 

االنتامء  ولكن  اسهل  باللفظ  يكون  فاالنتساب  بها  وتفتخر  لها 

الحقيقي يكون بالفعل والقول، والفخر يكون عندما تفتخرين 

بحجابِك الكامل البعيد كل البعد عن التربج لغري بعلك، وايضاً 

بكل  وتفتخرين  املرأة،  زينة  االخالق  الن  بأخالقك  تفتخرين 

الشيطان ويريض  ما يسخط  بكل  الله سبحانه وتعاىل  يُريض  ما 

الزهراء )عليها السالم(، وكذلك الفخر بالتعامل الحِسن مع الناس 

بكل اصنافهم فمن نحُن ليك نتكرب عىل الناس وخصوصاً الفقراء 

ممن  الكثري  هذا  يومنا  يف  نشاهد  الشديد  لألسف  املحتاجني، 

السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  اتباع  من  انهم  يدعون 

ولكن ال يعملون مبا طلبت منهم فقط يقول هكذا )نحن نتبع 

الزهراء( للتباهي بني الناس وال يعلمون انهم يغضبون الزهراء 

اجل  من  السالم(  )عليها  منها  يتقرب  االخر  والبعض  منهم، 

تلك  قضاء  وحني  وطريقها  نهجها  ويتبع  ما  حاجة  او  مصلحة 

الحاجة يبتعد عنها وعن طريقها.

اذاً لنجعل الطاهرة فاطمة الزهراء )عليها السالم( الوسيلة 

التي تقربنا اىل الله سبحانه وتعاىل وتقربنا من اعامل الخري التي 

السالم(  )عليها  الزهراء  ولنتخذ  والفائدة  التوفيق  كل  بها  نجد 

ازواجنا  بني  الحِسن  التعامل  يف  ورجاال  نساًء  جميعاً  لنا  قدوة 

به  تسود  ليك  بيوتنا  يف  يكون  التعامل  عام،  وبشكل  وزوجاتنا 

عيل  زوجها  بيت  يف  ذلك  تعمل  كانت  كام  والسعادة  املحبة 

ابنائها  بني  والتعاون  املحبة  روح  سادت  وقد  السالم(،  )عليه 

)عليهم السالم( فهي املدرسة الوافية لكل امور الحياة يف كبريتها 

وصغريتها وعندما نكون قد تعلمنا منها كل هذا فوجب علينا أَن 

نرصخ بقول الزهراء )عليها السالم( قدوتنا بالقول والفعل وبغري 

ذلك فال يجب علينا أَن ننتسب للزهراء )عليها السالم(.

وظائفه الحيوية.

املناسبة  الساعة  اختيار  طريق  عن  الطوعي  الصيام  يبدأ 

ساعة  عرش  ستة  عن  تقل  ال  ملدة  ويستمر  نفسه  للشخص 

عدد  خفض  املمكن  من  كام  النوم،  ساعات  بضمنها  متواصلة 

الساعات اىل أربعة عرش ساعة فقط إذا ما كان الصيام ممتداً 

أنواعه  بجميع  والشاي  املاء  يتناول  أن  الصائم  يستطيع  أليام، 

ساخناً كان أو بارداً، وكذا القهوة، كام ميكن إضافة كمية صغرية 

الخرضوات  أو  الدجاج  اللحم،  عظام  حساء  أما  الحليب،  من 

فهو خيار جيد اذا ما طالت فرتات الصيام ألكرث من ستة عرش 

ساعة، بينام يجب عىل الشخص أثناء فرتات االكل املمتدة لثامن 

ساعات أن ينتقي املدروس من الوجبات والصحي منها ليضمن 

نزوالً صحياً مستمراً غري بطيء، وباعتياده عىل نظامه الجديد 

ستخف موجات الجوع التي تعرتيه، ويبدأ الجسم بحرق خزين 

الدهون املرتاكمة إلنتاج الطاقة.

لكن!

هل من سيئات لهذا النظام؟

نعم! ال يخلو من مضار؛ كالجوع الشديد، الجفاف، التعب، 

وبعض التوتر لقليّة األكل، لذا من املهم أن يتم شب ما ال يقل 

عن لرتين من السوائل يومياً والصرب ملدة ال تقل عن ثالثة أيام 

ليتكييّف الجسم مع تغيري النظام الجديد.

أبحاٌث علمية ال تزال يف طور الحبو حالياً ال بد لها أن تُظهر 

عن  ُخفي  مام  الكثري  البعيد  أو  القريب  املستقبل  يف  ما  يوما 

فوائد الصيام بشكل عام، الطوعي املتقطيّع عىل وجه الخصوص، 

األمر الذي سيسهم يف اثراء ساحة الحميات الغذائية بأكرثهن 

فعالية ونجاح، ويساعد الراغبني بالتخلص من الوزن الزائد عىل 

تحقيق حلم الرشاقة.

١-بحار األنوار، الجزء 5٩.

٣-كتاب شيفرة البدانة الكشف عن أرسار أنقاص الوزن، د. جايسون 

فانغ.
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ويأيت الهدف االسايس من زيارة مدينة كربالء املقدسة كونها 

الشعوب،  اىل  واملحبة  السالم  رسائل  نرش  يف  دامئا  السباقة 

وكذلك من اجل اطالع الوفد عىل فكر املرجعية الدينية العليا 

واخذ التوصيات منها.  

وتحدث سامحة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ ممثل املرجعية 

الدينية العليا يف كربالء بعد ترحيبه واستقباله للوفد الضيف 

قائال: 

"اخويت االعزاء من خالل زيارتكم اىل العراق ومدينة كربالء 

املقدسة نأمل منكم ان تنظروا اىل حقائق االوضاع يف العراق 

بعنٍي بصرية، بعيدا عن تأثري وسائل االعالم التي يرتبط البعض 

تلك  مع  يتفق  رأيا  تصنع  ان  تحاول  معينة  بأجندات  منها 

من  عانينا  االخرى  البلدان  وبعض  العراق  يف  فنحن  االجندة، 

مسألة العنف الدموي واملبادئ الفكرية الخاطئة". 

ويف حديث سامحته عن تحصيل املعرفة وكيفية استعاملها 

يف مفهوم التعايش السلمي اشار اىل أهمية االنتباه اىل ما نتلقاه 

الثقافة  خاللها  من  تُنرشَّ  التي  االجتامعي  التواصل  وسائل  يف 

واالفكار واآلراء، والتي تصنع الراي العام يف املتبنيات السياسية 

واالدبية والثقافية، لذلك البد ان نُحسن استعامل هذه الوسائل 

الشيخ الكربالئي: افضل لغة للتعايش السلمي بين 
الشعوب تبدأ بالحوار والتفاهم 

خالل لقائه وفدا من الشباب العربي واالجنبي

لنرش املحبة والسالم بني الشعوب ومحاربة التطرف الفكري والعنرصي يف العامل، نظمت وزارة الشباب والرياضة العراقية 

برنامجا ثقافيا مع جامعة الدول العربية يشارك فيه ثلة من الشباب الواعي من عرشة دول عربية واجنبية، لزيارة العراق 

والترشف بزيارة املراقد املقدسة واللقاء مبمثلية املرجعية الدينية العليا يف كربالء.

تقرير: حسنني الزكروطي 

تقاريرنا
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الفكري  التعايش  مضمون  مع  يتناسب  بشكل  نوظفها  وان 

والسلمي بني الشعوب.

موكدا ان ما يحدث حاليا يف العراق ليس برصاع مذهبي او 

ديني او عنرصي؛ بل هو رصاع مع اصحاب فكر متوحش، وهذا 

ليس كالم نظري فقد اثبتت الوقائع واالحداث ما تحمله هذه 

االفكار املتوحشة والتي ادت بالتايل اىل حصول حالة من التنافر 

االجتامعي معها". 

التعايش  لبناء  لغة  افضل  "ان  الكرباليئ:  الشيخ  واوضح 

السلمي بني الشعوب هي التي تبدأ بالحوار والتفاهم خاصة 

يف االزمات، الن لغة الحوار هي اسلم االساليب لحل املشاكل 

مدينة  يف  املناطق  بعض  "زيارة  اىل  الوفد  داعيا  والنزاعات"، 

بني  املوجود  التألف  اجواء  والتامس  االخرى،  واملدن  كربالء 

الناس عىل الرغم من املآيس التي مروا بها، والتي يحاول االعالم 

تظليلها واخفائها عن باقي الشعوب". 

الرعاية  مدير  عليوي  سعد  احمد  الدكتور  بنَي  جانبه  من 

العلمية يف وزارة الشباب والرياضة العراقية: "ان وزارة الشباب 

والرياضة العراقية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق 

االمم املتحدة للسكان اقامت املنتدى الدويل للسالم، وقد شهد 

)فلسطني،  عربية  دول  وعدة  العراق  من  ثقافية  ثلة  مشاركة 

كندا،  )فرنسا،  واجنبية  مرص(،  لبيبا،  لبنان،  االمارات،  االردن، 

الرنويج، الهند( وغريها، مبينا ان الربنامج يتضمن عدة محاور 

زيارة  ثم  ومن  بغداد  الحبيبة  العاصمة  من  االنطالقة  وكانت 

العتبات املقدسة يف مدينة كربالء ولقاء ممثل املرجعية الدينية 

العليا املتمثلة يف الشيخ عبد املهدي الكرباليئ، واخذ النصائح 

والتوجيهات بخصوص التعايش السلمي بني الشعوب". 

كربالء الحسني )عليه السالم( مثال للسالم بني الشعوب  

وتابع عليوي: "ال يخفى عىل الجميع ان مدينة كربالء املقدسة 

هي املكان االول الذي انطلقت منه رسائل السالم، وهو نفسه 

املكان الذي حفظ العراق واهله من دنس العصابات االجرامية 

واعادة توحيد الشعب بكل اطيافه، وكان من الرضوري علينا 

احضار هذه الثلة الثقافية اىل كربالء واالستامع اىل توجيهات 

مع  موفقا  اللقاء  كان  الله  والحمد  املباركة،  املرجعية  ممثل 

صورة  ايصال  يف  مبتغانا  عىل  حصلنا  وقد  الكرباليئ  الشيخ 

حقيقية عن الشعب العراقي والعراق".  

الوافدين  احد  "سبينرس"  الشاب  تحدث  اخرى  جهة  ومن 

العراق كان يف ذهني  اىل  "عندما جئت  قائال:  كندا  من دولة 

لإلعالم،  متابعتي  بذاكريت من خالل  تشكلت  انطباعات سيئة 

واخربُت زماليئ سابقا ان حني اذهب ألي مكان يف العامل  فأن 

ابادر مبدِّ يدي للمصافحة مع االخرين، ولكن حينام وصلت اىل 

العراق وجدت ان العراقيني يسبقونني يف مدِّ يدهم للمصافحة 

ان  واشعر  الناس  بني  مرحب  نفيس  اجد  وحقيقة  والرتحيب، 

العراق هو وطني". 

اثارتني  وقد  املتحف،  اىل  زيارة  يل  كانت  سبينرس:  وتابع 

النفاس املوجودة كثريا، واعتقد انها تعطينا مؤشات تنبأ عىل 

مستقبل العراق".

ويشاركه مصطفى املرصي الوافد من جمهورية مرص العربية 

قائال: "هذه اول زيارة يل للعراق، وانا اشعر بالراحة التامة ألن 

ونحن  الشعوب،  بني  السلمي  التعايش  اخوان يف نرش  اشارك 

وسيدنا  العراقي  الشعب  اتجاه  جميل  شعور  لدينا  املرصيون 

الحسني )عليه السالم(".

الرشعي  للمتويل  واالمتنان  بالشكر  حديثه  املرصي  وختم 

الستضافته لهم وتقديم النصائح حول اهمية التواصل االنسان 

بغض النظر عن العرق  والقوميات، كذلك نشكر الجهات التي 

الشعب  يعيشها  التي  الحقيقية  الحياة  معرفة  عىل  ساعدتنا 

العراقي عكس ما تتناوله وسائل االعالم".  
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وتحدث الشيخ عيل القرعاوي مسؤول شعبة املدارس الدينييّة 

والدولية  املحلية  األنشطة  وأهم  الشعبة،  تأسيس  بداية  عن 

العلمية والثقافية والدينية التي تقع عىل عاتقها قائالً:

"تأسست هذه الشعبة منذ خمسة أعوام تقريباً بتوجيه من 

قبل  من  وبأشاف  املقدسة  الحسينية  للعتبة  الرشعي  املتويل 

الشيخ احمد الصايف، وهذه املدارس موزَّعة يف عموم العراق، 

اىل  امتدت  الجنوبية والوسطى ثم  املناطق  بدايتها يف  وكانت 

املناطق الشاملية".

وأضاف "ان عمل الشعبة ينقسم اىل مجموعة من املحاور، 

والنارصية  البرصة  بني  موزَّعة  وهي  باملدارس،  خاص  األول 

والعامرة واملناطق الوسطى املحيطة بكربالء كالساموة والكوت 

دياىل  تشمل  التي  الشاملية  املناطق  عن  فضالً  والصويرة، 

وكركوك وغريها، ومهمة هذه املدارس هي تدريس علوم اهل 

البيت )عليهم السالم( يف الفقه والعقائد واألخالق، واتسعت 

االخرى  العلوم  بعض  لتدرس  املدارس  لهذه  العلمية  الرقعة 

املرتبطة كاللغة العربية واملنطق واملفاهيم القرآنية واملفاهيم 

املتخصصة يف الحديث والقرآن الكريم".

 نافذة دولية لعلوم أهل البيت
شعبة المدارس الدينية في العتبة الحسينية

شعبة املدارس الدينية هي احدى شعب قسم النشاطات العامة يف العتبة الحسينية املقدسة، حيث يرعى هذا القسم اهم 

النشاطات الفاعلة يف الساحة العلمية والثقافية، فبعد سقوط النظام البائد عام 2003 تفّجرت طاقات كامنة كانت تنتظر 

النور النطالقها خصوصاً يف الجانب العلمي والثقايف والرتبوي والديني.

تقرير: سالم الطايئ

تقاريرنا



21الروضة الحسينية . 142.  جمادي الثانية 1441 هـ 

البيت  اهل  علوم  بتلقي  الفرصة  تتيح  بعد  عن  الدراسة 

)عليهم السالم( 

وتابع القرعاوي "املحور الثان هو الدراسة عن بعد، وينقسم 

عىل قسمني االول عن طريق برنامج متخصص تم اقتنائه من 

احدى الرشكات األملانية، وهذا الربنامج فيه العديد من الغرف 

هناك  حيث  الصوتية،  الدروس  بث  طريقه  عن  يتم  الصوتية 

من  أستاذا  عرشون  قبل  من  تلقى  اليومية  للدروس  جدول 

األساتذة الكفوئني، وتدرس أيضاً علوم الفقه والعقائد والعلوم 

الساندة االخرى وهي اللغة العربية واملنطق.

الدراسة  فيها شق آخر وهو  بُعد  الدراسة عن  ان  موضحاً" 

عدد  بلغ  حيث  فقط،  )نسوي(  وهو  الواتساب  تطبيق  عرب 

الدراسة  وصلت  وقد  طالبة،   )3000( من  أكرث  فيه  الطالبات 

واآلن  أربع سنوات،  بعد  متقدمة  مراحل  اىل  الجانب  يف هذا 

بلورة هذا املرشوع وجعله كيان مستقل وحوزة  نحن بصدد 

مستقلة".

خاص  فهو  الثالث  للمحور  "بالنسبة  القرعاوي  وأفاد 

بالنشاطات ويشمل النشاطات القرآنية والثقافية، ونحن اآلن 

العلمية  الحوزة  لطلبة  متخصصة  قرآنية  مناهج  إعداد  بصدد 

الدينية،  العلوم  لطلبة  التخصصات  بعض  هناك  ان  باعتبار 

الثقافية  األسابيع  من  العديد  تقام  الثقايف  الجانب  يف  وأيضاً 

واملهرجانات واملؤمترات، ولدينا تنسيق مع عدد من الجامعات 

داخل البالد إلقامة هذه األنشطة املختلفة".

فتح مدارس دينية يف بلدان اجنبية

تم  حيث  دويل  محور  الدينية  املدارس  لشعبة  "ان  وبنييّ 

للعلوم  األنبياء  وارث  مدرسة  منها:  املدارس  من  كثري  تأسيس 

الدينية  للعلوم  االنبياء  وارث  ومدرسة  )اوغندا(  يف  الدينية 

يف  الدينية  للعلوم  االنبياء  وارث  ومدرسة  فاسو(،  )بوركينا  يف 

)جمهورية مايل بباماكو(، وحوزة أحباب الحسني )عليه السالم( 

مركز  إلنشاء  جاري  العمل  واآلن  الدمنارك،  يف  الدينية  للعلوم 

ثقايف يف اندونيسيا، حيث متت املباشة بتدريس الطلبة باللغة 

العربية وبعد ستة أشهر نبدأ بتأسيس مؤسسة لتدريس علوم 

أهل البيت )عليهم السالم( يف اندونيسيا".

لديها مرشوع إلقامة  الشعبة  فإن  التنمية،  وأما عىل صعيد 

تغطي  سوف  التي  املهمة  املشاريع  من  وهو  صيفية  دورات 

معظم محافظات بلدنا الحبيب وتتعدى بإذن الله اىل الخارج 

نحو عدة دول آسيوية وأوربية".
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وتأسس املعهد مع نهاية عام 2016 بتوجيه مباش من قبل 

املقدسة ودشن بحصاد مثار  الحسينية  للعتبة  املتويل الرشعي 

يف  املتفوقات  من  كبري  عدد  بوجود  االوىل  سنته  من  جهده 

مجال )الفقه، والعقائد، والنحو، والتجويد، اضافة اىل الحفظ( 

بحسب ما اكدته مديرة املعهد "رسور مهدي عبد الله" التي 

اكملت حديثها بالقول: 

الثالث  الطالبات بعد خمسة مراحل، وتضم  "املعهد يخرج 

تكون  بينام  وغريها،  والعقائدية  الفقهية  االمور  منها  االوىل 

املراحل االخرية )الرابعة والخامسة( هي مراحل" تخصصية" اي 

تخصص كل طالبة يف املجال الذي تتفوق به".

واوضحت ان "املعهد يفتح ابواب الدراسة فيه ألربعة ايام 

يف االسبوع، وملدة اربعة ساعات، حيث تبدأ من الساعة الثامنة 

الثانية عرشة ظهرا، وتكون الساعة االوىل خاصة  صباحا حتى 

االخرى  الثالث  الساعات  تضم  بينام  الكريم  القرآن  بحفظ 

الدروس الفقهية والعقائدية".

واشارت اىل تكريم الطالبات املتفوقات مع نهاية كل مرحلة، 

جميع  ومن  مختلفة  عمرية  فئات  يضمُّ  املعهد  ان  وبينت 

املحافظات العراقية.

صرٌح جديد يرفد النسوة العراقية بتعاليم فقهية وقرآنية
معهد الزهراء القرآني 

اعداد املرأة املبلغة ونرش تعاليم الدين االسالمي وعلومه االسالمية والفقهية لألخريات، وتخريج حافظات لكتاب الله 

املقدسة  الحسينية  العتبة  يف  الدينية  الشؤون  لقسم  التابع  القرآين  الزهراء  معهد  لتحقيقها  يسعى  اهداٌف  وجل(،  )عز 

ان تشق طريقها نحو  التي استطاعت  النادرة  املعاهد االسالمية  السالم(، وأحد  الشهداء )عليه  والكائن يف مجمع سيد 

النجاح وصناعة امنوذج نسوي متعلم بتعاليم اهل البيت )عليهم السالم(.

تقرير: ضياء االسدي



تقاريرنا
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300 طالبة بينهن من خارج العراق يتلقني العلوم يف املعهد

واكدت عبد الله ان "بعض طالبات املعهد من خارج العراق، 

املقدسة  الحسينية  العتبة  يف  العامة  االمانة  تكلفت  وقد 

وبتوجيه من سامحة املتويل الرشعي بتوفري جميع املستلزمات 

التي يحتجنها من مسكن ومأكل مع وجود مركبات تعمل عىل 

نقلهن من واىل املعهد".

ونقلت ان "عدد الطالبات يف املعهد وصل اىل )104( طالبة 

وجود  مع  الثانية،  للمرحلة  طالبة  و)90(  االوىل،  املرحلة  يف 

مرحلة تعرف "بالتمهيدية" تضمُّ )50( طالبة وضعت للطالبات 

اللوايت انضممن للمعهد بعد النصف االول من العام الدرايس، 

موكدة ان االدارة وضعت عددا من املعايري الواجب توفرها يف 

التي تتقدم للدراسة يف املعهد من ضمنها ان ال يقل  الطالبة 

عمر الطالبة عن )15( سنة وال يزيد )45( سنة، كذلك ان تكون 

حاصلة عىل شهادة املتوسطة كأقل تحصيل درايس".

القرآن  علوم  اختصاص  حميد"  "زينب  االستاذة  وقالت 

الكريم يف جامعة كربالء واملحارضة يف مجال الفقه والعقائد: 

ان "الخربة العلمية االكادميية التي اكتسبتها يف جامعة كربالء 

من  درستها  التي  والعقائدية  الفقهية  الدورات  اىل  اضافة 

من  هي  املقدسة  الحسينية  العتبة  يف  االختصاص  اصحاب 

االسباب الرئيسية التي اهلتني ألكون جزءا بسيطا من مرشوع 

معهد الزهراء القرآن".

عن  نيجرييا  من  احمد"  "نصيبة  الطالبة  عربت  جانبها  من 

نفسها  واصفة  القرآن،  الزهراء  ملعهد  باالنضامم  "سعادتها 

متفوقات  طالبات  مجموعة  من  اختريت  كونها  "باملحظوظة" 

يف بالدها وكذلك ألنها تدرس الحوزة العلمية و حفظ القران 

املًة  السالم(،  الحسني)عليه  الله  ايب عبد  بجوار  الكريم وهي 

اهل  ومذهب  االسالمية  الرسالة  ايصال  يف  جديرة  تكون  بأن 

البيت)عليهم السالم( يف بالدها والبلدان االخرى". 

ان  السعودية:  من  املخرق"  "فتحية  الطالبة  قالت  فيام 

"املشاركة يف معهد الزهراء القرآن من دواعي الفخر والسعادة 

فكيف ال ونحن نأيت يف كل عام اىل مدينة ايب االحرار من اجل 

يف  والعقائدية  الفقهية  االحكام  وتعلم  الطاهرة  العرتة  زيارة 

مدرسة تابعة لألمام الحسني )عليه السالم(.



مركز الــوارث ديرمان 
لألطراف الذكية والتأهيل الطبــــي
التحرر من العوق والعودة الى الحـياة

التابعة  ديرمان  الوارث  مركز  تأسس 
شهر  يف  املقدسة  الحسينية  للعتبة 
حزيران من عام 2016 ويقع يف مدينة 
السالم(  )عليه  املجتبى  الحسن  اإلمام 
للزائرين عىل طريق النجف ــ كربالء.  

ويضم املركز كادرا تركيا متخصصا يف 
عامليا وكذلك  االحدث  االطراف  صناعة 
كادر متخصص بالتأهيل الطبي املتقدم 
والهيئة  االحمر  الصليب  نظام  وفق 

االسرتالية ملبتوري االطراف.
العراق  مراكز  كل  املركز عن  ويتميز 
والرشق االوسط بتأهيل املصاب بربامج 

متكاملة وفق احدث التقنيات واالجهزة 
وملدة شهر كامل حيث يتم فيها تجهيز 
حياته  ليعيش  ونفسيا  بدنيا  املصاب 
بشكل  الصناعي  الطرف  مع  القادمة 

طبيعي.
االطراف  كافة  بصناعة  املركز  ويقوم 
التقليدية  االطراف  من  ابتداء  العاملية 
اىل  باإلضافة  والهيدروليك  كامليكانيك 
بأحدث  وانتهاء   االلكرتونية  االطراف 
االطراف البايونك الحيوية والتي تحاك 
اىل  وتحولها  الطبيعية  الجسم  وظائف 
كاملة  وظيفة  اعطاء  اجل  من  حركة 

تعوضه عن الطرف املبتور.
وكذلك يقوم املركز باستخدام االلياف 
لتغطية  البالستك  بدل  الكاربونية 
املادة  هذه  متتاز  حيث  املبتور  الجزء 
بخفة  عامليا  االحدث  وهي  الكاربونية 
وزنها وصالبتها وعدم تفاعلها مع الجلد.

املركز يقدم خدماته  بشكل مدعوم 
بكافة  االمنية  القوات  من  للمصابني 
صنوفها وهناك دعم كبري يف بيع األطراف 
للمستفادين من املعاقني بسعر الكلفة 

فقط بدون أي ارباح اضافية.
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مشروع في صور



• محمود املسعودي
• تصوير:حسن خليفة
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ما معنى
 لوال الحّجة لساخت األرض بأهلها؟ 

مع المنتظرين
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ة لساخت األرض بأهلها؟ ترد اجابة عن معنى لوال الحجيّ

يف مركز األبحاث العقائدية التابع للمرجعية الدينية العليا وهو 

كالتايل:

معنى )ساخ(: أي: غاص، وساخت األرض: أي: انخسفت، وساخ 

أي:  بأهلها(:  األرض  )ساخت  فمعنى  فيها،  دخل  أي:  األرض،  يف 

ة لساخت األرض بأهلها(:  غاصوا فيها، واملراد من قوله: )لوال الحجيّ

بأهلها.  األرض  لغاصت  األرض  يف  حييّاً  املعصوم  اإلمام  وجود  لوال 

الباقر)عليه  اإلمام  عن  حديث  يف  ورد  ما  املعنى  هذا  إىل  ويرشد 

بأهلها،  األرض ساعة ملاجت  رُفع من  اإلمام  أنيّ  )لو  قال:  السالم(، 

كام ميوج البحر بأهله(، هذا بحسب الكايف يف )1: 179( الحديث 

ة(،  ففي قوله:  ة، باب أنيّ األرض ال تخلو من حجيّ )12( )كتاب الحجيّ

)لساخت...( كناية عن هالك البرش وفنائهم.

الدين  )إكامل  يف  هـ   381 سنة  املتوىف  الصدوق  الشيخ  ونقل 

ان  والعرشون(  الحادي  الباب   )14( الحديث   204 النعمة:  وإمتام 

اإلمام )عجل الله تعاىل فرجه الرشيف( قال: "لو بقيت األرض يوماً 

بهم الله بأشديّ عذابه.. إنيّ الله  واحد بال إمام لساخت بأهلها، ولعذيّ

األرض،  األرض ألهل  يف  وأماناً  أرضه  ة يف  وتعاىل جعلنا حجيّ تبارك 

لن يزالوا بأمان من أن تسيخ بهم األرض ما دمنا بني أظهرهم، فإذا 

أراد الله أن يهلكهم ثميّ ال ميهلهم وال ينظرهم، ذهب بنا من بينهم 

." ورفعنا إليه، ثميّ يفعل الله تعاىل بهم ما شاء وأحبيّ

وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( قوله لكميل بن زياد: "ال تخلو 

ا خائفاً مغموراً"،  ا ظاهر مشهوراً، وإميّ ة، إميّ األرض من قائم لله بحجيّ

د عبده 4: 37 /147(. )نهج البالغة ملحميّ

والدليل من القرآن الكريم:

من  الدليل   )123  :1 الرشائع  )علل  يف  الصدوق  الشيخ  اورد 

ِفيِهم  َوأَنَت  بَُهم  لِيَُعذِّ اللَُّه  القرآن الكريم يف قوله تعاىل: }َوَما كَاَن 

قال:  انه  الجعفي،  يزيد  بن  جابر  عن  روي  فقد  )األنفال:33({، 

د بن عيل الباقر )عليهام السالم(: ألييّ يشء  "قلت أليب جعفر محميّ

يحتاج إىل النبييّ )صىليّ الله عليه وآله وسليّم( واإلمام؟ فقال: )لبقاء 

العامل عىل صالحه، وذلك أنيّ الله عزيّ وجليّ يرفع العذاب عن أهل 

: )) َوَما كَاَن اللَُّه  األرض إذا كان فيها نبييّ أو إمام؛ قال الله عزيّ وجليّ

الله عليه وآله وسليّم(:  )صىليّ  النبييّ ِفيِهم ((، وقال  َوأَنَت  بَُهم  لِيَُعذِّ

فإذا  األرض،  ألهل  أمان  بيتي  وأهل  السامء،  ألهل  أمان  )النجوم 

ذهبت النجوم أىت أهل السامء ما يكرهون، وإذا ذهب أهل بيتي 

أىت أهل األرض ما يكرهون..".

والدليل من العقل:

الله تعاىل قد خلق الخلق لغاية|؛ ألنيّه حكيم،  الثابت أنيّ  من 

وإاليّ لكان عابثاً حاشاه، وقد خلق سبحانه اإلنسان يف هذه النشأة 

يف أطوار من التدريّج، إذ جعل فيه قابلية التكامل، وجهيّزه بالعقل 

ألجل هذا الهدف، غري أنيّ العقل مبفرده ال يستقليّ مبعرفة الحقائق 

دامئاً، فال بديّ أن يسرتشد مبنهاج إلهي يعينه عىل بلوغ الدرجة التي 

ميكن له أن يبلغها، وال يجوز أن يبلغها من دون واسطة يف التكامل، 

وهو: الرسول أو اإلمام.

اإلنسان  أو  ل  املكميّ هذا  عن  يوماً  األرض  تخلو  ال  أن  فوجب 

ُخلق  التي  الغاية  بلوغه  طريق  عن  اإلنسان  يضليّ  لئال  الكامل، 

ألجلها، ماميّ يرتتيّب عليه حصول الفساد يف األرض، وشيوع االضطراب 

والتنازع والتصارع، وما ينجم عن ذلك من الكوارث التي يهلك فيه 

الغاية  تفوت  وعندها  )لساخت...(،  لقوله:  مصداق  وهو  الخلق، 

م أنيّه حكيم ال يعبث. ويلزم العبث، وقد تقديّ

وأّما من الناحية الفلسفية:

ة براهني عىل لزوم وجود موجود  فقد ذكر بعض الفالسفة عديّ

كامل يكون واسطة بني الله والخلق )الكون( يصل من خالله الفيض 

فهو  الله  ما عدا  كليّ  إذ  الفيض(،  بـ)واسطة  عنه  ون  اإللهي، ويعربيّ

الفقر، ووجوده وجود غري مستقليّ يحتاج إىل استمرار  متحقيّق يف 

الفيض من الغني املطلق، وال يتميّ وصول الفيض إاليّ مبوصل، لنعربيّ 

عنه بـ)الرابط(، فيكون هذا املوجود الكامل هو الرابط، أو الرابط 

األعىل رتبة.

لكنيّ هذه املعان ال نستطيع الحكم بصدقها إاليّ إذا وصلنا ما 

يرشحها من النقل عرب روايات أمئيّة الهدى)عليهم السالم(

: من أقول المهدي المنتظر
 بعد إذن الله تعالى ِذكُرُه 

ّ
هوَر إال

ُ
"ال ظ

وذلك بعد طول األمد وقسوِة القلوب 
."

َ
وامتالء األرِض َجْورا

المصدر : االحتجاج للطبرسي
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• الشيخ حبيب الكاظمي

يقول العالمة املجليس يف )بحار األنوار للعالمة املجليس - الجزء 52 - الصفحة 93( ان  الروايات الرشيفة تبني لنا 

أن اإلمام صاحب العرص والزمان )عجل الله تعاىل فرجه الرشيف( ينتفع به يف زمن الغيبة الكربى كانتفاع الناس 

بالشمس وإن جللها السحاب.

فإذا ذهبت إىل البلدان التي تحيطها الجبال تجد أن 
هنالك طبقة من السحب تحجب الشمس، فمن يريد 
ما  إىل  للوصول  الجبال  تسلق  فعليه  الشمس  يرى  أن 
فوق السحب حتى يراها صافية طبيعية، وهذا صعب 
البدنية،  القوة  ومنها  عديدة  أمور  إىل  ويحتاج  جدا 
نفسه  يهذب  أن  العظيم  الرشف  ذلك  أراد  ملن  والبد 
وسلوكه وأن يكون من أهل التقوى والورع والجهاد يف 
واملكروهات  املحرمات  عن  ليس  واالبتعاد  الله  سبيل 

وهو  باالحتياط  واألخذ  الشبهات  عن  حتى  بل  فقط، 
مطلقة  والية  لديه  تكون  أن  وكذلك  النجاة،  سبيل 
ملحمد وآله )عليهم السالم( وبراءة مطلقة من أعدائهم 
والسالم(  الصالة  )عليها  للزهراء  والثورة  اللعنة  عليهم 
وهدم ونسف رموز الباطل والكفر، وهذا هو الطريق 
الله تعاىل فرجه  املخترص للترشف بلقاء اإلمام )عجل 
الرشيف(، نعم األمر صعب جدا ولكن ليس مبستحيل.

الرشف  لهذا  النيل  إىل  تؤدي  التي  األعامل  ومن 

ما هي الحواجز 
التي تمنع اللقاء بصاحب الزمان؟ 

مع المنتظرين
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الصالة  )عليه  اإلمام  زيارة  يوميا عىل  يلتزم  أن  العظيم، 
والسالم( ومبايعته بعد صالة الفجر:

اللِه  َصلَواُت  الزَّماِن  صاِحَب  َمْوالَي  بَلِّْغ  ُهمَّ  ”اَلليـّ
الُْمْؤِمننَي َوالُْمْؤِمناِت يف َمشارِِق األرض  َعلَيِْه َعْن َجميعِ 
َوَمغاِرِبها، َوبَرِّها َوبَْحرِها َوَسْهلِها َوَجبَلِها، َحيِِّهْم َوَميِِّتِهْم، 
زِنََة  َوالتَِّحييّاِت  لَواِت  الصَّ ِمَن  َوَعنيّي  َوُوَلَدي  والِِديَّ  َوَعْن 
َعرِْش اللِه َوِمداَد كَلاِمتِِه، َوُمْنتَهى رِضاُه َوَعَدَد ما اَْحصاُه 
ُد لَُه يف هَذا الْيَْوِم َويف  ُهمَّ اِنيّ اَُجدِّ كِتابُُه َواَحاَط ِبِه ِعلُْمُه، اَلليـّ
ُهمَّ كاَم َشَّفْتَني  كُلِّ يَْوم َعْهداً َوَعْقداً َوبَيَْعًة يف رَقَبَتي اَلليـّ
وخصصتني  الَْفضيلَِة  ِبهِذِه  وفضلتني  التَّرْشيِف  ِبهَذا 
ِبهِذِه النِّْعَمِة، فََصلِّ َعىل َمْوالَي َوَسيِّدي صاِحِب الزَّماِن، 
ابيّنَي َعْنُه، َواْجَعلْني ِمَن  َواْجَعلْني ِمْن أنصاره َواَْشياِعِه َوالذيّ
فِّ الَّذي  الُْمْستَْشَهديَن بنَْيَ يََديِْه طائِعاً َغرْيَ ُمْكرَه يِف الصَّ
اً كأنهم بُْنياٌن َمرْصُوٌص(  نََعتَّ اَْهلَُه يف كِتاِبَك فَُقلَْت: )َصفيّ
ُهمَّ  اَلليـّ الُم،  السَّ َعلَيِْهُم  وَآلِِه  رَُسولَِك  َوطاَعِة  طاَعِتَك  َعىل 

هِذِه بَيَْعٌة لَُه يف ُعُنقي اىِل يَْوِم الِْقياَمِة“. 
وينقل العالمة املجليس يف )بحار األنوار - الجزء 53 - 
الصفحة321(، الجامعة لدرر أخبار األمئة األطهار، حادثة 
لطيفة بخصوص الحواجز التي متنع اللقاء بإمامنا )عليه 
السالم( فاإلمام ليس غائبا عنا؛ ولكن نحن الغائبون عنه 
بسوء أعاملنا، كام ورد يف قصة مفصلة وهي ترشيّف عيل 
بن مهزيار )رضوان الله عليه( يف موسم الحج بلقاء موالنا 
صاحب األمر )صلوات الله عليه(، وهي القصة املشهورة 

يف كتب التاريخ. 
موالنا  لدن  من  اإلذن  وجاء  اللقاء  أوان  آن  فعندما 
ابن  إىل  خدمته  أحد  بعث  عليه(،  الله  )صلوات  اإلمام 
مهزيار ليأخذه ويوصله، وكان عيل بن مهزيار حينها عند 
وإذا  املوعودة،  أمنيته  تتحقق  بأن  يدعو  الكعبة،  باب 
بالخادم يأتيه فيقول له: "ما الذي تريده يا أبا الحسن؟".

جوابا:  وقال  السائل  إىل  بلهفة  مهزيار  ابن  التفت 
"اإلمام املحجوب عن العامل" 

الله  )رضوان  الخادم  ذلك  جواب  يف  لندقق  وهنا 
عليه( والذي مل تكشف لنا الرواية اسمه.. مباذا أجاب ابن 
مهزيار قبل أن يأخذ بيده ويوصله إىل حيث حجة الله 
عنكم!،  "ما هو مبحجوب  قائال:  أجابه  لقد  أرضه؟  عىل 
صنائعنا  سوء  فبسبب  أعاملكم!"،  سوء  حجبه  ولكن 
يطوف  حارض،  فهو  وإال  أنفسنا،  عن  حجبناه  وأعاملنا 

بيننا، ولكننا ال نراه.

قالوا يف اإلمام املهدي

اعتقاد أهل السنة هو اإلميان بأحاديث املهدي الثابتة عن رسول الله  )صىل 

يَعة يف وجوب اإلميان باإلمام  الله عليه وآله( وهذا ما يتفق مع اعتقاد عموم الشِّ

املهدي )عليه السالم(، فمن بني األحاديث التي يرجع إليها أهل السنة كام يتمسك 

يَعة، "عن عبد الله ريض الله عنه عن النبي  )صىل الله عليه وآله( أنه قال:  به الشِّ

اْسِمي"  اْسُمُه  يَُواِطُئ  بَيِْتي  أَْهِل  ِمْن  رَُجٌل  الَعرََب  مَيْلَِك  َحتَّى  نْيَا  الدُّ تَْذَهُب  "اَل 

راجع )الرتمذي(، وذكر املجليس عدة روايات يف نفس السياق، ومنها: »عن عبد 

الله بن مسعود رضوان الله عليه، قال: قال رسول الله  )صىل الله عليه وآله(: "لو 

مل يبق من الدنيا إال يوم لطول الله حتى يبعث رجالً مني يواطئ اسمه اسمي 

واسم أبيه اسم أيب، ميأل األرض عدالً كام ملئت ظلامً" راجع )بحار األنوار الجامعة، 

ج51/74و75(.

ومن الروايات التي جاء فيها أن املهدي هو اإلمام الثان عرش محمد بن الحسن 

العسكري، "ما ورد عن عباية بن ربعي عن جابر أنه قال: قال رسول الله  )صىل 

الله عليه وآله(: "أنا سيد النبيني وعيليّ سيد الوصيني، وإن أوصيايئ بعدي اثنا عرش، 

، وآخرهم القائم املهدي" راجع: )الغيبة، للنعامن، ص231و232(. أولهم عيليّ

يَعة اإلمامية االثني عرشية من  والدليل عىل أن املهدي )عليه السالم( عند الشِّ

ولد الحسني، ما جاء يف الغيبة للنعامن، عن أيب عبد الله جعفر بن محمد يف خطبة 

له يذكر فيها حال األمئة )عليهم السالم( وصفاتهم، فقال: ".. فلم يزل الله يختارهم 

لخلقه من ولد الحسني )عليه السالم( من عقب كل ولد..".
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جون بن حوي 
العبد الحر 

إنه الصوت الذي انطلق مدافعاً عن عشقه يف كربالء: 

كيف يرى الفّجــــاُر رضَب األسوِد  ***   باملشــــريفِّ القاطــــعِ املهنِد

أحمي الخيـــــاَر من بني محمِد   ***   أذبُّ عنهم بـاللســـــاِن واليِد

ِد أرجو بذاك الفـــــــوَز يوم املورِد  ***   من اإللِه الـــــــواحِد املـوحَّ

إنه صوت جون بن حوي موىل أيب ذر الغفاري )رضوان 

الحي,  الضمري  الحرة,  النفس  األسود,  العبد  عليهام(  الله 

الحرية  معنى  تيقيّن  الذي  الحسني  بحب  النابض  العرق 

الحقيقي ورآه متجسداً يف قول سيده الحسني: )إن ال أرى 

املوت إاليّ سعادة, والحياة مع الظاملني إاليّ برماً(. 

أجل لقد استوعب جون هذا املعنى العظيم, والهدف 

السامي, فأطلق صوته بهذه األبيات أمام من أحنوا رقابهم 

أمية,  لبني  واالنحناء  والخنوع  الذل  زاوية  يف  وقبعوا 

)عليه  الحسني  اإلمام  الدنيا( كام وصفهم  )عبيد  خاطب 

السالم( بهذه األبيات معلناً عن نفسه الحرة األبية, وكاشفاً 

عن حريتهم املزيفة التي تقبع أمام أصنام بني أمية. 

بن  األعور  بن  قتادة  بن  حوي  بن  )جون  هو:  ذلك 

ساعدة بن عوف بن كعب بن حوي النويب( السائر عىل 

نهج سيده أيب ذر يف التمسك بالثقلني. 

محمد طاهر الصفار

من شجرة االنصار
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بن  الفضل  من  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اشرتاه 

ووهبه  ديناراً,  وخمسني  مبائة  املطلب  عبد  بن  العباس 

ويكون  يديه  عىل  ليرتىب  بل  فقط,  ليخدمه  ال  ذر  أليب 

تلميذاً لذلك الصحايب املجاهد فيتعلم منه معنى اإلسالم 

الحقيقي الذي جاء به نبي اإلسالم. 

الصافية  روحه  جون  يف  املؤمنني  أمري  م  توسيّ لقد 

الخالصة وفطرته السليمة فاختار له كنف هذا الصحايب 

فرافق  والجهاد،  والتقوى, واإلميان  الزهد,  العظيم. كنف 

واملشاق,  بالجهاد,  املليئة  حياته  مراحل  ذر  أبا  جون 

املآيس  ع  فتجريّ واالضطهاد,  الظلم  يقارع  وهو  واملتاعب 

انطوت  حتى  جليل.  صحايب  لخري  رفيق  خري  فكان  معه 

صفحة الجهاد لذلك الصحايب العظيم يف )الربذة( وحيداً, 

غريباً. 

وبكاه  سيداً,  بكاه  حارة,  بدموع  سيده  جون  بىك 

مجاهداً, وبكاه مؤمناً, صابراً, محتسباً, مل يداهن الظاملني 

نه أسمى  لقيّ ألنه  أيضاً  عىل حساب مبادئه ودينه, وبكاه 

مبادئ اإلسالم وهو والية أمري املؤمنني وأبنائه الطاهرين 

)عليهم السالم(. 

)عليه  الحسني  مسري  نبأ  بلغه  يتوان جون حني  فلم 

السالم( ملناهضة الباطل عن اإللتحاق بركب سيد الشهداء 

)عليه السالم( فخرج معه من مكة لالستشهاد بني يديه 

وليختم حياته الجهادية بأكرم خامتة وهي الشهادة بعد 

باملبدأ  واإلميان  والشمم  اإلباء  صفحات  أروع  سجل  أن 

والعقيدة. 

إنه تلميذ أيب ذر الثائر املجاهد الذي سار عىل هدى 

سيده فسجل له التاريخ بحق كلامت خالدة بحقه وحق 

أصحابه الشهداء الكرام)رضوان الله عليهم( من فم سيد 

الشهداء)عليه السالم( بخرية الصحبة وأفضلها بقوله: 

)أما بعد فإن ال أعلم أصحاباً أفضل وال خري من أصحايب, 

وال أهل بيت أبر وال أوصل من أهل بيتي, فجزاكم الله 

دت  التاريخ كلامت جسيّ عني جميعاً خرياً(. كام شهد له 

اإلمام  أذن  حينام  والنبل  والتضحية,  الوفاء,  معان  أروع 

فقد خطب  باإلنرصاف.  السالم( ألصحابه  )عليه  الحسني 

فيهم ليلة العاش من محرم قائال: 

قد  وإن  أال  غداً,  يومنا من هؤالء  أن  أظن  وأن  )أال 

أذنت لكم, فانطلقوا جميعاً يف حل مني ليس عليكم مني 

ذمام وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جمالً(. 

معلنني  خالدة  بكلامت  األوفياء  األصحاب  فتكلم 

رفضهم مفارقته, والتخيليّ عنه حتى ميوتوا دونه, كان جون 

وقد  الصباح,  ينتظر  جالس  وجون  الليل  ويجن  ساكتاً, 

عاهد نفسه أال ميس أحد إمامه الحسني بسوء وفيه عرق 

ينبض, وبينام هو جالس إذ يسمع صوت يهمس يف أذنه: 

)أنت يف أذن مني فإمنا تبعتنا طلباً للعافية فال تبتل 

بطريقنا(. 

السالم( هو  )عليه  الحسني  اإلمام  يلتفت جون لريى 

يرتك  أن  أميكن  نفسه,  جون  يتاملك  فال  يخاطبه..,  من 

رباه  وقد  جانب  كل  من  األعداء  به  أحاط  وقد  الحسني 

وجده  وأخيه  وأمه  أبيه  الحسني وحب  سيده عىل حب 

)صلوات الله عليهم( حتى متلكه هذا الحب ؟ أميكن أن 

يجحد اليد التي أحنت عليه والقلب الذي رق وعطف له 

؟ ال وألف ال .., 

السالم(  الشهداء)عليه  سيد  قدمي  عىل  جون  وقع 

يقبلهام وهو يبيك ويقول: 

)يا ابن رسول الله أنا يف الرخاء ألحس قصاعكم, ويف 

الشدة أخذلكم, والله إن ريحي لننت, وإن حسبي للئيم, 

ولون ألسود, فتنفس عيل بالجنة, فتطيب ريحي, ويرشف 

حسبي ويبيض لون, ال والله ال أفارقكم حتى يختلط هذا 

الدم األسود مع دمائكم أهل البيت(. 

إنه صوت اإلميان والوفاء نطق يف هذه الروح الكبرية. 

السالم( ويتضح من  )عليه  الحسني  ترك  لقد رفض جون 

لهم  كان  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أن  كلامته  خالل 

له,  وإطعامهم  بنعمهم,  يعرتف  وهو  عليه,  وفضل  يد, 

إطعام  يف  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  ديدن  هو  وهذا 

الفقراء واملحتاجني, حتى نزلت بحقهم يف سورة اإلنسان 

)ويطعمون الطعام عىل حبه مسكيناً ويتيامً وأسرياً( ولكن 

جون ال ينىس الفضل األكرب ألهل البيت )عليهم السالم( 

األعظم  النبي  بجدهم  لإلسالم  الله  هداه  أن  وهو  عليه 

)صىل الله عليه وآله( فيعلن ذلك يف رجزه: )أحمي الخيار 

من بني محمد( قال ذلك أمام الجيش األموي الذي جحد 

ريحانته  بقتله  وآذاه  وآله(  عليه  الله  )صىل  الله  رسول 

اليهود  من  ش  أنتم  لهم  يقول  أن  يريد  وكأنه  وسبطه 

عبدة العجل وقتلة األنبياء الذين مسخوا قردة وخنازير 

جون أمام 
جيش يزيد 
بن معاوية 

يعلن 
انتماءه: 
)احمي 

الخيار 
من بني 

محمد(
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بجحودكم فضل رسول الله )صىل الله عليه وآله( عليكم 

وبكتابه  بالله  وكفركم  بيته  أهل  يف  وصيته  ومخالفتكم 

الذي يقول )قل ما أسألكم عليه أجراً إاليّ املودة يف القرىب( 

أفجزاء رسول الله أن تقتلوا أوالده؟ 

كانت بصرية جون وعقيدته أسمى من هؤالء األجالف 

لقد   . الله  ذكر  فأنساهم  قلوبهم  عىل  الله  طبع  الذين 

كان جون مصداقاً لهذه اآلية الكرمية وأدى مودته وواجبه 

تجاه النبي وأهل بيته )عليهم السالم( عىل أكمل وجه إنه 

روح اإلميان يجعله الله ملن يشاء من عباده .

)إن الله يدخل الجنة من أطاعه ولو كان عبداً حبشياً 

, ويدخل النار من عصاه ولو كان سيداً قريشياً(. 

لقد كتب الله لهذا العبد الصالح أسمى مراتب الجنان 

التي خصها للشهداء والصالحني مبوقفه يوم الطف فنال 

كرامة الدنيا واآلخرة . 

اإلمام  يستأذن  محرم  من  العاش  يوم  جون  خرج 

وقاتل  بأبياته  يرتجز  وهو  فربز  له  فأذن  للرباز  الحسني 

قتال األبطال األفذاذ فقتل خمسا وعرشين رجالً فأصابته 

رضبة يف عينه وكبا به جواده إىل األرض فوقع عىل أم رأسه 

فأحاطوا به من كل جانب فقتلوه فامذا فعل الحسني؟ 

السالم(  األحرار)عليه  وأبو  الشهداء  سيد  كان  هل 

شباب  سيد  حاشا  ؟  له  بالدعاء  منه  جون  طلب  ينىس 

يغبطه  كرامة  الدنيا  يف  أكرمه  لقد  ذلك  من  الجنة  أهل 

عليها األولياء والصالحني, لقد وقف اإلمام الحسني )عليه 

السالم( عىل جسد جون الطاهر الذي بذله فداًء وإخالصاً 

لإلسالم وقال:

)اللهم بيض وجهه, وطيب ريحه, واحرشه مع محمد, 

وعرف بينه وبني آل محمد( 

وهذه  الدعاء  بهذا  املجاهد  البطل  هذا  ترشيّف  لقد 

الكرامة من اإلمام الحسني )عليه السالم( باستجابة الدعاء 

من الله تعاىل فكان كل من مير باملعركة يشم منه رائحة 

طيبة أذىك من املسك كام ورد عن اإلمام الباقر: 

موتاهم  ليدفنون  املعركة  يحرضون  كانوا  الناس  )أن 

فوجدوا جوناً تفوح منه رائحة املسك( 

العظيمة كانت  الكرامة ألن روحه  وهو جدير بهذه 

أنقى من املسك هذه كرامة الدنيا أما كرامة اآلخرة فهي 

الترشف مبرافقة محمد وآل محمد. 

وإضافة إىل هاتني الكرامتني فقد ترشف جون بسالم 

شيف من اإلمام املهدي )عجل الله تعاىل فرجه الرشيف( 

كام ورد يف زيارة الناحية املقدسة بقوله: 

الغفاري(  ذر  أيب  موىل  حوي  بن  جون  عىل  )السالم 

فهنيئاً لهذه الروح الكبرية مرافقة محمد وآل محمد. 

يقول سيد 
الساجدين 
اإلمام زين 
العابدين: 
"ان الله 

يدخل 
الجنة من 

أطاعه ولو 
 
ً
كان عبدا

 ،
ً
حبشيا

ويدخل 
النار من 

عصاه ولو 
 
ً
كان سيدا
 "

ً
قريشيا

من شجرة االنصار



120 شهيدا 
 مع اإلمام الحسين

الشيخ محمد بن طاهر بن حبيب بن تريك الفضيل الشهري بالساموي؛ عامل، وشاعر، وأديب وخطيب ولد يف الساموة 1292هـ 

ونشأ فيها وبعد عرش سنوات من عمره تويف والده، فهاجر إىل النجف لطلب العلوم اإلسالمية، وبقي الساموي يف النجف إىل عام 

1322هـ وبعدها رجع إىل مسقط رأسه فأقام هناك إىل عام 1330هـ ثُّم ُعنّي عضواً يف مجلس الوالية الخاص يف بغداد، وارتحل منها 

إىل النجف ليتسلّم منصب القضاء هناك ثم رجع إىل بغداد ليتصّدى للقضاء والتمييز الرشعي، كام انتخب عضواً باملجمع العلمي 

العراقي، وأخرياً تويف الساموي عام 1370هـ ودفن بها، ومن آثاره: )الطليعة من شعراء الشيعة، إبصار العني يف أنصار الحسني )عليه 

السالم(، ظرفة األحالم، الكواكب السامويّة يف رشح القصيدة الفرزدقّية، وشجرة الرياض يف مدح النبّي الفياض(.

المؤلف في سطور
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)عليه  الحسني  اإلمام  انصار  يف  العني  )إبصار  كتاب  يعدُّ 

ويحتوي  اإلمامية،  الشيعة  عند  العقائد  مصادر  من  السالم(( 

الكتاب عىل أسامء )120( من أنصار اإلمام الحسني )عليه السالم( 

الذين قتلوا بني يديه )عليه السالم( يوم الطيّف يف كربالء والذين 

مل يقتلوا كالحسن املثنى أو الذين قتلوا يف نرصته قبل يوم الطيّف 

مسهر  بن  كقيس  الكوفة  يف  أو  رزين  بن  كسليامن  البرصة  يف 

الصيداوي، ومسلم بن عقيل وهان بن عروة وغريهم.

والكتاب يشتمل عىل فاتحة ذكر فيها املؤليّف أحوال اإلمام 

باختصار، ويف  الشهادة  الوالدة حتى  السالم( من  الحسني )عليه 

قبيلة  إىل  املؤليّف يف كليّ واحد منها  تعريّض  الكتاب 17 مقصداً، 

من القبائل التي كان منها نصري أو أكرث من أنصار اإلمام أيب عبد 

الله )عليه السالم(.

الساموي(  طاهر  بن  محمد  الشيخ  )العاليّمة  املؤلف  وأورد 

أسامء األشخاص دون مراعاة ترتيب الحروف األبجدية ويحتمل 

أنيّه كان يقصد ترتيباً خاصاً يف رسد األسامء لكن مل يعلم مستنده، 

وعمد الساموي إىل ضبط الغريب من األلفاظ ووجوه التسمية 

لألماكن واألعالم.

وقال آغا بزرك الطهران يف الذريعة: "إنيّ كتاب إبصار العني 

بن طاهر  الشيخ محمد  للعاليّمة  السالم  عليه  الحسني  أنصار  يف 

الساموي، أليّفه أوان قضائه يف النجف األشف وطبع سنة 1343 

هـ بالنجف ثميّ أضاف إليه أشياء مل تطبع بعد".

املطبعة  يف  1341هـ  سنة  يف  مريّة  أول  الكتاب  طُبع  وقد 

يف  ملريّات  الكتاب  طباعة  تكريّرت  األشف.  النجف  يف  الحيدرية 

مدينتي النجف االشف وقم املقدسة. 

هيئة التحرير
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يعّدها: محمد طاهر الصفار

• الجزء االول

تاريخ بشع يندى له جبني اإلنسانية ويقشعر منه الضمري اإلنساين الحي، صحائف سوداء وجرائم منكرة، ومجازر 

رهيبة وفظائع مهولة فاقت بوحشيتها جرائم طواغيت العصور.

التاريخ  يقرأ  من  كل  سيخرج  الحصيلة  بهذه 

فاق  والذي  للوهابيني  البشع  والوحيش  الدموي 

سادية  األقوام  أكرث  تاريخ  وفظاعته  همجيته  يف 

األسود  تاريخهم  تخطى  بل  البرشي,  التاريخ  عرب 

حتى  األبرياء  بحق  وإجرامه  وظالميته  بشاعته  يف 

العصور املظلمة التي سادت فيها التصفيات العرقية 

والجنسية والدينية.

هذه  عليها  ُجبلت  التي  الوحشية  النزعة  إن 

الجرائم  أفظع  ارتكابها  وراء  كانت  الدموية  الفرقة 

ليس بحق املسلمني وحدهم فقط, بل بحق اإلنسانية 

جمعاء, فلم يكن يشء أحب إىل نفوسهم املريضة من 

وسبي  األطفال  وقتل  الرؤوس  وقطع  بالدماء  ذ  التلذيّ

الهجوم الوهابي على كربالء..
إبادة مدينة

كربالء تضيء التاريخ
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النساء والسلب والنهب والحرق والتخريب والفساد 

يف األرض حتى امتأل تاريخهم بهذه األعامل اإلجرامية 

وأصبحوا وصمة عار بني تواريخ األمم.

أفرزتها  التي  املنحرفة  والعقائد  الفاسدة  فاآلراء 

التاريخ  شويّهت  والتي  الوهابيني  شيوخ  فتاوى 

املذاهب  جميع  بها  رت  وكفيّ وخالفت  اإلسالمي 

بالسالح  تطبيقها  الفرقة  هذه  حاولت  اإلسالمية، 

والبطش والدماء وارتكبت من أجل تحقيقها املجازر 

الفظيعة ومل ترضخ ألي منطق للحوار حولها ورفضت 

من  كل  وقتل  بكفر  حكمت  بل  للنقاش,  دعوة  أي 

خالفها من املسلمني.

واملعتقدات  اآلراء  تلك  عرض  بصدد  هنا  ولسنا 

الفاسدة فقد استوىف علامؤنا األعالم تفنيدها وإثبات 

بطالنها وإظهار فسادها وانحرافها بالرباهني الرشعية 

واألدلة  الرشيفة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من 

محسن  السيد  والسيام  القطعية,  والنقلية  العقلية 

أتباع  يف  االرتياب  )كشف  كتابه  يف  العاميل  األمني 

محمد عبد الوهاب( حيث مل يدع هذا الكتاب مجاالً 

ألدىن شك للقارئ بأن هذه الفرقة الضالة املضلة هي 

ليست خارجة عن اإلسالم فقط, بل عن جميع القيم 

واملبادئ الساموية السامية وخارجة أيضاً عن جميع 

القوانني واألعراف اإلنسانية.

الغارة الجبانة

تنويّعت  كثرية  فهي  املسلمني  بحق  جرامئهم  أما 

أهلها,  وقتل  اآلمنة  والقرى  املدن  عىل  غاراتهم  بني 

وبني التعريّض لقوافل الحجاج وقتل أفرادها وسلبهم 

أموالهم وأمتعتهم, ومن أبشع جرامئهم بحق اإلسالم 

واملسلمني واإلنسانية جمعاء، جرميتهم  التي متثلت 

بإبادة مدينة آمنة مطمئنة مؤمنة بالله وبرسوله يقيم 

أهلها الصالة ويؤتون الزكاة، أال وهي جرمية غارتهم 

)1216هـ/1801م(  عام  املقدسة  كربالء  مدينة  عىل 

منها  وتشمئز  األبدان  لها  تقشعر  التي  الجرمية  تلك 

النفوس والتي بلغت من البشاعة والقسوة والفظاعة 

أن أثارت مشاعر السخط والغضب لدى املسلمني وغري 

املسلمني عىل حد سواء فوصفتها املصادر الغربية بـ 

)الغارة الوحشية( املقزيّزة للنفوس واملستفزة ألعمق 

مشاعر السخط والغضب.

لقد كانت هذه الغارة مدروسة مسبقاً واختار لها 

املجرمون وقتاً مناسباً وهو يوم )18 من ذي الحجة( 

كربالء  أهايل  معظم  يخرج  حيث  الغدير  يوم  وهو 

واملدن العراقية األخرى إىل النجف األشف لزيارة قرب 

أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( فكان 

اختيار هذا اليوم للهجوم عىل املدينة من األساليب 

الدنيئة والجبانة التي عادة ما يستخدمها الوهابيون 

تلك  هول  عىل  املصادر  أجمعت  وقد  غزواتهم  يف 

الفاجعة حتى سميت بـ )حادثة الطف الثانية(!.

يد العثامنيني تشرتك بالجرمية

أشارت املصادر التاريخية إىل ضلوع العثامنيني يف 

هذه الجرمية وإن اتفاقاً جرى بينهم وبني الوهابيني 

عىل استباحة كربالء وإبادة أهلها يقول الرحالة مريزا 

أبو طالب خان: )يف الثامن عرش من ذي الحجة من 

كان  ــ  خم  غدير  عيد  يوم  وهو  ــ  )1216هـ(  عام 

عيل  اإلمام  لزيارة  ذهبوا  قد  كربالء  سكان  معظم 

فرسان  من   )25.000( داهمهم  إذ  السالم(  )عليه 

وسبق  األصيلة،  العربية  الجياد  ميتطون  الوهابيني 

أن بعثوا قبل هذا التأريخ جامعة منهم إىل ضواحي 

كربالء  بحاكم  واتصلوا  الزوار  بزي  متنكرين  كربالء 

آنذاك املدعو عمر أغا وعقدوا معه اتفاقا رسياً وملا 

هؤالء  )اقتلوا  قائلني  أصواتهم  تعالت  كربالء  دخلوا 

املرشكني(، وكانت حامية كربالء تحت قيادة حاكمها 

ـ وقد انسحب أفرادها إىل قرية  ـ أي عمر أغاـ  املذكورـ 

الهندية القريبة من كربالء مبوجب االتفاقية املذكورة، 

راجع  رحلة )أبو طالب خان( ص 270 ــ 274، و)أبو 

طالب بن محمد األصفهان رحالة هندي كتب رحالته 

عن بلدان آسيا وأفريقيا وأوروبا بالفارسية وترجمت 

إىل اإلنكليزية وطبعت عام )1810( ثم ترجمت إىل 

مصطفى  الدكتور  الفرنسية  من  وترجمها  الفرنسية 

جواد(.

ويؤكد ذلك املسترشق الربيطان )ستيفن هسيل 

العراق  تاريخ  من  قرون  )أربعة  كتابه  يف  لونكريك( 

جرائم 
الوهابية بحق 

المسلمين 
كثيرة تنّوعت 
بين غاراتهم 
على المدن 

والقرى اآلمنة 
وقتل أهلها 

وابشعها إبادة 
مدينة كربالء 

المقدسة



الروضة الحسينية . 142.  جمادي الثانية 1441 هـ  36

216حيث  ــ   215 الخياط  جعفر  ترجمة  الحديث( 

قاب  عىل  كانت  الكربى  الفاجعة  أن  "عىل  يقول: 

قوسني أو أدىن، تلك الفاجعة التي دلت عىل منتهى 

القسوة والهمجية والطمع, واستعملت باسم الدين، 

فقد حدث يف أوائل سنة )1801( أن تفىش الطاعون يف 

بغداد, فاضطر الباشا )سليامن باشا الكبري( وحاشيته 

ابتعد عن منطقة املرض  لاللتجاء إىل الخالص حيث 

وما استتب حاله هناك حتى فوجئ بنبأ من املنتفك 

الربيعي  الوهابية تحركت للغزو  القوات  علم به أن 

املعتاد فأرسل الكهية ــ عيل باشا ــ إىل الهندية، إال 

هجوم  أخبار  وافت  حتى  بغداد  يغادر  كاد  ما  أنه 

أقدس  وهي  إياها،  ونهبهم  كربالء  عىل  الوهابيني 

املدن الشيعية وأغناها..".

حسن  محمد  السيد  االتفاق  هذا  يؤكد  كام 

ص  ج3  الحسني  )مدينة  صاحب  الكليدار  مصطفى 

217( حيث يقول: "ومل يجد وصول )الكهية( عيل باشا 

آنذاك )عمر  ذلك ألن حاكم كربالء  نفعاً  إىل كربالء 

أغا( مل يكن ليعمل شيئاً لحامية البلدة وكان متواطئاً 

إىل  هرب  فلولهم  قربت  وعندما  رساً،  املجرمني  مع 

قرية الهندية القريبة من كربالء..".

االتفاق  هذا  إىل  الخياط  جعفر  األستاذ  ويشري 

قسم   8 ج  املقدسة،  العتبات  )موسوعة  يف  أيضاً 

كربالء(، فيقول: "لكن املالحظ إن عمر أغا هرب إىل 

قرية قريبة من كربالء أول ما علم بالخطر فلم يدافع 

الوهابيني  مبخابرة  يتهمونه  كانوا  الناس  أن  مع  قط، 

والتواطؤ معهم.."، وقد لقي عمر أغا جزاءه العادل إذ 

قتله سليامن باشا بعد الواقعة.

الغارة يف املصادر

والغربية  الرشقية  التاريخية  املصادر  استعرضت 

املؤرخون  وتناولها  بالتفصيل  الوحشية  الغارة  هذه 

همجيتها  ووصفوا  التفاصيل  بأدق  واملسترشقون 

ووحشيتها وبشاعتها والخسائر الكبرية يف األرواح التي 

أزهقت فيها وأسامء العلامء الشيعة الذين استشهدوا 

التي رسقها  النفائس  وتعداد  وحجم  الغارة  هذه  يف 

الوهابيون من حرم اإلمام الحسني )عليه السالم( عدا 

ما رسقوه من البيوت واألسواق وأصداء هذه الحادثة 

بــ  )لونكريك(:  يصفها  حيث  اإلسالمي  العامل  يف 

)الفاجعة التي دلت عىل منتهى القسوة والهمجية(، 

ويصف كذلك أحداث ذلك اليوم الدموي يف )أربعة 

قرون من تاريخ العراق الحديث( بالقول:

كربالء  من  الوهابيني  اقرتاب  خرب  انترش  "حاملا 

إبريل حتى  ـ  الثان من شهر نيسان  اليوم  يف عشية 

سارع من بقي يف املدينة إلغالق األبواب، إذ أن معظم 

أهايل املدينة كانوا يف النجف يقومون بالزيارة غري أن 

الوهابيني ويقدر عددهم بستامئة هجان وأربعامئة 

موا قوتهم إىل ثالثة  فارس نزلوا فنصبوا خيامهم وقسيّ

عىل  بالهجوم  قاموا  الخانات  أحد  وراء  ومن  فرق 

أقرب باب من أبواب املدينة ومتكنوا من فتحه عنوة، 

وأخذتهم  السكان  فاندهش  داخلها  إىل  تسللوا  ثم 

حالة من الذعر وأصبحوا يفرون عىل غري هدى، أما 

الوهابيون القساة فقد واصلوا طريقهم إىل األرضحة 

القضبان  فاقتلعوا  تخريبها،  يف  وشعوا  املقدسة 

الكبرية  املرايا  ونهبوا  أماكنها،  من  والسياج  املعدنية 

الباشوات  هدايا  بينها  الثمينة  والحاجات  والنفائس 

الجدران  أيضا زخارف  الفرس، وسلبوا  وأمراء وملوك 

الشمعدانات  وأخذوا  السقوف،  من  الذهب  وقلعوا 

واألبواب  القيمة  واملعلقات  الفاخرة  والسجاجيد 

املزخرفة واملرصعة، ومل يكتفوا بهذه األعامل بل قتلوا 

قرابة خمسني شخصاً بالقرب من الرضيح وخمسامئة 

فقد  نفسها  املدينة  أما  الرضيح،  خارج  آخر  شخص 

وقتلوا  وتخريباً  فساداً  املتوحشون  الغزاة  فيها  عاث 

من دون رحمة كل من صادفوه، كام رسقوا كل دار 

ومل يرحموا الشيخ وال الطفل ومل يحرتموا النساء وال 

من  وال  وحشيتهم  من  الجميع  يسلم  فلم  الرجال 

القتىل بألف نسمة  أرسهم، ولقد قدر بعضهم عدد 

فيام قدر اآلخرون عددهم بخمسة أضعاف ذلك".

أي دين هذا الذي يدين به هؤالء الوحوش!! وأية 

يبيح  منطق  أي  بل   !! إليها  ينتمون  فاسدة  عقيدة 

قتل األطفال وقد ولدوا عىل الفطرة!! ثم أي شيعة 

تبيح سفك الدماء وانتهاك األعراض والسلب والنهب 

واالعتداء عىل املقدسات!! 

المؤرخون 
والمستشرقون 

تناولوا حادثة 
االبادة بأدق 

التفاصيل 
ووصفوا 
همجيتها 

وبشاعتها 
وأصداء 

هذه الحادثة 
في العالم 
اإلسالمي

كربالء تضيء التاريخ
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للسيد  الحادثة  تلك  وصف  عن  الحديث  ونرتك 

محسن األمني حيث يصف تهديم القرب الرشيف عىل 

يد الوهابيني وانتهاك حرمته فيقول يف )أعيان الشيعة 

ج 4 ص 307( ما نصه:

العزيز  "يف سنة )1216هـ( جهز سعود بن عبد 

بن محمد بن سعود الوهايب النجدي جيشاً من أعراب 

مغتنامً  كربالء  مدينة  وحارص  العراق  به  وغزا  نجد 

الغدير،  لزيارة  النجف  يف  األهلني  جل  غياب  فرصة 

ثم دخلها يوم 18 ذي الحجة عنوة وأعمل يف أهلها 

خمسة  إىل  آالف  أربعة  بني  ما  منهم  فقتل  السيف 

آالف وقتل الشيوخ واألطفال والنساء ومل ينج منهم 

إال من متكن من الهرب أو اختبأ يف مخبأ، ونهب البلد 

من  فيها  ما  جميع  وأخذ  الرشيفة،  الحرضة  ونهب 

فرش وقناديل وغريها، وهدم القرب الرشيف، واقتلع 

املطهر،  الصحن  يف  خيله  وربط  عليه  الذي  الشباك 

ودق القهوة وعملها يف الحرضة الرشيفة ونهب من 

راجعاً  كر  ثم  الكثري  اليشء  الحسيني  املشهد  ذخائر 

إىل بالده". 

حجم  عن  أدق  وتفاصيل  أخرى  فصول  وتتضح 

الثمينة  واألشياء  سعود  آل  ارتكبها  التي  الفظائع 

والنفائس النادرة التي رسقوها يف وصف السيد عبد 

املعىل ص  كربالء  )تاريخ  كتابه  يف  الكليدار  الحسني 

26( حيث يقول بعد أن يصف دخول الوهابيني إىل 

كربالء وقتل أهلها:

"وبعد أن أتم سعود مهمته الحربية التفت نحو 

وكل  الوفرية  باألموال  مشحونة  وكانت  القرب  خزائن 

فتح  أنه  وقيل  فيها  وجد  ما  كل  فأخذ  نفيس  يشء 

من  وكان  الزوار  من  جمعت  جملة  فيه  كان  كنزاً 

ة  محاليّ سيفاً  وعرشين  كبرية  لؤلؤة  أخذه  ما  جملة 

وأوان  الكرمية  باألحجار  مرصعة  بالذهب  جميعها 

الذخائر  من  وغريها  وأملاس  وفريوز  وفضية  ذهبية 

النفيسة الجليلة القدر وقيل: إن من جملة ما نهبه 

سعود أثاثات الروضة وفرشها منها أربعة آالف شال 

كشمريي وألفي سيف من الفضة وكثري من البنادق 

واألسلحة".

السّقا
يف ذاكرة الزمن الجميل

• حسني النعمة

يف  يثاب  ان  صاحبها  يرجو  كان  التي  البسيطة  املهن  من  السقاة  مهنة 

العاصمة  يف  السقاية  مهنة  املايض  القرن  بداية  يف  اشتهرت  واالخرة،  الدنيا 

بغداد وغريها الكثري من املحافظات العراقية، فكانت تلك الشخصية الرتاثية 

)السقا( تتجول يف الطرقات واالزقة لنقل املاء اىل املحالت والبيوت واملساجد 

ايام  خاصة  الجميع  مع  متآلفاً  الشخص  هذا  صار  حتى  الشعبية،  واملقاهي 

الصيف، فيام كانت عدته أو ادواته التي يحمل فيها املاء إما قربة من دباغة 

جلود الحيوانات ليحملها عىل ظهره، أو بواسطة صفائح معدنية متعارفة يف 

الوسط الشعبي بـ)تنكات( محمولة عىل ظهِر دابة اذا كانت املسافة بعيدة، 

وكان يف بعض االحيان يضع لباسا جلديا عىل كتفيه وفوقهام يضع خشبة يصل 

طولها اىل املرت، ويعلق يف نهايتها صفيحتني معدنيتني، ليشعر الناس بوجوده، 

من خالل سامع صوته املرتفع وهو ينادي )سقا ماي(.  

كان السقا يقطع مسافة بعيدة يف عمق النهار للوصول اىل تيار املاء القوي 

حصوال عىل نقاوة املاء ونظافته، كام كان حريصا عىل االبتعاد عن االماكن التي 

ترمى فيها االوساخ، ويقوم بتوزيع املاء عىل البيوت يف ثالث اوقات من اليوم: 

يف )الصباح والظهرية واملساء( هذا بخصوص فصل الصيف، اما يف فصل الشتاء 

الوقت  السقا عىل  مع  الدار  اهل  فيها  يتفق  واحدة  كان وجبة  املاء  فتوزيع 

املحدد وكمية املاء املطلوبة..

اما اجور السقا فتدفع حسب االتفاق معه اما يومية او اسبوعية وهي يف 

الغالب اجور زهيدة قياساً بالجهد الذي يبذله يف نقل املاء، كام كان السقاؤون 

يخزنون املاء يف البيوت يف الحبوب )جمع حب(، وال يفوتني ذكر ان السقا كان 

يُكلف برش االزقة واملقاهي ايام الحر لقاء اجور بسيطة يدفعها اهل املحلة، 

ومام يذكره آباؤنا أن عىل رأس اسباب انقراض هذه املهنة ايصال املياه 

اىل املنازل بواسطة االنابيب املعدنية، ويذكر لنا التاريخ أن اول محطة مياه 

صالحة للرشب شيدت عام 1907 يف شيعة امليدان ببغداد وبدأت بضخ املياه 

اىل السكان عرب االنابيب، اال ان السقا بقي يزاول مهنته حتى خمسينيات القرن 

املايض رغم اقتصارها عىل املناطق البعيدة. 
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جامعة علمية يف رجل.. قد تكون هذه العبارة هي أليق ما يجب أن يطلق عىل الشيخ محمد صادق الكربايس الفقيه 

والعامل والشاعر واألديب واملفكر املوسوعي, ورمبا يشعر القارئ بأن هذه العبارة فيها نوع من املبالغة ولكن هذا 

الشعور سيذوب شيئاً فشيئاً عندما يطالع موسوعته الخالدة )دائرة املعارف الحسينية( التي فاقت أجزاؤها املائة 

كتاب، وجمعت بني دفتيها كل ما يخّص النهضة الحسينية املقدسة ورموزها وشخوصها وحيثياتها وتداعياتها منذ يوم 

عاشوراء وإىل اآلن.

دائرة المعارف الحسينية
االنسكلوبيديا الشاملة

لقد قام هذا الرجل الفذ مبا مل يقم أحد قبله وبذل من الجهود 

سبيل  إمكانياته يف  كل  ر  الرجال وسخيّ أفذاذ  عنه  يعجز  ما  الجبارة 

املكتبة  كنوز  من  كنزاً  ليكون  النور  إىل  الخالد  السفر  هذا  إخراج 

واملخطوطات  الكتب  لجمع  جاهداً  فسعى  والعربية,  اإلسالمية 

النادرة للحصول عىل املادة التاريخية فكويّن منها موسوعته الضخمة 

عة التي أغنت الباحث واألديب والدارس والقارئ عن غريها  واملتنويّ

عناء  يتكبيّد  أن  دون  الصايف  العذب  املنهل  من  ورويّته  الكتب,  من 

البحث والتنقيب يف املنابع األخرى بعد أن وجد ضالته ومطلبه األديب 

كربالء تضيء التاريخ
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والفكري والعلمي والعقائدي والتاريخي عند منبع الشيخ الكربايس. 

مل تقترص هذه املوسوعة عىل مادة علمية أو أدبية أو تاريخية 

واحدة فقط, بل إنها جمعت أشتات العلوم واآلداب تحت مظلتها، 

فقد حرص الكربايس عىل توثيق كل ما يخص واقعة كربالء وملِّ كل 

نفسه  ر  مع هدفه وسخيّ ومتاهى  املصادر،  أصدائها يف  من  توزيّع  ما 

التاريخ والزمان  به  أنطق  له وكريّس كل وقته وحياته لجمعه حتى 

واملكان..

)عليه  الحسني  اإلمام  يف  قيل  الذي  الشعر  الكربايس  استقىص 

السالم( منذ استشهاده فكويّن بذلك موسوعة شعرية ضخمة صدر 

الثالث  الهجري وحتى  األول  القرن  العريب من  الشعر  منها دواوين 

الشعر  القرون من  الهجري جمع فيه كل ما قيل خالل هذه  عرش 

لهذه  وضع  وقد  األبجدية،  الحروف  به حسب  وبويّ الحسني  رثاء  يف 

الشعر  إىل  )املدخل  ه  ساميّ كتاب  عن  عبارة  هي  مقدمة  الدواوين 

الحسيني( )بجزأين( استعرض فيه منهجية البحث يف عمله، والشعر 

الحسيني يف الدول العربية, كام وضع )معجم الشعراء( بــ )أربعة 

الدواوين  الذين ضمتهم  للشعراء  وافية  تراجم  احتوى عىل  أجزاء( 

وتعد هذه األجزاء وحدها موسوعة كاملة.

عصوره  كل  يف  الحسيني  للشعر  الكربايس  تقصيّ  إىل  وإضافة 

السالم( فأصدر كتاب  باإلمام الحسني )عليه  فقد ألف ما له عالقة 

)معجم املقاالت الحسينية( )بسبعة أجزاء( جمع فيه كل ما كتب 

أصدر  كام  وبحوث،  ودراسات  ومواضيع  مقاالت  من  الحسني  عن 

كتاب )أضواء عىل مدينة الحسني( ــ بثالثة أجزاء ــ تناول يف الجزء 

األول تاريخ كربالء وجغرافيتها وعشائرها وبيوتاتها وموروثها الديني 

واالجتامعي بأسلوب شيق وممتع دل عىل سعة اطالعه بتاريخ هذه 

املدينة، أما يف الجزء الثان فقد تحدث عن )الحركة العلمية( وأفرد 

فيه الكربايس بحثاً عن الحوزات والحركات العلمية يف كربالء، وهو 

بحث موسع شامل يحمل التاريخ العلمي للمدينة، وتناول يف الجزء 

الثالث الحديث عن شهداء الطف والشهداء الذين استشهدوا عىل 

نهج أصحاب الحسني )عليه السالم(. 

كام أصدر )معجم أنصار الحسني(: )النساء( )بثالثة أجزاء( تناول 

فيه كل من حرض مع الحسني يوم الطف من النساء بالرتجمة الوافية. 

املقدسة  املراقد  تاريخ  فيه  تناول  أجزاء(  )بسبعة  املراقد(:  و)تاريخ 

واملراحل التي مريّت بها من هدم وتعمري وأحداث أخرى وتعد هذه 

األجزاء فريدة من نوعها يف تاريخ املؤلفات عن املراقد حيث استوىف 

الكربايس تاريخ املراقد بكل حيثياتها وتفاصيلها.

كام ألف )معجم املصنفات الحسينية(: )بأربعة أجزاء( واحتوت 

الحسني  اإلمام  عن  وألَِف  ُصنيّف  ما  كل  عىل  األربعة  األجزاء  هذه 

)عليه السالم( وسريته الرشيفة وثورته العظيمة، وقد آىل الكربايس 

عىل نفسه أن ال يرتك مفصال من مفاصل سرية وثورة الحسني دون 

نسبه  )الحسني..  فأصدر  واالستقصاء  والدراسة  بالبحث  يتناولها  أن 

النسب املقدس  ونسله(: )بأربعة أجزاء( وهو بحث مستفيض عن 

الكريم  و)الحسني  الرشيف،  ونسله  السالم(  )عليه  الحسني  لإلمام 

التي  الرشيفة  اآليات  املؤلف  فيه  بنييّ  )بجزأين(  العظيم:  القرآن  يف 

خصت اإلمام الحسني يف القرآن الكريم، و)الحسني يف سطور(: وهو 

الرشيفة وحتى  يوم والدته  تاريخ وسريته من  استقصايئ عن  بحث 

فيه  تناول  )بجزأين(  الحسينية(:  املشاريع  و)معجم  استشهاده، 

املشاريع الحسينية يف جميع دول العامل، و)وثائق النهضة الحسينية(: 

و)السرية  الفرتة،  تلك  أحداث  يف  قيلت  التي  الخطب  فيه  تناول 

الحسني  اإلمام  لشخصية  العظيمة  السرية  فيه  تناول  الحسينية(: 

الحسينية  و)الصحيفة  العظيمة  وخصاله  وفضائله  السالم(  )عليه 

مادة  كل  تستقطب  موسوعة  املعارف  دائرة 

العلوم  أشتات  وتجمع  وتاريخية..  ادبية 

واآلداب تحت مظلتها  
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اإلمام  أدعية  والتفصيل  بالرشح  فيه  استعرض  )بجزأين(  الكاملة( 

تناول  الحسني(:  لنهضة  السيايس  و)العامل  السالم(  )عليه  الحسني 

السياسية  والدوافع  الثورة  قبل  التي جرت  األحداث  بالتفصيل  فيه 

لها، و)الحسني والترشيع اإلسالمي( )بستة أجزاء( احتوى عىل تطبيق 

الحسني )عليه السالم( للرشيعة اإلسالمية الحقة والدفاع عنها. 

وتوثيقها  العظيمة  الحسني  ثورة  يخص  ما  لكل  كتباً  وضع  كام 

فأصدر )معجم أنصار الحسني / الهاشميون( )بثالثة أجزاء( استعرض 

فيه بأسلوب مبتكر أنصار اإلمام الحسني )عليه السالم( الشهداء من 

الهاشميني، و)ديوان اإلمام الحسني )عليه السالم((: )بجزأين( بحث 

و)ديوان  مستفيضة،  بدراسة  الحسني  لإلمام  املنسوب  الشعر  فيه 

األبوذية( )بعرشة أجزاء( واسمه يدل عىل محتواه، و)ديوان الرسيع( 

النوع من الشعر وتطوره وأشهر شعرائه ثم  بحث فيه جذور هذا 

يذكر الشعراء الذين قالوا يف الحسني )عليه السالم( بهذا النوع من 

الشعر كام أصدر )ديوان املوال )الزهريي( و)ديوان التخميس )بثالثة 

أجزاء(.

العرب  لغة  عىل  الحسيني  الشعر  الكربايس  تقص  يقترص  ومل 

اه يف اللغات األخرى وبذل مجهوداً كبرياً يف جمعه  وحدها, بل تقصيّ

الشعر  الفاريس( و )ديوان  الشعر  وتبويبه فأصدر من ذلك )ديوان 

ت  الرتك( و )ديوان الشعر األوردوي( و )ديوان الشعر البشتو( فضميّ

هذه الدواوين أسامء من قالوا يف الحسني )عليه السالم( وأشعارهم 

الكربايس ووضع لكل من هذه  بنظم  مرتجمة وفق قوالب خليلية 

الدواوين مدخال لهذا الشعر كام أصدر ديوان )الشعر اإلنكليزي(.

بذله  الذي  الجبار  العمل  لهذا  إجالالً  ليقف  املرء  إن  حقيقة 

الكربايس يف استقصاء كل ما قيل يف اإلمام الحسني )عليه السالم( من 

شعر وما ألف عنه من كتب وتصانيف وما كتب عنه من مواضيع 

حيث ينبهر القارئ بهذه املساحة الواسعة من العلوم واآلداب التي 

مسحت تضاريسها علمية رجل واحد هو الكربايس.

كربالء تضيء التاريخ

الحسيني  الشعر  يستقيص  الكربايس  الشيخ 

ويبوبه باسامء من نظموا يف اإلمام الحسني 

عليه السالم يف كل لغات العامل  

لعل من أقل الوفاء مّنا استذكار سرية ومواقف العلامء 

األعالم الذين أثروا تاريخ كربالء بعلومهم, وتركوا بصامت 

واضحة يف سجل تاريخها مبواقفهم, وأفنوا حياتهم يف 

خدمة الدين وإحياء رشيعة سيد املرسلني )صىل الله 

عليه وآله( وساروا عىل نهج أمئة الهدى املعصومني 

)عليهم السالم(, وساهموا مساهمة كبرية يف جعل كربالء 

مركز إشعاع ونقطة مضيئة يف العامل اإلسالمي, ومن 

هؤالء العلامء األعالم السيد محمد الطباطبايئ امللقب بـ 

)املجاهد( الذي تفرع من ساللة العلم واملجد وسار عىل 

طريق آبائه وأجداده يف نرش العلم والدفاع عن الدين 

الحنيف, فهو السيد محمد املجاهد ابن السيد عيل بن 

محمد عيل بن أيب املعايل الصغري ابن أيب املعايل الكبري 

الحسني الطباطبايئ الحائري الكرباليئ.

السيد محمد المجاهد 
عالم على صهوة 

الجهاد
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كربالء .. اإلرشاق والبزوغ 

ولد السيد محمد املجاهد يف كربالء سنة )1180هـ ــ 1766م( 

العلمية ويف كنف  بامتياز يف ظل هذه األرسة  ونشأ نشأة علمية 

كتاب  الطباطبايئ صاحب  والفقيه عيل  العامل  األجل  السيد  والده 

تالمذة  أجاليّء  من  كان  الذي  1231هــ(  )1161ــ  العلامء  رياض 

الوحيد البهبهان, وقد انتهت إىل السيد عيل رئاسة الحوزة العلمية 

يف كربالء وكان من أساطني العلامء.

ويرجع النسب الرشيف لهذه األرسة إىل السيد إبراهيم الغمر 

بن  عيل  اإلمام  بن  السبط  الحسن  اإلمام  بن  املثنى  الحسن  بن 

ومعناها  الطباطبايئ؛  بلقب  وعرفوا  السالم(  )عليهم  طالب  أيب 

باللغة النبطية )سيد السادات( كام نقل ذلك السيد النسابة جعفر 

األعرجي الحسيني الكاظمي عن أيب نرص البخاري يف )رسِّ السلسلة 

السيد  يدِّ  والده عىل  إىل  إضافة  املجاهد  السيد  ودرس  العلوية(، 

بحر  مرتىض  السيد  بن  مهدي  محمد  السيد  العلوم  بحر  العالمة 

السيد  هم:  أوالد  ثالثة  له  أنجبت  التي  ابنته  تزوج  وقد  العلوم 

حسني, والسيد حسن, والسيد جعفر.

أقوال العلامء فيه

أثنى عىل السيد املجاهد جميع من ترجم له وورد اسمه يف 

كثري من املصادر ومنها:

قول الشيخ عباس القمي يف )الفوائد الرضوية(: "السيد األجل 

األعظم، األكرم األفخم، البحر الزاخر، والسحاب املاطر، الفائق عىل 

األوائل واألواخر، صاحب التحقيقات الرشيقة، والتأليفات األنيقة، 

الفردوس  يف  وأعىل  روضته  الله  نويّر  وغريهام  واملناهل  كاملفاتيح 

منزلته".

وقول السيد حسن الصدر يف كتابه )تكملة أمل اآلمل(: "عاليّمة 

العلامء األعالم، وسيد الفقهاء العظام، وأعلم أهل العلم باألصول 

والكالم".

يف  "املرجع  الشيعة(:  )أعيان  يف  األمني  محسن  السيد  وقول 

األصول  مفاتيح  فيها  وصنيّف  علامئنا  لكل  والفقه  األصول  علمي 

وغريه حتى تويف والده فرجع إىل كربالء فكان املرجع العام لكل 

اإلمامية".

يف  األصفهان  اإلمامي  باقر  د  محميّ السييّد  اإلسالم  حجة  وقول 

كتابه )مطالع األنوار يف شح شائع اإلسالم(: "شمس فلك اإلفادة 

واإلفاضة, بدر سامء املجد والغر والسادة, محيي قواعد الرشيعة, 

مقنن قوانني امللة البيضاء فخر الدين, مالذ العلامء ملجأ الفقهاء 

الكاملني".

مؤلفاته

العلوم  من  وغريها  والرجال  الفقه  يف  املجاهد  السيد  ألف 

ومن  املتعددة  موضوعاتها  كتبه  عناوين  من  ونستشف  األخرى 

النجاة،  إىل  والوسائل  األحكام،  ومناهل  األصول،  مفاتيح  كتبه: 

وعمدة املقال يف تحقيق أحوال الرجال, إصالح العمل, رسالة حجية 

الظن, املصابيح يف شح املفاتيح للكاشان, جامع العبائر, كتاب يف 

األغالط املشهورة, املصباح الباهر يف ردِّ اليادري وإثبات نبوة نبينا 

الطاهر, رسالة يف االستصحاب, الجهادية, حاشية عىل املعامل, رسالة 

يف حجية الشهرة والكتاب األخري كان له حول موضوعه مناظرات 

مع الشيخ محمد بن حسني الرضوي.

كربالء .. املآل

الظروف  بهم  آلت  مهام  املؤمنني  أفئدة  مهوى  كربالء  تبقى 

وحلت بهم األقدار, لقد هاجرها السيد املجاهد عندما استدعته 

إليها وميوت  يعود  أن  يتمنى  للدفاع عنه, وكان  دينه  الغرية عىل 

ويدفن فيها لكن القدر حال دون ذلك, فقد تويف يف قزوين بعد 

عودته من ساحات الجهاد ضد الروس سنة 1242 هـ, ولكنه أوىص 

الشهداء  سيد  احتضنت جسد  التي  األرض  إىل  يحمل جسده  أن 

)عليه السالم( مدينة كربالء مسقط رأسه، فنفذت وصيته، وعندما 

وصل جثامنه الطاهر إىل مشارف املدينة كانت الطرق قد قطعت 

استباح  والتي  السنة  تلك  يف  جرت  التي  املناخور  حادثة  بسبب 

العثامنيون فيها كربالء وقتلوا كثرياً من أهلها فأمن جثامنه خارج 

كربالء وملا سنحت الفرصة إلدخاله استقبلته كربالء بالحزن واألىس 

وقد توالت عليها النكبات واألحزان فدفن يف مقربة األرسة الخاصة 

التي تقع يف سوق التجار الكبري يف ما بني الحرمني املقدسني بالقرب 

من مدرسة املجاهد

مدرسته

تقع هذه املدرسة التي سميت باسمه يف سوق التجار الكبري 

بالقرب من مرقد السيد محمد املجاهد الطباطبايئ, وهناك وثيقة 

بالوقف الخاص بها تشري إىل أنها بُنيت عام )1270هـ(, وقد تخرج 

منها علامء كبار أمثال السيد محمد باقر الطباطبايئ, والسيد محمد 

عيل الطباطبايئ, والسيد مرتىض الطباطبايئ الذين ينتسبون لبيت 

السيد عيل الطباطبايئ )صاحب الرياض( ومن أشهر أساتذة هذه 

وقد  الحائري  عباس  والشيخ  سيبويه  عيل  محمد  الشيخ  املدرسة 

مت هذه املدرسة سنة )1980م( بسبب فتح شارع بني الحرمني. ُهديّ
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مجلتا )الحسيني الصغير ورياحين(  

بعد انتهاءه من زيارة املوىل ايب عبد الله الحسني )عليه السالم( توجه الجد الحاج أبو كاظم )61( عاما، برفقة حفيده )حسن( ذي الــ)6( 

أعوام بحثا عن مطعم جيد لتناول وجبة غذاء، لكن حسن كان يشغله يشء اخر، كان هاما بالنسبة اليه، فهو يبحث عن يشء طاملا وجده عند 

اترابه الذين جاءوا للزيارة قبله، وكان انشغاله هذا قد لفت انتباه جَده الذي تركه لفرتٍة يستفرس اين يجُد مراده.

مل يشأ ابو كاظم ان يرتك حفيده حسن محتارا، لكنه كان ينتظر منه طلب املساعدة، فهو اراَد ان يفهم سبب ذلك االهتامم الذي شغل حفيده 

منذ دخولهم لكربالء املقدسة، خصوصا حينام وقف أمام مكتبة كبرية لبيع املجالت والقرطاسية وهو يطيل النظر ملجلة أطفال مل يتبني له اسمها 

إال حينام قرر امليض يف تعقب نظرات حسن والوقوف لتصفح هذه املجلة التي جذبت انتباه حفيده من بني كل االلعاب املنرشة عىل طول الطريق 

املؤدي إىل رضيح اإلمام الحسني )عليه السالم(, وكان ذلك يف مركز ملبيعات قسم رعاية وتنمية الطفولة يف العتبة الحسينية املقدسة املتخصص ببيع 

الملف

أنموذج الريادة لصحافة الطفل في كربالء
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رحلة األلوان واالنبهار باملضمون
مل يتوقف ابو كاظم عن توجيه األسئلة 

لحفيده وهو يتصفح معه املجلة عن الذي 

أعجبه يف هذه املجلة؟ وملاذا جذبته؟ وماذا 

أحبَّ فيها أكرث؟ فكان حسن يجيب بكلامت 

ألوانها  "أحببت  فحواها:  كان  مخترصه، 

الجميلة يا جدي, ورسوماتها الحلوة".

القصص  عناوين  يرشح  الحاج  فراح 

الصورة  عنده  لتكتمل  لحفيده  واملواضيع 

فيها  ما  بني  وما  أبهره  ما  بني  ما  الذهنية 

واأللوان  الرسومات  هذه  مضامني،  من 

تنمي  مختلفة  ومواضيع  وحكم  لقصص 

الطفل وتزيد من معلوماتهم وتقرب  عقل 

لهم بشكل حكايئ طفويل قصص من واقعة 

التي ال  اللهو  العاب  وتبعدهم عن  كربالء، 

تزيد الطفولة اال ترفيه يبعدهم عن العلم 

واملعرفة.

عىل  يستدل  بأن  كاظم  ابو  يكتف  مل 

التي شَغفت  املجلة  تلك  املركز وعىل  ذلك 

ان  اىل  الفضول  جذبه  بل  حفيده،  لبَّ 

طبع  ومراحل  وخطط  هدف  عىل  يتعرف 

املبيعات  مركز  مدير  فقاده  املجلة  هذه 

العتبة  يف  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  اىل 

اللقاءات  أوىل  وكانت  املقدسة,  الحسينية 

مع رئيس القسم الصحفي محمد الحسناوي 

الذي قدم للحاج وحفيده شحاً مفصالً عن 

الطفولة  رعاية  يف  واهدافها  الجهود  هذه 

املقدسة  الحسينية  العتبة  قال:"إن  حيث 

عملت وال زالت تعمل عىل تطوير قابليات 

اقسامها  عرب  املختلفة  املجتمع  شائح 

والطفولة ومن  والشباب  باملرأة  املتخصصة 

خالل دورات وورش ونشاطات تنهض بهذه 

الرشائح املجتمعية يف شتى مجاالت الحياة، 

وكان للطفولة اهتامم خاص من لدن العتبة 

املقدسة وبأشاف السيد سعد الدين البناء 

الحسينية  للعتبة  العام  االمني  مدير مكتب 

لرعاية  شعبة  تشكيل  تم  حيث  املقدسة 

لقسم  تحولت  ثم  ومن  الطفولة،  وتنمية 

خطط  وضع  عاتقه  عىل  ليأخذ  بعد  فيام 

الطفولة  ورعاية  احتضان  اجل  من  وبرامج 

)صحافة  مجاالت  يف  املختلفة  بالربامج 

األطفال - املرسح - الرسم - اإلنشاد(, ولله 

النشاطات  من  الكثري  حققنا  قد  الحمد 

والفعاليات واملهرجانات واملعارض يف شتى 

املجاالت واالختصاصات، واحرزنا جوائز فيها 

البداية مع إصدار مجلة )الحسيني  وكانت 

بصورة  الطفل  صحافة  لتنشيط  الصغري( 

عىل  اإلسالمية  والصحافة  العراق  يف  عامة 

• تحقيق: حسنني الزكروطي / عدي املختار 

• تصوير: خضري فضالة

مجلة )الحسيني الصغري( وقرطاسية مدرسية 

كاظم عىل  ابو  تعرف  وقد  إسالمية,  مبفاهيم 

مركز  مدير  خالل  من  املعلومات  هذه  كل 

املبيعات بعد ان تصفح املجلة وأعجب مبا جاء 

ذلك  اىل  حفيده  يجذب  كان  ما  وعرف  فيها 

الزاهية  باأللوان  املزدانة  املجلة  حيث  املكان 

والصور البديعة.

عيل البدريمحمد الحسناوي
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واالدباء  الُكتاب  اغلب  ألن  بلده  يف  الطفل 

من ذات البيئة واملجتمع مبا ال يتقاطع مع 

فكر اهل البيت )عليهم السالم(". 

األلوان تحيل األبطال من حروف اىل رسوم

مل ينفك ابو كاظم عن تقليب صفحات 

وخالل  الصغري(  )الحسيني  مجلة  اعداد 

الذي  الطفولة  رعاية  قسم  رئيس  حديث 

ما  اكرث  الحاج  كان  املجلة,  عنه  تصُدر 

باأللوان وجاملية  انبهار حفيده  يتابعه هو 

يف  الدقة  براعة  عن  تساءل  التي  الرسوم 

الرسوم  انسجام  ومدى  وتناسقها  اختيارها 

مع القصص ومنت الحكايات التي اجاب عنها 

)الحسناوي( قائال:

لديهم  املجلة  يف  الرسامني  الزمالء  "ان 

مع  يعيشون  فهم  يرسمون،  مبا  تام  وعي 

روحياً  وأحداثها  أبطالها  ومع  القصص 

االبطال  ان يجسدوا  ك يستطيعوا  وابداعياً 

تجسيداً صورياً صحيحا، واالنتقال بهم من 

يشء  كل  رسوم  ابطال  اىل  حروف  ابطال 

فيهم وبتفاصيلهم مريئ للقارئ وهي مهمة 

وعي  الرسام  من  وتحتاج  بالسهلة  ليست 

الله  والحمد  يرسم  مبا  تامة  ودراية  وابداع 

كل االخوة الرسامني يف املجلة عىل قدر عاٍل 

من االبداع فهم يرسمون القصص مرئياً وتأيت 

بعده مرحلة التصميم وكيف يركب الزمالء 

املصممون هذه القصص والرسوم يف قطعة 

حكاية جميلة مبهرة ينجذب اليها الطفل".

مجلة  رحاب  يف  الطويلة  جولته  بعد 

الفرح  لنشوة  الصغري ومشاهدته  الحسيني 

يف عيني حفيده التفت ابو كاظم ان املجلة 

صادرة عن العتبة الحسينية املقدسة ولرمبا 

العباسية  العتبة  تصدرها  مجلة  هنالك 

العباسية  العتبة  اعالم  اىل  فارسع  املقدسة 

ليتساءل هل لهم اصدار يف صحافة الطفل؟ 

رغم ان الفرحة كانت غامرة حفيده )حسن( 

بـ)10( الف نسخة يف ايران بالغتني العربية 

والفارسية، و بـ)2( ألف نسخة بلغة االوردو 

باللغة  نسخة  ألف  بـ)5(  و  باكستان،  يف 

تعدد  ومع  بربيطانيا،  لندن  يف  االنجليزية 

اماكن الطباعة يف بلدان العامل اال ان املجلة 

تخاطب االطفال بالقيم واملفاهيم االنسانية 

املناسبة  والعلمية  والتشوقية  والرتفهية 

املواضيع  فان  وبالتايل  الطفولة،  ألعامر 

املنشورة يف بلدان العامل تكون مالمئة لبيئة 

الجوائز  من  كثري  ونالت  التحديد،  وجه 

ترتقي  صحافة  من  تقدمه  ملا  والتكرميات 

ولدينا  به,  وتنهض  العراقي  الطفل  بعقلية 

لدينا  كام  املجاالت  بهذه  مختصة  كوادر 

كتاب مساهمون يف املجلة من داخل العراق 

وخارجه".

تطبع  "املجلة  بأن  الحسناوي  وتابع 

بـ)30( الف نسخة يف العراق للعدد الواحد 

و  لبنان  يف  نسخة  الف  بـ)20(  وتطبع 

الملف
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مفاجآت  وبانتظار  ثانية  محطة  يف  فهم 

جديدة يف عامل الطفولة، لكن هذه املرة مع 

مجلة )رياحني(.

مجلة  اعداد  من  مجموعة  الجد  أخذ 

اعدادها  مكان  عن  ايضا  وتساءل  رياحني 

وتهيئة موادها ورسوماتها، فوصل اىل رئيس 

التحرير السيد )عيل البدري(، الذي تحدث 

كاظم  ابو  وكان  املجلة،  عن  بإسهاب  معه 

ينصت اليه ثم تساءل عن االمكانيات التي 

تقدم هذا االصدار، اجابه البدري:

يعيشه  الذي  الثقايف  للواقع  "استجابة 

لشغل  االطفال  حاجة  عن  فضال  البلد، 

واعالمية،  ثقافية  بأمور  فراغهم  اوقات 

انسانيًة،  قيام  يحمُل  لجيل جديد  وتأسيساً 

جاءت الفكرة من أجل تأسيس مجلة خاصة 

يف  املقدسة  العباسية  العتبة  يف  باألطفال 

تحتوي  شهرية  مجلة  وهي  2009م،  عام 

وتتميز  وادبية،  وثقافية  علمية  ابواب  عىل 

بالتنوع الكبري، أي ان  املجلة تضمُّ كل انواع 

االدبية  الفنون  والفنون سواء كانت  العلوم 

التي تختص بالقصة املصويّرة والشعر وبعض 

الفنون االدبية األخرى، فالعديد من الفنون 

بعض  ان  اىل  اضافة  فيها  موجودة  االدبية 

مثل  املجلة  يف  أيضا  موجودة  العلوم  انواع 

وعلم  التكنولوجية  والعلوم  الحياة  علوم 

التاريخ والجغرافية وكل ما له عالقة بالحياة 

كونها  املجلة،  يف  التحرير  ادارة  وضعته 

مجلة  هي  بل  بحتة،  دينية  مجلة  ليست 

نقية  منابع  األطفال من  افاق  تفتح  للحياة 

بشكل  الرتبوي  بنائهم  يف  تساهم  وصافية 

سليم هادف".

وتابع: "نحن نعتقد ان التغيري الحقيقي 

نؤسس  ان  نحاول  لذلك  الطفل  من  يبدأ 

من  واسالمية  انسانية  بقيم  جديد  انسان 

خالل هذه املنشورات املوجهيّة اىل االطفال، 

ونعتقد ان كل كلمة نكتبها يف املجلة ستكون 

لُبنة يف بناء انسان، كذلك نرى ان املجالت 

قادرة  هي  العموم  بوجه  االطفال  وثقافة 

عىل غرس القيم الرتبوية االصيلة يف نفوس 

سيكونون  هم  الذين  املستقبل  يف  االطفال 

وقادة  وضباط  وقضاة  واطباء  مهندسني 

االنسان  بناء  نعتقد  نحن  لذلك  املستقبل، 

هو اهم من بناء الجدران واملدن ويبدأ بناء 

االنسان من ثقافة االطفال".

رياحني مجلة تنافسية ام مكملة لقريناتها 

من االصدارات؟

هل  التنافس،  عن  كاظم  ابو  تساءل 

للطفل؟  وتقدميه  االفضل  إلشاعة  موجود 

فاجاب البدري اىل ان  "التوجهات والتنافس 

الطفولة  اصدارات  مجال  يف  العراق  داخل 

يف  ويتمثل  واحد  مضامر  يف  تنافس  يعد 

النقييّة،  املعلومة  وايصال  الخدمة  تقديم 

اليوم ليس هناك رصاع فكري ملجلة رياحني 

وامنا  واإلصدارات  املؤسسات  باقي  مع 

الجميع يحاول التكامل واملساعدة، ونعتقد 

الفكرية  منظومتنا  من  جزء  الجميع  ان 

والثقافية سواء كان مجلة الحسيني الصغري 

او مجلة قنرب او مجلة رياحني الجوادين او 

بقية املجالت االخرى التي تصدر يف العراق، 

لذا نكون سعداء عندما يوجد من يساعدنا 

اىل  الثقيلة"، مشريا  ة  املهميّ ويعيننا يف هذه 

يف  االوىل  طبعتها  ومنذ  رياحني  "مجلة  ان 

ما  أي   ،)125( عددها  ولغاية  2019م  عام 

يقارب احد عرشة عاما والكادر يعمل عىل 

شخصية  بينها  ومن  ثابت،  بيشء  االلتزام 

عدد  كل  يف  املوجودين  وريحانة"  "ريحان 

بقصص متنوعة، حيث ان شخصية "ريحان 

وريحانة" يعتربان من القدوات ومن خاللهام 

يستطيع الكادر ان يوصل الرسائل الرتبوية 

الصحيح، فمن خاللهام  بالشكل  واالخالقية 

املفاهيم  من  الكثري  نقدم  ان  استطعنا 
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اىل  البدري  نوه  كام  واالخالقية،  الرتبوية 

ان شخصية ريحان وريحان مل تقترصا عىل 

مسلسل  هناك  كان  بل  فحسب،  املجلة 

كارتون لهاتني الشخصيتني، اضافة اىل البوم 

خاص باألناشيد، واصدار مجموعة قرطاسية 

)دفاتر، االلوان،..( تحمل هذه الشخصيات".  

باسم  الكرتون  موقع  "لدينا  واردف: 

"موقع الرياحني" حيث ميكن متابعة القصص 

هدفنا  كون  املوقع،  عرب  الفيديو  ومقاطع 

للطفل  آمنة  الكرتونية  ثقافية  بيئات  توفري 

وخطوتنا  االنرتنت،  عىل  متابعتها  يستطيع 

القادمة ان شاء الله تتمثل  بإنتاج تطبيقات 

وألعاب الكرتونية علمية بشخصيات املجلة، 

وبقية الشخصيات".

رسالة رياحني ورؤياها

تبسم الحاج ابو كاظم ونظر اىل حفيده 

وتحدث بعد قول ما شاء الله عملكم الكبري 

عظيمة  رسالة  له  ان  البد  والجميل  هذا 

كادر  رسالة  ان  "نعم..  البدري:  فأجاب 

مجلة رياحني تتلخص يف تقديم جيل جديد 

الثقافية  القيم  غرس  خالل  من  العراق  اىل 

افراد  انتاج  اقوياء، ونعتقد ان  افراد  وانتاج 

أفضل  صحيح  وثقايف  عقائدي  بناء  لديهم 

املبنية عىل بعض  من ترميم بعض االجيال 

االنسان  بناء  ألنه  الخاطئة،  اإلشكاالت 

وهدفنا  فاعلية،  اكرث  الطريقة  بهذه  يكون 

التغيري ويقبل  تقديم طفل قوي قادر عىل 

الدينية  مسؤوليته  تحمل  ويستطيع  اآلخر 

والوطنية، ورؤيتنا للوصول اىل هذه االهداف 

العلمية  الوسائل  كل  استخدام  عرب  تأيت 

والثقافية املوجودة إليصال رسائلنا الرتبوية 

ألهل  االنسانية  الرسالة  وايصال  والثقافية، 

اننا  نعتقد  ونحن  السالم(،  )عليهم  البيت 

االجيال  ستعاتبنا  الرسالة  هذه  نؤدي  مل  اذ 

والشعوب، فالكثري من الدول وتبتدع ابطال 

خرافيني اما نحن لدينا ابطال حقيقيني وهم 

ونحن  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  ابطال 

نحاول ان نعالج املشاكل االخالقية الحقيقية 

الحياة  هذه  يف  االنسان  اليها  يتعرض  التي 

من خالل مدرسة اهل البيت عليهم السالم."

اطفالنا رسقهم العنف وجرفهم الضياع

كل االجابات التي كان يستمع لها الحاج 

ابو كاظم باهتامٍم بالغ كانت ترافقها صور 

يحتشدون  وهم  لألطفال  مخيلته  مرئية يف 

)الحسيني  ملجلة  املباش  البيع  مراكز  امام 

الصغري( و)رياحني( وامام قاعة املرسح الذي 

الصغري  الحسيني  للطفل  اعامل  فيه  يقدم 

باأللعاب  يتقاتلون  ألطفال  صور  وايضا 

يف  ويتجولون  والشوارع  االزقة  يف  الحربية 

رادع,  بال  العامة  والطرقات  التقاطعات 

جميعها صور رغم انها متناقضة لكنها كانت 

ينهي  وهو  كاظم  ابو  الحاج  رأس  يف  تضج 

لقاءه مع املسؤولني والعاملني عىل اصدارات 

الحسينية  العتبتني  يف  تلك،  الطفولة 

والعباسية املقدستني، وهذا قدح لديه فكرة 

والطرقات  الشوارع  من  االطفال  بجمع 

اطفالنا  يردد  وهو  العتبتني  اىل  بهم  ليأيت 

االلعاب  الضياع يف  العنف وجرفهم  رسقهم 

االلكرتونية التي تصدرها دول الغرب، والبد 

ان يعودوا لعاملهم الطفويل الجميل. 

مواقع الكترونية رديفة 
الصدارات الطفولة تحرص العتبتان 

المقدستان خاللها على توفير 
بيئة الكترونية آمنة للطفل

الفنان الدكتور كامل الباشا
بعد ان كانت املؤسسات الدينية بعيدة عن بناء الهم الثقايف والفني للمجتمع، جاء التغيري 

يف ٢00٣ وراحت تعمل عىل بناء االنسان بشتى املجاالت من فرط شعورها بأن يكون للمؤسسة 

الدينية دور يف تنشئة املجتمع عىل اسس ابداعية منضبطة وهذا تحديداً ما عملت عليه العتبة 

العباسية املقدسة يف ايالء االهمية الكربى لبناء الجيل بدءاً من الطفولة.

العتبتان المقدستان وصحافة الطفل

الملف
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العتبتان المقدستان وصحافة الطفل

عالء الباشق - اعالمي ومرسحي عراقي
السنوات  املقدسة خالل  الحسينية  العتبة  يف  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  قدمه  ما  ان 

يف  بالطفولة  واملختصة  الفاعلة  االقسام  مقدمة  يف  جعله  بل  ال  التصورات  كل  فاق  االخرية 

املؤسسات الدينية بصورة عامة وذلك عرب مجلة الحسيني الصغري التي يلمس الجميع تطورها 

الثقايف والفني الواضح يف دقة اختيار املواضيع ورسوماتها وتسويقها البرصي املتطور للطفل

إحصائيات البد منها

وتعان الغالبية العظمى من االطفال يف 

العراق الذي شهد عدة حروب خالل العقود 

 ،2003 عام  االمريك  االجتياح  بينها  االخرية، 

وبينها  عام،  بشكل  الخدمات  يف  نقص  من 

والخدمات  التعليم  ملستلزمات  الحاجة 

وقتل  االخرى،  الحياة  ومستلزمات  الصحية 

 3200 من  اكرث  واصيب  عراقيا  طفال   872

بجروح جراء اعامل عنف وقعت يف العراق 

اعلنه  ملا  وفقا  و2010،   2008 عام  بني 

صندوق االمم املتحدة للطفولة “يونيسف”  

يف تقرير استند فيه اىل ارقام رسمية.

خالل  القتىل  االطفال  حصيلة  ومتثل 

باملئة   8،1 حواىل  املاضية  الثالثة  االعوام 

ثالث  يف  قتلوا  الذين  الضحايا  مجموع  من 

الصحية يف  الرقابة  مدير  اكد  فيام  سنوات، 

ان   : الساعدي  عيل  العراقية  الصحة  وزارة 

هذه األلعاب الحربية تسبب أرضاراً خطرة 

وقد  وجوههم  وتشوه  األطفال  عيون  عىل 

اثناء   2010 عام  منذ  طفل   900 أصيب 

مامرستهم اللعب.
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 الحوار بشكل عام لغة كاشفة ملا يجول بأعامق النفس اإلنسانية من مشاعر أحاسيس ونوايا ودوافع، وهو مييط اللثام عن 

طبيعة الشخصية، ويحّدد أبعادها، ويحلّل سلوكها.

وإذا كانت هناك بعض الشخوص التي تحاول أن تظهر عكس ما تبطن فإن الكلمة أو الحوار يبني الحقائق ويستجيل 

األعامق.

ن نحبُّ  كلاميت هذه املريّة ليست كباقي الكلامِت، فالكتابُة عميّ

أحبيّايئ،  يا  أنا،  استثنائييٍّة.  ولغٍة  جديدٍة  مفرداٍت  ابتكاِر  إىل  تحتاُج 

الحسني  اإلماَم  أعشُق  لكنيّني  مبسيحييّتي،  أؤمُن  مارونٌّ  مسيحيٌّ 

الم(، وكعابٍس أنا حبُّ الحسنِي أجنَّني. )عليه السيّ

يف  الليّجا"  "حييّ  يف  أصدقايئ  أحُد  دعان  سنواٍت،  سبعِ  قبَل 

املصيطبة إىل حضوِر مجلِس عزاٍء، يُحييِه الخطيُب الحسينيُّ فضيلُة 

وذهبُت  مضٍض،  يوَمها، عىل  عوَة،  الديّ فلبيّيُت  املوىل،  حيدر  يخ  الشيّ

إىل الحسينييِّة للمريِّة األوىل إرضاًء لصديقي عيل. وهناَك كان الليّقاُء 

العبيّاس،  الفضل  وأيب  الحسني،  إىل  فتعريّفُت  البدايُة،  وكانِت  األويُّل، 

وزينب، وغريِِهم من أبطاِل كربالء. و واللِه، واللِه، ما سمعُت إاليّ 

جمياًل، وما كان اال غرِقُت يف بحرِِهم عشًقا وُهياًما.

والحمُد للِه اليّذي أغدَق عيلَّ مبحبيِّتِه وكرَِمِه، فجعلَني يف متيّوز/ 

الم(،  هداء اإلماِم الحسني )عليه السيّ اِر سييِّد الشيّ يوليو الفائت من ُزويّ

سِة،  ورزقَني زيارَة مراقِد أهِل العزيِّة واملجِد واإلباِء يف كربالَء املقديّ

سركيس...
يتنفس الحسين

آراء وافكار
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األمن الوظيفي 
وهاجس الخوف

• عيل الطالقاين

أيام العمل قصرية نسبياً اىل حياتنا وأغلب العاملني ميرون بأكرث 

من وظيفة، وقد يكون لدى األشخاص العاملني أكرث من تجربة وفقاً 

لتطلعاتهم واحتياجاتهم وعادة ما يواجهون كثري من العوامل التي 

الخارجي،  واالنفتاح  االقتصادي،  الركود  مثل  الوظيفي  األمن  تهدد 

واإلدارة غري املرنة، والشعور بعدم وجود الهدف.

بني  يظهر  الذي  التهديد  هذا  نواجه  كيف  هو  املهم  السؤال 

انعدام األمن لذا يجب علينا  التوتر و  وقت وآخر والسيطرة عىل 

أن نتعلم كيفية التعامل مع االجهاد والضغط النفيس، فالعيش مع 

إنعدام التفكري اإليجايب وتشخيص املشكلة ومواجهتها يشكل رضراً 

صحياً أكرث من فقدان الوظيفة نفسها، لذلك يويص األطباء وعلامء 

النفس بالحفاظ عىل االيجابية التي تساعدنا يف إيجاد الحلول. فاذا 

كان اإلرهاق يشكل هاجساً مخيفاً تجاه عملنا فلنعلم أن الظروف 

تختلف من فرتة ألخرى وبالتايل ميكن التحكم يف كيفية معالجة ذلك.

ومهام تكن التحديات التي ستظهر يف املستقبل، علينا أن نتذكر 

إنها حياتنا، وهي يف حدود قوتنا التي نغري بها. وال ننىس أن هناك 

عىل  التعرف  يستوجب  لذلك  عمل،  كل  داخل  جانبية  تحويالت 

ذلك  لنا  يتيح  ورمبا  فيه،  نبدع  أن  نستطيع  الذي  املناسب  املكان 

االنتقال مهارات مختلفة متاماً. مبعنى "كن سباقاً بدال من السلبية 

وردة الفعل".

رمبا الكثري منا لديه تصورات خاطئة عن رؤية أصحاب العمل، 

وعدم الحديث عن التطلعات واألفكار واالنجازات الخاصة بنا قد 

تبعد إدارة مؤسساتنا عن قيمتنا كأفراد وما ميكننا القيام به وهو أمر 

ليس له عالقة مبدح الذات بقدر بقاء تلك اإلدارات عىل إطالع دائم.

نادراً،  إنجازاً  الحياة  طوال  واحدة  وظيفة  عىل  الحفاظ  يعد 

خصوصاً يف عرص الرسعة الذي يشهد دمج الرشكات وتقليص حجمها 

أو تصبح املهارات غري مؤهلة خصوصاً مع املامرسات الجديدة. لكن 

يبقى الحفاظ عىل املوقف اإليجايب يقطع شوطاً طويالً نحو األمن 

الوظيفي. لذلك علينا ان نكون يف حالة تهيء لتعلم مهارات جديدة.

قُت  سِة، وحقيّ يفِة، والكاظمييِّة املقديّ والنيّجِف األشِف، وساُمريّاَء الرشيّ

)عليه  الحسني  اإلماِم  كتابايت  وبطِل  وحبيبي  سييّدي  بلقاِء  ُحلُمي 

واالنبهاِر  هشِة  الديّ من  لحظاٍت  حرضتِِه  يف  ِعشُت  وقد  الم(،  السيّ

وفرحًة عارمًة حدَّ النيّشوِة أعجُز عن وصِفها بالكلامِت، وال أُبالُغ إن 

قلُت لُكم إنيّ تركُت قلبي وعقيل ُمَعلََّقنْيِ عىل ُشبيّاِك رضيِحه.

الربكاِت  من  بفيٍض  اًل  ُمَحمَّ لبناَن  إىل  الجناِن  من  عوديت  وبعَد 

يف  الم(  السيّ )عليهام  َصفييّة  ييّدة  والسيّ خولة  ييّدة  السيّ ُزرُت  والنَِّعِم، 

كربالَء  بطلِة  بزيارِة  الترشيّف  سوريا،  إىل  ذهبُت  ثَمَّ  ومن   ، بعلبكَّ

وختمُت  الم(،  السيّ )عليها  زينب  ييّدة  السيّ امخِة  الشيّ اِم  الشيّ وأمريِة 

الم(. ييّدة رُقَيَّة )عليها السيّ زيارايت يف مقاِم السيّ

ياراِت املباركَِة: وكلُّ ما مُيكُنني أن أَقولَُه بعَد كلِّ هذِه الزيّ

أليّن أاُلُم عىل ُحبِِّهْم

َسَمْوُت بحّبي َعِن الاّلمئة

وإيّن امرٌؤ ُحسينيُّ الَهوى

وإيّن أعشُق بَني فاطمة

ُهُم الفائزوَن بالِجناِن

ومنُهْم ُسيوُف الُهدى الّصارمة

َفَبْدُء الّسعادِة يف ُحبِِّهْم

فاعِة يف الخامتة. وُحْسُن الشَّ

رسكيس الّشيخا الّدويهي
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صادق آل طعمة..
ج بالشهادة الشاعر المتوَّ

بقلم: محمد الصفار

مثل األدب الكرباليئ مناذج كبرية حازت عىل مكانة متميزة يف التاريخ األديب للعراق والوطن العريب، فقد كان للخصائص 

العلمية واألدبية التي توّفرت يف هذه املدينة أثرها البارز يف إفراز أسامء كثرية أغنت املكتبة اإلسالمية بآثار نفيسة 

ونتاجات ثرة، ومن هذه األسامء التي تخلّدت يف ضمري التاريخ األديب الكرباليئ الشاعر الشهيد السيد صادق آل طعمة 

املعارضة  السالم(، ومواقفه  البيت )عليهم  لتمسكه مببادئ اإلسالم ووالئه ألهل  الفاسد  البعثي  النظام  الذي أعدمه 

للسلطة الدكتاتورية، وألنه نهَل من املناهل العلمية واألدبية الكربالئية وتغّذى من آداب القرآن الكريم وأخالق أهل 

البيت )عليهم السالم( وكذلك لتمتعه بروح إسالمية خالصة وعاطفة وطنية صادقة فقد نتج عنه نرثاً رصيناً وشعراً 

ملتزماً، حتى كان شعلة أدبية وّقادة وطاقة شعرية متدفقة. 

أدب وفنون
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بن  رضا  محمد  بن  صادق  السيد  ولد 

محمد مهدي بن سليامن بن مصطفى بن 

أحمد بن يحيى بن خليفة )نقيب األشاف( 

بن نعمة الله بن طعمة علم الدين الفائزي 

املوسوي الحائري يف كربالء سنة )1347 هـ 

/ 1928 م(، يف ظل أرسة علمية وأدبية برز 

منها كثري من العلامء األعالم واألدباء الكبار 

الذي  رضا  السيد محمد  والده  منهم  وكان 

ومبادئ  الحنيف  اإلسالم  تعاليم  عىل  ربيّاه 

القرآن الكريم فأنار طريقه بنور كتاب الله، 

بالقول  وعمالً  األخالق،  مكارم  إىل  وأرشده 

السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  إىل  املنسوب 

فقد  وضوحاً(،  الحق  يزيد  الحسن  )الخط 

هه  العريب والفاريس ووجيّ عليّمه فنون الخط 

نفسه  االبن  أساليبه وخصائصه، فكريّس  إىل 

فيه  برع  حتى  الفن  هذا  ملامرسة  ووقته 

فكتب  املشهورين،  الخطاطني  من  وأصبح 

نسخاً من القرآن الكريم والزيارات وغريها، 

وإضافة إىل والده فقد درس السيد صادق 

عىل  الخط  وفنون  الكريم  القرآن  قراءة 

وعلم  األسدي،  الرساح  محمد  الشيخ  يد 

التجويد عىل يد السيد محمد عيل السيف 

والحاج محمد حسني الكاتب، ودرس علوم 

العربية وأصول الفقه عىل يد أساتذة عدة 

الخطيب،  مدرسة  يف  كربالء  علامء  من 

القزويني،  كاظم  محمد  )السيد  منهم: 

والشيخ  الخطيب،  محمد  الشيخ  والعالمة 

عبد الحسني الدارمي(.

قالوا عنه

الدين  جامل  محمد  السيد  عنه  يقول 

طعمة  آل  صادق  السيد  "تلقى  الهاشمي: 

جعله  ما  ومجتمعه  وبيئته  وراثته  من 

أمنوذجا حيا للعقيدة والرشف والسيادة، ويف 

كربالء تتالقح العقيدة واملعرفة واألدب فال 

غرو أن ينشأ ابنها البار هذا طافحا بالدين 

الثائرة  بروحه  يربز  وأن  واألدب  والعقيدة 

عىل الجهل واإللحاد"، كام قال عنه األستاذ 

الفكييك:  توفيق  الكبري  واألديب  واملفكر 

"ملست يف السيد صادق طموح مبكر وفكر 

العقيدة  بحرارة  ملتهب  وقلب  متوثب 

ونفس مطمئنة باإلميان وبرد اليقني وقدرة 

عىل التعبري الفصيح". 

مع مضامر التأليف والشعر

ميدان  يف  صادق  السيد  مضامر  بدأ 

األدب عرب املقاالت وذلك عام )1950(، فنرش 

والعربية  العراقية  واملجالت  الصحف  يف 

و)اإلميان(،  و)البالغ(،  )العرفان(،  منها: 

و)التضامن  و)العدل(،  و)األقالم(، 

اإلقتصادية(،  و)الشؤون  اإلسالمي(، 

و)رسالة  و)الرائد(،  اإلسالمية(،  و)الثقافة 

املبلغني(،  و)صوت  اإلسالمية(،  الجمعية 

اتسمت  وقد  وغريها،  واآلداب(  و)األخالق 

والفكر  الخالصة  اإلسالمية  بالروح  مقاالته 

النري وكان ميتلك مكتبة ضخمة تضم حوايل 

ألفي كتاب يف مختلف العلوم، ثم اتجه نحو 

الشعر بعد أن قرأ لكبار شعراء العرب قدمياً 

املتنبي،  أبرزهم:  وكان  بهم  وتأثر  وحديثاً 

الجواهري،  والرشيفان الريض واملرتىض، ثم 

وبدأت رحلته مع الشعر عام )1958( ونرش 

فيها  ينرش  كان  التي  والصحف  املجالت  يف 

والقصائد  املقاالت  لهذه  كان  كام  مقاالته، 

واملجالت  الصحف  إىل  إضافة  آخر  ميداناً 

حيث كان يلقيها وهو يعتيل صهوات املنابر 

وخاصة  واألدبية  الدينية  االحتفاالت  يف 

أمري  اإلمام  ملولد  السنوية  املهرجانات  يف 

املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(.

الرتبوية  الدورة  صادق  السيد  ودخل 

عام  منها  وتخرج  الدين  برجال  الخاصة 

جمعية  إىل  وانتمى  معلامً،   َ وُعنيِّ  )1959(

عام  ببغداد  العراقيني  والكتاب  املؤلفني 

)1962(، وطرق السيد صادق باب التأليف 

املؤلفات  من  العديد  وله  فيه  وأبدع 

األدبية  ")الحركة  منها:  واألدبية  العلمية 

)من  بجزئيني(،   / كربالء  يف  املعارصة 

اإلمام  نهضة  من  )قبسات  األدب(،  وحي 

مرشقة  )صفحات  السالم((،  )عليه  الحسني 

شؤون  يف  )معالجات  كربالء(،  تاريخ  من 

العلمية  )الحركة  املقدسة(،  العتبات  نظام 

عىل  يتطفلون  )هكذا  كربالء(،  يف  الدينية 

اإلمام  الخالد  اإلسالم  فقيد  )ذكرى  األدب(، 

وكانت  طويريج(  عزاء  )فاجعة  الشريازي(، 

الكلكاوي،  جاسم  الحاج  مع  باالشرتاك 

يف  الحسينية  )الشعائر  الفكر(،  )شذرات 

معرض النقد والتوجيه(، )ديوان شعر باسم 

كربالء(،  يف  الفكر  أعالم  )من  )نفحات((، 

)هؤالء علامؤنا يف البالد اإلسالمية(، )ملحات 

العقيدة: وهي مجموعة أعامله الشعرية(.

الشهادة

عىل  طعمة  آل  صادق  السيد  اعتقل 

النظام  الواسع من قبل  الديني  إثر نشاطه 

وتعرض   16/8/1980 يوم  املجرم  البعثي 

بطريقة  إعدامه  تم  التعذيب، حتى  ألنواع 

هذا  وحشية  عىل  دلت  بشعة  همجية 

عن  وانسالخه  املقيت،  الصدامي  النظام 

)حامض  بـ  أعدم  حيث  متاماً،  االنسانية 

التيزاب املركيّز( فمىض شهيداً عىل نهج آبائه 

وتم   28/8/1982 يوم  يف  وذلك  وأجداده 

مصادرة أمواله املنقولة وغري املنقولة.

شعره

اللغوي  البناء  يف  باألصالة  شعره  امتاز 

والنفس الواليئ الخالص والروح الصادقة يف 

األستاذ  وقال  فيه،  أهم سمة  وهي  التعبري 

شاعرية  )تتسم  شعره:  يف  الكربايس  موىس 

السيد صادق بالطابع التقليدي يف األسلوب، 

أنها  غري  الصورة،  يف  املنحى  ويف  املعنى  يف 

النفس،  يف  وقع  لها  بالتقليد  اتسمت  وإن 

ملا للمشاعر قدرة عىل انتقائه اللفظ املؤثر، 

بعقيدته اإلسالمية وتفانيه يف حبه  ومتسكاً 
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آلل البيت )عليهم السالم(، واقترص شعره عىل القول يف هذا الغرض الديني وانحرص يف إطاره ولو أنه تجاوز أحيانا إىل رثاء رجال الدين 

إشادة بهم ومتجيداً(، وإضافة إىل هذا كان شعره مؤثراً يف النفوس ضد سياسة البعث الجائرة مستلهامً فيه من سيد الشهداء )عليه السالم( 

أسمى معان اإلباء ومقارعة االستبداد والظلم. 

ومن شعره يف رثاء اإلمام الحسني )عليه السالم(:

وبهذه املقدمة )املدماة( يبدأ قصيدته امللحمية الحسينية العاشورائية التي تبلغ )124( بيتاً وهو يستعرض أحداث ذلك اليوم الدامي 

الذي اصطبغ فيه األفق بالدماء لتنجيل عن الدين ظلامت الظلم والجور األموية ويصبح أكرث إشاقاً بالتضحية:

ويف قصيدته عن أمري املؤمنني )عليه السالم( التي تبلغ )48( بيتاً يتحدث الشاعر عن مكانته )عليه السالم( يف اإلسالم ومنزلته السامية 

ن فيها اآلية املباركة )وأنفسنا وأنفسكم(.. عند رسول الله )صىل الله عليه وآله( ويضمِّ

كام يجسد الشاعر املفهوم اإلسالمي يف شخصيته )عليه السالم(، فيستوحي من هذه الشخصية العظيمة األبعاد اإلنسانية والرتبوية 

والفكرية واألخالقية ليشكلها بنسيج واحد يف كيان القصيدة: 

وللسيد صادق قصائد أخرى يف نفس الغرض ويف أغراض أخرى أبرزها الوطنية، وقد جرى فيها عىل هذا النفس، فمزج فيها الحس 

الديني امللتزم واالستلهام من املبادئ الحقة والنهج النريِّ الذي سار عليه أهل البيت )عليهم السالم(.

يقدُم الفجائعِ  بــصــدى     *** ُمـــحـــرَُّم    ــراِم  ــح ال شــهــُر 

يبـسُم ال  أجــــلِه  مــن     *** ُمـعبٌَّس    ــوجــوُد  ال فيه 

ُم متجـــهِّ ــه  ووجــُه الضمــــــــــريِ  منفعُل  ــوُن  ــك وال

تــتــرَُّم الــغــضــا  ــوُب كــأنــــــــهــا   ***   جــمــُر  ــقــل ال فــيــه 

ُم يتجسَّ مشهٍد  أروَع  الطـــــــــفِّ  ليــــــــوِم  فيه 

يـــقحُم ال  بــأِســِه  يف     *** ــٍر    ــائ ث نهضــــَة  فنهضَت 

يُعدُم املظامِل  من  وكـــــــــــــاَد  حــــــــــــياً  وبعثته 

األعظُم النبيُّ  ــَو  وه    *** مــرســٍل    أكـــــرِم  سبـــط  يــا 

املعلُم ــاُم  ـــ اإلم ــَو  وه    *** ــوغــى    ال حيــدرة  شبَل  يــا 

دستورُنا اإلســالُم وهـــو مخلُّد   ***   أبداً وقــــــائُدنا النـــبيُّ محمُد

وبنهجِ حيدَر وهـــَو نـهُج محمٍد   ***   كيام نعيَش أعـــــزًة نسرتشُد

فكالهام ينبـــــــوُع كـلِّ فضيلٍة   ***   يجري كبحٍر زاخـــٍر ال ينفُد

ولقد تجلَّ الحّق يف شـخصيهام   ***   والعدُل مظهرُه هام والسؤدُد

ِمن فلقتي نوٍر فقد ُخـلقـــــا معاً   ***   من قبِل آدَم واملــالئُك تشهُد

ُد ذكرى والدِة حيــــــدٍر زوجِ البتــــــــــــــوِل ومن له عهُد الوالِء نُـــــجدِّ

وهَو العظيـــُم ودونه العظامُء شـــــــــــــأناً يف الدىن إال النبـــــــّي محمُد

وهَو الحكيُم العبقـــــــري الفيلســـــــــــــوُف الحاكُم العدُل الهزبُر األصيُد

وحباُه ربُّ العامليــــــن مواهباً   ***   هي منهٌل للمكرمــــــــاِت ومورُد

أدب وفنون
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محمد طاهر الصفار 

تاريخ األمم هو سجل ملاضيها تستمد منه قدرتها وتستل منه 

األمة  وتظل  بالخربات،  تجربتها  ويزويّد  يغني حياتها  وما  مفاخرها 

تستذكر روائع املواقف واملشاهد وبدائع الصور واألعامل الخالدة 

التي حققتها خالل مراحل تاريخها بكل فخر واعتزاز، ولعل أقرب 

مناذج  وتخليد  البطوالت  وتصوير  الوقائع  هذه  رؤية  إىل  الناس 

التضحية ورموز األمة هم الشعراء من خالل قدراتهم األدبية وسعة 

األمة والذي  املهمة يف حياة  التاريخ  ثقافتهم واستيعابهم ملشاهد 

ميكنهم من تصويرها وإعطائها أبعادها اإلنسانية وما يناسبها من 

التاريخ هو  إعادة قراءة  إن  الحدث.  أهمية وما ينسجم مع وقع 

الناهضة من  والقوى  العرب  واستلهام  املهمة  الحوادث  لتلك  إحياء 

أبطالها ورموزها الحقيقيني، ونسيان التاريخ هو إماتة الحقائق التي 

ت عن أمان األمة ومطامحها وأهدافها، فالتجارب الكثرية التي  عربيّ

خاضها الشعراء يف هذا امليدان ألهمتهم دقة يف الوصف وقابليات 

رائعة يف تصوير الحدث حيث مل تقترص هذه القدرات عىل وصف 

وتصوير مظاهر البطولة والشجاعة والتضحية واملواقف اإلنسانية 

)فوتوغرافيا( فقط، بل امتدت إىل الصفات األخالقية واالجتامعية 

واملبادئ  بالسامت  تتصل  والتي  لألبطال  السايكولوجية  واألبعاد 

جوانب  إىل  امتدت  كام  واإلصالح  والكرم  كالوفاء  يحملونها  التي 

أخرى يف حياة عظامء األمة وثوارها ومصلحيها ألن هذه الجوانب 

متثل القدرة الذاتية التي تضفي عىل تلك الخصائص صفة االكتامل 

وتدخلها يف إطار التحسس االجتامعي وترتك آثارها البارزة يف كثري 

من األعامل املهمة والجليلة يف الواقع وعىل كافة األصعدة.

فاألمة تزخر بأفذاذ الرجال الذين صنعوا تاريخها وضحوا من 

جوانب  كل  يعطي  أن  الشعر  استطاع  وقد  ورقيها  إصالحها  أجل 

بتأمل  وقائعها  ويراقب  بإمعان  دقائقها  يواكب  وأن  حقها  األمة 

كانوا  الشعراء  ألن  بأمانة  تاريخها  ويوثق  بإتقان  حيثياتها  ويرصد 

يحرصون عىل أن يعطوا كل تلك الجوانب حجمها الذي تستحقه يف 

املوازنة وإن كل الصور الشعرية التي يقدموها تستمد أشكالها من 

البيئة الحية والظرف الطبيعي.

لقد أسهم الشعر إىل حد كبري يف تأكيد قدرة األمة ورقيها من 

خالل تعابري الشعراء وشارك يف توضيح الصورة التاريخية التكاملية 

لها فاملنطق الشعري بقي أداة لتوثيق الوضع االجتامعي والسيايس 

والفكري لألمة ولهذا اكتسب الشعراء ــ وهم يعيشون واقع األمة 

ـ الوصف الدقيق والتصوير الرائع والواقعية  وما رافقها من أحداثـ 

التاريخي  التعبري واملطابقة يف الحديث عىل الجانبني  الحقيقية يف 

واألديب.

لقد استطاع الشاعر )املؤرخ( أن ينجز املهمة التي حددها له 

أليه أحداثه وأمنته عليها وقائعه فحققتها بصوره  عرصه وأوكلتها 

وأداها مبسؤولية فجاءت صورة واضحة للباحثني وعطاء ثراً وصادقاً 

ملن أراد أن يقف عىل دقائق األحداث ويتتبع التطورات التاريخية.

الشعر تاريخ األمم

االمة  يعطي  ان  استطاع  الشعر 
حقها خالل مواكبته دقائقها بامعان 
ومراقبته وقائعها بتامل وهو انجاز 

لمهمة ارخنة الوقائع واالحداث 
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املريب  التوجه  هذا  مثل  فإن  والشك 

خراباً  عاث  قد  املتعمد  التزييف  وهذا 

السامية،  املرسح  لرسالة  وتشويهاً  وتخريباً 

للتهريج  مكاناً  كأنه  املرسح  صار  حتى 

واإلبتذال، يقصده البعض للتسلية والضحك، 

إلشباع  أو  الوقت،  من  الفائض  قتل  او 

التعبوية   عن  ابتعد  هو  إن  رخيصة،  غرائز 

والتسييس والتمجيد بالقائد ومبعركة البوابة 

الرشقية، رغم إن الرسالة الجوهرية للمرسح 

هي يف محاولته صناعة حياة أفضل للناس، 

شعباً  أعطك  مرسحاً  أعطني  قيل:)  وكام 

واملرسحي  الفيلسوف  قال  كام   أو  مثقفاً(، 

تجتمع  وحده  املرسح  فولتري:)يف  الفرنيس 

األمة؛ ويتكون فكر الشباب وذوقه(.

ذلك  مثل  عىل  أضيفت  ما  ثم  ومن 

ومحاربة  وتضييق  صعوبات  من  الواقع 

املباركة،  الشعبانية  االنتفاضة  أحداث  بعد 

بطغيان  خطرية،  تداعيات  من  تالها  وما 

التجاري،  املرسح  أو  التعبوي  الفن  طابع 

 – الوطنية  باملناسبات  يسمى  ما  ومرسح 

هذا  رافق  ما  ثم  ومن   ، التعبري-  جاز  اذا 

ظل  يف  املعايش  التحصيل  صعوبات  من 

الطبيعي  ومن  الخانق،  االقتصادي  الحصار 

املرسحي  الفعل  ذلك عىل  كل  ينسحب  أن 

يف مدينة كربالء املقدسة، رغم ما عرفت به 

متميزة  كتجربة  باإلنجاز،  حافل  تاريخ  من 

ورائدة من بني مسارح مدن العراق قاطبة، 

الفني..  الكعب  وبعلوي  بهذا  لها  شهد  قد 

القايص قبل والدان. 

أطل  االنحسار  هذا  خضم  ويف  لكن 

بفعاليته  الحسيني  املرسح  علينا  ويطل 

وفتح  التفاؤل،  إىل  تدعو  التي  النشطة 

رسالته  يؤدي  جاد  مرسح  يف  األمل  أبواب 

ويشهده  شهده  ما  وهو  السامية،   الفنية 

بوادر  مالحظة  خالل  من  اليوم  مرسحنا 

املرسحية،  العروض  يف  ملحوظ  انتعاش 

كربالء والمسرح 
عالقة تاريخية

المناص من االعرتاف بأن الفعل املرسحي قد بدأ انحساره منذ مثانينيات وتسعينيات القرن املنرصم ، ليس يف مدينة 

كربالء املقدسة فقط .. بل يف عموم مدن العراق، بعدما عاش عرصه الذهبي ابان السبعينيات، حتى وصل ملا وصل إليه 

يف اآلونة األخرية من قبل السقوط من تردي واضح، سوى بعض التجارب الجادة هنا وهناك، شأن املرسح يف ذلك شأن 

جميع رضوب الفن واألدب بصورة عامة، نتيجة عسكرة الواقع الثقايف، أو محاوالت تسييس الفن واألدب آنذاك، خدمة 

ألغراض مشبوهة، أو متجيداً للبطل الكارتوين األوحد.

مقاالت

طالب عباس الظاهر 

ادب وفنون
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حبيب سّجل

تعدد  من  ونشهده  شهدناه  ما  خاصة 

املرسحية،  وامللتقيات  املهرجانات  إقامة 

عديدة  وعروض  ونشاطات  فعاليات  ومن 

ناهيك  وصفر،  عاشوراء  موسم  أثناء  خاصة 

اإللقاء  خالل  من  املمرسحة  الفعاليات  عن 

خاصة  الواقعة  شخوص  لبعض  التمثييل 

ومواكبها  كربالء  عزاءات  يف  منهم  األطفال 

أثناء مواكب التعزية الحسينية، أو بطقوس 

التعزية أو مرسح الشارع.. الضارب بتاريخه 

حتى  القدم،  منذ  املقدسة  املدينة  ربوع  يف 

املرسحي  الشأن  واملهتمون يف  الباحثون  عد 

)التشابيه( من تجارب املرسح الرائدة، ليس 

عىل مستوى العراق والوطن العريب فحسب، 

بل عىل مستوى العامل.

وال غرابة أن يبدأ املرسح عموماً واملرسح 

وانطالقته  الفني،  حراكه  خاصة،  الحسيني 

من  املباركة  الجديدة  وانتعاشته  الجديدة، 

املدينة  فهي  واليها..  املقدسة  كربالء  مدينة 

ملقتل  امللحمية  بالرتاجيديا  أصال  املشبعة 

الحسني عليه السالم.. حيث إن املرسح أرتبط 

واإلغريق  اليونان  عند  األوىل  نشأته  منذ 

الدينية  للطقوس  مصاحباً  العبادة  بأماكن 

الديني  ارتباط   فإن  شك  وال  والعبادية، 

ما  له  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  باملرسحي 

مدينة  كانت  فقد  الواقع،  أرض  عىل  يربره 

بالرتاجيديا  مرتعة  تزال  وما  املقدسة  كربالء 

واقعة   ( كربالء  بقصة  الحسينية  والدراما 

بعبق  مشبعة  وأجوائها  الخالدة(،  الطف 

الشهادة والتضحية والفداء، نتيجة احتضانها 

النبي  بيت  أهل  لفاجعة  الدامية  لألحداث 

وتكرار  مأساتها،  وآله، ومتثل  عليه  الله  صل 

االحتفاء السنوي خالل شهري محرم وصفر.. 

وتجدد مأساتها، وهو ما ميثل شحن شعوري 

مهم، وإدامة للحس الرتاجيدي اتجاه الرصاع 

األزيل املستمر ما بني الحق والباطل.     

الشاعر حيدر السالمي

زائرا جاء وجاء

بني خوف ورجاء

باسطا كفيه عند الشهداء

يطلب التوبة حينا والشفاء

يحمل الحب سالحا والدعاء

وعىل عينه ألقى بالرداء

عل يرتد بصريا بالبكاء

هل تراُه كلام قدم رجال

عاد باألخرى وراء

خجال مييض رسيعا

ليس يبقى منه إال

قبلة للباب حرى

نظرة نحو السامء

وارتعاش الصوت يف بوق العزاء

حني تزدحم املدينة بالوفاء

ذاهال تلقاه مثل الغرباء

كلام عاد وعاد ينحني

ثم ينادي بخفاء

يا حبيب

سجل اآلن أىت هذا النداء

قل ملوالنا غدا

هل من لقاء؟
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)السالُم عىل الشيِب الخضيب(.. تحيٌة تستحُر تاريَخ كربالَء كلـَه.. ليقَف شاهداً عىل أعظم تضحيٍة عرفتها البرشية.. 

فيقُف عند هذا الباب.. كام يقف الزائرون عنده.. يَتلمُس األثَر الخالَد يف قلب األرض.. يبحُث يف ثنايا املكاِن عن مدخٍل إىل 

حرِم املجِد يف أعايل امللكوت.. أين أنت من الجنة العالية؟ أليس هذا باٌب من أبوابها؟.. قف مع الزائرين وردد: )السالم عىل 

الشيب الخضيب(، وتذكر الرمَح التي رفع رأَس الحسني..؟

باب الرأس الشريف
 نحو القداسة

ٌ
نافذة

ادب وفنون
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ال بأس.. فأنت عند باب الرأس الرشيف.. الذي يتوسط املقطع 

الغريب لسور الصحن الحسيني املطهر مطالً عىل شارع الشهداء بني 

باب الزينبية وباب السلطانية، فأمعَن النظَر إىل هذا اإليوان املعقود 

والزخارف  القرآنية  بالكتائب  واملحاط  املقرنص  بالقاشان  املحىل 

البلجييك  املنشأ  من  املرايا،  انواع  بأفخر  مزجج  وبسقٍف  البديعة، 

متيزها  التي  الجميلة  املعامرية  اإلشكال  ذات  الثانوية  والسقوف 

الجدران  تطعيم  اىل  باإلضافة  املنشأ  التشيكية  الكريستال  ثريات 

مبرمر االونكس األبيض الباكستان املنشأ وتغليف الجزء األخر من 

الجدران بالكايش الكرباليئ املعرق واملقرنص الذي يحتوي عىل نسبة 

ذهب ال تقل عن )%30( وتغليف األرضيات باملرمر االيطايل بسمك 

)6 سم( وبتنفيذ أيادي ماهرة باإلضافة..

يؤدي  املقدسة  الحسينية  العتبة  ابواب  كباقي  الرأس  وباب 

اىل منفذين عن ميينه ويساره اىل طابقي الحائر الحسيني، ويتميز 

الذي  بالبهاء  وهو  االخرى،  التعسة  االبواب  عن  شكله  باختالف 

تشكَل فيه من جامل التصميم والفسيفساء الجامعة إلبداع الزخارف 

املشكلة بهندسة تحتار بوصفها االقالم، وترشأُب لها االنظار..

عىل  ويستند  العربات(،  قتيل  يا  عليك  )السالم  الباب  ويعلو 

ركيزتني بارتفاع )12( مرتا مقرنصة بالقاشان الكرباليئ، ومنمقة بآيات 

قرآنية كرمية مطعمة مباء الذهب، يتوسطها باب ُصنَع من )الخشب 

امتار تقريبا(،  انواع الخشب، وبارتفاع )اربعة  البورمي( من اجود 

وعرض مرصاعيه اقل االربعة أمتار، وبسمك )عرشة سنتمرتا(، افتتح 

احتفال  الرشيف يف  الحسيني  الحائر  توسعة  نافذة ملرشوع  كأول 

بهيج حرضه العديد من الشخصيات العراقية، سنة 2014م.

منه تنحدر اىل الباب الرئيس عرب )14( درجة، اىل الباب القديم 

)نارص  إىل  نسبة  النارصي،  باإليوان  قدميا  ايوانه  يُعرف  كان  الذي 

الدين( شاه إيران القاجاري، الذي بدأ ببنائه سنة  1283هـ، غري أن 

الحظ مل يحالفه إلكامله، ثم ما لبث أن ظهر صدع يف اإليوان، فاضطر 

السلطان عبد الحميد العثامن إىل تجديد بنائه وإمتامه يف شعبان 

بارتفاٍع  الحميدي،  باإليوان  يعرف من حينها  عام 1309 هـ فصار 

أمتار...  ستة  يزيد عىل  وعرٍض  تقريباً،  مرتاً  أربعة عرش  عىل  يربو 

كانت تعلوه ساعة كبرية دقاقة ولكنها أزيلت أواخر الستينات من 

القرن العرشين.

موقعه  الروحي  والسمو  الصفاء  عىل  يدل  الذي  األزرق  لونه 

السالم( أكسبه  الحسني )عليه  الله  الرأس الرشيف أليب عبد  قبالة 

هيبة املحراب وهيأته.  

تقدم مع التاريخ بخطًى وئيدة نحو الرواق واهبط درجة واثنتني 

وثالثة... وصوالً إىل الباب الخشبي ذي املرصاعني.. واطرقه بيميك.. 

وقَبلُه.. ثم انحني بروحك وبدنك.. وتارة أخرى اتلو السالم.. ولكن؛ 

املنهمرة..  بدموعك  قلبك  ووضئ  املرة،  هذه  السليب  البدن  عىل 

فال بأس.. ان يف الدمع تطهري وخالص.. وصدق مواساة ألهل البيت 

األطهار )عليهم السالم(.

والباب الداخيل.. يف قلب اإليوان.. مصنوع من خشب الساج.. 

وخمسة  مرت  فهو  الواحد  املرصاع  عرض  أما  أمتار  أربعة  ارتفاعه 

وستون سنتمرأ، وسمكه أحد عرش سنتمرتا. 

مرتا  عرشين  يبلغ  الرأس  باب  ملدخل  اإلجاميل  الرواق  طول 

تقريبا.. وعرضه أكرث من ستة أمتار ويضيق عند إطار الباب بنحو 

مرتين..

الصحن  إىل  نزوالً  التاسعة  الدرجة  عن  قدميك  تضع  إن  وما 

باب  ميينك  تجد عىل  الداخيل  الباب  اىل  وقبل وصولك  الرشيف.. 

لرسداب الحائر الحسيني املمتد اىل باب الزينبية، وعن يسارك باب 

مؤدية اىل رسداب ينتهي بباب السلطانية.. أما حينام يطل برصك 

اىل داخل الصحن الرشيف ستقرأ )باب الرأس الرشيف( املذهب، 

الحرم املطهر  ابواب اروقة  ثالث باب بذات االسم، وهو باب من 

مرشوع  ضمن  مؤخراً  املقدسة  للعتبة  العامة  األمانة  استحدثته 

توسعة الحرم املطهر، ترى منه الشباك املتويّج للقرب ومنه تدخل اىل 

الرضيح املقدس متوسال بصاحبه املظلوم وبقربه امللموم ... املوسد 

يف كنفه اإلمام املعصوم.. 

فأنت اآلن أمام الرضيح.. أقِْبل وسلم عىل الحبيب )الحسني(.. 

املؤمنني  إخوتك  تنس  وال  أقِبل..  اإللهية..  الرحمة  إىل  باب  فإنه 

واملؤمنات يف الدعاء والزيارة..

اقرع الباب بحرارة ورجاء.. فلن تعود 
أيها الزائر إال بالفوز.. )السالم على 

الرأس المقروع بالقضيب(.. واهبط أكثر.. 
درجة أخرى أو اثنتين.. الرواق إيوان 

أكبر.. محراب آخر.. يبحُر في التسبيح..
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ترك المعصية 

نهُج المتقين

يكشف العلامء االجالء لنا طريق املعايص،  ويصفون أرضارها 

الخطرية.. ومن بينهم آية الله الشيخ محمد تقي بهجت )قدس 

رسه(، حيث يقول:

لتحصيل  الوحيد  الطريق  بأن  وكباراً  صغاراً  نعلم  أن  "علينا 

. وهي تتحقيّق  سعادة الدنيا واآلخرة، هو العبودية لليّه عزيّ و جليّ

برتك املعصية يف العقيدة والعمل. لنئ عملنا مبا نعلمه، وتوقفنا 

نكون يف  فلن  به،  العلم  ل  نحصِّ أن  إىل  نعلمه،  ال  فيام  واحتطنا 

العبد  يف  العزم  هذا  تحقيّق  ولنئ  أبداً.  والخرسان  الندم  معرض 

بشكل ثابت وراسخ، فسيكون الليّه تعاىل أوىل بتوفيقه وإعانته… 

فليس هناك ذكر أرقى من )الذكر العميل(، وال ذكر عملياً أرقى 

من )ترك املعصية يف األمور االعتقاديــــــــة والعملية(، والظاهر 

أن ترك املعصية بقول مطلق ال يتميّ من دون )املراقبة الدامئة( وإنيّ 

بجميع  ويعتقد  ويرتبط  واملخلوق،  بالخالق  ويعتقد  ن  يتيقيّ َمْن 

اعتقادي  توسل  ولديه  عليهم،  الليّه  صلوات  واألوصياء  األنبياء 

وعميل بهم، وينبعث يف حركاته وسكناته وفق توجيهاتهم، ويخيل 

قلبه يف العبادات عاميّ سوى الليّه، ويأيت بالصالة التي هي األساس، 

إلمام  املشكوكات  يف  ويتبع  القلب،  فارغ   – لها  تابع  يشء  وكل 

ل الليّه له الفرج(: أي يخالف كل من يراه اإلمام مخالفاً  العرص )عجيّ

اإلمام،  يلعنه  ويلعن من  له،  اإلمام موافقاً  يراه  ويوافق من  له، 

م عليه اإلمام، ولو عىل سبيل اإلجامل – إنيّ  م عىل من يرتحيّ ويرتحيّ

شخصاً كهذا – لن يفتقد أي كامل، ولن ينال أي وزر أو وبال".

ومن وصايا اية الحق الشيخ حسني قيل الهمدان )رحمه الله( 

يقول يف رسالة الحد طلبته:

برتك  باالهتامم  هي  املسكني  انا  لك  وصاياي  جميع  "ان 

اىل  النهاية  يف  ستوصلك  فأنها  الخدمة  بهذه  قمت  ولو  املعصية 

مقامات سامية، فال تقرص ابدا ابدا يف اجتناب املعصية واذا وقعت 

استغفر  للتوبة فورا واقم ركعتي صالة  فبادر  الله  فيها ال سمح 

بعدها سبعني مرة ثم اسجد واطلب العفو من الله عىس ان يعفو 

عنك، واملعايص الكبرية مذكورة يف بعض الرسائل العملية فتعلمها 

واجتنبها".



كان هناك شاب يف مقتبل عمره، متهاون يف الواجبات التي ألقاها 
أهله، وذات مرة يف شهر رمضان  ناصًحا من  عليه خالقه، مل يجد 
املبارك طلب منه صديق أبيه الشيخ العجوز أن يوصله إىل املسجد، 
وأمره أن يتوضأ حتى يصيل معهم جامعة، فتظاهر الشاب باالمتثال 
ألمر الرجل العجوز، وتوضأ، وقرر أن يرتكه يف باب املسجد ويهرب، 
وإذا بهام قد وصال املسجد، إاليّ أنيّ الشاب عجز عن الهروب لشدة 
االزدحام يف شارع املسجد آنذاك، لكنه وهو يسري متجهاً للمسجد 
قرر أن يبدأ الصالة مع املصلني وما أن يسجدوا يقطع صالته ويهرب، 
فكربيّ املصلون، وقرأ إمام الجامعة آياٍت بييّناٍت مؤثرات، وإذا بالشاب 
املصلني  ليحزن  تنهمر دموعه، ويضطرب حاله، ويتفاقم خشوعه، 
نحيبه، وما أن وصل إىل السجود إاليّ وقلبه متعلٌق بالصالة، فمنذ ذلك 

اليوم وهو يحافظ عىل كيفية أداء صالته، وأوقاتها.
فََويٌْل   { تنزيله:  وعظيم  كتابه  محكم  يف  تعاىل  الله  ويقول 
ِّلُْمَصلِّنَي )املاعون/4( الَِّذيَن ُهْم َعن َصاَلتِِهْم َساُهوَن )املاعون/5({،  لل
ويروى عن محمد بن الفضيل يف )الكايف، ج٣، باب من حافظ عىل 
صالته أو ضيعها، ح5( قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله )عز 

وجل(: )الَِّذيَن ُهْم َعن َصاَلتِِهْم َساُهوَن( فقال: هو التضييع".
أهمية املوضوع:

يعد التهاون يف أداء الصالة بوقتها مشكلًة بات كثري من املؤمنني 
يسأل عن عالجها، وبيان أسبابها.. ولو تساءلنا: ما املقصود بالتهاون؟ 

وما موقف الرشع منه؟ وما أسبابه؟ وما هي التبعات لذلك؟
مبعنى  الوسيط(  )املعجم  يف  ورد  قد  لغًة  التهاون  فمفهوم 
االستخفاف، والتهاون شعاً: "هو الرتك، التوان، والتضييع كام ورد يف 
موقع مكتب سامحة السيد السيستان )دام ظله(، وبنييّ املوقف منه: 

بانه "ال يجوز التهاون يف أداء الواجب".
من مناشئ التهاون وأسبابه:

أ-عدم استشعار مراقبة الله تعاىل، ب-الجهل بعاقبة االمور، ج- 
نقٌص يف اإلميان، د- مرافقة أصحاب السوء، هـ- مطاوعة الشيطان، 

ز- كرثة الذنوب.
اآلثار السلبية للتهاون:

املسلمني  اإللهية، ب- تشتت وحدة  التعاليم  انتهاك حرمة  أ- 
التي يحيك عنها الصالة وقُت صالٍة واحٍد يجمعهم عليها، ج- االبتعاد 

عن الله تعاىل، د- عدم شكر الله سبحانه.

التهاون في أداء 
الصالة بوقتها

بقلم: علوية الحسيني

اليقين بدولة العدل االلهي

يُوِقُنوَن  اَل  الَِّذيَن  نََّك  يَْستَِخفَّ َواَل  َحقٌّ  اللَِّه  َوْعَد  إِنَّ  }فَاْصرِبْ 

)الروم/60({، من الوعود اإللهية الحقة التي اتفق املسلمون عىل 

حتميتها هي إقامة دولة العدل اإللهي، إذ ستحكم شيعة الله 

اىل صرب عظيم،  به  املؤمن  يحتاج  الوعد  هذا  ومثل  العامل،  كل 

ألنه من الوعود اإللهية املتأخرة التنفيذ بسبب عدم تهيؤ األمة 

املوقنني  غري  نجد  التأخري  هذا  وبسبب  العظيم،  الحدث  لهذا 

بإقامة هذه الدولة اإللهية يستخفون مبن يؤمن بها، ومثل هذا 

التأخري ساعد يف فرز املؤمنني بهذا الوعد من غريهم، بل إن غري 

املوقنني بهذا الوعد ونتيجة الستخفافهم به وصلوا اىل درجة من 

اإللهي يف  بالوعد  يؤمن  االستخفاف مبن  اىل  والتقهقر  االنحدار 

إقامة الدولة العادلة اإللهية.

اختبر المنافق 
بذكُر اإلمام علي 

ة املجليس عن اإلمام الجواد  ينقل كتاب عني الحياة للعالميّ

"صلوات الله عليه": قــاَل رسوُل اللِه )صىلَّ الله عليه وآله(:

أن  املُنافق  عالماِت  وِمن  عبادة،  طالب  أيب  بن  عيليّ  "ِذكُْر   

وأساطري  الكاذبة،  الَقَصص  استامَع  ويختاَر  ِذكْره،  عن  ر  يتنفَّ

َوْحَدُه  اللَُّه  ذُكَِر  }َوإَِذا  قرأ:  ثُــمَّ  فضائله،  استامِع  عىل  املجوس 

ِمن  الَِّذيَن  ذُكَِر  َوإَِذا  ِباآْلِخرَِة  يُْؤِمُنوَن  اَل  الَِّذيَن  قُلُوُب  اْشأَمَزَّْت 

ُدونِِه إَِذا ُهْم يَْستَبْرِشُوَن )الزمر/45({ فُسِئَل "صلواُت اللِه عليه" 

عن تفسريها، فقـــــال:

أما تدرون أنَّ رسوَل اللِه )صىل الله عليه وآله( كان يقـــول:

ِذكْرُه ِذكري،  "اذكروا عيلَّ بن أيب طالب يف مجالسكم، فإنَّ 

وِذكْري ِذكُْر الله، فالَّذيَن اشأمزَّْت قُلُوبُهم عن ِذكْرِه، واستبرشوا 

عن ِذكْر غريِه أولئَك الَّذين ال يُؤمنوَن باآلخرِة ولهم عذاٌب ُمهني.
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بروفيسور امريكي 
يعلن اسالمه ويزور المراقد المقدسة في العراق  

ويستمع  للمسجد،  خلسة  يحر  كان 

لساعات طويلة ّعام يتفضل به إمام املسجد 

خالل خطبته عن االسالم والقيم الرسالية 

وكان  الحنيف،  الدين  اليها  دعا  التي 

اجوبٍة  بحثا عن  املسجد  إمام  يتواصل مع 

دائرة  يف  تخيم  كانت  التي  الستفساراته 

االستفسارات  تلك  تداعت  حتى  افكاره، 

كان  ما  كل  عن  بالقراءة  لديه  واالجوبة 

يشغله ويبحث عنه ليستزيَد معرفة واملاًما 

باإلسالم.. 

عاما(   28( االمرييك  الشاب  )لووك( 

يف  كاليفورنيا  والية  يف  فرنزو  مدينة  من 

الربوفسري  وأبوه  عائلته،  وحيد  امريكيا هو 

جامعة  استاذ يف  عاما(   68( بريونس  مارك 

سانتياغو يف كاليفورنيا، اخذ البكالوريوس يف 

املاجستري،  شهادة  وكذلك  البيولوجي  علوم 

أما الدكتوراه كانت يف )املايكرو بيولوجي(، 

وقد قدم الكثري من البحوث والدراسات يف 

منذ  )مارك( مسلام  واصبح  التخصص،  هذا 

اعتنق  فقد  )لووك(  ابنه  أما   ،2013 عام 

االسالم يف سنة 2008 بعد منولوج مل يستمر 

)لووك( قصة  ولـ  اميانه،  ترسخ  طويال حتى 

االسالم  باعتناقه  افضت  وتقص،  بحٍث 

)عليهم  النبوة  بيت  ألهل  املواالة  واعالنه 

السالم( وكانت فصول هذه القصة تتصاعد 

يف احداثها كل ما طالع كتابا جديدا يسرتعيه 

بحثا  املصادر  يف عرشات  والبحث  بالتقص 

عن قدوة تاريخية، حتى وجد اإلمام الحسني 

حوار: حسني النعمة

قصص نجاح
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)عليه السالم( خري قدوة له، فشغف بقراءة 

وكان  السالم(،  )عليه  عنه  الكتب  عرشات 

ذلك من خالل تواصله مع إمام مسجد يف 

مدينة فرنزو.

متابعته البنه جعلته مسلام سعيدا

عائلتي  اخرب  "كنت  )لووك(:  ويقول 

فقد  ابدا،  مينعون  ومل  املسجد  يف  بلقاءايت 

مني  يتوقعون  وكانوا  الحرية  عىل  تربيت 

خرب استبصاري، رغم ان مل اخربهم بذلك إال 

بعد فرتة طويلة، خشية ان ال يتقبلوا االمر"، 

وهنا يتحدث )مارك( بعد نظرته البنه وهو 

باالمتنان  تتحدثان  عيناه  وكأن  متبسم، 

لنجله الذي هداه السبيل، فيقول:

تختار  ان  استطعت  ألنك  "فرحنا 

االختيار الصحيح بإرادتك"، ثم يتوجه بنظره 

عىل  والدته  مع  اربيه  "كنت  ويقول:  لنا 

احرتام الرأي، وكان دامئا محل ثقتنا فال اذكر 

انه تسبب لنا باألذى او االساءة لذا كنا نجلُّ 

كان  ألنه  الجديد؛  اعتقاده  ونحرتم  اختياره 

يسعى اىل بناء شخصيته بشكل صحيح".

بتغريه،  والدته  احست  "بعدما  ويتابع: 

فتعقبته  االمر،  عن  اتحرى  ان  مني  طلبت 

عنه  بعيدا  وجلست  املسجد  اىل  مرارا 

غريب  بشعور  احس  بدأُت  وفجأة  اراقبه؛ 

)السيد عيل  نتيجة استامعي إلمام املسجد 

القزويني( ذلك الشاب الجميل حسُن القول 

والسجايا، الذي عرفته فيام بعد وعلمت انه 

من عائلة ينحدر نسلها من رسول الله محمد 

)صىل الله عليه وآله(، وقال يل يف ذلك اليوم 

بعد ان تعرفت عليه: )من واجبك انت ان 

تبحث ملاذا اصبح ابنك مسلام؟(، ثم التفُت 

وكنت  ابني،  تغري  وعرفت سبب  نفيس  اىل 

سعيدا ألن وجدُت ما كنت ابحث عنه انا 

ايضا"، ويعني بذلك )شعوره باإلميان(..    

ابني من هداين العتناق دين الله الحنيف

من  احسه  ما  برسد  )مارك(  ويستمر 

تغيري طرأ عليه، فيقول: "بعد اسالم )لووك( 

بقيُت خمسة اعوام أطالُع وأقرأ عن االسالم 

الذي طرأ  والتغري  ابني  حياة  أتابع  وكذلك 

ان  عىل  يحرص  )لووك(  كان  حيث  عليه، 

يكون سمحا ونبيال يف جميع اتصاالته، وبعد 

ابني،  يدي  عىل  تعلَمته  وما  قرأته  ما  كل 

فاتخذت  واالميان  الثقَة  اكتسبت  قد  كنت 

قراري بان أكون مسلام"..

ادق  يف  عمله  طبيعة  من  جاعال 

ليكون  سببا  الصغرية  واالحياء  الجزيئات 

دقيقا يف اتخاذ قراراته، فكانت بداية 2013 

مفعمة  جديدة  حياة  مع  الجديدة  بدايته 

بحرية  تشعره  التي  والطأمنينة  باإلميان 

االنسان ورجاحة عقله.

املتأخر،  بشعوره  خجل  وهو  ويحدثنا 

"انه كان كثريا ما يجلس مع نفسه متسائال 

عن عظمة هذا الخلق ودقة صنعه فليس 

من املعقول ان يكون هذا عبثا، ويزيد انه 

كان مؤمنا بوجود واحد احد قادر عىل هذا 

الصنع العجيب".

ويعرج )مارك( اىل اميانه مبعجزات نبي 

يكن  مل  لكنه  السالم(؛  )عليه  عيىس  الله 

مؤمنا بالثالوث وال بالتقاليد التي ترىب عليها، 

وفقت  ان  اىل  باالرتياح  اشعر  "مل  فيقول: 

جيدين  ومعلمني  اساتذة  عىل  بالتعرف 

كانوا خري اصحاب بتوجيههم يل اىل الطريق 

كان  ما  مع  تزامنا  الصالح،  الصحيح وسبيل 

يعيشه ابني فرتة اعتناق االسالم".

وعن زيارته للمراقد املقدسة يف العراق 

مل يجد ما تسعفه من الكلامت ترتجم تزاحم 

مشاعر التي كانت تتقد كل ما تقدم خطوة 

السالم(،  )عليه  الحسني  اإلمام  رضيح  نحو 

كذلك )لووك( مل يجد ما يعرب به عن الشعور 

الذي غمره سوى دموع هاملة عىل محياه، 

رسول  لسبط  زيارته  فرحة  مزجت  وسيامء 

فراقه  بحزن  وآله(  عليه  الله  )صىل  الله 

القريب عن بقعة كربالء املطهرة ما ان يعزم 

العودة لبالده.
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بعد عزلة طويلة عادوا ليكونوا االوائل..
طلبة مكفوفين يشاطرون بقية أقرانهم 

• حسنني الزكروطيفي االمتحانات الدراسية

قصص نجاح

كانوا يعيشون العزلة وينؤون بأنفسهم، ال ليشء سوى ان آمالهم يف التواصل مع املجتمع كانت موؤدة او غري موجودة 

اصال، وإن البعض منهم شبه حي، يأكل ويرشب مبساعدة فرد اخر، رشيحة مجتمعية مغبونة الحقوق عموماً ويف بعض 

دول الرشق والعراق خصوصا، فهم ال يجيدون التعلم والقراءة، وال اإلندماج مع افراد مجتمعهم.

الحسينية  العتبة  اهتامم  محل  اإلنسانية  املعاناة  هذه  كانت 

املقدسة التي فتحت لهم مركزا تعليميا تربويا يساعدهم عىل تحمل 

اعباء الحياة ويعلمهم اساليب التواصل والتعايش االجتامعي.. 

يف  االوىل  املراكز  حصدوا  الذين  الطلبة  هؤالء  منهم  وكان 

غبار  نفضوا  ان  بعد  الوزارية  االبتدايئ  السادس  الصف  امتحانات 

اليأس وارتدوا لباس االرادة والعزمية ليكون غدهم عودا اخرض.     

وقد شارك فتية يافعني من طلبة معهد نور االمام الحسني )عليه 

النشاطات  قسم  اىل  التابعة  البرص  وضعاف  للمكفوفني  السالم( 

العامة يف العتبة الحسينية املقدسة يف االمتحانات الخارجية ملرحلة 

السادس االبتدايئ )الصفوف املنتهية(، وقد استطاعوا عىل الرغم من 
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صعوبة االختبار الدرايس ان يتحصلوا عىل درجات شاطرت مستوى 

بقية الطلبة. 

اىل  اضافة  املكفوفني  تعليم  هو  املعهد  من  الغاية  ان  "طاملا 

منحهم الثقة بالنفس والتواصل االجتامعي مع بقية افراد املجتمع 

باملكفوفني  الخاص  االمية  ملحو  املعهد  اقامها  التي  الدورة  فان 

كانت مثمرة حيث شارك الطلبة املكفوفني يف االمتحانات النهائية، 

واجتازوها باستحصالهم عىل شهادة الرابع االبتدايئ املعرتف بها من 

االمام  معهد  مسؤول  املنذري  جواد  سامي  تحدث  هكذا  الوزارة" 

نفسه  يف  وجد  منهم  "البعض  ان  واضاف  السالم(،  )عليه  الحسني 

الثقة بان ميتحن السادس االبتدايئ امتحانا خارجيا وبالفعل امتحنوا 

ونجحوا بامتياز وكانوا بني االوائل لهذه السنة".

بفتح  الحسينية  العتبة  الطلبة  هؤالء  "ناشد  )املنذري(  وتابع 

املتويل  لسامحة  الطلب  سيقدم  الله  شاء  وان  متوسطة،  مدرسة 

الرشعي الشيخ عبد املهدي الكرباليئ الراعي االول لهذه الرشيحة 

يف كربالء بعد دراسة متطلباته".

العراقية  الرساج  جمعية  رئيس  الكنان  عثامن  االستاذ  وقال 

للمكفوفني يف كربالء املقدسة: "يف البداية البد ان نشكر الباري )عز 

لفتح معهد  التوفيق  السالم( عىل  )عليه  الحسني  االمام  ثم  وجل( 

للمكفوفني، وكذلك توفري مالكات تدريسية وادارية يف معهد االمام 

شخصية  يف  االمل  بذور  زرع   عىل  تعمل  السالم(  )عليه  الحسني 

مع  ينخرط  ان  استطاع  جيل  تخرج  عن  امثرت  بحيث  الكفيف، 

املجتمع بشكل طبيعي، معربا عن سعادته بعد هذا التفوق الكبري".

ومن بني الطلبة االوائل الطالب حسني ماجد الزم الذي تحدث 

عن خوض تجربة االمتحانات وعزميته يف النجاح قائال: "بداية اود 

العامة  الشكر والعرفان واالمتنان لألمانة  آيات  اتقدم  بأسمى  ان 

)عليه  الحسني  االمام  معهد  وملالك  املقدسة  الحسينية  العتبة  يف 

لجهودهم  الخصوص  بوجه  البرص  وضعاف  للمكفوفني  السالم( 

الكبرية ومواقفهم االنسانية مع املكفوفني".

تكون  املكفوف  لدى  الدراسية  املواد  ان "طريقة حفظ  مبينا: 

عن طريقة تسجيل املحارضات التي يعطيها املدرس للطالب سواء 

بأجهزة التسجيل او الهاتف، واثناء االمتحان يتم وضع استاذ قرب 

عىل  الشفهية  اجوبته  وكتابة  له  االسئلة  قراءة  وظيفته  املكفوف 

ورقة االمتحان".

كفيف يطلب 

من ممثل 

املرجعية 

الدينية العليا   

افتتاح مدرسة 

ملكفوفني فكان 

له ذلك...
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د. عالء شطنان

تحت عنوان )عودة الوطنية العراقية( كرّست صحيفة )الكروا( الفرنسية واسعة االنتشار يف عددها الصادر يف 14 كانون الثاين 2020 

ملفاً كامالً لألوضاع الحالية وركزت عىل دور املرجعية الدينية يف مساندة املتظاهرين السلميني و تأييد مطالبهم الحقة و رضورة الحفاظ 

عىل سيادة العراق و استقاللية قراره و عدم السامح لآلخرين بالتدخل بشؤونه الداخلية مام أسهم يف رفع الروح الوطنية لدى العراقيني 

خاصة بعد االحداث و االعتداءات االخرية التي طالت السياد العراقية. 

عيل  الله  آية  بقيادة  الدينية  املرجعية  »ان  الصحيفة  قالت  و 

السيستان، تدين التدخالت الخارجية وتدعم مطالب املحتجني«. و يف 

مانشيت داخيل استعارت الصحيفة قول السيد السيستان الذي نقله 

عنه السيد احمد الصايف يف خطبة الجمعة املصادف 10/1/2020 : » 

يجب أن يكون العراق سيد نفسه يحكمه أبناؤه وال دور للغرباء يف 

الداخلية  العراق  التدخل بشؤون  قراراته« يف إشارة واضحة اىل رفض 

أضافت  و  دولية.  رصاع  ساحة  جعله  تجنب  و  الخارجية  القوى  من 

الصحيفة ان السيد السيستان يتوجه باستمرار اىل النخب الحاكمة يف 

اياها اىل تلبية مطالب املحتجني و رضورة تشكيل ُحكم  العراق حاثاً 

لخدمة  يعمل  رشيداً  ويكون حكامً  الشعب  »إرادة  إىل  يستند  جديد 

جميع املواطنني عىل اختالف انتامءاتهم القومية والدينية، ويوفر لهم 

العيش الكريم والحياة السعيدة يف عزٍّ وأمان.«

السيستان  عيل  السيد  بسامحة  تعريفاً  كذلك  الصحيفة  قدمت 

قائلًة : »يف مدينة النجف ، يحظى املرجع الكبري يف السن بإحرتام أكرث 

الذي   ، املتواضع  منزله  يرتك  ال   ، العامل  مليون شيعي حول   200 من 

يحرسُه بضعة رجال مسلحون ، يف زقاٍق ضيق ، ليس بعيًدا عن رضيح 

اإلمام عيل ، املكان املقدس الرابع يف اإلسالم. ُولِد إبناً لرجل دين عام 

م إىل حوزة النجف عام 1952 ، وهي من  1930 يف مشهد بإيران ، وانضيّ

أعرق املدارس اإلسالمية الشيعية ،  اتبَع تعاليم آية الله العظمى ابو 

القاسم الخويئ ، سلفُه ومعلمُه يف منهج "األعتدال" ،الذي مبوجبه عىل 

رجال الدين تقديم الُنصح وليس الُحكم. «

الذي  املذهب   - الفقيه  والية  عكس  »عىل   : الصحيفة  تتابع  و 

يعطي أولوية لرجال الدين عىل السلطة السياسية - فإن حكيم الشيعة 

يحافظ عىل بعده عن السياسة. وقال السيد محمد عيل بحر العلوم ، 

مؤسس معهد العلمني: "ال يزال آية الله السيد السيستان هو املرجعية 

الوحيدة التي يتبعها غالبية العراقيني ". 

»عند   : قوله  النجف  يف  مراسلها  عن  النقل  الصحيفة  وواصلت 

مفرتق طرق شارع الروان وشارع االسكان ، يف الساحة املغطاة بالخيام 

متعددة األلوان حيث يقع مقر اعتصام املتظاهرين ، يرحب الشباب 

الذين يرتدون  الجينز واألحذية الرياضية بدعم عيل السيستان لحركة 

احتجاجهم  التي هزت العراق منذ أكتوبر. وقال ثائر عبد عيل ، 23 

عاماً ، خريج فنون جميلة :   "حتى لو مل يقليّد الجميع السيد السيستان 

، فالجميع يصغي له. إنُه الوحيد الذي يقول ال يجب ان يصبح العراق 

مكافحة  عىل  يحث  الذي  الوحيد  و  األجنبية  للقوى  معركة  ساحة 

الفساد. يجب عىل أي شخص ال يريد مصلحة العراق أن يغادر البالد 

، ولكن األولوية هي للتخلص من األحزاب السياسية التي ترسقنا. " «

و تناول امللف مواضيع اخرى عده مثل الرصاع االمرييك – االيران 

اندالع  اىل  التي أدت  العراق  السلطة يف  أزمة  العراق و  تأثريه عىل  و 

السيد السيستاني في الصحافة الفرنسية

و دوره في عودة الروح 
الوطنية العراقية

ترجمة
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التظاهرات األخرية املطالبة باالصالح و دور املرجعية الدينية يف دعمها، 

النجف  و  كربالء  مدينتي  يف  عيانية  مشاهدات  الصحيفة  كام نرشت 

العتبات  بها  قامت  واسعة  استثامرية  و  خريية  عمرانية  مشاريع  من 

املقدسة.. 

فرانسوا  السيد  )الكروا(  صحيفة  مراسل  ان  بالذكر  الجدير  من 

الدويل  االعالم  مركز  مع  بالتنسيق  كربالء  محافظة  زار  قد  داالنسون 

يف العتبة الحسينية املقدسة وحرض خطبة الجمعة التي تالها السيد 

العام  األمني  معاون  التقى  و   .2020 الثان  كانون   10 بتاريخ  الصايف 

للعتبة الحسينية املقدسة واملتحدث الرسمي لها السيد أفضل الشامي.

التظاهرات  للصحيفة  بخصوص  الشامي يف معرض حديثه  وقال 

السلمية ان "العتبة الحسينية تعمل وفقا لتوجيهات املرجعية الدينية 

العليا، مبينا ان املرجعية الدينية العليا دأبت وبشكل مستمر عىل دعم 

املتظاهرين السلميني املطالبني بحقوقهم املرشوعة وأصدرت توجيهات 

عدة بهذا الشأن منذ انطالق التظاهرات وحتى هذه اللحظة".

طالت  التي  واألعتقال  واألختطاف  األغتيال  عمليات  بشأن  "أما 

خطب  فأن  منها،  واملوقف  واملتظاهرين  الناشطني  من  مجموعة 

الجمعة أكدت وبشكل دائم عىل رضورة الحفاظ عىل حياة املتظاهرين 

السلميني وحاميتهم اال ان األمور تبدو معقدة يف هذا الصدد، الفتاً اىل 

العراقي  الربملان  قيام  بينها  من  مكاسب  عدة  التظاهرات حققت  ان 

بإصدار قوانني مهمة تدعم مطالب املتظاهرين املرشوعة". 

ويف رده عىل سؤال فيام اذا كــــــــــان 

العراقيون راضون عن مقررات الربملان بخصوص األزمة االخرية و 

رضورة اخراج القوات األجنبية من العراق.

افظل  دامئا  السيايس هو  الحل  ان  نعتقد   : الشامي  السيد  أجاب 

خروج  برضورة  سيايس  قرار  من  الربملان  اتخذه  ما  ان  لذلك  الحلول 

كافة القوات األجنبية من العراق هو قرار صائب لتجنب االحتكاكات 

تحرتم  ان  الدول  كافة  عىل  و  العراق  ساحتها  تكون  التي  العسكرية 

سيادة العراق و إرادته.

الصحفي فرانسوا داالنسون

)الكــــروا(  لصحيفــــة  الشــــامي 
الفرنســــية: المرجعيــــة الدينيــــة العليا 
دأبــــت وبشــــكل مســــتمر علــــى دعم 
المتظاهريــــن الســــلميين المطالبيــــن 

بحقوقهم المشروعة
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بينام كانت الشمس متد ذراعها وتزيح ظلمة الليل وتبدد قطعه 

لتجيل هم من انتظر االشاق بنور االمل، أبرصت عني أيب وجهي الصغري 

وحملتني أكف العطف والحنان، وكان آنذاك يعدن بالكثري يف كل عام 

يفي يل بوعده ويقول يل )ان الله مع الصابرين( توالت عيل السنني 

كان  فقد  الوطن  استنشق عبري هذا  ايام قد قست عىل كل من  يف 

شظف العيش واالضطهاد يضيقان كل رحب يف أريض وحتى ساميئ، 

ابناء مدينتي كربالء مغيبني يف قعر السجون وظلم املطامري، وانا اعان 

من امل استقر يف روحي املتعبة فقد كانت يل االيام مناجل تحصد كل 

مرتع نظر يف هذا البلد...آه كم متنيت لو أزداد بعض سنني، لو ينبت يل 

وبرا يف خط عىل فمي، لو اقف يف عداد الشباب ويشتد عضد ساعدي، 

وأحمل سالحا ما، ألقف جدارا مانعا أذود عن كل غال ونفيس، واخريا 

جاء الخالص وتهاوت عروش الطغاة وان مل نذق طعم االمان، فقد كتب 

ان نحيا أجيال هذا البلد تحت سنابك الجهاد.

حينام يخص الله  عبدا من عباده بالطول والبسطة يف الجسم فقد 

يكون ذلك لقيام دورا ما يف مسرية حياته  وانا حني حبان ريب بهذه 

النعمة ألكون ضمن فوج حامية الحرمني الرشيفني  فلطاملا سهر ابا 

الفضل العباس عليه السالم يف هذا املكان لحراسة عياالت أخيه الحسني 

عليه السالم ودافع عن سرت النبوة وحفيدات الرسالة، ويستمر طغيان 

بني امية مبرشوع متزيق رداء الدين وهتك حرمة مقدسات العقيدة 

وميتد اخطبوط الرش ليقضم وطني قطعة تلو االخرى، كان كل يشء 

يغيل االنفاس، االرواح، وحتى الدماء ثارت ونقطيّعت شاينها وبينام 

انا واقف يف واجبي سمعت صوت املأذنتني الرشيفتني تصدح بالتكبري 

والتهليل كان لصوت سامحة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ )دام عزه( 

وهو يعلن فتوى املرجعية العليا بالجهاد، انتفاضة روحية وعقدية متأل 

النفوس بالعزم وتذكيّر القلوب بجهاد عيل االكرب وهو ال يبايل أوقع عىل 

املوت أم وقع املوت عليه. 

فقد كانت )جرف الصخر( تأن تحت وطأة جاثوم الرش، ولبيت 

وأشاركهم  الشعبي  الحشد  يف  للمجاهدين  مدرب  وأصبحت  النداء 

ساحات العز والكرامة انطلقنا نقطع املسافات وراية لواء عيل االكرب 

تخفق فوق رؤوسنا وقرارنا أن نعيد الجرف اىل أحضان الوطن ونزيح 

ه مع الصابرين
ّ
ان الل

االء طاهر

انسانيات
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عنه كل الصخور التي استعصت عىل كل من حاول ارجاعها، وأشارت 

الساعة بأميالها انها الساعة الحادية عرش صباحا، وبني اصوات  أزيز 

القناصة وسحب الدخان التي تحجب السامء ؛رنيّ جهاز هاتفي.. انها 

امي تتصل يب وتسأل عني..

ــ اماه ال تقلقي ان يف مكان مع بعض رفقتي وسأعود بعد ساعة...

ورصاع  والنار،  الدم  برشاسة  الستون  الدقائق  ترصمت  ما  وبعد 

الخري والرش يتقاسامن الثوان رن جهاز الهاتف مرة اخرى.. ماذا اقول 

فأصوات املعركة تشتد، رجعت بعض خطوات واضعا يدي عىل سامعة 

الهاتف، وأجبت، كان هذه املرة صوت ايب مينحني بعض القوة ألتكلم 

ما بداخيل من هاجس ينتابني.

االب: )بني كرار أين انت ؟ امك اخربتني بانك ستأيت بعد ساعة 

لكنك مل تأيت(

أجبت: )أيب الحمد لله انك اتصلت ، فقد ال أمتكن من العودة وقد 

يطول غيايب أذهب اىل زوجتي وأطفايل فقد تركتهم دون مال أو طعام(.

أخذ كل يشء يزداد سخونة من حويل فقد مرت ساعة اخرى وتحول 

الرتاب اىل حجارة امطرنا عدو الله ورسوله بوابلها، كانت جثث جرذانهم 

تلطخ االرض بسيل دمائهم القذرة ورؤوس الشياطني تتدحرج تحت 

أقدامنا، مثة عجلة مركونة عىل جانب الطريق رست بجانبها ..فتطايرت 

اشالء مل أعرف حينها ملن هي لكني أذكر جيدا كنت اسري ورفاقي الستة 

خلفي وبجانبي ، مل اعد أرى غري لهيب احمر يقطر عطرا فاح شذاه، 

رمقت بطريف فرأيت أثنان وثالثون شمعة حويل تضئ بشعاع أخرض 

! نعم انها ذكرى يوم ميالدي السادس والعرشون من ترشين االول..

أخذ الدم يشخب من كل عضو نابض يف جسدي وتثاقلت انفايس، 

وشموعي راحت تنطفئ.. ان محرج ماذا اقول لعائلتي فهم ال يعلمون 

ان التحقت بالحشد املقدس، أمي الحنون أعذريني ألن كنت اذهب 

واشارك يف فك الحصار عن آمريل و ال اخربكم.. أعلمي ان كنت اسمع 

تراتيل دعائك فوق سامء وطني.. زوجتي وأوالدي الثالثة أمانة متأكد 

انك ستقومني بحملها عىل اكمل وجه..

أيب الغايل هذه الليلة هي )أول ليايل شهر محرم( انها الليلة التي 

بدم  ملطخا  السامء  يف  الحسني  وموالي  سيدي  قميص  فيها  سينرش 

الشهادة وانا سأكون يف سامء الوطن قربانا لعشق قداسة كربالء، ايب 

أيام  وبعد عرشة  حراستها..  أخدم يف  كنت  التي  املواكب  اىل  اذهب 

ستنطلق ركضة طويريج، قف يف مقدمة العزاء حيث كنت أقف ونادي: 

ابد والله لن ننىس حسينا، معلنا بدء مسري غري وجه الحياة اىل االبد.

أيب دعني اخربك شيئا.. انتظر شهرين، وستبرص عينيك وجه ابنتي 

الصغرية.. قبيّلها وأذيّن يف اذنها وأخربها: )ان الله مع الصابرين(.

ترك اطفاله وعائلته وضحى بدمه حتى نعيش بسالم

صورة وتعليق

سيلفي ابطال تدك اوكار داعش يف القيارة

صورة وتعليق

الوالد ونجله هام مسيحيان قاتال مع الحشد الشعبي دفاعا عن الوطن

صورة وتعليق
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مشاريع انسانية عمالقة للعتبة 
الحسينية المقدسة

ال زالت في طور التنفيذ
يُشكل الجانب االنساين حيزا كبريا من اهتامم العتبة الحسينية املقدسة، وللحديث عن تفاصيل هذا االهتامم ال نغايل ان كتبنا 

فيه اصدارات كثرية، لكن سنقترص عىل ما يوثق هذه االنجازات واملشاريع العمالقة بالحديث عن اخرها وما تعده العتبة الحسينية 

املقدسة يف هذا املضامر من مشاريع انسانية وثقافية وخدمية وصحية يف محافظة كربالء املقدسة..  

هيأة التحرير

قسم  يربز  املشاريع  هذه  تنفيذ  ويف 

االقسام  اهم  احد  االسرتاتيجية..  املشاريع 

الحسينية  للعتبة  العامة  االمانة  اىل  التابعة 

املهام  وحجم  نوعية  خالل  من  املقدسة 

ترجمة  من  يتواله  وما  بها،  املكلف 

اسرتاتيجيات االمانة العامة للعتبة الحسينية 

املقدسة نحو االرتقاء باملستوى العمران للبلد 

خاص  بشكل  كربالء  ومحافظة  عام  بشكل 

بإدارة  القسم  ويتحقق ذلك من خالل قيام 

تتسم  التي  للمشاريع  والتنفيذ  التصميم 

املستشفيات  مثل  االستخدام  بخصوصية 

السكنية  واملجمعات  العالجية  واملراكز 

مجمع مدارس االيتاممرشوع اسكان الفقراء

مركز اإلمام الحسني )عليه السالم( لرعاية التوحد

مرشوع مستشفى خاتم االنبياء

انسانيات
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والتعليمية والثقافية.

 2012 عام  يف  كانت  القسم  هذا  بداية 

إلنجاز مهام وادارة عملية يف تصميم وتنفيذ 

املشاريع ذات السمة املتخصصة يف الوظائف 

واملراكز  كاملستشفيات  واالستخدامات 

العالجية والكليات واملعاهد املتخصصة ودور 

بالتعليم  الخاصة  واملدارس  الكربى  الضيافة 

ورعاية االيتام اضافة اىل مشاريع ذات طابع 

خدمي..

وخالل ثالث سنوات احاَل القسم )15( 

مرشوعا اىل التنفيذ اضافة اىل جاهزية عرشة 

ما  عىل  ولنقف   .. االحالة  لغرض  مشاريع 

بدأناه كان لهذا القسم دورا بارزا يف املشاريع 

التي ال زالت قيد التنفيذ وهي:

)صىل  االنبياء  خاتم  مستشفى  مرشوع 

الله عليه وآله( لألمراض القلبية 

املرشوع قيد التنفيذ، والهدف منه تقديم 

امراض  ملعالجة  متكاملة  طبية  خدمات 

 )100( بسعة  املستشفى  ان  علام  القلب، 

رسير مع فضاءات عناية مركزة وغرف عالجية 

وسكن للكوادر الطبية بواقع )عرشة( طوابق 

ومساحة )35000( مرت مربع ويتضمن بناية 

رئيسية واخرى خدمية..

السالم(  )عليه  الحسني  اإلمام  مركز 

لرعاية التوحد:

 – كربالء  الرابط  الطريق  عىل  ويقع 

بغداد، والذي تنفذه )شكة ديب(، ويقع عىل 

مساحة )1951( مرتا مربعا، واملرشوع عبارة 

ورعاية مرض  بناية متخصصة يف عالج  عن 

ومثانية طوابق  ويتكون من رسداب  التوحد 

متعددة االستخدامات وغرف خدمات للعالج 

الصفوف  اىل  اضافة  والفيزيايئ  الطبيعي 

والتجهيزات االخرى وغرف النوم ..

مجمع مدارس االيتام:

ويقع عىل مساحة )55875( مرت مربعفي 

محافظة كربالء منطقة )املعملجي( وتنفذه 

ويتكون من ست  السبطني(،  )خريات  شكة 

مدارس ثالثة منها للذكور وكل قسم معزول 

تقديم  ناحية  من  تام  بشكل  االخر  عن 

الخدمات واالداء الوظيفي باإلضافة اىل وجود 

من  وتتكون  قسم  لكل  مركزية  فضاءات 

مصىل كبري ومكتبة مركزية وكافترييا باإلضافة 

اىل قاعة متعددة االغراض.

)عليه  املجتبى  الحسن  مجمع  مرشوع 

السالم( الثقايف:

املحافظ  بيت  شارع  كربالء  يف  ويقع 

مربع،  مرت   )2375( االرض  مبساحة  القديم، 

ويتكون املرشوع من معرض للكتاب الدائم 

الدراسية  القاعات  من  كثري  عىل  وكذلك 

للرجال  مطالعة  فضاءات  ذات  ومكتبة 

والنساء واالطفال وسكن للضيوف كام يحتوي 

اىل  باإلضافة  االغراض  متعددة  قاعات  عىل 

وجود فضاءات خدمية متكاملة..

مرشوع اسكان الفقراء:

املقدسة،  كربالء  يف  املرشوع  ويقع 

وتنفذه شكة )خريات السبطني(، عىل مساحة 

)867672( مرت مربع، والهدف من املرشوع 

انشاء مجمع سكني )بيوت سكنية( للعوائل 

الفقرية وذات الدخل املحدود مبساحة )150 

الواحدة، وبعدد  ، و 120( مرتا مربعا للدار 

)990( وحدة سكنية مع انشاء شوارع رئيسية 

وخدمات عامة وخدمات بنى تحتية )مدارس 

واسواق واماكن ترفيهية (..

مستشفى الشيخ احمد الوائيل

مشاريع  لسلسلة  يضاف  طبي  مرشوع 

متقدمة،  إنجاز  وبنسبة  الحسينية  العتبة 

من  الوائيل  أحمد  الشيخ  مستشفى  ومتثيّل 

العتبة  تنجزها  التي  املستشفيات  كربى 

املقدسة؛ وهي بسعة 50 رسيراً وواقعة عند 

منطقة اإلسكان يف كربالء املقدسة، اعتمدت 

فيها ارقى التصاميم الهندسية وافضلها، وتميّ 

)1150م2(  مساحة  عىل  املستشفى  تشييد 

ومبعدل ست طوابق أضف لذلك الرسداب، 

أما الطابق األريض فيضم بناية االستعالمات، 

تميّ  بينام  واملختربات،  والطوارئ  والخدمات، 

تخصيص الطابقني األول والثان إلنشاء غرف 

لرقود املرض وغرف لألطباء وغرف التشخيص 

األويل، فيام جمعت األشعة والرنني واملفراس 

يف الطابق الثالث، بينام احتوى الطابق الرابع 

و الخامس عىل مثان ردهات للعمليات لكل 

 )8( املستشفى  ويضم  ردهات،  أربع  طابق 

الخامس  الطابقني  بني  توزيعها  تم  صاالت 

والسادس، وتعد االحدث يف العراق ملا متتلك 

من تقنيات متطورة كونها متحركة من خالل 

امكانية رفع الجدران واعادتها الكرتونيا، فضال  

.)vip( عن طرق التعقيم وفق املعايري العاملية

مرشوع مجمع الحسن املجتبى

مستشفى الشيخ احمد الوائيل
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مجلة )النهضة الحسينية( باللغة الفرنسية
اخبارية  إسالمية،  ثقافية،  فصلية،  مجلة 

عامة، تصدر عن مركز اإلعالم الدويل يف قسم 

اإلعالم التابع للعتبة الحسينية املقدسة، ويتسم 

اىل  باألساس  يستند  لكونه  باالعتدال  خطابها 

)عليهم  البيت  أهل  و  الحسني  اإلمام  فكر 

السالم(.

باللغة  الناطقني  كافة  املجلة  وتستهدف 

الفرنسية من مسلمني وغري مسلمني، كام تحتوي 

الجمعة  خطب  باب  منها  عدة  أبواب  عىل 

املباركة التي نقدم فيها موجزا للخطب مردفا 

بالتحليل ألهم  ما ورد فيها و خاصة ما يتعلق 

العام للبالد مام يهم املتلقي األجنبي  بالوضع 

األخبار  اهم  عن  باب  ثم  معرفته،  يود  وما 

الدينية والثقافية التي ترعاها العتبة الحسينية 

وتغطيات  ومؤمترات  ندوات  من  املقدسة 

للزيارات املليونية واملناسبات الدينية االخرى، 

اىل  التطرق  يتم  وفيه  وتقارير  اخبار  باب  ثم 

املشاريع الخريية واالستثامرية التي تضطلع بها 

العتبة املقدسة والتي تخدم املواطن الكرباليئ 

والعراقي بشكل عام، ثم تأيت األبواب الفكرية 

البيت  أهل  اإلسالمي وسري  والتاريخ  والفقهية 

تاريخ  عن  مصورة  وتقارير  السالم(  )عليهم 

التي  والرتاثية  التاريخية  املواقع  واهم  كربالء 

املدينة وتراثها وتُعرف بحضارة  بتاريخ  تعرف 

العراق بوجه عام.

عدد  آخر  وكان  خاص  ملف  عدد  ولكل 

من  واالستثامرية  الخريية  املشاريع  يتناول 

مشاريع صناعية وزراعية وطبية ومشاريع دعم 

الفقراء واأليتام وأطفال التوحد وغريها، وتوزع 

املجلة يف فرنسا والدول األفريقية  مثل السنغال 

ومايل وغريهام الناطقة بالفرنسية..

الجامعات  يف  العراق  داخل  توزع  و   

امللحقية  و  والدينية  الثقافية  واملؤسسات 

الثقافية الفرنسية 

رئيس تحريرها: د. عالء شطنان التميمي

مجلة صدى الخطباء  
الخطابة  قسم  عن  تصدر  شهرية  مجلة 

الحسينية يف العتبة الحسينية املقدسة، تحاك 

جمهور الخطابة وكل من يهتم بأمرهم، وتهتم 

بالشؤون الخطابية وكذلك بالرواديد والشعراء 

الحسينيني، وتنرش اعاملهم وتعلن عن سريهم 

هذا  كل  االمور  من  وغريها  شهدائهم  وتذكر 

باملنرب  ومتمسك  واعي  جيل  انشاء  سبيل  يف 

الحسيني الرشيف، وقد تأسست مجلة صدى 

الخطباء يف عام ٢0١١ واستمرت ليومنا هذا، 

وصدر منها )4٣( عدد، وعدد )٢8( صفحة.       

أما اهم االبواب التي تحتويها هي: 

١. علوم القرآن الكريم: وتناول يف العدد 

اإلمامة  واثبات  الكريم  القرآن  يف  اإلمامة   4٣

من القرآن الكريم وان اإلمام يجب ان يكون 

ليس  من  واملعصية,  الضالل  عن  معصوما 

مبعصوم ال يكون اماما هاديا اىل الحق البتة.  

٢. العقائد: تضمن هذا العدد اثبات الحق 

مع االمام عيل  واهل بيته  يف اإلمامة والوالية 

عند كتب السنة والشيعة والرباهني العقلية. 

٣. دروس خطابية: تتناول يف هذا العدد 

اهم طرق كتابة املحارضة الدينية. 

العدد  هذا  يف  تناول  منربية:  شذرات   .4

االمام  ابن  القاسم  لسيدنا  مخترصا  مجلسا 

الكاظم ليكون رصيدا لخطباء املنرب الحسيني. 

اهمية  العدد  هذا  يف  تناول  اخالقنا:   .5

تبارك  الله  ملرضاة  واستثامره   العمر  اغتنام 

وتعاىل. 

اهمية  العدد  هذا  يف  تناول  هويتنا:   .6

الحسني  االمام  ان  وبيان  اإلسالمية  الهوية 

)عليه السالم( باب الدخول اىل حصن الوالية. 

يعّدها: فضل الرشيفي اصداراتنا
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كربالء والعتبات المقدسة في الوثائق العثمانية ج1
اصدار توثيقي يتضمن ترجمة ملجموعة 

كربالء  مبدينة  الخاصة  الوثائق  من  كبرية 

والعتبات املقدسة إبان فرتة الوجود العثامن 

يف العراق.

صفحة   5١0 بواقع  االول  الجزء  وصدر 

تضمنت بحسب عائديتها مثانية أقسام هي، 

اقتصادية،  ,صحية،  إدارية  مالية،  عسكرية، 

حوزوية، عشائرية، إعامر .

للباحثني  ويعد هذا املجلد مصدراً مهامً 

وطلبة الدراسات واملؤرخني واملهتمني بالرتاث 

الكرباليئ، ويتم العمل يف الوقت الحايل عىل 

هذا  خالل  االصدار  من  الثان  الجزء  انجاز 

العام ٢0٢0م بحسب توجيهات االمانة العامة 

العامة للعتبة الحسينية املقدسة التي قدمت 

من خالل قسم االعالم كافة اوجه التعاون يف 

سبيل امتام املرشوع بالصورة املثالية.

ترجمة  عىل  العمل  الحقاً  سيتم  فيام 

املقدسة  بالعتبات  تعنى  اخرى  وثائق 

واملزارات الدينية يف مدن عراقية اخرى.

مجلة )النهضة الحسينية( باللغة االنجليزية 
فصلية  مجلة  هي  الحسينية  النهضة  مجلة 

العتبة  يف  الدويل  اإلعالم  مركز  عن  تصدر 

الدينية  بالثقافة  تعنى  املقدسة،  الحسينية 

جسور  خلق  اىل  وتهدف  العامة  والثقافة 

التواصل بني اإلعالم الغريب والرشقي لنقل فكر 

أهل البيت )عليهم السالم( وفق رؤى حديثة 

تتامىش مع الذائقة والجمهور الغريب وتسلط 

يجهلها  التي  االمور  من  العديد  عىل  الضوء 

اهل  ومدرسة  اإلسالم  عن  الغريب  املجتمع 

البيت )عليهم السالم(.

وتضمُّ املجلة كثري من االبواب ومنها:

الحسينية  العتبة  ألنشطة  خربية  تقارير   -١

املقدسة االنسانية والثقافية.

تسليط  يتم  الجمعة:  من خطبة  ٢- ومضات 

طابع  فيها  يكون  التي  الخطب  عىل  الضوء 

مراعاة  عىل  الضوء  تسلط  التي  كتلك  دويل 

حقوق الشباب واإلنسان وغريه.

٣-  تقرير عن احد مشاريع العتبة الحسينية 

املقدسة االنسانية او الثقافية خصوصا ان كان 

هنالك تعاون من قبل املركز مع جهات دولية. 

4-  مقاالت تكون فيها مواضيع ثقافية، دينية، 

عامة.

 5- تحقيقات ويكون التحقيق حول املواضيع 

الغريب  املجتمع  بني  املشرتكة  واملشاكل 

والرشقي و يكون اغلب املتحدثني من االجانب 

او بعض املثقفني من الجامعات ويتم تسليط 

الضوء فيه عىل قضايا دولية كـاإلعالم املطبوع 

يف  الجامعات  طالب  معاناة  او  وااللكرتون 

البلدان الغربية

6-  انفوجرافيك. 

7-  حوارات مع شخصيات دولية تزور كربالء.

8- حول العامل: وهي نشاطات دولية تقيمها 

العتبة الحسينية املقدسة يف الخارج او هنالك 

حول  جلسة  او  ندوة  تقيم  دولية  مؤسسات 

عليهم  البيت  اهل  او  الحسني  اإلمام  فكر 

السالم. 

الضوء  نسلط  باب  وهو  مقدسة  مزارات   -٩

يتم  إذ  العراق،  يف  املزارات  احد  عىل  فيه 

العلمية  ومبكانته  املزار  بصاحب  التعريف 

ونسبه واملوقع الجغرايف ملرقده الطاهر. 

االربعني  زيارة  عن  اما  تقارير مصورة    -١0  

او عن بعض املواقع الرتاثية املهمة يف العراق 

كاألهوار وغريها.  

١١- آثار وهو احد اهم االبواب ملا له اهمية 

يف املجتمع الغريب. 

رئيس تحريرها: حيدر املنكويش
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اصداراتنا

دراسة تحليلية لسيرة 

االمام الحسين)عليه السالم(



ولَد الشيخ الدكتور عبد الله أحمد كاظم اليوسف يف محافظة القطيف سنة 1383هـ – 1964م – مفكر إسالمي، وباحث يف شؤون الفكر اإلسالمي املعارص – حاصل 

عىل وكاالت رشعية يف األمور الحسبية وإجازات يف الرواية من عدد من كبار املراجع والفقهاء املعارصين.

– دراسات عليا )بحث خارج( يف علوم الرشيعة اإلسالمية بالحوزة العلمية. – دكتوراه يف الفقه واملعارف اإلسالمية من جامعة املصطفى العاملية بقم املقدسة عام 

1432هـ- 2011م. – تتلمذ عىل يديه مجموعة من طلبة العلوم الدينية والشباب املثقف من مختلف البلدان اإٍلسالمية.

المؤلف في سطور
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الحسني  االمام  لسرية  تحليلية  دراسة 

)عليه السالم( 

البحوث  الدراسات  شعبة  عن  صدر 

الفكرية  الشؤون  لقسم  التابعة  اإلسالمية 

املقدسة  الحسينية  العتبة  يف  والثقافية 

السالم(  )عليه  الحسني  االمام  )سرية  كتاب 

والعلمية  االخالقية  للحياة  تحليلية  دراسة 

والسياسية لإلمام الحسني )عليه السالم( )4– 

 528 )األول  جزئيني  يف  61هـ/625–680م( 

ص والثان 530 ص( للمؤلف الشيخ الدكتور 

عبد الله أحمد اليوسف.

اإلمام  ببطاقة  مقدمته  املؤلف  ويستهل 

)اإلمام  الشخصية:  السالم(  )عليه  الحسني 

السالم  عليه  ايب طالب  بن  بن عيل  الحسني 

أمئة  من  إمام  م(   680  –  625  / )61-4هـ 

املسلمني الكبار، وعلم بارز من أعالم الهدى 

ابرز  من  خالد  وعظيم  واإلميان،  والحق 

من  وقائد  التاريخ،  خلدهم  الذين  العلامء 

أملع القادة املصلحني الذين سطيّروا بدمائهم 

الزكية تاريخ اإلسالم واإلنسانية(.

هذه  بداية  يف  للكتاب  تعريفه  ويتناول 

اإلمام  وسرية  حياة  عن  العلمية  الدراسة 

مناقبه  وأبرز  وأهم  السالم(  )عليه  الحسني 

السالم(  )عليه  وفضائله وشامئله وخصائصه 

واستقاها مام ورد يف كتب الحديث والسرية 

وذلك  الفريقني،  كتب  أمهات  والتاريخ ومن 

بهدف تذكري األمة اإلسالمية باملكانة املتميزة 

أكابر  من  السالم(  )عليه  لإلمام  والعظيمة 

ومظلوماً  غريباً  قُِتل  بعدما  املسلمني  أمئة 

وعطشاناً، ومل يراعوا فيه حرمة وال ذمة!.

ويذكُر األدلة عىل إمامته من عدة وجوه 

بعد  الطاعة  الواجب  اإلمام  وأنه  وطرق، 

)عليه  املجتبى  الحسن  اإلمام  أخيه  شهادة 

السالم(، كام ينقل أقوال األعالم من معارصيه 

عن  َن  دويّ او  كتَب  أو  ترجم  ممن  وغريهم 

والتي  السالم(،  )عليه  املباركة  حياته وسريته 

اجتمعت عىل فضله )عليه السالم( ومكانته 

ومقامه ومنزلته وموقعيته العظيمة.

الروحية  السرية  إىل  املؤلف  ويتطرُق 

الرواة  أجمع  حيث  السالم(،  )عليه  لإلمام 

كان  السالم(  )عليه  الحسني  اإلمام  أن  عىل 

كثرُي العبادة، والصالة، والصوم، والحج، ودائم 

الدعاء والتهجد..

اإلمام  سرية  التفصيل  من  بيشء  ويبنُي 

)عليه السالم( االخالقية العطرة، ذاكرا بعَض 

السرية  من  والشواهد  واألمثلة  القصص 

تواضع  عن  ومتحدثا  الرفيعة،  األخالقية 

وحلم وصرب وعفو ورحمة ورفق وكرم وجود 

وإحسان اإلمام الحسني )عليه السالم(  حتى 

عىل أعدائه وخصومه ومخالفيه.

وبعد ذلك يتناوُل يف هذه الدراسة سريته 

العلمية والفكرية التي أثرت الفكر اإلسالمي، 

اإلسالمية،  الثقافة  تعميق  يف  وأسهمت 

ومفاهيمه  وأحكامه  اإلسالم  معامل  وتوضيح 

ومقاصده وقيمه ومثله العليا.

كام يخصص قسام من كتابه إىل إسهامات 

املعارف  يف  السالم(  )عليه  الحسني  اإلمام 

والعلوم اإلسالمية املهمة وهي: )علم الكالم، 

وعلم الحديث، وعلم الفقه، وعلم التفسري(، 

وهو األمر الذي أسهم يف إثراء وشح وتبيني 

بعض املفاهيم والرؤى الفكرية واملعرفية يف 

اإلسالم…

ويتبُع يف هذه الدراسة عن سرية وحياة 

التحليل  السالم( منهَج  )عليه  الحسني  اإلمام 

االحداث  قراءة  يف  واالستنباط  واالستقراء 

العلمي  املنهج  ويسلُك  البارزة،  التاريخية 

واألكادميي يف طريقة كتابة البحوث العلمية 

الرصينة بهدف تقديم السرية املباركة للشهيد 

بلغة،  السالم(  )عليه  الحسني  اإلمام  الخالد 

الجديدة  لألجيال  جديد  واسلوب  ومنهج، 

أمئة  ونهج  وحياة  بسرية  للتعريف  القادمة 

أهل البيت )عليهم السالم(.

الـــمـــؤلـــف تـــنـــاول تــعــريــفــه 

ــــرة اإلمـــــام  لـــلـــكـــتـــاب وســــي

الحسين )عليه السالم( عن 

مناقب وفضائل  وأبــرز  أهم 

اإلمــام  وخصائص  وشمائل 

ــســالم(  الــحــســيــن )عــلــيــه ال

واستقاها مما ورد في كتب 

والتاريخ  والــســيــرة  الحديث 

من أمهات كتب الفريقين
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ظل االسترشاق خطابا ملتويا وغامضا يف كثري من جوانبه عىل الرغم من كونه ترسَب يف جسد ثقافتنا االسالمية منسالً تحت عباءة 

العلم والتعليم وتحديث املناهج، ومل ينتبه لخطورته كثري من املنساقني خلف طروحاته الفكرية من مثقفي العرب املسلمني.

خطاب االستشراق... 
فساد النوايا وتهافت الحجج 

وليك نفهم االسترشاق علينا أن نفهم الخلفية الشوفينية األوربية 

التي تقف خلفه، هذه الخلفية التي مل يسلم منها حتى كبار مثقفي 

يف  اإلنسانية  ومبادئها  الكربى  فرنسا  ثورة  مبنجزات  واملتأثرين  أوربا 

العدل والحرية واملساواة، فمثقف فرنيس كبري وروايئ عاملي  كـالروايئ 

واملثقف الفرنيس الكبري) فكتور هيجو ( حامل بعامل إنسان سعيد وبال 

العظيمة  روايته  به  توحي  ما  وهذا  اجتامعي  تفاوت  وال  طبقات 

الشوفينية  عقده  من  يتخلص  أن  يستطع  مل  نفسه  هو  )البؤساء( 

املربوطة بعقدة املركزية األوربية التي ترى العقل األوريب والسلوك 

األوريب هو مركز هذا العامل الذي ينبغي عليه أن يقلد أوربا ويحاكيها 

يف نظم التفكري ويف أمناط العيش الحرة!!

يف العام 1849 ترأس هيجو املجلس العاملي للسالم مفتتحا املؤمتر 

مثاال  الذكر  سابقة  الفرنسية  الثورة  مبادئ  جعل  اىل  تدعو  بخطبة 

الالتينية،  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  آنذاك(  )املتخلف  العامل  يف  يحتذى 

ويف خطابه املذكور استخدم هيجو عبارات تنم عن عقليته الشوفينية 

برضورة  كقوله  وعبقريته(  األوريب  االنسان  )أصالة  حول  املتمركزة 

)تنظيف العامل من قاذورات أفكاره القدمية( وأن تعيد فرنسا وأوربا 

أوربا للصني وأندنوسيا  املفقودة، وأن متنح  إنسانيتها  آلسيا وأفريقيا 

الرببرية  من  قرون  بعد  التحرض  أفريقيا  ومرص  األوسط  والرشق 

والتوحش والحيوانية املقيتة، ومل ينَس هيجو يف خطابه املزعوم أن 

يتكئ عىل القيم املسيحية التي كررها كثريا يف خطابه مذكرا بدعوة 

الكنيسة الدامئة لجعل العامل كل العامل يرفل تحت عز الكنيسة متنعام 

باملحبة واإلنسانية واملساواة.

يعّدها: د. هاشم املوسوياستشراق
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)املتحرضون(  فعله  مبا  أيامه  آخر  يف  وهو  ينصدم  هيجو  لكن 

وأمريكا  وآسيا  أفريقيا  سكان  من  املتوحشني  بالربابرة  األوربيون 

الالتينية فالجثث متأل املدن القدمية والقتل طال حتى من هم عىل 

كلمة!!!  ببنت  أوربا  مثقف  )هيجو(  ينبس  أن  املسيحية دون  دين 

القول  اىل  الكريم  القارئ  يدفع  قد  الذي  والكبري  الخطري  والسؤال 

الرشق  يزر  مل  وهو  التصورات  هذه  كل  )هيجو(  تصور  كيف  هو: 

مرة ، وكيف انبنت احكامه عىل القول بتخلف سكان هذه القارات 

سمح  وكيف   ، النور  مشاعل  البرشية  اىل  حملت  التي  العظيمة 

هيجو لخياله )السليم من الناحية األدبية عىل األقل( بأن يرى سكان 

والقتل  للدم  متعطشني  وبدائيني  متوحشني  برابرة  القديم  الرشق 

والنساء ويف رمال بلدانهم وعىل صخور جبالها وأوديتها نقش األنبياء 

يف  وأسهمت  البرشية  أغنت  التي  املقدسة  ونصوصهم  وتعاليمهم 

هذا  كل  الضالة،  الخرافات  أوهام  من  وتحريرها  وتعليمها  تهذيبها 

والسيد )هيجو( مل يَر الرشق القديم يوما بعينه، ومل يتحدث اىل أهله 

بلغاتهم ومل يسمع شكواهم من توحش أبناء جلدتهم يوما؟

املعضلة  تشكل جوهر  التساؤل  هذا  عن  اإلجابة  أن  والحقيقة 

أفراده  وسلوك  وثقافته  الرشق  فحياة  تفاصيلها،  بكل  االسترشاقية 

االسترشاق  تخيله  ما  عينه يف  اليشء  ليس  والحقيقة هام  الواقع  يف 

واملسترشقون، وما ينطبق عىل )هيجو( ينطبق عىل الرسام واملصور 

النمساوي )رودوف ليمرت( الذي صور املرأة الرشقية عىل أنها كائن 

مسلوب االرادة والفكر يف الرشق، وهي صور منافية للواقع وللفطرة 

اآلدمية السوية التي خلقة وفقها املرأة والرجل من جبلة واحدة ال 

اجتامعية  اآلخر عمرا ووعيا ومنزلة  الطرف  أترابها من  اىل  اال  متيل 

وعلام...الخ وهو ما يؤكده قول الرسول األكرم )صىل الله عليه واله(: 

"زوجوا نساءكم األكفاء".

 إن أغلب األوربيني –وبكل رصاحة- يرفضون النزعات البرشية 

والتعصب  العرقية  فالنزعة  وأفعالهم  بقلوبهم  ويؤيدونها  املنحطة 

املحض  الجشع  عىل  القامئة  االستعامرية  املادية  واألطامع  العرقي 

هو  السبل  بشتى  عليه  والتشجيع  الرشقي  االستبداد  صناعة  وعىل 

ديدن السياسات األوربية الحديثة والقدمية يف تعاملها مع اآلخرين 

شديد  وجه  عىل  منهم  واملسلمون  الثالث  العامل  شعوب  سيام  وال 

الخصوصية.

ويلتزمون  يشعرون  ممن  الصادقني  للمفكرين  بد  ال  وكان 

مبسؤولياتهم االنسانية من مقاومة هذه النزعات املنحطة وفضحها 

وتعريتها ولو كان مثن ذلك الفضح وتلك التعرية لقمة عيش حياة 

املثقف  فعله  ما  وهذا  الحاجة  دعت  إن  نفسها  حياته  أو  املثقف 

حيزه  من  انتقاله  يف  تكمن  االسترشاق  خطورة  إن 

املؤسسايت  حيزه  اىل  افرتاضا(  )الببريء  املعريف 

يف  الكرى  لتوجهاتها  والداعم  بالسلطة  املرتبط 

مجاالت متفرعة من األصل الذي نشأ عليه..

األمرييك من أصول فلسطينية ) الدكتور إدوارد سعيد تولد فلسطني 

1935م( يف كتابه ذائع الصيت )االسترشاق، املفاهيم الغربية للرشق( 

عىل  الحجة  فأقام  عنان  محمد  األستاذ  العربية  اىل  ترجمه  والذي 

االسترشاق الغريب اما الدكتور سعيد هو األستاذ العارف بأرسار لغة 

الغرب الرئيسة )االنجليزية( واملتعلم باملعاهد واملؤسسات األمريكية 

والحاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة )هارفارد 1964م(.

وملخص جوهر نظرية سعيد عن االسترشاق تتمحور حول اآليت: 

وهذا  تحديدا(  )االسالمي  الرشق  من  مركب  لديه خوف  الغرب  إن 

جيوشه  ووقوف  املسلمني  فتوحات  توسع  أيام  اىل  يعود  الخوف 

النمسا(  عاصمة  )فينا  وعند  الفرنيس  الجنوب  أسوار  عند  الزاحفة 

وسبب هذا الخوف هو الجهل الحقيقي بالرشق الذي هو مصدر من 

مصادر القيم الغربية الحديثة وما املسيحية ديانة الكنائس األوربية 

إال نتاج مرشقي باألصل.

إن السلطة السياسية املتحكمة بالشأن األوريب يف بلدان الغرب 

تنطيل  وحتى  املخاوف،  هذه  من  االوربيني  عامة  مخاوف  يكرسون 

هذه الحيل واألالعيب السياسية ال بد من وجود مؤسسات )متتلك 

مصداقية علمية ومعرفية موجهة سلطويا( تدعم التوجهات السياسية 

األوربية وتقوم بتزييف الحقائق الرشقية وتقدميها للناس عىل شكل 

جيل  عن  جيال  توارثها  بحكم  وتصبح  الذاكرة  يف  تقبع  منطية  صور 

الرشق من مجرد فضاء  ويتحول  للنقض  القابلة  الحقائق غري  مبثابة 

الواقع األوريب إىل فضاء يجب أن يتبع  جغرايف مغاير ومختلف عن 

الفضاء الغريب عادات وسلوك وثقافة ولغة تخاطب!!!

إن خطورة االسترشاق تكمن يف انتقاله من حيزه املعريف )الربيء 

لتوجهاتها  والداعم  بالسلطة  املرتبط  املؤسسايت  حيزه  اىل  افرتاضا( 

الكربى يف مجاالت متفرعة من األصل الذي نشأ عليه وهو معرفة 

واجهزة  والتاريخ  والسينام  االعالم  اىل  القرآن  كتابها  ولغة  العربية 

التواصل الحديثة، وهو ما ينبغي الوقوف بوجهه بكل قوة من اجل 

ابراز صورة الرشق بروحانيته ومبادئه وأصالته.... 
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عىل  حياتية،  قواعد  كتاب  مؤلف  يرد 

السالم(  )عليهم  البيت  اهل  روايات  ضوء 

الفكري  الغذاء  يف  التفكر  رضورة  قاعدة 

عيل  الشيخ  وينقل  القواعد..  خامس 

عن  الشحام  زيد  عن  روي  ما  الفتالوي 

)عزَّ  الله  قول  يف  السالم(  )عليه  ايب جعفر 

 – طََعاِمِه{  إىَِل  اإْلِنَساُن  }فَلْيَنظُِر  وجل(: 

)سورة عبس/ اآلية 24(.

)عليه  قال  طعامه؟  ما  قلت  قال: 

السالم(: "علمه الذي يأخذه، عمن يأخذه" 

– )اصول الكايف: ج1، ص101، النوادر(.

وينقل يف القاعدة: )ال أخذ العلم إال من 

منبعه الصايف(، ما يشريه الحديث الرشيف 

اىل رضورة معرفة منبع العلم واالفكار التي 

تدخل اىل عقل االنسان، ورضورة التفكري يف 

سالمة هذه املعلومات وصحتها لئال يصاب 

يهتم  ان  فعليه  خلقي،  او  فكري  بانحراف 

بذلك كام يهتم بسالمة الطعام الذي يدخل 

االنحراف  من  يحذر  ان  وعليه  جوفه،  اىل 

الفكري كام يحذر من التسمم من الطعام، 

صفاء  من  والتأكد  العلم  مصدر  فمعرفة 

نبعه يؤدي اىل سعادة الدنيا واآلخرة والفوز 

الكبري.

املثال: 

جاهل  من  علمه  أخذ  إنساناً  أن  )لو 

صاحب  من  او  العلم  أهل  بصفة  متصف 

الضالل  يف  محالة  ال  سيقع  منحرفة  افكار 

والتهلكة، ولكن لو بحث عن النبع الصحي 

للعلم ليأخذ منه سينال بذلك سعادة الدنيا 

من  هناك  كثرية،  الحية  واألمثلة  واآلخرة، 

معلم  من  علمه  أخذ  ألنه  الشيطان  يعبد 

شيطان وهناك من يعبد غري الله تعاىل ألنه 

أخذ علمه من مرشك او ملحد، وهناك من 

يعبد الله تعاىل ويترصف ويتحدث بسالمة 

ولياقة ألنه أخذ علمه من منبعه الصايف(.

فيجب ان يتفكر العاقل فيام يأخذه من 

العلم ليك ينجو من الهلكة، وهذا ما أشار 

بقوله:  السالم(  )عليه  الحسن  االمام  اليه 

ال  كيف  مأكوله!  يف  يتفكر  ملن  "عجبت 

يتفكر يف معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه، 

ويودع صدره ما يزكيه".

ر
ّ
ضرورة التفك

في الغذاء الفكري
الشيخ عيل الفتالوي

قواعد حياتية
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 )صلى الله عليه 
ً
"ليس كّل إنسان يعيش محّمدا

به 
ّ
 لكان كّل الناس من طال

ّ
وآله( مئة بالمئة، وإال

 لحظات 
ّ

 إال
ً
الحقيقّيين، فكّل إنسان ال يعيش محّمدا

سع وتضيق بقدر تفاعل هذا اإلنسان مع 
ّ
معّينة تت

رسالة محّمد )صلى الله عليه وآله(".

إّن اإلنسان المحدود ال يمكن أن يصل إلى الله 
ل في الطريق إليه اهتدى 

ّ
ما توغ

ّ
ه كل

ّ
ق ولكن

َ
المطل

 نحو المزيد.
ً
إلى جديد وامتّد به السبيل سعيا

الكلمات القصار

التوحيد
ذي يستأصل مصالح المترفين، 

ّ
وحيد هو ال

ّ
دين الت

تي تحّولت 
ّ
لهم ال

ُ
بالقضاء على آلهتهم وعلى ُمث

إلى تماثيل، وقطع صلة البشرّية بهذه المثل الُعليا 
المنخفضة.

وحيد 
ّ
ة. وبالت وحيد هو جوهر العقيدة اإلسالمّيّ

ّ
الت

يحّرر اإلسالم اإلنسان من عبودّية غير الله )ال إله 
 الله( ويرفض كّل أشكال األلوهّية المزّيفة على 

ّ
إال

مّر التاريخ، وهذا هو تحرير اإلنسان من داخل، ثم 
روة والكون 

ّ
يقّرر كنتيجة طبيعّية لذلك تحرير الث

من أّي مالك سوى الله تعالى، وهذا هو تحرير 
اإلنسان من خارج.

 السيد محمد باقر الصدر
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يف  الشعبي..  الحشد  يف  شهيد  محفظة  يف  وجدت  رسالة 

عمليات تحرير املوصل )قضاء تلعفر(، كتب فيها:  

أمي املؤمنة، زوجتي الصابرة، أخوايت الغاليات، أخي البطل...

رغبتي  حققت  قد  أكون  هذه،  رسالتي  تقرؤون  حينام 

الحق  لفتوى  خاشعاً  السالم(  )عليه  الحسني  بركب  والتحقت 

بأن  تأكدت  بعدما  هذه  رسالتي  كتبت  الكرامة،  لنداء  وملبياً 

ينبئني  حويل  ما  فكل  الشهادة،  وسام  نيل  من  جدا  اقرتبت 

وال  الفردوس،  إىل  للسفر  توقا  أكرث  ونفيس  ذلك  من  بالقرب 

لو  ولكن   ، عيليّ فراقكم هني  أن  أو  بكم،  أفكر  مل  أن  تتصوروا 

كان أحدكم معي، ألدرك ماذا يعني أن تكون يف حرم الجهاد، 

فأي قيمة للحياة مقابل لقاء الحسني )عليه السالم(؟ وتسجيل 

أسمي مع صحبه األبرار ..

أرجوكم.. ال تفكروا بأن أبالغ، والله لو رأى أحدكم ابتسامة 

الشهداء لحظة مفارقتهم للحياة الشرتيتم ذلك بأعامركم، عىل 

له، مام  بل هنيئاً  الله  تقولوا رحمه  لن  استشهد  األقل حينام 

للنبيني  الرفقة  بااللتحاق وحبان برشف  الله رحمني  يعني أن 

عز  يف  وأنا  اآلن  لكم  أكتب  رفيقا.  أولئك  وحسن  والصديقني 

املكان  ذلك  إىل  وضجيجها  الحياة  من  الهروب  للحظة  شوقي 

ني عىل رسم مالمحه،  الذي أتوق لرؤيته، حتى ان مخيلتي ال تعيّ

حيث سأطلب من الله أن يشملكم بعنايته وليس هناك ألطف 

بكم منه جل وعال.

التوقيع: شهيد يف طف العراق

أتمنى أن تقرؤوا رسالتي هذه 
بأسرع وقت ألني سأكون حينها 

شهيد.. 

ما قصة مزار االمام العباس في البانيا؟
سيدنا  قرب  تراب  من  قبضة  املؤمنني  بعض  احرض  م   ١6٢0 عام  يف 

العباس بن اإلمام عيل املرتىض )عليه السالم( اىل البانيا لطلب الشفاء 

والحظ الناس بركة هذا الرتاب فقرروا دفن ما تبقى منه يف قمة جبل 

تيموري Mt. Tomorr الذي يبعد ٢00 كيلو مرتا اىل الجنوب الرشقي 

من العاصمة تريانا من اجل ان تحل الربكة عىل الجبل كله.

ومع االيام تم بناء رضيح عىل موضع دفن الرتاب واصبح مزارا وتغري 

ويعتقد   ،Abbas Aliu Tomorri عيل  عباس  جبل  اىل  الجبل  اسم 

االلبان ان االمام العباس )عليه السالم( قد زار الجبل ودليلهم ان هناك 

اثر لحافر حصان وقدم فارس واثر لعمود الراية عىل حجر يف الطريق اىل 

قمة الجبل ولهذا فهم يحتفلون ملدة خمسة ايام من ٢0 - ٢5 اب من 

كل عام ويصعدون الجبل الذي يبلغ ارتفاعه ٢4١7 مرتا، ويقومون بذبح 

.)(شاة وطبخها وتوزيعها عىل الفقراء واهداء ثوابها لإلمام العباس

ذهببب إىل جهنببم فلم يجببد أصحابه فقببال: أين 
أصحايب!؟

قالوا: لقد تابوا جميعا بعد وفاتك..

تأمالت

استراحة العدد
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يصل عدد الزوار سنويأ اىل ٢50 الف زائر والغريب ان هؤالء ليس 

كلهم من شيعة اهل البيت )عليهم السالم(؛  بل هناك السنة واملسيح 

بل من كل البانيا بعد ان ملسوا بركات االمام العباس )عليه السالم(.

ويف عام ٢0١٣ قام الفنان البلغاري Stefan Popdimitrov بتصميم 

متثال أليب الفضل العباس وهو راكب جواده ويحمل اثنان من االطفال 

العطاىش ليسقيهم املاء وتم ونصب هذا التمثال عىل قمة جبل العباس 

بن عيل )عليهام السالم(.

وحاول الوهابية مؤخرا بث سمومهم بهذا البلد ورغم شاسة الحملة 

اال انهم مل يستطيعوا نزع حب اهل البيت )عليهم السالم( من قلوب 

االلبانيني بحيث ال يخلوا بيت يف البانيا من صورة ألحد امئة اهل البيت 

)عليهم السالم( ليس ألنهم شيعة ال ولكنهم يعتربون امئة اهل البيت 

مثاال للقداسة والنبل والتضحية واملثل االعىل.

ال يجوز ترويع الطفل عنببد العقوبة فذلك يخالف 
االسببس الرتبويببة الصحيحة ويلحق به مسببتقبال 
ارضارا ال يحمببد عقباهببا.. فتجب الدقببة والحذر 

الشديدين وباألخص منذ العام الثالث من عمره.
قسم االرسة واملجتمع / العتبة العباسية املقدسة

سوء الرتبية 

- أول من طرح واقعة كربالء يف التفسري، هو املفرس العالمة 

يف  هـ(   54٨ سنة  )املتوىف  الطربيس  حسن  بن  فضل  الشيخ 

تفسريه القيم: )مجمع البيان( – ج٢/ص٣5.

- أول من طرح واقعة كربالء يف الفقه هو الفقيه العالمة 

الحيل )قدس رسه( )64٨ – 7٢6 هـ( يف كتابيه )منتهى املطالب 

ج١/  / الهدنة  مبحث  يف  الفقهاء  )تذكرة  و  ج٢، ص٩74(،   /

ص447(.  

- أول من حدد الحائر لقرب الحسني )عليه السالم( هو اإلمام 

الصادق )عليه السالم( يف اواخر القرن االول واوائل القرن الثاين 

من الهجرة فهو اول من قام بتحديد ابعاد الحائر الحسيني كام 

يف رواية ابن قولويه.

- اول من حدد حرمة قرب االمام الحسني )عليه السالم( هو 

االمام الصادق )عليه السالم( ايضا حيث قال )عليه السالم(: 

جانب  من  فراسخ  خمس  السالم(  )عليه  الحسني  قرب  "حريم 

القرب، كام ورد يف حدائق الناظرة ج٢ص.

االوائل
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 عدد االصناف
 من التمور

قرنفلي خالص البرحي البريم

اهم اصناف التمور في
 المزرعة

عجوة المدينة مجهول

شخص

عدد العاملين في المشروع
 اداريين ومهندسين وعمال 

 غرف لتخمير
 السماد العضوي

 ابار ارتوازية
 تغذي المشروع

 النظام االروائي الري
 بالتنقيط

فسيلة تم التخطيط لزراعتهاالمساحة الكلية للمشروع

فدك مشروع ريادي لزراعة النخيل

عدد الفسائل المزروعة حالياالمساحة المزروعة حاليا 

 بحيرات بسعة

للبركة الواحدة


